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c"iyz'd ,mixet oyey ,ev t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

‰ÏÈ‚Ó1�וכפרי בט"ו, קורי� חומה המוקפי� כרכי� בט"ו, בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת
הכניסה ליו� מקדימי� שהכפרי� אלא בי"ד, קוראי� גדולות והיינו,2ועיירות .

מה אלא אינ� הזמני� ושאר וט"ו, י"ד זמני�, לב' המגילה קריאת נחלקת שבכללות
הכרכי� לתועלת א� הכפרי� לתועלת א� הכניסה, ליו� מקדימי� להבי�3שהכפרי� וצרי� .

כתיב בפורי� דהנה, מגילה, במקרא הזמני� התחלקות ואמרו4טע� היהודי�, וקבלו קיימו
מזה,5רז"ל ויתרה תורה, דמת� העני� אותו הוא שפורי� והיינו כבר, שקבלו מה קיימו

ובפורי� כפי', בדר� התורה את ישראל קבלו דבמ"ת דמ"ת, העני� וקיו� גמר הוא שפורי�
כל על ברצו� התומ"צ קיו� חיוב אויפגעטא�) זי� (האט נתחדש ואז ובמס"נ, ברצו� ָָקבלו

כתיב במ"ת שהרי בפורי�, הזמני� התחלקות טע� מוב� אינו וא"כ ש�6הדורות, ויח�
במכילתא ואיתא יחיד, לשו� ויח� ההר, נגד היו7ישראל ממצרי� ישראל יצאו דכאשר

הקב"ה אמר במדרש ומסיי� אחד, לב השוו כא� אבל במחלוקת, וחוני� במחלוקת נוסעי�
דוקא, ההתחלקות והעדר באחדות הוא מ"ת שעני� והיינו לבני, תורה נות� שאני שעה הרי

כו' בפ"ע מחיצה אהר� בפ"ע מחיצה משה הי' שבמ"ת התחלקות8וא� הי' לא מ"מ, ,

העני� וקיו� גמר שהוא שבפורי� מוב� ומזה דוקא, באחדות הוא מ"ת שעני� לפי דזמני�,
יש שבפורי� הטע� מהו להבי� צרי� וא"כ ההתחלקות. עני� שיי� לא בודאי הרי דמ"ת

לכפרי�. כרכי� בי� הזמני� התחלקות

שזהוÔ·ÂÈÂב) האד�, בנפש ובעבודה ברוחניות לכפר כר� בי� ההפרש תחילה בהקדי� זה
כמאמר התכלית, כל העבודה) דג�9(עני� קוני, את לשמש אלא נבראתי לא אני
רז"ל כמאמר לכר�, כפר בי� הפרש יש דומה10בעבודה אינו אלא ישעי', ראה יחזקאל שראה כל

בעבודה לכפר כר� בי� הפרש שיש והיינו מל�, את שראה כר� לב� המל� את שראה כפר ב�
שבי� להחילוק בנוגע גופא זה ממאמר יוב� ברוחניות לכפר כר� בי� ההפרש וביאור הרוחנית.

דהנה ליחזקאל. כתיב11ישעי' בישעי' עול�12, הוא דכסא גו', כסא על יושב אד' את ואראה
כמאמר13הבריאה הבינה, ספירת ש� שמאיר כורסיא, בכורסיא,14שנקרא מקננא עילאה אימא

ציי�1) – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר r"pyxdncכ"ק df d"cכנראה] "

(קה"ת, תרכ"ט בסה"מ (נדפס תרכ"ט דשנת זה לד"ה הכוונה

" ואיל�)]. פג ע' d"qxתשנ"ב) zxbqnd znerl d"cסה"מ] "

ואיל�]. קנח ס"ע ואיל�. קמח ע' תרס"ה

א.2) ב, מגילה

וש"נ.3) ש�. מגילה ראה

כז.4) ט, אסתר

א.5) פח, שבת

ב.6) יט, יתרו

תנחומא7) ט. פ"ט, ויק"ר פמ"א. פדר"א וראה עה"פ.

ועוד. רעג. רמז יתרו שמעוני ילקוט ט. יתרו ָ(באבער)

כד.8) כ, יתרו פרש"י רפה), רמז (יתרו שמעוני ילקוט מכילתא,

כת"י9) בש"ס הגירסא ע"פ קידושי� סו� וברייתא משנה

וכ"ה תשכ"ד). ירושלי�, – הבבלי תלמוד של כתביֿהיד (אוס�

ש�. קידושי� למשנה שלמה במלאכת

ב.10) יג, חגיגה

ואיל�.11) א צז, ברכה לקו"ת ראה

א.12) ו, ישעי'

(שער13) מו שער חיי� ע� פ"ג. אבי"ע) (שער טז שער פרדס

פ"ה. אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"ה. פ"א. הכבוד) כסא

סדר14) (שער מז שער חיי� ע� א). (כג, ת"ו זהר תקוני
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ענינה כמו"כ השגה, הוא חב"ד הכחות של ענינ� למטה שבאד� דכש� ההשגה, הו"ע דבינה
הבריאה, בעול� המרכבה את שראה ישעי' נבואת וזהו השגה, הוא למעלה הבינה ספירת של

האופני�. עמידת מקו� יותר, למטה היא יחזקאל נבואת משא"כ השרפי�. עול� שהוא

‰�‰Âההשגה בעני� כמו זה הרי השגה, שענינה עילאה אימא מקננא שש� הבריאה בעול�
אותו מקי� הוא הרי גמורה בהשגה העני� את משיג דכאשר בפנימיות, שהיא למטה
הוא ואז בלבד העני� שטחיות את רק משיג הוא שבתחילה דא� והיינו, בשכלו, ותופסו
הרי אח"כ אבל המושכל, על עדיי� עומד אינו כאשר בתחילה דוקא זה הרי מהשכל, מוק�

בפנימיות ותופסו השכל את מקי� למעלה15הוא ג� הנה בפנימיות, היא שהשגה וכיו� ,
ולהיות בפנימיות. הוא והגילוי ההארה אזי ב"ה, א"ס של חב"ד מאיר שש� הבריאה בעול�
כפי ספירות, דעשר בהסדר היינו מסודר, בסדר בגילוי בא זה הרי בפנימיות שהוא

בחי לג' בכללות נה"י.שנחלקי� חג"ת חב"ד נות,

בחיות�,Â‡È·Â¯ג) רק לא היא הבריאה שבעול� השרפי� השגת הנה, בפרטיות, העני�
שהוא כמו בחיות� רק לא היא שהשגת� והיינו חיות�, ומקור בעילת ג� אלא
איהו באצילות שהרי מה�, בהבדלה שהוא באצילות שהוא כמו בעילת� ג� אלא בבריאה,

חד וגרמוהי חיות�16וחיוהי אפילו שהרי מה�, בהבדלה הוא חיות� שמקור שא� והיינו, .
מ"מ, מה�, בהבדלה הוא הרי שבאצילות חיות� מקור ובפרט מה�, בהבדלה הוא שבבריאה
שבהבדלה והחיות האור ג� הנה לכ� כנ"ל, הפנימיות הו"ע והשגה השגה, בעלי להיות�
מה�. מובדל שהוא בפנימיות א�) הער� (זיי בה� שנרגש והיינו בפנימיות, בה� מאיר ָמה�

לו ממעל עומדי� שרפי� מ"ש חיות�17וזהו ועילת מקור שג� לפי לחיות�, ממעל היינו ,

לכ� ההבדלה, את משיגי� ה� הרי מה� בהבדלה היותו שע� וכיו� בפנימיות. בה� נרגש
גו' קדוש בפנימיות.18אומרי� בהשגה נרגש שהאור לפי הממכ"ע, אור על בכללות דקאי ,

הרי המדות התעוררות יש לא דכאשר המדות, התעוררות שתהי' היא ההשגה תכלית והנה,
תכלית שזהו בהמדות, שנרגשת הוא אמיתית והשגה אמיתית, אינה ההשגה שג� הוראה זה

וכמ"ש ההשגה19ההשגה, מספיק לא אבל השגה, מלשו� הוא שמע ואהבת, אחד גו' שמע
התעוררות בה� פועלת המלאכי� השגת ולכ� דוקא. ואהבת להיות צרי� אלא בלבד,

שנשרפי� ש� על שרפי�, נקראי� שלכ� אש, כרשפי באהבה שעומדי� בהשגת�.20המדות,
ואהבת המדות, התעוררות ג� צ"ל אלא גו', שמע ההשגה, עני� מספיק שלא כש� והנה,
בפועל, התומ"צ קיו� ג� להיות צרי� אלא המדות, התעוררות ג� מספיק לא כ� כמו גו',

מ"ש כמארז"ל21שזהו המצוות, כל על ג� דקאי גו', לתפילי�,22וקשרת� התורה כל הוקשה
היא התכלית אלא המדות), (התעוררות וחג"ת (השגה) חב"ד בחי' מספיק שלא והיינו

א). (נב, פל"ט תניא פ"ג. אבי"ע)

ג�15) (וראה פ"ה בתניא לשו� דיוק איזה נתבאר זה בעני�

שלב). ע' תרס"ה סה"מ

ב).16) (ג, בהקדמה זהר תקוני

ב.17) ו, ישעי'

שצב.18) ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ג� וראה ג. ש�,

ואיל�.19) ד ו, ואתחנ�

ד.20) עז, פנחס ש� וראה סע"ד. כח, נשא לקו"ת ראה

ח.21) ש�, ואתחנ�

א.22) לה, קידושי�
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מספיק שלא העליוני�, במלאכי� הוא וכמו"כ בפועל). (עשי' נה"י בבחי' ג� שיומש�
לא מלאכי� שאצל וא� דוקא. בנה"י נמש� להיות צרי� אלא המדות, והתעוררות ההשגה
שלה�, השירה אמירת והו"ע נה"י, בחי' אצל� ג� יש מ"מ, בפועל, עשי' של עני� שיי�
הו"ע אש כרשפי שהאהבה והיינו, האהבה, התעוררות מצד שבאה בפועל הדביקות שזהו
קדוש קדוש שאומרי� מה וזהו נה"י. בחינת שזהו השוב, הו"ע השירה ואמירת הרצוא
בחי' הוא ומכה"כ רצוא, בחי' הוא גו' דקדוש כבודו, האר� כל מלא צבאות הוי' קדוש
בכל שבא פנימי אור שהוא הממכ"ע, באור היא השרפי� שהשגת הוא העני� וכללות שוב.
כבודו. האר� כל מלא שזהו"ע למטה, ג� שנמש� ועד נה"י, חג"ת דחב"ד הבחי' ג'

והיינו,‡Íד) וההעל�. ההשגה העדר מצד הוא שהרעש גדול, ברעש היא האופני� עבודת
שזהו בהשגה, בפנימיות נרגש זה שאי� א� כי כלל, משיגי� שאינ� באופ� זה שאי�
בפנימיותו, נרגש זה הרי מופלא דבר ומשיג מבי� אד� כאשר למטה וכמו הרעש, סיבת
אי� אבל הדבר, עליו פועל אז ג� הנה אותו, משיג ואינו מופלא דבר שומע כאשר אבל
שזהו ממציאותו, שמתבטל באופ� היא הפעולה אלא הדבר, אצלו שנרגש פנימית פעולה זו

נאמר שעליה� בהאופני� ג� הוא וכמו"כ הרעש. היינו,23עני� השרפי�, לעומת מתנשאי�
בחי' דג' צבאות, הוי' קדוש קדוש קדוש שאומרי� השרפי� שירת שומעי� ה� שכאשר
קדושה של באופ� ה� אלו שאותיות הוי', ש� של הראשונות אותיות ג' כנגד ה� קדוש

כמארז"ל הוא וצבאות רק24והבדלה, היא הנבראי� שחיות היינו דילי', בצבא הוא אות
מששא בי' דלית קלילא אתא שהוא אחרונה, ה"א ממשא),25מבחי' בי' דלית כהגירסא (או

בהבדלה ה� הראשונות אותיות ג' שהוא26אבל השרפי� שירת שומעי� האופני� כאשר הנה ,
מהע שבהבדלה האלקות בה�בבחי' פועל זה הנה ההבדלה, את משיגי� ואינ� ולמות,

גדול. ברעש וה� ממציאות�, שמתבטלי�

Ì�Ó‡�השרפי מעבודת יותר למעלה מגיע האופני� שבעבודת והרעש הביטול הנה באמת
כנ"ל, הממכ"ע באור היא השגה של באופ� השרפי� שעבודת והיינו בהשגה, שהיא
זה הרי אצל�, מושג האור שאי� ההשגה, העדר שמצד ברעש שהיא האופני� עבודת משא"כ
כמארז"ל השרפי�, על באופני� מעלה שמצינו וזהו מה�. בהבדלה שהוא הסוכ"ע 27אור

אחר הש� את מזכירי� האופני� ואילו תיבות, ג' לאחר אלא הש� את מזכירי� אי� שהשרפי�
נאמר שבשרפי� מה ג� וזהו הסוכ"ע. אור מצד היא האופני� שעבודת לפי והיינו, תיבות, ב'
על שמורה בוא"ו זה הרי מ"מ ומובדל, קדוש שהוא דא� הממכ"ע, אור על דקאי בוא"ו, קדוש

בגרמי' מילה קדש כמו דלא בהשגה, שנרגש היינו משא"כ28ההמשכה, לגמרי. בהבדלה שהוא
מעלה הוא ברוחניות דמקו� דייקא, ממקומו ממקומו, הוי' כבוד ברו� אומרי� האופני�

הרמב"� היינו29(כמ"ש במעלתו, שהוא כמו הוי' ש� היינו ממקומו, הוי' כבוד ברו� וזהו ,(

ק"ש.23) בברכות

א.24) טז, חגיגה ראה

ב).25) (צד, פ"ד אגה"ת תניא וראה לשבועות. אקדמות פיוט

תרל"ה סה"מ ב. קכא, שרה חיי אוה"ת ד. עד, האזינו לקו"ת

ועוד. שפח. ע' ח"ב

ועוד.26) ש�. לקו"ת ראה

ב.27) צא, חולי�

ב.28) צד, זח"ג

לקו"ת29) ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"� פ"ח. ח"א מו"נ

סע"ב. עד, להצ"צ החקירה ספר סע"ב. נד, הוספות ויקרא
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מספיק שלא העליוני�, במלאכי� הוא וכמו"כ בפועל). (עשי' נה"י בבחי' ג� שיומש�
לא מלאכי� שאצל וא� דוקא. בנה"י נמש� להיות צרי� אלא המדות, והתעוררות ההשגה
שלה�, השירה אמירת והו"ע נה"י, בחי' אצל� ג� יש מ"מ, בפועל, עשי' של עני� שיי�
הו"ע אש כרשפי שהאהבה והיינו, האהבה, התעוררות מצד שבאה בפועל הדביקות שזהו
קדוש קדוש שאומרי� מה וזהו נה"י. בחינת שזהו השוב, הו"ע השירה ואמירת הרצוא
בחי' הוא ומכה"כ רצוא, בחי' הוא גו' דקדוש כבודו, האר� כל מלא צבאות הוי' קדוש
בכל שבא פנימי אור שהוא הממכ"ע, באור היא השרפי� שהשגת הוא העני� וכללות שוב.
כבודו. האר� כל מלא שזהו"ע למטה, ג� שנמש� ועד נה"י, חג"ת דחב"ד הבחי' ג'

והיינו,‡Íד) וההעל�. ההשגה העדר מצד הוא שהרעש גדול, ברעש היא האופני� עבודת
שזהו בהשגה, בפנימיות נרגש זה שאי� א� כי כלל, משיגי� שאינ� באופ� זה שאי�
בפנימיותו, נרגש זה הרי מופלא דבר ומשיג מבי� אד� כאשר למטה וכמו הרעש, סיבת
אי� אבל הדבר, עליו פועל אז ג� הנה אותו, משיג ואינו מופלא דבר שומע כאשר אבל
שזהו ממציאותו, שמתבטל באופ� היא הפעולה אלא הדבר, אצלו שנרגש פנימית פעולה זו

נאמר שעליה� בהאופני� ג� הוא וכמו"כ הרעש. היינו,23עני� השרפי�, לעומת מתנשאי�
בחי' דג' צבאות, הוי' קדוש קדוש קדוש שאומרי� השרפי� שירת שומעי� ה� שכאשר
קדושה של באופ� ה� אלו שאותיות הוי', ש� של הראשונות אותיות ג' כנגד ה� קדוש

כמארז"ל הוא וצבאות רק24והבדלה, היא הנבראי� שחיות היינו דילי', בצבא הוא אות
מששא בי' דלית קלילא אתא שהוא אחרונה, ה"א ממשא),25מבחי' בי' דלית כהגירסא (או

בהבדלה ה� הראשונות אותיות ג' שהוא26אבל השרפי� שירת שומעי� האופני� כאשר הנה ,
מהע שבהבדלה האלקות בה�בבחי' פועל זה הנה ההבדלה, את משיגי� ואינ� ולמות,

גדול. ברעש וה� ממציאות�, שמתבטלי�

Ì�Ó‡�השרפי מעבודת יותר למעלה מגיע האופני� שבעבודת והרעש הביטול הנה באמת
כנ"ל, הממכ"ע באור היא השגה של באופ� השרפי� שעבודת והיינו בהשגה, שהיא
זה הרי אצל�, מושג האור שאי� ההשגה, העדר שמצד ברעש שהיא האופני� עבודת משא"כ
כמארז"ל השרפי�, על באופני� מעלה שמצינו וזהו מה�. בהבדלה שהוא הסוכ"ע 27אור

אחר הש� את מזכירי� האופני� ואילו תיבות, ג' לאחר אלא הש� את מזכירי� אי� שהשרפי�
נאמר שבשרפי� מה ג� וזהו הסוכ"ע. אור מצד היא האופני� שעבודת לפי והיינו, תיבות, ב'
על שמורה בוא"ו זה הרי מ"מ ומובדל, קדוש שהוא דא� הממכ"ע, אור על דקאי בוא"ו, קדוש

בגרמי' מילה קדש כמו דלא בהשגה, שנרגש היינו משא"כ28ההמשכה, לגמרי. בהבדלה שהוא
מעלה הוא ברוחניות דמקו� דייקא, ממקומו ממקומו, הוי' כבוד ברו� אומרי� האופני�

הרמב"� היינו29(כמ"ש במעלתו, שהוא כמו הוי' ש� היינו ממקומו, הוי' כבוד ברו� וזהו ,(

ק"ש.23) בברכות

א.24) טז, חגיגה ראה

ב).25) (צד, פ"ד אגה"ת תניא וראה לשבועות. אקדמות פיוט

תרל"ה סה"מ ב. קכא, שרה חיי אוה"ת ד. עד, האזינו לקו"ת

ועוד. שפח. ע' ח"ב

ועוד.26) ש�. לקו"ת ראה

ב.27) צא, חולי�

ב.28) צד, זח"ג

לקו"ת29) ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל' רמב"� פ"ח. ח"א מו"נ

סע"ב. עד, להצ"צ החקירה ספר סע"ב. נד, הוספות ויקרא
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גו' קדוש אומרי� שהשרפי� ממה יותר נעלה שזהו"ע השתלשלות, מסדר למעלה בהבדלה,
בגרמי' מלה דקדש באופ� ולא בוא"ו, דקדוש באופ� שהוא דהשתלשלות, הוי' שהוא .30הוי',

ÔÈ�Ú‰Â,בהגבלה היא השגה שע"פ שהעבודה למטה, האד� בעבודת שהוא כמו בזה,
שזהו יותר, למעלה ומגעת בהגבלה, אינה השגה ע"פ שאינה העבודה משא"כ

מאד� ובכל נפש� בכל בי� ישראל31ההפרש שמע מ"ש שזהו טו"ד, ע"פ הוא נפש� דבכל ,
כאשר וג� בהגבלה, היא האהבה ובמילא לאהבה, בא הוא ההשגה שע"י גו', ואהבת גו'

נפש� את נוטל אפילו נפש�, בכל לבחי' בהגבלה,32בא היא המס"נ ג� הנה המס"נ, שהו"ע ,

במציאות, היא המס"נ הרי ההשגה, מצד בא שהמס"נ נפש,xrדכיו� מוסר זי� איז
כו' ומדה מדה בכל מאד�, בכל משא"כ דכיו�32ובהגבלה, לגמרי, מהגבלה למעלה הוא ,

האופני� שעבודת שכיו� למעלה, הוא וכמו"כ גבול. בלי זה הרי השגה, מצד זה שאי�
מאד ומהולל הוי' גדול בבחי' מגיע שלה� גדול הרעש הנה השגה, מצד .33אינה

שהיאÂ‰�‰ה) השרפי� עבודת אלו, עבודות ב' ישנ� האד� בנפש בעבודה כמו"כ
בזה, והעני� וביטול. דהודאה העבודה שהיא האופני� ועבודת דהשגה, העבודה
בכל העבודה שהתחלת וזהו וביטול, דהודאה העבודה היא העבודה והתחלת יסוד דהנה,
שלמטה הודאה יש גופא ובזה העיקר, היא זו שעבודה והודו, אני מודה היא ויו� יו�
עני� הוא העבודה ותכלית יסוד הנה בכללות אבל מטו"ד, שלמעלה הודאה ויש מטו"ד,
שזהו מטו"ד, למטה ההודאה עבודת היא שבתחילה יותר, ובפרטיות והביטול. ההודאה
קוד� ובפרט פסוד"ז, קוד� היא זו הודאה שהרי מטו"ד, למטה שהוא והודו, אני מודה
שהרי השגה, קצת בזה יש שבודאי וא� מטו"ד. למטה היא ההודאה וא"כ ק"ש, ברכות
דהאופני�, הרעש בעני� וכמשנת"ל השגה. איזה מצד הוא ובטל מודה שהוא גופא הא
שה� זה מצד היא הרעש סיבת הרי מ"מ, ההשגה, העדר מצד הוא שלה� שהרעש שא�
האד�, בעבודת למטה הוא וכמו"כ שלה�, השירה ושומעי� השרפי� לעומת מתנשאי�
ע"ד והוא ההודאה. עני� הוא בזה העיקר מ"מ, השגה, איזה מצד הוא והביטול שההודאה

ברכיו בי� שראשו ברכיו,34העובר בי� ראשו הנה מ"מ, הגו�, ציור וכל ראש לו שיש דא� ,
שהיא ההודאה עבודת בי� ההפרש וזהו נה"י. בחינת רק הוא בגלוי שנרגש דמה והיינו,

השרפי� עבודת שהיא דהשגה לעבודה האופני� ג'35עבודת דכל הציור ג"כ יש דבשרפי� ,
חג"ת בבחי' שג� והיינו, ההשגה, הו"ע שעיקר� אלא ס"ג), (כנ"ל נה"י חג"ת חב"ד הבחי'

הה ומצד ההשגה, מאיר משא"כונה"י בגלוי, הוא חג"ת חב"ד דציור הסדר הנה שגה
וכל ההודאה, עני� הוא העיקר מ"מ, הציור, כל ג"כ בה שיש א� הנה דהודאה, בעבודה
שלמטה דהודאה העבודה הו"ע זה וכל ברכיו. בי� ראשו שזהו"ע בהעל�, ה� העניני� שאר
דהשגה, העבודה שהיא וכו' דפסוד"ז העבודה היא ואח"כ והודו. אני במודה שהיא מטו"ד

ב.30) עז, האזינו לקו"ת ג� ראה

ה.31) ו, ואתחנ�

עה"פ.32) ופרש"י ספרי א. נד, ברכות משנה

שצג.33) ע' ח"ב תרל"ה סה"מ וראה ב. מח, תהלי�

ב.34) ל, נדה

ואיל�.35) מח ע' ח"א תקס"ב הזק� אדמו"ר מאמרי ג� ראה

העני� להבי� ד"ה ואיל�. א'תעא ואיל�. א'תסז ע' תרומה אוה"ת

תשכ"ג. תלת גו כליל� דתלת
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שהגו� באופ� בגילוי ורגל גו� דראש הציור בו שיש אמו ממעי היוצא התינוק כמו והוא
מלמטה שהיא דהשגה, בעבודה הוא וכמו"כ מהגו�, למעלה והראש מהרגלי� למעלה הוא
שהו"ע מטו"ד, שלמעלה ההודאה עבודת היא ואח"כ וק"ש. ק"ש ברכות פסוד"ז, למעלה,

מרי' קמי' כעבדא במציאות, בביטול שהוא שמו"ע ובפרט מאד�, שו�36בכל שאינו ,

שמו"ע קוד� שאומרי� כמו הוי', דבר יומש� ידו שעל צנור רק והוא כלל, לעצמו מציאות
תפתח שפתי זו37אד' שעבודה לגמרי, במציאות בביטול שהוא דשמו"ע במודי� ובפרט ,

דלהיות דהודאה, העבודה היא העבודה ותכלית ועיקר מטו"ד. שלמעלה ההודאה היא
דהשגה שהעבודה והיינו, הפסק, בה ואי� גבול בלי היא הרי השגה, מצד אינה זו שעבודה
הגבלה בזה ואי� ממציאותו שמתבטל בהודאה משא"כ בהגבלה, והיא במציאותו היא
שהשרפי� האופני�, ועבודת השרפי� עבודת בי� ההפרש למעלה הוא וכמו"כ והפסק.
שעות ד' בכל ולכ� היו�, הוי שעות שי"ב לפי הוא בזה שהטע� קדוש, ג"פ אומרי�

קדוש לפי38אומרי� והוא בלבד, שעות ד' על רק מספיקה שלה� קדוש שאמירת והיינו ,
הפסק, בזה ששיי� בהגבלה, היא והעבודה במציאות ה� ולכ� בהשגה היא שעבודת�

גבול. בלי של באופ� זה הרי בביטול היא שעבודת� האופני� משא"כ

בי�Â‰�‰ו) החילוק הוא ובכללות בזמניה�, מחולקי� והודאה דהשגה אלו עבודות ב'
כתיב החול ימי דבששת החול, ימי וששת מלאכה,39שבת תעשה ימי� ששת

ציווי מלשו� עני�40תעשה דוגמת היא הבירורי� ועבודת הבירורי�, עבודת שזהו"ע ,

הוא הרי המתברר, בלבושי להתלבש המברר צרי� הבירורי� שבעבודת דכיו� ההודאה,
משיג שאינו ההודאה, עני� כמו זה הרי ולכ� כו', אותו שמברר אלא העול�, ע� קשור
ימי שבששת הבירורי� עבודת ע"י א� כו'. שמודה אלא זה ואי� הגילוי, בו מאיר ואי�

בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי הנה כמ"ש41החול, העונג, הו"ע דבשבת ממילא, בדר�
מטוב� ויתענגו עבודת42ישבעו על הכח אמנ�, אור. הגילוי השגת מצד הוא שהעונג ,

בששת שג� זה מצד הוא ממילא, בדר� בשבת יאכל יהי' שעי"ז ובפרט בכלל, הבירורי�
התפלה שהו"ע דשבת, הארה יש החול ג�43ימי יש החול ימי שבתפלת היות דע� והיינו, ,

אתה ברו� היא ההתחלה מ"מ, גשמיי�, דברי� על ג� הבקשות שה� אמצעיות, ברכות י"ב
שבששת44הוי' השבת הארת רק זה הרי שאעפ"כ אלא האור. המשכת היא שההתחלה היינו ,

כו'. מסודר בסדר אותיות בריבוי שבאי� אמצעיות, ברכות י"ב בה יש שלכ� החול, ימי
י"ב אי� דשבת שבהתפלה דשבת, להתפלה ובפרט שבת, לבחי' אח"כ מגיעי� עי"ז א�
אור. הגילוי מצד הוא שהעונג העונג, בעני� היא והברכה אחת, ברכה רק אלא ברכות

א.36) יו"ד, שבת

יז.37) נא, תהלי�

פי"ב.38) תדבא"ז פל"א. פי"ז. פ"ו. תדבא"ר

ב.39) לה, ויקהל

שועב40) אב� יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא ראה

ע' תשי"ב (סה"מ פ"ג תשי"ב משה ויקהל ד"ה וישב. פרשת

וש"נ. רמב).

א.41) ג, ע"ז

שבת.42) בתפלת במלכות�" "ישמחו נוסח

א.43) פח, ויקהל תו"א ראה

ג.44) לב, שה"ש לקו"ת ראה



ט c"iyz'd mixet oyey ,ev t"y

שהגו� באופ� בגילוי ורגל גו� דראש הציור בו שיש אמו ממעי היוצא התינוק כמו והוא
מלמטה שהיא דהשגה, בעבודה הוא וכמו"כ מהגו�, למעלה והראש מהרגלי� למעלה הוא
שהו"ע מטו"ד, שלמעלה ההודאה עבודת היא ואח"כ וק"ש. ק"ש ברכות פסוד"ז, למעלה,

מרי' קמי' כעבדא במציאות, בביטול שהוא שמו"ע ובפרט מאד�, שו�36בכל שאינו ,

שמו"ע קוד� שאומרי� כמו הוי', דבר יומש� ידו שעל צנור רק והוא כלל, לעצמו מציאות
תפתח שפתי זו37אד' שעבודה לגמרי, במציאות בביטול שהוא דשמו"ע במודי� ובפרט ,

דלהיות דהודאה, העבודה היא העבודה ותכלית ועיקר מטו"ד. שלמעלה ההודאה היא
דהשגה שהעבודה והיינו, הפסק, בה ואי� גבול בלי היא הרי השגה, מצד אינה זו שעבודה
הגבלה בזה ואי� ממציאותו שמתבטל בהודאה משא"כ בהגבלה, והיא במציאותו היא
שהשרפי� האופני�, ועבודת השרפי� עבודת בי� ההפרש למעלה הוא וכמו"כ והפסק.
שעות ד' בכל ולכ� היו�, הוי שעות שי"ב לפי הוא בזה שהטע� קדוש, ג"פ אומרי�

קדוש לפי38אומרי� והוא בלבד, שעות ד' על רק מספיקה שלה� קדוש שאמירת והיינו ,
הפסק, בזה ששיי� בהגבלה, היא והעבודה במציאות ה� ולכ� בהשגה היא שעבודת�

גבול. בלי של באופ� זה הרי בביטול היא שעבודת� האופני� משא"כ

בי�Â‰�‰ו) החילוק הוא ובכללות בזמניה�, מחולקי� והודאה דהשגה אלו עבודות ב'
כתיב החול ימי דבששת החול, ימי וששת מלאכה,39שבת תעשה ימי� ששת

ציווי מלשו� עני�40תעשה דוגמת היא הבירורי� ועבודת הבירורי�, עבודת שזהו"ע ,

הוא הרי המתברר, בלבושי להתלבש המברר צרי� הבירורי� שבעבודת דכיו� ההודאה,
משיג שאינו ההודאה, עני� כמו זה הרי ולכ� כו', אותו שמברר אלא העול�, ע� קשור
ימי שבששת הבירורי� עבודת ע"י א� כו'. שמודה אלא זה ואי� הגילוי, בו מאיר ואי�

בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי הנה כמ"ש41החול, העונג, הו"ע דבשבת ממילא, בדר�
מטוב� ויתענגו עבודת42ישבעו על הכח אמנ�, אור. הגילוי השגת מצד הוא שהעונג ,

בששת שג� זה מצד הוא ממילא, בדר� בשבת יאכל יהי' שעי"ז ובפרט בכלל, הבירורי�
התפלה שהו"ע דשבת, הארה יש החול ג�43ימי יש החול ימי שבתפלת היות דע� והיינו, ,

אתה ברו� היא ההתחלה מ"מ, גשמיי�, דברי� על ג� הבקשות שה� אמצעיות, ברכות י"ב
שבששת44הוי' השבת הארת רק זה הרי שאעפ"כ אלא האור. המשכת היא שההתחלה היינו ,

כו'. מסודר בסדר אותיות בריבוי שבאי� אמצעיות, ברכות י"ב בה יש שלכ� החול, ימי
י"ב אי� דשבת שבהתפלה דשבת, להתפלה ובפרט שבת, לבחי' אח"כ מגיעי� עי"ז א�
אור. הגילוי מצד הוא שהעונג העונג, בעני� היא והברכה אחת, ברכה רק אלא ברכות

א.36) יו"ד, שבת

יז.37) נא, תהלי�

פי"ב.38) תדבא"ז פל"א. פי"ז. פ"ו. תדבא"ר

ב.39) לה, ויקהל

שועב40) אב� יהושע ר' בדרשות הובאה – מכילתא ראה

ע' תשי"ב (סה"מ פ"ג תשי"ב משה ויקהל ד"ה וישב. פרשת

וש"נ. רמב).

א.41) ג, ע"ז

שבת.42) בתפלת במלכות�" "ישמחו נוסח

א.43) פח, ויקהל תו"א ראה

ג.44) לב, שה"ש לקו"ת ראה
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מצדÊ"ÙÚÂז) דהנה, שבפורי�. הזמני� התחלקות וטע� לפורי�, מ"ת בי� ההפרש יוב�
התחלקות להיות צרי� לכ� מיוחד, זמ� לה יש עבודה שכל העבודות התחלקות
כפה שזהו"ע למטה, מלמעלה הי' שהגילוי היינו למעלה, מצד שהי' במ"ת אמנ� זמני�,

כגיגית הר בתו"א45עליה� כדאיתא הי'46, לא לכ� מלמעלה, רבה אהבה התגלות שהוא
התחלקות להיות צרי� למטה העבודה סדר שמצד היות דע� והיינו, זמני�, התחלקות
בפורי� אמנ� זמני�. התחלקות הי' לא לכ� למטה, מלמעלה הי' שהגילוי כיו� מ"מ, זמני�,

היהודי� וקבלו כבר4קיימו שקבלו מה קיימו התחדש5, אז ומני ובמס"נ, ברצו� שקבלו ,

יש לכ� למעלה, מלמטה שהוא כיו� הנה הדורות, כל על למעלה מלמטה העבודה עני�
קשור שהוא והיינו, ההודאה, הו"ע דכפר בזה, והעני� וכר�. דכפר זמני� התחלקות בזה
בהבדלה והוא אור, הגילוי שמשיג ההשגה, הו"ע וכר� כו', שמודה אלא העול�, ע�

כמארז"ל הוא החומה שעני� חומה, המוקפי� כרכי� וזהו"ע תורה,47מהעול�, זו חומה אני
שזהו וכר�, דכפר זמני� התחלקות יש ולכ� מהעול�. אותו שמבדלת חומה היא שהתורה
אחרונות אותיות ב' ו"ה, אותיות שהוא מי"א, היא שההתחלה וכו', בי"א נקראת שמגילה
שכרכי� עד וכו', י"ג י"ב, יותר, למעלה מגיעי� ואח"כ י"א, בגימטריא שה� הוי', דש�
החומה היא שהתורה תורה, זו חומה שמוקפי� לפי והיינו, בט"ו, קורי� חומה המוקפי�
ג"כ הוא הרי בהעול� בהיותו שג� התורה בו פועל יותר ועוד מהעול�, אותו שמבדלת
הי' דיהושע נו�, ב� יהושע מימות חומה מוקפי� דכרכי� הדיוק שזהו מהעול�, מובדל

כמאמר הראשו�, משה48המקבל של דענינו והיינו, ליהושע, ומסרה מסיני תורה קבל משה
חמה כפני משה שפני באופ� הוי'49הוא שמש שהו"ע מהעול�,50, למעלה הוא דהוי' ,

לכובשי� ראש הי' מלאכות51ויהושע בל"ט העבודה לעני� בנ"י את הכניס שהוא והיינו, ,
בי' כתיב מ"מ לכובשי�, ראש שהי' וא� דחול, (של52דעובדי� האהל מתו� ימיש לא

תורה זו החומה שעני� והיינו מהעול�, שלמעלה הוי' שמש חמה, כפני משה דפני משה),
חומה המוקפי� בכרכי� ולכ�, מהעול�, בהבדלה יהי' בעול� בהיותו שג� בהאד� פועל
סיהרא קיימא שאז בט"ו, המגילה את קורי� העבודה, שלימות שהו"ע נו�, ב� יהושע מימות

של�53באשלמותא והכסא של� הש� שהו"ע במהרה54, שלימה, בהגאולה למטה שיומש� ,

טפחי�. מעשרה למטה בימינו,

א.45) פח, שבת

ד.46) צח, אסתר מגילת

א.47) פז, פסחי�

רפ"א.48) אבות

ואוהבהו49) ישראל נער כי ד"ה ג� וראה א. עה, ב"ב

תשט"ז.

(יהל50) אוה"ת פ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלי�

ובכ"מ. עה"פ. לתהלי� אור)

יו"ד.51) דאסת"ר פתיחתא

יא.52) לג, תשא

סע"ב.53) רכה, רע"א. קנ, ח"א ש� וראה א. רטו, ח"ב זהר

כו. פט"ו, שמו"ר

תו"א54) וראה בשלח. ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא ראה

ואיל�. ב פה, תצוה

.c"iyz'd ,mixet oyey ,ev zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

אמר:]‡. כ� ואחרי ניגו�". פרייליכ� "א לנג� צוה לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
– בשבת) לחול פורי� יכול שבה� חומה המוקפות ערי� ובשאר בשוש� (היינו בשבת שחל פורי� אודות

בירושלמי ההנהגה:1מצינו סדר להיות צרי� כיצד דעות כמה שיש

בידו יטלנה שמא גזירה מגילה, במקרא בקיאי� הכל ש"אי� כיו� בשבת, לקיי� אפשר אי – המגילה קריאת
דלולב" טעמא והיינו דשופר טעמא והיינו הרבי�, ברשות אמות ארבע ויעבירנה ללמוד בקי אצל ולכ�2ויל� .

לקרותה אוc"iaבהכרח ששי) שקורי�f"ha(יו� וההלכה דעות, ב' בזה ויש ראשו�). .c"ia3(יו�

ז"ל רבותינו כמאמר השמחה, עני� ישנו שבשבת כיו� בשבת, לקיי� אפשר אי כ� ג� – פורי� "וביו�4סעודת
ושמחה" משתה ימי אות� "לעשות חיוב יש ובפורי� השבתות", אלו בבית5שמחתכ� תלוי' ששמחתו "את ,

שמי�" בידי תלוי' ששמחתו (שבת) זה יצא פורי�6די�, סעודת את שמקיימי� היא ההלכה ולכ� .f"ha�יו)
.7ראשו�)

לקריאת ששיי� לאביוני� מתנות זה דר� (ועל המגילה קריאת – אלו עניני� לשני בנוגע הוא זה כל אמנ�,
מגילה" במקרא נשואות עניי� של שעיניה� "מפני זה2המגילה, דר� (ועל פורי� וסעודת ששי, ליו� שמקדימי� (

לסעודה השיי� מנות, השבת8משלוח ביו� בזמנו, אומרי� – הנסי�" "ועל אבל ראשו�; ליו� שמאחרי� – (7.

משו� לא השבת), ביו� (דהיינו עצמו הפורי� ביו� לאומרו שלא טע� שו� שאי� מכיו� – בפשטות – לזה והטע�
בבקי צור� אי� (שהרי בשבת הוצאה חשש משו� ולא שמי�, בידי התלוי' בשמחה די� בבית התלוי' שמחה עירוב

זה עני� נשאר ולכ� בתפלה), ידוע נוסח להיותו הנסי�", "ועל לומר בשבת).epnfaכדי (דהיינו הפורי� ביו� ,

נשארי� – הזמ� לשינוי טעמי� שייכי� אי� שבה� העניני� שכל מוב�, זה פי עצמו.mpnfaועל הפורי� ביו� ,

הפורי� דיו� שההתוועדות הוא הרגיל הסדר טעמי�9והנה, שמצד ומכיו� חסידות. מאמר אמירת ע� קשורה
עתה. לאומרו יש – אתמול חסידות מאמר נאמר לא מסוימי�

נקראת.·. מגילה המתחיל דיבור מאמר אמר כ� ואחרי ניגו� ניגנו

***

מתנות‚. מנות, משלוח עניני�, כמה עוד בפורי� שיש שא� והיינו, המגילה. קריאת הוא דפורי� העני� עיקר
המגילה. קריאת הוא העיקר מקו�, מכל ועוד, לאביוני�,

ג� להוציא לכוו� שיש וא� העניני�. שאר על ולא מגילה", מקרא "על מברכי� – דפורי� בהברכות ולכ�,
כו' לאביוני� ומתנות מנות דמשלוח המצוות הברכה10את הרי –yexita.דוקא מגילה" מקרא "על היא

שנמצא מי ג� (ולכ� יו�" של "עיצומו על שה� ו"שהחיינו", נסי�" "שעשה הברכות ב' ג� מזו: ויתרה
בשע נתקנו – אלו) ברכות ב' לבר� חייב מגילה לו ואי� dlibndתבמדבר z`ixwהמגילה שקריאת כיו� דוקא,
יו�" של ד"עיצומו העני� מתבטא ובה דפורי�, העני� עיקר .11היא

העני�. בפנימיות ג� הוא כ� הרי – נגלה פי על הדי� הוא שכ� וכיו�

שנינ�„. המגילה קריאת אומר12אודות מאיר רבי חובתו, ידי בה ויוצא המגילה את אד� קורא "מהיכ� : ִָ
יהודי מאיש אומר יהודה רבי האלה13כולה, הדברי� מאחר אומר יוסי רבי ,14."

ה"ג.1) פ"א מגילה
ב.2) ד, מגילה
ס"ו.3) סתרפ"ח או"ח טושו"ע הי"ג. פ"א מגילה הל' רמב"�
יו"ד.4) יו"ד, בהעלות� ספרי
כב.5) ט, אסתר
ש�.6) או"ח בט"ז הובא ה"ד. ש� ירושלמי
ש�.7) שו"ע
ידוע8) נוסח להיותו הנסי�", "ועל לומר כדי הדש� תרומת ראה

בשבת). (דהיינו הפורי� ביו� בזמנו, זה עני� נשאר ולכ� בתפלה),
וש"נ.9) .120 ע' לעיל ראה – בש"ק שזמנה
תרצב.10) ר"ס או"ח מג"א ראה
וש"נ.11) קצד. ע' פורי� זעווי�) (לרש"י בהלכה המועדי� ראה
א.12) יט, מגילה
ה.13) ב, אסתר
א.14) ג, ש�
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מוגה בלתי

אמר:]‡. כ� ואחרי ניגו�". פרייליכ� "א לנג� צוה לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
– בשבת) לחול פורי� יכול שבה� חומה המוקפות ערי� ובשאר בשוש� (היינו בשבת שחל פורי� אודות

בירושלמי ההנהגה:1מצינו סדר להיות צרי� כיצד דעות כמה שיש

בידו יטלנה שמא גזירה מגילה, במקרא בקיאי� הכל ש"אי� כיו� בשבת, לקיי� אפשר אי – המגילה קריאת
דלולב" טעמא והיינו דשופר טעמא והיינו הרבי�, ברשות אמות ארבע ויעבירנה ללמוד בקי אצל ולכ�2ויל� .

לקרותה אוc"iaבהכרח ששי) שקורי�f"ha(יו� וההלכה דעות, ב' בזה ויש ראשו�). .c"ia3(יו�

ז"ל רבותינו כמאמר השמחה, עני� ישנו שבשבת כיו� בשבת, לקיי� אפשר אי כ� ג� – פורי� "וביו�4סעודת
ושמחה" משתה ימי אות� "לעשות חיוב יש ובפורי� השבתות", אלו בבית5שמחתכ� תלוי' ששמחתו "את ,

שמי�" בידי תלוי' ששמחתו (שבת) זה יצא פורי�6די�, סעודת את שמקיימי� היא ההלכה ולכ� .f"ha�יו)
.7ראשו�)

לקריאת ששיי� לאביוני� מתנות זה דר� (ועל המגילה קריאת – אלו עניני� לשני בנוגע הוא זה כל אמנ�,
מגילה" במקרא נשואות עניי� של שעיניה� "מפני זה2המגילה, דר� (ועל פורי� וסעודת ששי, ליו� שמקדימי� (

לסעודה השיי� מנות, השבת8משלוח ביו� בזמנו, אומרי� – הנסי�" "ועל אבל ראשו�; ליו� שמאחרי� – (7.

משו� לא השבת), ביו� (דהיינו עצמו הפורי� ביו� לאומרו שלא טע� שו� שאי� מכיו� – בפשטות – לזה והטע�
בבקי צור� אי� (שהרי בשבת הוצאה חשש משו� ולא שמי�, בידי התלוי' בשמחה די� בבית התלוי' שמחה עירוב

זה עני� נשאר ולכ� בתפלה), ידוע נוסח להיותו הנסי�", "ועל לומר בשבת).epnfaכדי (דהיינו הפורי� ביו� ,

נשארי� – הזמ� לשינוי טעמי� שייכי� אי� שבה� העניני� שכל מוב�, זה פי עצמו.mpnfaועל הפורי� ביו� ,

הפורי� דיו� שההתוועדות הוא הרגיל הסדר טעמי�9והנה, שמצד ומכיו� חסידות. מאמר אמירת ע� קשורה
עתה. לאומרו יש – אתמול חסידות מאמר נאמר לא מסוימי�

נקראת.·. מגילה המתחיל דיבור מאמר אמר כ� ואחרי ניגו� ניגנו

***

מתנות‚. מנות, משלוח עניני�, כמה עוד בפורי� שיש שא� והיינו, המגילה. קריאת הוא דפורי� העני� עיקר
המגילה. קריאת הוא העיקר מקו�, מכל ועוד, לאביוני�,

ג� להוציא לכוו� שיש וא� העניני�. שאר על ולא מגילה", מקרא "על מברכי� – דפורי� בהברכות ולכ�,
כו' לאביוני� ומתנות מנות דמשלוח המצוות הברכה10את הרי –yexita.דוקא מגילה" מקרא "על היא

שנמצא מי ג� (ולכ� יו�" של "עיצומו על שה� ו"שהחיינו", נסי�" "שעשה הברכות ב' ג� מזו: ויתרה
בשע נתקנו – אלו) ברכות ב' לבר� חייב מגילה לו ואי� dlibndתבמדבר z`ixwהמגילה שקריאת כיו� דוקא,
יו�" של ד"עיצומו העני� מתבטא ובה דפורי�, העני� עיקר .11היא

העני�. בפנימיות ג� הוא כ� הרי – נגלה פי על הדי� הוא שכ� וכיו�

שנינ�„. המגילה קריאת אומר12אודות מאיר רבי חובתו, ידי בה ויוצא המגילה את אד� קורא "מהיכ� : ִָ
יהודי מאיש אומר יהודה רבי האלה13כולה, הדברי� מאחר אומר יוסי רבי ,14."

ה"ג.1) פ"א מגילה
ב.2) ד, מגילה
ס"ו.3) סתרפ"ח או"ח טושו"ע הי"ג. פ"א מגילה הל' רמב"�
יו"ד.4) יו"ד, בהעלות� ספרי
כב.5) ט, אסתר
ש�.6) או"ח בט"ז הובא ה"ד. ש� ירושלמי
ש�.7) שו"ע
ידוע8) נוסח להיותו הנסי�", "ועל לומר כדי הדש� תרומת ראה

בשבת). (דהיינו הפורי� ביו� בזמנו, זה עני� נשאר ולכ� בתפלה),
וש"נ.9) .120 ע' לעיל ראה – בש"ק שזמנה
תרצב.10) ר"ס או"ח מג"א ראה
וש"נ.11) קצד. ע' פורי� זעווי�) (לרש"י בהלכה המועדי� ראה
א.12) יט, מגילה
ה.13) ב, אסתר
א.14) ג, ש�
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בגמרא כל12ומבואר את היהודי ומרדכי המלכה אסתר ותכתוב דרשו, אחד מקרא "וכול� הפלוגתא: בטע�
דאמר15תוק� ומא� מרדכי, של תוקפו – יהודי מאיש דאמר ומא� אחשורוש, של תוקפו – כולה דאמר מא� ,

ההוא מבלילה דאמר ומא� המ�, של תוקפו – האלה הדברי� נס".16מאחר של תוקפו –

פוסקי� שאנו להודיע17ומכיו� צרי� המגילה שבקריאת היא שההלכה נמצא – כולה" האומר כדברי "הלכה
של "תוקפו ".`yexeygג�

של "תוקפו להודיע צור� יש הפרטי�, בכל כדבעי ולהבינו נס", של "תוקפו לדעת שכדי – הדברי� ופירוש
.18אחשורוש"

העני�:‰. וביאור
בכיפה" "מל� הי' – כפשוטו –19אחשורוש התפשטות של באופ� היתה ומלכותו כולו, העול� על שמל� ,

שמצינו הי'20כפי התפשטותו גודל ומצד כו', שלמה כסא על וישב כהונה, ובגדי המקדש בכלי שהשתמש
יו�" ומאת "שמוני� במש� משתה לערו� כ�,21ביכולתו כל רב זמ� שנמש� משתה אחר במקו� מצינו שלא –

גדולתו" תפארת יקר ואת מלכותו כבוד עושר "את להראות היתה שמטרתו זה, משתה אחשורוש.21מלבד של

אחשורוש של גדולתו על שלוdhnlונוס� השר של גדלותו על ג� מורה זה הרי –dlrnlגדלותו מצד שכ�, ,

השר אחשורושdlrnlשל של גדולתו .dhnlהיתה

המוסגר: [מאמר

שו� גביה� על הי' שלא כיו� חפ�, שלב� מה כל לעשות ביכולת� הי' ברוסיא, פע� שהיו המלכי�
מסוי�, בעני� עליו לפעול היהודי� וכשרצו "שיכור", רוסיא קיסר הי' האחרונות בשני� בזה. וכיוצא ָ"קאנגרעס"

בספרֿתורה. פניו את לקבל יוצאי� היו

הרד"� כיה� תקופה הרד"�22באותה נהג בטשערניגאוו, לביקור הקיסר וכשהגיע בטשערניגאוו, ָָברבנות
לקיסר בסמיכות וכשהגיע ספרֿתורה, ונושא "סירטוק", לבוש כשהוא הקיסר לקראת ויצא הנ"ל, לסדר בהתא�

הרד"� של הנהגתו סדר הי' [כ� מצחו על ידו את הניח מקומו, על עמד מניח23– הי' ברכה, מבר� שהי' לפני :

כאחד" ויהי' הווה "הי' הוא ש"הוי'" – הברכה כוונת ומכוו� מצחו על ידו וחיותנו24את כוחנו הוא "אלוקינו" ,25

וד�" לבשר מכבודו "שנת� וביר� mxכו'], lewaלבוש יהודי לידו שעומד ראה הקיסר אמ�. אחריו שיענו כדי ,

קולו את עליו ומרי� ספרֿתורה, בידו אוחז אנגעטא�"), מאדנע ("ע�עס מוזרה אוי�בצורה שרייט ("או� ָָָ
העני�. פשר את לו שהסבירו עד אי�")...

– אויפגעקלערטער") א� ("אביסל במקצת "משכיל" שהי' – אחיינו אליו פנה לביתו, הרד"� ששב ַַלאחר
– כזו בצורה אליו להתייחס אפשר ואי� וכו', "שיכור" הוא שהקיסר אתה יודע הרי "פעטער"! לאמר: ושאלו

לו יש הרי "�עטא�"! הרד"�: לו ענה – וכו'? ספרֿתורה ע� לקראתו ולצאת ברכה, dlrnlלבר� xy.[! ַ

ג�ezlecblונוס� הי' – (כנ"ל) אחשורוש בניryxשל על בגזירה חפ� הוא וג� מהמ�, פחותה לא במידה ,

המ� כמו אי�26ישראל המל� בטבעת ונחתו� המל� בש� נכתב אשר כתב "כי ואסתר למרדכי שאמר וכפי ,

.27להשיב"

ביכולתו הי' ולכאורה בכיפה, שמל� כ� ועל אחשורוש, של רשעותו גודל על הבט מבלי – כ� פי על וא�
ה'" ביד ושרי� מלכי� ש"לב כיו� הרי – מונע באי� רשעותו את לפועל אחשורוש28להוציא של הנהגתו היתה ,

אשתו" מפני אוהבו והרג אוהבו מפני אשתו ש"הרג – שכל פי על העליונה.29שלא הכוונה היתה שכ� כיו� ,

כט.15) ט, ש�
א.16) ו, ש�
ס"ג.17) סתר"צ ש� טושו"ע ה"ג. ש� רמב"�
(18– מנח� (תורת ואיל� ס"ו דאשתקד פורי� שיחת ג� ראה

ואיל�). 27 ע' ח"ח התוועדויות
סע"א.19) יא, מגילה
יב.20) פ"א, אסת"ר ב. א, לאסתר שני תרגו� ואיל�. ב ש�,
ד.21) א, אסתר
וש"נ.22) .131 הערה 223 ע' תרצ"א סה"ש – אודותו ראה

(23.143 ע' תש"ג סה"ש ראה
פ"ז24) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג ראה
א). (פב,
ס"ה.25) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
רע"א.26) יד, מגילה ראה
ח.27) ח, אסתר
(28285 ע' חי"ג לקו"ש וראה א. כא, משלי ע"פ – הרגיל לשו�

וש"נ. .1 הערה
א.29) פ"א, אסת"ר
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.Âהבט שמבלי – נס" של "תוקפו את מודיעי� אחשורוש" של "תוקפו שמודיעי� ידי שעל הפירוש וזהו
נס". של "תוקפו ניכר ובזה ה'", ביד ושרי� מלכי� "לב הרי אחשורוש", של "תוקפו על

אודות מדובר שכאשר – העני� l`xyiונקודת ipaעל הבט מבלי כו', המנגדי� העניני� כל מתבטלי� אזי ,

שלה�, והתוק� החוזק

אודות כשמדובר ה� – אודותzlvdובפרטיות כשמדובר וה� ישראל, נעליתznxdע� למדרגה ישראל בני
נפעל30יותר זה ידי ועל נפש, המסירות כוח ישראל בבני נתגלה הגזירה ידי שעל דפורי�, העני� כללות שזהו ,

החלו ד"אשר באופ� ומצוות התורה קיו� הי' אז שעד כיו� לדורות, ומצוות התורה בקיו� יותר עמוק עני�
ז"ל31לעשות" רבותינו כמאמר העני�32בלבד, הי' בפורי� ואילו באונס), (שקבלוה לאורייתא" רבה מודעא "מכא�

היהודי�" הדורות.33ד"וקבל כל על נפש ובמסירות ברצו�

.Ê:יותר בעומק – אחשורוש" של "תוקפו הודעת בפירוש להוסי� ויש
ישראל לבני בנוגע מדובר הי' שכאשר בלבד זו לא הרי – כהמ� רשע והי' בכיפה" "מל� שאחשורוש למרות

יותר), נעלית למדרגה והרמת� ישראל, בני הצלת – דלעיל התנועות מב' אחשורוש",lhazp(באחת של "תוקפו
הרי הקב"ה, של רצונו דבר ועל ישראל בני דבר על מדובר שכאשר – מזו יתירה envrאלא yexeyg`�שקוד ,

עדיי� בהיותו ישראל, בני על גזירה גזר etwezלכ� lka�היהודי על "כתבו בעצמו אמר אחשורוש"), של ("תוקפו
mkipira aehk."

אחשורוש" של ש"תוקפו הכוונה אי� אחשורוש"lhazpכלומר: של "תוקפו אלא נס", של "תוקפו לגבי
באופ�riiqעצמו מתנהג עצמו העול� הרי ה'", ביד ושרי� מלכי� ש"לב דכיו� העליונה, הכוונה פי על והתנהג

ומצוות. התורה לקיו� שמסייע

.Á:ודור דור בכל הוראה ומכא�
עצמו, ע� לפעולה בנוגע ה� ומצוות, התורה לקיו� מניעה או סתירה היא העול� שהנהגת טועני� כאשר
מהעול�, מתפעלי� ולא נפש מסירות של בתנועה עומדי� שכאשר לדעת, יש – הזולת ע� לפעולה בנוגע וה�

נעשה envrאזי mlerd"נוהג כמנהגו ד"עול� באופ� שהוא כפי –33–reiq.'ה לעבודת

על עלה ו"לא כולה, השנה כל נפש במסירות עמדו ישראל שבני זה ידי שעל – הה�" "בימי� שהי' וכפי
ח"ו" חו� מחשבת מה� אחד שו� אלו34דעת שג� פעל זה ידי שעל מרדכי, אצל� שעורר ההתעוררות ידי (על

כו'" גילו35ש"השתחוו כולה), השנה כל נפש במסירות אלאyexeyg`yenvrעמדו מנגד ,riiqnאינו

התורה לקיו� כמניעה שנראה העול� שמצד ב"גזירות" מתחשבי� אי� שכאשר – הזה" "בזמ� הוא כ�
ג� אזי – נפש במסירות הקב"ה של כרצונו ההנהגה שתהי' בהזולת וה� בעצמו ה� פועלי� אלא mlerdומצוות,

envr.�לכ מסייע נוהג", כמנהגו ד"עול� באופ� ,

.Ëכל עמדו שאז מת�ֿתורה, בשעת התחיל העול�) של וההגבלות מהמיצרי� היציאה (שתוכנו זה עני�
הגרי�) נשמות (אפילו ישראל אשר36נשמות אלוקי� ה' "אנכי ובעצמו בכבודו מהקב"ה ושמעו ,ux`n jiz`ved

mixvn"37.�העול של וההגבלות מהמיצרי� לצאת מישראל ואחת אחד לכל הכוח נית� זה ידי שעל ,

רק היתה תורה מת� בשעת ואילוzlgzdאמנ�, meiweהעני�, xnbבפנימיות לנו יש אז ומני בפורי�. הי' הדבר
ומצוות. תורה עניני על נפש במסירות ולעמוד העול� של בהמיצרי� להתחשב שלא הכוח את

(מיצרי� ב"מצרי�" להתחשב שלא מצרי�", ד"יציאת העני� את בעצמו פועל מישראל ואחת אחד כל וכאשר
בעול� חלקו שג� בגילוי הוא רואה שאז שלו, בכללותriiqnוהגבלות) ג� יתגלה אזי – (כנ"ל) בעבודתו לו

הפרטי משיח עני� שזהו שבו, הלב פנימיות התגלות כי, בתחתוני�", ד"דירה העני� הכנה38העול� מהווה –

בימינו. במהרה הכללי, משיח לביאת

לש�30) הי' – אשתו" מפני אוהבו ד"הרג בנ"י;zlvdהעני�
לש� הי' – אוהבו" מפני אשתו ד"הרג למדריגהznxdוהעני� בנ"י

המו"ל). – בבירור (אינו כו' פורי� גזירת היתה שעי"ז כיו� יותר, נעלית
כג.31) ט, אסתר
(ובפרש"י).32) א פח, שבת
ב.33) נד, ע"ז – חז"ל לשו�

ובכ"מ.34) סע"ד. קכ, הוספות ב. צט, א. צז, מג"א תו"א ראה
א.35) יב, מגילה
ועוד.36) פמ"א. פרדר"א רע"א. קמו, שבת ראה
ב.37) כ, יתרו
ס"ד.38) אגה"ק תניא ראה
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.Âהבט שמבלי – נס" של "תוקפו את מודיעי� אחשורוש" של "תוקפו שמודיעי� ידי שעל הפירוש וזהו
נס". של "תוקפו ניכר ובזה ה'", ביד ושרי� מלכי� "לב הרי אחשורוש", של "תוקפו על

אודות מדובר שכאשר – העני� l`xyiונקודת ipaעל הבט מבלי כו', המנגדי� העניני� כל מתבטלי� אזי ,

שלה�, והתוק� החוזק

אודות כשמדובר ה� – אודותzlvdובפרטיות כשמדובר וה� ישראל, נעליתznxdע� למדרגה ישראל בני
נפעל30יותר זה ידי ועל נפש, המסירות כוח ישראל בבני נתגלה הגזירה ידי שעל דפורי�, העני� כללות שזהו ,

החלו ד"אשר באופ� ומצוות התורה קיו� הי' אז שעד כיו� לדורות, ומצוות התורה בקיו� יותר עמוק עני�
ז"ל31לעשות" רבותינו כמאמר העני�32בלבד, הי' בפורי� ואילו באונס), (שקבלוה לאורייתא" רבה מודעא "מכא�

היהודי�" הדורות.33ד"וקבל כל על נפש ובמסירות ברצו�

.Ê:יותר בעומק – אחשורוש" של "תוקפו הודעת בפירוש להוסי� ויש
ישראל לבני בנוגע מדובר הי' שכאשר בלבד זו לא הרי – כהמ� רשע והי' בכיפה" "מל� שאחשורוש למרות

יותר), נעלית למדרגה והרמת� ישראל, בני הצלת – דלעיל התנועות מב' אחשורוש",lhazp(באחת של "תוקפו
הרי הקב"ה, של רצונו דבר ועל ישראל בני דבר על מדובר שכאשר – מזו יתירה envrאלא yexeyg`�שקוד ,

עדיי� בהיותו ישראל, בני על גזירה גזר etwezלכ� lka�היהודי על "כתבו בעצמו אמר אחשורוש"), של ("תוקפו
mkipira aehk."

אחשורוש" של ש"תוקפו הכוונה אי� אחשורוש"lhazpכלומר: של "תוקפו אלא נס", של "תוקפו לגבי
באופ�riiqעצמו מתנהג עצמו העול� הרי ה'", ביד ושרי� מלכי� ש"לב דכיו� העליונה, הכוונה פי על והתנהג

ומצוות. התורה לקיו� שמסייע

.Á:ודור דור בכל הוראה ומכא�
עצמו, ע� לפעולה בנוגע ה� ומצוות, התורה לקיו� מניעה או סתירה היא העול� שהנהגת טועני� כאשר
מהעול�, מתפעלי� ולא נפש מסירות של בתנועה עומדי� שכאשר לדעת, יש – הזולת ע� לפעולה בנוגע וה�

נעשה envrאזי mlerd"נוהג כמנהגו ד"עול� באופ� שהוא כפי –33–reiq.'ה לעבודת

על עלה ו"לא כולה, השנה כל נפש במסירות עמדו ישראל שבני זה ידי שעל – הה�" "בימי� שהי' וכפי
ח"ו" חו� מחשבת מה� אחד שו� אלו34דעת שג� פעל זה ידי שעל מרדכי, אצל� שעורר ההתעוררות ידי (על

כו'" גילו35ש"השתחוו כולה), השנה כל נפש במסירות אלאyexeyg`yenvrעמדו מנגד ,riiqnאינו

התורה לקיו� כמניעה שנראה העול� שמצד ב"גזירות" מתחשבי� אי� שכאשר – הזה" "בזמ� הוא כ�
ג� אזי – נפש במסירות הקב"ה של כרצונו ההנהגה שתהי' בהזולת וה� בעצמו ה� פועלי� אלא mlerdומצוות,

envr.�לכ מסייע נוהג", כמנהגו ד"עול� באופ� ,

.Ëכל עמדו שאז מת�ֿתורה, בשעת התחיל העול�) של וההגבלות מהמיצרי� היציאה (שתוכנו זה עני�
הגרי�) נשמות (אפילו ישראל אשר36נשמות אלוקי� ה' "אנכי ובעצמו בכבודו מהקב"ה ושמעו ,ux`n jiz`ved

mixvn"37.�העול של וההגבלות מהמיצרי� לצאת מישראל ואחת אחד לכל הכוח נית� זה ידי שעל ,

רק היתה תורה מת� בשעת ואילוzlgzdאמנ�, meiweהעני�, xnbבפנימיות לנו יש אז ומני בפורי�. הי' הדבר
ומצוות. תורה עניני על נפש במסירות ולעמוד העול� של בהמיצרי� להתחשב שלא הכוח את

(מיצרי� ב"מצרי�" להתחשב שלא מצרי�", ד"יציאת העני� את בעצמו פועל מישראל ואחת אחד כל וכאשר
בעול� חלקו שג� בגילוי הוא רואה שאז שלו, בכללותriiqnוהגבלות) ג� יתגלה אזי – (כנ"ל) בעבודתו לו

הפרטי משיח עני� שזהו שבו, הלב פנימיות התגלות כי, בתחתוני�", ד"דירה העני� הכנה38העול� מהווה –

בימינו. במהרה הכללי, משיח לביאת

לש�30) הי' – אשתו" מפני אוהבו ד"הרג בנ"י;zlvdהעני�
לש� הי' – אוהבו" מפני אשתו ד"הרג למדריגהznxdוהעני� בנ"י

המו"ל). – בבירור (אינו כו' פורי� גזירת היתה שעי"ז כיו� יותר, נעלית
כג.31) ט, אסתר
(ובפרש"י).32) א פח, שבת
ב.33) נד, ע"ז – חז"ל לשו�

ובכ"מ.34) סע"ד. קכ, הוספות ב. צט, א. צז, מג"א תו"א ראה
א.35) יב, מגילה
ועוד.36) פמ"א. פרדר"א רע"א. קמו, שבת ראה
ב.37) כ, יתרו
ס"ד.38) אגה"ק תניא ראה
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***

.È�ובעני לצבא. יהודיי� ילדי� חטיפת של הגזירה כבר התחילה – האמצעי אדמו"ר של האחרונות בשנותיו
נכרי�" ביד מישראל חיל אנשי לקיחת עני� "להבי� המתחיל דיבור – האמצעי מאדמו"ר מאמר ישנו .39זה

מועטות מצוות מאות� למעלה שיש היוקר מקו�, מכל רבות, מצוות לקיי� ביכולת� שאי� שא� מבאר, וש�
בגדר זה שאי� כיו� נפש, מסירת אפילו תועיל לא המצוות לשאר בנוגע [שהרי נפש במסירות מקיימי� שה�

זה הרי נפש], במסירות ה� מקיימי� מעטות מצוות ורק כלל, rixkneהאפשרות lweyכל את איבער") ("וועגט
מקיימי�. שאינ� העניני� שאר

.‡È"�"העכו לבי� שנשבה ל"תינוק בנוגע ג� תירו� הוא זה :40ועני�

לכאורה היא הזה לעול� ירידתו הרי ומצוות, תורה מקיי� אינו שנשבה" ש"תינוק כיו� מוב�: אינו לכאורה
zilkz `ll?הזה לעול� נשמתו ירדה למה כ�, וא� ,

נשמתו ירדה למה לשאול מקו� אי� כראוי, ומצוות תורה מקיי� אינו א� אפילו הרי – סת� ליהודי בנוגע
ל שיש מפני זה הרי ומצוות תורה מקיי� שאינו מה כי, עושהdxigaולעול�, הוא וכ� ,ezxigaaכוונת אבל ,

שאכ� כדי היא לעול� נשמתו יודעmiiwiירידת ואינו העכו"�" לבי� שנשבה "תינוק כ� שאי� מה ומצוות; תורה
לעול�? נשמתו ירדה למה מוב�, אינו כ� וא� ומצוות, תורה לקיי� ממנו לדרוש אפשר אי הרי – מאומה

הנ"ל: פי על – הוא והתירו�

הפחות לכל מלמעלה לו יזמינו בוודאי – הזמ� `cgבמש� oipr.לקיימו היכולת לו ותהי' אודותיו לו שייוודע
אודות ידע לא אז) (עד ימיו שכל devnוכיו� mey�מתו יעשנה עלי') לו נודע (שעתה זו מצוה וג� ,zexiqn

ytp.ביותר חיות מתו� המצוה את יעשה בוודאי הרי – שווער") אנקומע� ע� ("ס'וועט כו' לו קשה שיהי' כיו� ,ָ
היוקר מצד שני�, וכמה כמה למש� הזה לעול� נשמה להוריד שכדאי – למעלה ביותר יקר הוא זה dze`aועני�

dcigi devn.נפש ובמסירות בחיות שיקיי�

.·È:מישראל ואחת אחד לכל ג� נוגע אלא שנשבה", ל"תינוק רק לא נוגע זה עני�
יחטא" ולא טוב יעשה אשר באר� צדיק ש"אי� החסידות41כיו� בתורת להפירוש אפילו הוא42– ש"יחטא"

בבחינת הוא ואחת אחד כל הרי – כפשוטו... הוא הפירוש ישראל מבני גדול חלק שאצל ובפרט חסרו�, מלשו�
שנשבה". "תינוק

אומר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק יתכ�43– ה"�אס�ארט"; לפי נמנות אינ� יאר�") ("אידישע יהודי של ששנותיו ,ַָָ
תורה לעניני בה� שהשתמש (השני� האמיתיות שנותיו לפי אבל שנה, שבעי� ב� שהוא נרש� ַָשב"�אס�ארט"

– "תינוק". אלא אינו ומצוות)

להתייאש. לו שאי� ליהודי אומרי� זה ועל

– עצמו את שהביא מי אודות אלא בגשמיות, שנשבה" "תינוק אודות כא� מדובר שלא אמת –ezxigaaה�

רק הוא שנוגע ומה עבר, כבר שעבר מה הרי כ�, פי על א� אבל שנשבה", "תינוק של ומצב o`knלמעמד

`adleאת רק מהעבר ליקח עליו ולהבא, מכא� ובנוגע והעתיד, ההווה דהיינו ,aehd cvde dlrndשמצד – שבו
זי� דאר� ("ער עצמו" את "לקחת להתחיל שצרי� שנשבה", "תינוק של במצב ללימודhyxrהיותו נעמע�") ַ

יהי' זה הרי – המצוות וקיו� xzeiaהתורה zeig ieaixa.בגשמיות שנשבה בתינוק כמו ,

להתייאש, אי� נמצאי�, שרק מצב שבאיזה – הדברי� ונקודת

הצחות דר� על פתג� ישנו ז"ל44– חכמינו לשו� יסוד מדעת",45על "שלא הוא ש"יאוש" מדעת", שלא "יאוש
– מתייאש... הי' לא דעת, בו הי' אילו שכ�,

וש"נ.39) ואיל�. רסג ע' קונטרסי� אדהאמ"צ במאמרי נדפס
ה"ג.40) פ"ג ממרי� הל' רמב"� וראה א. סח, שבת
כ.41) ז, קהלת
ובכ"מ.42) א. נא, נצבי� א. פב, מטות לקו"ת ראה

התוועדויות43) – מנח� (תורת סל"ו תשי"ב פורי� שיחת ג� ראה
וש"נ. .232 ע' ח"י .(58 ע' ח"ה

ועוד.44) עב). ע' (אגרותֿקודשח"ח זו שנה כסלו כ"ד מכתב ג� ראה
ב.45) כא, ב"מ
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מצוה" גוררת ו"מצוה אחת, מצוה לקיי� וכ� כו', פסוק ועוד פסוק עוד תורה, ללמוד צריכי� עד46אלא ,

המצוות. רמ"ח בכל לשלמות שיגיע

***

.‚Èבמדרש אתו�47מסופר במה לה� אמר . . לפניו ותלמידיו יושב והי' . . מרדכי אצל לו "הל� שהמ�
קמיצה הלכות . . העומר במצות לו אמרו טימי'48עסקי�, הוא בכמה להו אמר . . העומר מ� קומצי� שהיו . .

אלפי לעשרת מנכו� עשרה דנצחו� קומו לה� אמר מני�, בעשרה סגיי� לי' אמרו שוויי�)? (כמה הוו ִָדידי'
דילי". דכס� קנטרי�

התרחש – זה במדרשdhnlמאורע מסופר זה דר� ועל שאירע49. :dlrnlמה

ועמד וטלאי�. כגדיי� שומע שאני הזה גדול קול מה ואמר . . הקב"ה של רחמיו נתגלגלו שעה "באותה
בתענית שרויי� ה�, עמ� קטני אלא ה�, טלאי� ולא גדיי� לא עול�, של ריבונו ואמר, הקב"ה לפני רבנו משה
ונשבעי� . . ומי� לח� לה� מביאות אמותיה� ש"היו זה, לפני (וכמסופר לילות" ושלשה ימי� שלשה היו�
תורה וללמוד בתענית לשבת והמשיכו נמות", תעניתנו מתו� אלא נשתה ולא נאכל לא רבנו מרדכי בחיי

אנו" עמ� כו' בי� לחיי� "בי� למרדכי באמר� נפש, הגזירה.50במסירות נתבטלה זה ידי ועל ,(

.„Èבזה :51והעני�

המל�" בשער "יושב הי' היהודי קשרי52מרדכי לחפש עליו הי' – המלכות בגזירת מדובר כאשר ולכאורה, ,
הגזירה? את לבטל כדי וכדומה, ("באקאנטשאפט") ַַַהיכרות

הגזירה את לבטל פעל ולכ� למעלה, מהגזירה כתוצאה באה למטה שהגזירה ידע מרדכי כדיdlrnlאלא, ,

הגזירה ממילא בדר� תתבטל זה ידי .dhnlשעל

הרופא וא� מסוימת, סיבה בגלל מסוי� באבר שנמצאת לצל� רחמנא למחלה – דומה הדבר למה משל
בריפוי אתaaeqndיסתפק ירפא ולא המחלה), נמצאת שבו הפרטי האבר המחלהdaiqd(דהיינו עלולה למחלה,

את מרפאי� כאשר היא האמיתית והרפואה שוב. לתק�daiqdלהתעורר היהודי מרדכי רצה כ� וכמו למחלה.
הגזירהdaiqdאת שהיא .dlrnlלגזירה,

עמה� ולמד ישראל ילדי אל� ושני� עשרי� שקיב� זה ידי על – למעלה הגזירה ביטול מרדכי פעל וכיצד
דוקא קמיצה הלכות – עמה� למד ומה :53תורה,

המקדש בית אז הי' לא שהרי – קמיצה הלכות לקיי� יכולי� היו לא זמ� לחשוב54באותו יכולי� היו ולא ,
שטנה" ה"כתב בתוק� אז שהי' כיו� המקדש, בית בניית שהילדי�55אודות ג� ומה המקדש. בית בניית על שאסר

אליה�. שנוגע עני� זה אי� המקדש בית לכ�י�נה שאפילו כ� כהני�, (בדוקא) היו לא מרדכי ע� ְְִִֶָשלמדו

שהיא בתורה, עני� לימוד מעלת עצ� מצד לראש, לכל – קמיצה הלכות עמה� מרדכי למד כ�, פי על וא�
תלמידיו, את מרדכי הדרי� זה ידי שעל זאת, ועוד לפועל, נוגע אינו זה עני� א� ג� הקב"ה, של ורצונו חכמתו
להיות שיזכו אפשר ואז המקדש, בית לבני� להתכונ� וצריכי� להתייאש, אי� ביותר והמרי� הקשי� בזמני� שג�

קמיצה! הלכות לדעת שיצטרכו בישראל הוראה מורי

אנו", עמ� למות בי� לחיי� "בי� למרדכי שאמרו רב�, בית של תינוקות אות� של התורה לימוד ידי ועל
נמות", תעניתנו "מתו� אמרו ומי� לח� אמותיה� לה� dryaוכשהביאו daeתעניתנו "מתו� עסקוzenpשאמרו ,"

הדי� את שידעו כדי קמיצה ziaבהלכות dpaiyklycwnd.למטה הגזירה ג� בטלה ובמילא למעלה, הגזירה בטלה –

מ"ב.46) פ"ד אבות
יל"ש47) ו. פכ"ח, ויק"ר תתרנח. רמז אסתר יל"ש ד. פ"י, אסת"ר

העומר). (פ' פי"ח פס"ר תרמג. רמז אמור
א.48) טז, מגילה ג� ראה
ספ"ט.49) אסת"ר
ש�.50) ופס"ר אמור ויל"ש ויק"ר
התוועדויות51) – מנח� (תורת סכ"ד תשי"א פורי� שיחת ג� ראה

ואיל�). 319 ס"ע ח"ב

יט.52) ב, אסתר
(53– מנח� (תורת סכ"ג דאשתקד פורי� שיחת ג� ראה

.(39 ע' ריש ח"ח התוועדויות
לאסת"ר54) ענ� יפה פי' ש�. מגילה מהרש"א חדא"ג ג� ראה

ש�. לויק"ר יוס� ע� פי' .47 שבהערה
אסתר55) פרש"י ובפרש"י. א יא, מגילה ובפרש"י. ו ד, עזרא ראה

יו"ד. ט, ג. ה,
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מצוה" גוררת ו"מצוה אחת, מצוה לקיי� וכ� כו', פסוק ועוד פסוק עוד תורה, ללמוד צריכי� עד46אלא ,

המצוות. רמ"ח בכל לשלמות שיגיע

***
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דילי". דכס� קנטרי�
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.„Èבזה :51והעני�
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הגזירה את לבטל פעל ולכ� למעלה, מהגזירה כתוצאה באה למטה שהגזירה ידע מרדכי כדיdlrnlאלא, ,

הגזירה ממילא בדר� תתבטל זה ידי .dhnlשעל

הרופא וא� מסוימת, סיבה בגלל מסוי� באבר שנמצאת לצל� רחמנא למחלה – דומה הדבר למה משל
בריפוי אתaaeqndיסתפק ירפא ולא המחלה), נמצאת שבו הפרטי האבר המחלהdaiqd(דהיינו עלולה למחלה,

את מרפאי� כאשר היא האמיתית והרפואה שוב. לתק�daiqdלהתעורר היהודי מרדכי רצה כ� וכמו למחלה.
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מ"ב.46) פ"ד אבות
יל"ש47) ו. פכ"ח, ויק"ר תתרנח. רמז אסתר יל"ש ד. פ"י, אסת"ר
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.ÂË:אלה בימינו מהאמור ההוראה
ז"ל רבותינו נסתרות56אמרו גזירות ג� וישנ� גלויות, גזירות ישנ� לכלותנו". עלינו עומדי� ודור דור "בכל

ז"ל רבותינו מאמר דר� (על בה� חשי� ז"ל57שאי� רבותינו כאשר אבל, בנסו"), מכיר אינו הנס בעל "אפילו
עלינו עומדי� ודור דור ש"בכל עליה�...פוסקי� לסמו� אפשר לכלותנו",

של בעניני� לעסוק לא ואפילו וכדומה, המל�" בשער "יושב להיות אינה העצה – הגזירות את לבטל וכדי
בתורה, חידושי�

שבקונטרס) (בהשיחה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק וכדברי זהו58– א� לדעת יש חיבור, מחברי� שכאשר ,

– "חיסור"... או "חיבור"

ידי על תורה לימוד – היא היחידה הדר� oaxאלא zia ly zewepiz.הגזירה את לבטל בכוחו זה עני� ודוקא ,

די ("וואס העול� דעת ע� להתחשב מבלי והיתרי�, פשרות ללא רב� בית של תינוקות ע� ילמדו ָכאשר
הנדרש כפי מתנהג עצמו שהעול� האמת, תתגלה אזי – לא או העול� למנהג מתאי� הדבר הא� זאגט"), ָוועלט

ח), סעי� (כנ"ל תורה פי על

שדֿי" במלכות עול� ד"לתק� העני� יהי' שאז השלימה, הגאולה את יביא זה יחדיו59ועני� בשר כל "וראו ,
דיבר" ה' פי חסידות60כי בדרושי כמבואר ה'"61– "דבר אלא אינה העול� מציאות שכל יראה בשר" ש"כל

ורגע. שעה בכל אותו המהווה

מ"מדת וחומר וקל שכ� במכל – אחד ורגע בשעה להיות יכול אלא רב, זמ� להימש� צרי� אינו זה ודבר
שאפשר למצב לאחרונה שהגיעו אחדaixgdlפורעניות", ברגע כולו העול� ב"מידה62את וכמה כמה אחת ועל ,

פורעניות" ממידת ש"מרובה שדֿי".63טובה", במלכות עול� ד"לתק� העני� להתקיי� יכול אחד שברגע שבוודאי ,

מאמי�"]. "אני לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊËהאמצעי מאדמו"ר מאמר "הבל64ישנו שהוא רב�, בית של דתינוקות התורה לימוד מעלת את מבאר שבו ,

הגמרא כדברי חטא", בו חטא".65שאי� בו שאי� להבל חטא בו שיש הבל דומה אינו . . היא מאי ודיד� "דידי
הרצועה" "מיראת היא רב� בית של דתינוקות הלימוד שסיבת פי על שא� בהמאמר, האמצעי אדמו"ר ומבאר
א� גדולי�, של בלימוד� כמו בעיו� אינו עצמו הלימוד וג� "לשמה", התורה לימוד זה שאי� והיינו, וכדומה,

עצ� מצד – רב� בית של דתינוקות הלימוד מעלת גדלה כ� פי "לאladdעל חטא", בו שאי� "הבל שהוא ,

. ימיו ברוב נתגש� לא כי כ� כל גס גופו אי� שבתינוק החומרי, הגופני מגש� מושלל שהוא רק ממש, חטא
הגשמי". לעול� הרוחני מעול� בא מקרוב שזה מצד .

וכו' ביערות ללמוד ללכת שנהגו הצדיקי� דבר על להסיפורי� מתאי� זה בניֿאד�,66ועני� ש� שאי� מקו� ,

בית של דתינוקות התורה לימוד מעלת כמו היא זה במקו� התורה לימוד מעלת ולכ� כו', מעופש אינו והאוויר
חטא". בו שאי� "הבל שהוא רב�,

.ÊÈבהכרח אינו רב� בית של שבתינוקות חטא" בו שאי� ד"הבל שהעני� מוב�, אלאzewepizaומזה דוקא,
ג� להיות עניניmilecbaיכול מכל אויסגעטא�") איז ("מע� שמופשטי� באופ� הוא התורה לימוד שכאשר –ָ

העול�. חומריות ע� שייכות להלומד שאי� כיו� חטא", בו שאי� "הבל הוא הלימוד אזי – העול�
עסק" ש"בעלי בכמות, הריבוי מעלת על שנוס� – אוהל" ל"יושבי עסק" "בעלי בי� החילוק זה הרי ובכללות

ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק רק לימוד67לומדי� הרי בתורה, עסק� שעיקר אוהל" "יושבי כ� שאי� מה ,

שעמדה.56) והיא ד"ה פיסקא הגש"פ
א.57) לא, נדה
פורי�58) לקראת בקונטרס י"ל – בסופה תש"ב פורי� שיחת

.(86 ע' תש"ב בסה"ש לאח"ז (נדפס תשי"ב
נקוה.59) כ� ועל תפלת נוסח
ה.60) מ, ישעי'
האמונה61) שער ואיל�. א תפב, תצוה תו"ח צו. ס"פ לקו"ת ראה

פכ"ה.
וש"נ.62) סל"ט. לקמ� ג� ראה
וש"נ.63) א. עו, יומא
פע"ו.64) התפלה שער חיי� דר�
ב.65) קיט, שבת
וש"נ.66) .47 ע' תש"ו סה"ש ג� ראה
ב.67) צט, מנחות
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של תינוקות הבל כמעלת לימוד"), אנדער א� ("גאר לגמרי אחר באופ� לימוד הוא אוהל" "יושבי של ַַָהתורה
רב�. בית

כות בי� עדיי� שנמצאי� שאלו בגדולי�), ג� אלא רב�, בית של בתינוקות דוקא (לאו במוחש שרואי� ליוכפי
על לפעול נקל לה� וג� עליה�, לפעול נקל – הישיבה מכותלי צאת� מאז רב זמ� עבר שלא או הישיבה,

עסק". "בעלי שה� אלו מאשר יותר עצמ�,

ג� הרי בתורה, עסק� שעיקר כיו� כ�, פי על א� אבל לגשמיות, קצת שייכי� אוהל" "יושבי שג� אמת ה�
zeinybd.יותר נעלה באופ� היא שלה�

החומה" מ� "לפני� לאכלו שצרי� שני מעשר דר� (שהרי68ועל גשמי מאכל כל כמו היותו �ע� – ִֶדוקא
באופ� זאת בכל זה הרי החומה" מ� "לפני� היא שאכילתו כיו� מקו�, מכל המזבח), על אותו מקריבי� אי�

אנדערש"). פארט דאס ("איז יותר ַָָנעלה

ז"ל רבותינו (כמאמר "חומה" בדוגמת שהיא בתורה, הוא העסק עיקר כאשר בעניננו: זה דר� "אני69ועל
יש אזי כזה, במצב נמצאי� וכאשר החומה"; מ� "לפני� ה� הגשמיי� העניני� ג� הרי – תורה") זו חומה

חטא". בו שאי� ד"הבל המעלה התורה בלימוד

.ÁÈ�ממו להרוויח במסחר, לעסוק מעדיפי� היו ה� אוהל". "יושבי שה� מכ� מרוצי� שאינ� כאלו ישנ�
מה� עושי� לא – אוהל) יושבי (בהיות� עתה ואילו וכו', ב"עיתוני�" עליה� ויכתבו בראש יושיבו� ואז רב,

"מציאות"! שו�
ש – היא האמת mwlgא� aehe mdl ixy`�ג אלא ברוחניות, רק לא ,zeinyba�כ על שמחי� להיות עליה� .

שבעול�. המעופש באוויר ולא ביתֿהמדרש, כותלי בי� להימצא שזכו

העבודה להיות צריכה – לומרdgnyaובכלל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שנהג וכפי מארש"70, א מיט "גיי� :ַַ
ניצחו�). של שיר ע� (ליל�

העול�... חומריות של באוויר נמצאי� שאי� כ� על "להתאונ�" לא חשבונות; שו� על לחשוב אי� לזאת אי
מצבו על לחשוב לא כלל!zeipgexaואפילו לחשוב אי� – שלו המציאות אודות ;

המיצרי� מכל היציאה את ויפעלו גאלתנו", "ממצרי� הניגו� את עתה ינגנו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�
בעול�. ובחלקו הבהמית ובנפש בגו� –

***

.ËÈסיפר אדמו"ר וחמי מורי נ"ע,71כ"ק אדמו"ר כ"ק של בדירתו חדרי� מספר עבורו הכינו נישואיו שלפני ,

נכנס זה לאחרי ורק ש�, שילמדו כדי העירוני מה"תלמודֿתורה" ילדי� הביאו – בדירה לדור כניסתו ולפני
בדירה. לדור הרבי

ואחת. אחד לכל הנוגעי� עניני� ה� אצלו שהיו העניני� כל הרי כללית, נשמה הוא שרבי מכיו� והנה,
ג� שהרבי ג�xtiqומכיו� זה הרי זה, ואחת.d`xedסיפור אחד לכל

דירה להכי� שכדי – היא `mcוההוראה ayenlמצד ג� שצריכה`zeiyep(כלומר: כפי דירה ובפרט בלבד,
אצל רב�.icediלהיות בית של תינוקות של תורה בלימוד היא לזה ההתחלה הרי ,(

.Î:יותר ובפרטיות
הוא הרי – עמה�? להתעסק עליו ומדוע קטני�, לילדי� לו יש שייכות איזו לטעו�: מישהו יכול לכאורה

"mc`נאמר שעליו טוב72", ש� הבעל פתג� פי על ובפרט כדמותנו", בצלמנו אד� יקר73"נעשה יהודי שכל
עליו ומדוע לו, חסר מה כ�, וא� מזה, יותר ועוד זקנת�, לעת זקני� להורי� שנולד יחיד ב� כמו להקב"ה

קטני�?! ילדי� ע� להתעסק

וש"נ.68) (במשנה). סע"ב ט, מגילה
א.69) פז, פסחי�
וש"נ.70) .122 ע' תש"ז סה"ש ראה
תשי"ב71) פורי� שיחת ג� וראה .8 ע' קפ חוברת "רשימות" ראה

ואיל�). 40 ס"ע ח"ה התוועדויות – מנח� (תורת ואיל� סכ"א
כו.72) א, בראשית
וש"נ.73) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
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רב�. בית

כות בי� עדיי� שנמצאי� שאלו בגדולי�), ג� אלא רב�, בית של בתינוקות דוקא (לאו במוחש שרואי� ליוכפי
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הוא הרי – עמה�? להתעסק עליו ומדוע קטני�, לילדי� לו יש שייכות איזו לטעו�: מישהו יכול לכאורה

"mc`נאמר שעליו טוב72", ש� הבעל פתג� פי על ובפרט כדמותנו", בצלמנו אד� יקר73"נעשה יהודי שכל
עליו ומדוע לו, חסר מה כ�, וא� מזה, יותר ועוד זקנת�, לעת זקני� להורי� שנולד יחיד ב� כמו להקב"ה

קטני�?! ילדי� ע� להתעסק

וש"נ.68) (במשנה). סע"ב ט, מגילה
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לפני – בישראל נשיא של יחידו בנו שהי' אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שאפילו לדעת, בדירתו,עליו לגור שנכנס
בדירה. לגור להיכנס יכול הי' כ� אחרי ורק תורה, ללמוד רב� בית של תינוקות לש� הביא

אדמו"ר כ"ק פתג� ידוע הרי – עמו להתעסק רוצה אינו ולכ� כו', הזולת שפלות אודות שטוע� ומה
נ"ע ז"ל74(מוהרש"ב) רבותינו מאמר עד75אודות לשער יש שמעתה עליו", לרח� אסור דעה בו שאי� מי "כל

ע� להתעסקות בנוגע זה דר� ועל עליו!... לרח� שאסור פוסקת עצמה שהתורה מי על הרחמנות גדולה כמה
המצב. בשפל שנמצא הזולת

ניתוס� אזי – כו' קטני� ילדי� ע� ג� ומתעסק הזולת, על שמרח� זה ידי ידי`elvועל על שדוקא כנ"ל ,

רבותינו בדברי שמצינו דר� ועל בה. לדור להיכנס אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הי' יכול בדירה ישראל ילדי לימוד
ישראל.76ז"ל רועה להיות נבחר כו', הקטני� בכבשי� שטיפל זה ידי על שדוקא רבינו, למשה בנוגע

.‡Î:"�לאביוני "ומתנות הלשו� דיוק לבאר יש האמור פי על
מקו� בכל (א)77הלשו� – לאביוני�" "מתנות הוא הלשו� כא� דוקא מדוע מוב�, ואינו לעניי�", "צדקה הוא

"zepzn" (ב) "צדקה", ולא "mipeia`l?"�לעניי" ולא "

בזה :78והביאור

עצמו שמצד היינו, לית�, צרי� אינו שהאד� עני� הוא ש"צדקה" – הוא ל"מתנות" "צדקה" בי� החילוק
בשביל רק היא הנתינה אלא לית�, חייב שנוגעzlefdאינו עני� הוא "מתנה" כ� שאי� מה ;envrlכמאמר ,

ז"ל מתנתא".79רבותינו לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו "אי

אחרי�, דברי� לו שיש יתכ� מאומה; לו שאי� פירושו אי� ש"עני" – הוא ל"אביו�" "עני" בי� והחילוק
ז"ל רבותינו בדברי שמצינו דר� ועל "עני", הוא הרי זה לעני� שבנוגע "אביו�"80אלא כ� שאי� מה בדעת"; "עני

רש"י (כפירוש דבר".81פירושו לכל ש"תאב (

נעלית במדרגה שהוא ל"עני", רק (לא טובה עושי� כאשר שג� – לאביוני�" "מתנות הלשו� דיוק וזהו
ל" אפילו) אלא "`oeiaיותר, של עני� אלא "צדקה", של עני� זה אי� – מאומה לו שאי� ,"dpznמזה שנעשה ,"

".iytpl'"נייחא

המתנה, את ממנו מקבל שהאביו� גופא מזה להנות� רוח נחת להיות שצרי� והיינו,

"נת� להיות צרי� כלל שבדר� שא� קדושי�, בדיני שמצינו דר� על –`ed"חשוב ב"אד� מקו�, מכל דוקא, "

לי' ומקניא גמרה מינה מתנה מקבל דקא הנאה "דבההיא ל�", אני ואקדש מנה "היל� באומרת ג� ְֵֶָָמקודשת
–82נפשה"

ג� נוגעת – קטני� לילדי� אפילו להזולת, טובה שעשיית לעיל .envrlכאמור

ידע" דלא "עד במדרגת להיות צריכי� שבו בפרט, שבפורי� אלא השנה, בכל ג� באמת שיי� זה ,83חשבו�

ולכ� לזולת, הנתינה ידי על שנעשה לנפשי'" וה"נייחא הזולת, מעלת יותר נרגש כו', חשבונות לעשות ולא
לאביוני�". "מתנות הלשו� נאמר בפורי� דוקא

.·Îישראל.84דובר בני של היסוד ה� רב� בית של שתינוקות כבר,
בגמרא מצינו דוקא, קטני� ילדי� ע� הלימוד מעלת גמלא85אודות ב� ויהושע לטוב האיש אותו זכור "בר� :

שמו".

גמלא? ב� יהושע של פעולתו היתה מה

(74.(47 ע' ש� מנח� (תורת סכ"ח הנ"ל פורי� שיחת ג� ראה
וש"נ. .231 ע' ח"י

א.75) לג, ברכות ראה
ב.76) פ"ב, שמו"ר
ועוד.77) ב. מט, סוכה וש"נ. א. קנ, שבת (לדוגמא) ראה
ואיל�.78) 26 ע' לג חוברת "רשימות" ג� ראה
א.79) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטי� ב. כו, מגילה ראה

רע"א.80) מא, נדרי� וראה סע"א. סח, כתובות
יד.81) כד, תצא ד. טו, ראה פ' ו. כג, משפטי�
א.82) ז, קידושי�
ב.83) ז, מגילה
ונדפס84) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�

ואיל�. 114 ע' ח"א בלקו"ש
א.85) כא, ב"ב
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"התקינו כ� אחרי תורה". למד הי' לא – אב לו שאי� מי תורה, מלמדו אב לו שיש ש"מי הסדר, הי' בתחילה
ופל�", פל� בכל תינוקות) (מלמדי מושיבי� שיהו "התקינו כ� אחרי בירושלי�". תינוקות מלמדי מושיבי� שיהו
מדינה "בכל מקו�, שבכל ותיק�, גמלא ב� יהושע שבא עד י"ז". כב� ט"ז "כב� ואחד, אחד כל ע� לומדי� והיו

ומעלה שני� חמשֿשש בני לילדי� בחינ� תורה ילמדו ועיר", עיר ובכל הוא86ומדינה זכור זו תקנה ובגלל .

הדורות. בכל לטוב

הילד שכאשר טענו ה� לגמרי. הלימוד את אסרו לא – תורה ללמוד אסרו הייבסקי�ֿבולשביקי� כאשר
ילדי� ע� לימוד על רק הי' שלה� האיסור עימו. ללמוד מותר – ללמוד בעצמו ויבחר דעת, בר יהי' יגדל,

שנות87קטני� של בחינו� תלוי ישראל בני של קיומ� שכל כיו� גדולי�, הכי נפש ומסירת בתוק� עמדו כ� ועל .
דוקא. הילדות

פשרות, שו� בלי תמימה, תורה פי על יהי' ישראל ילדי שחינו� חזק, הכי בתוק� לעמוד יש עתה ג� וכ�
ישראל. בני של הקיו� כל תלוי שבזה כיו�

***

.‚Îבמכתב כתבתי כבר – לקמ� הבא העני� בתניא88אודות שכתוב מה פי על אמנ�, שמיעת89. דומה ש"אינה
בעלֿפה: העני� על זו בהזדמנות אחזור – בספרי�" וקריאה לראי' מוסר דברי

נשי� גרמא שהזמ� עשה מצות ש"כל ה�zexeht"90א� ג� ופורי�, חנוכה דפסח, שבמועדי� מצינו, הרי –

הנס" באותו היו ה� ש"א� לנשי�, ג� שייכי� אלו שמועדי� כיו� .91חייבות,

ש" לכ� שנוס� – בפורי� יתירה מעלה יש זה שה�`sובעני� מורה "א�" שהלשו� הנס", באותו היו ה�
"מגילת שמה על נקראת המגילה שכל בכ� כמודגש העיקר, ה� הנשי� בפורי� הרי ".`xzqטפלות,

לזה דמת�ֿתורה92והטע� והקיו� הגמר שזהו לעשות", החלו אשר את היהודי� "וקבל כתיב שבפורי� לפי –

כ� אחרי ורק הנשי�", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה תחילה נאמר תורה שבמת� כש� ולכ�, ט). סעי� (כנ"ל
(האנשי�) ישראל" לבני ג�93"ותגד ולכ� הנשי�. ה� העיקר תורה, דמת� הדבר וקיו� גמר שהוא בפורי�, כ� –

ידי על ההצלה היתה דוקא.`xzqבגשמיות

.„Îידי על הי' אסתר ידי על ישראל בני הצלת אופ� ytpוהנה, zexiqn:

" אזי – ישראל בני על גזירה שיש שמעה שאסתר לא94המלכה"lglgzzeבשעה שהגזירה למרות – וזאת ,
המשתה (עד ישראל מבני שמוצאה כלל ידע לא ואחשורוש המל�, בבית היתה שהרי אישית, אלי' נוגעת היתה

" אזי ישראל, בני על גזירה שיש בשמעה כ�, פי על וא� האטlglgzzeהשני), ("עס לה נגע העני� ָהמלכה";
דערנומע�")! איר

מתו� הגזירה את לעצור הלכה ytpולכ� zxiqn'גו דתו אחת יקרא לא אשר גו' ואשה איש ש"כל דכיו� –

יו�" שלושי� זה המל� אל לבוא נקראתי לא קשורה95ואני היתה אחשורוש אל הליכתה הרי ,zi`ce zeytp zpkqa,

הי' די� פי די�`xeqועל פי שעל כיו� בסכנה, עצמה את להעמיד אד�96לה בשביל נפשו למסור לאד� אסור
אחר!

לה פוסק בודאי הי' – אחשורוש אל ללכת לה מותר הא� מתנגד" "רב שואלת אסתר היתה xacdyאילו

xeq`שנצטווינו כפי גידיו, ושס"ה איבריו רמ"ח את לשמור אד� חייב ערו� שולח� פי שעל כיו� "ונשמרת�97,
לנפשותיכ�"; מאוד

בבציר.86) תוד"ה ש� ראה
בלתי87) (מהנחה כפי' של עני� זה הרי – דעת בני שאינ� דכיו�
מוגה).
ואיל�).88) ערב ע' ח"ח (אגרותֿקודש זו שנה ב' אדר מי"ב
ב).89) (ג, המלקט בהקדמת
(במשנה).90) א כט, קידושי�
וש"נ.91) א. ד, מגילה
(92– מנח� (תורת ואיל� ס"כ דאשתקד פורי� שיחת ג� ראה

ואיל�). 36 ע' ח"ח התוועדויות
ובפרש"י).93) (ובמכילתא ג יט, יתרו
ד.94) ד, אסתר
יא.95) ש�,
ואיל�).96) שמו (ע' ס"ב נפשות הצלת ער� תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.
ש�.97) מהרש"א ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנ�
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"התקינו כ� אחרי תורה". למד הי' לא – אב לו שאי� מי תורה, מלמדו אב לו שיש ש"מי הסדר, הי' בתחילה
ופל�", פל� בכל תינוקות) (מלמדי מושיבי� שיהו "התקינו כ� אחרי בירושלי�". תינוקות מלמדי מושיבי� שיהו
מדינה "בכל מקו�, שבכל ותיק�, גמלא ב� יהושע שבא עד י"ז". כב� ט"ז "כב� ואחד, אחד כל ע� לומדי� והיו

ומעלה שני� חמשֿשש בני לילדי� בחינ� תורה ילמדו ועיר", עיר ובכל הוא86ומדינה זכור זו תקנה ובגלל .
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שנות87קטני� של בחינו� תלוי ישראל בני של קיומ� שכל כיו� גדולי�, הכי נפש ומסירת בתוק� עמדו כ� ועל .
דוקא. הילדות

פשרות, שו� בלי תמימה, תורה פי על יהי' ישראל ילדי שחינו� חזק, הכי בתוק� לעמוד יש עתה ג� וכ�
ישראל. בני של הקיו� כל תלוי שבזה כיו�

***

.‚Îבמכתב כתבתי כבר – לקמ� הבא העני� בתניא88אודות שכתוב מה פי על אמנ�, שמיעת89. דומה ש"אינה
בעלֿפה: העני� על זו בהזדמנות אחזור – בספרי�" וקריאה לראי' מוסר דברי

נשי� גרמא שהזמ� עשה מצות ש"כל ה�zexeht"90א� ג� ופורי�, חנוכה דפסח, שבמועדי� מצינו, הרי –

הנס" באותו היו ה� ש"א� לנשי�, ג� שייכי� אלו שמועדי� כיו� .91חייבות,

ש" לכ� שנוס� – בפורי� יתירה מעלה יש זה שה�`sובעני� מורה "א�" שהלשו� הנס", באותו היו ה�
"מגילת שמה על נקראת המגילה שכל בכ� כמודגש העיקר, ה� הנשי� בפורי� הרי ".`xzqטפלות,

לזה דמת�ֿתורה92והטע� והקיו� הגמר שזהו לעשות", החלו אשר את היהודי� "וקבל כתיב שבפורי� לפי –

כ� אחרי ורק הנשי�", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה תחילה נאמר תורה שבמת� כש� ולכ�, ט). סעי� (כנ"ל
(האנשי�) ישראל" לבני ג�93"ותגד ולכ� הנשי�. ה� העיקר תורה, דמת� הדבר וקיו� גמר שהוא בפורי�, כ� –

ידי על ההצלה היתה דוקא.`xzqבגשמיות

.„Îידי על הי' אסתר ידי על ישראל בני הצלת אופ� ytpוהנה, zexiqn:

" אזי – ישראל בני על גזירה שיש שמעה שאסתר לא94המלכה"lglgzzeבשעה שהגזירה למרות – וזאת ,
המשתה (עד ישראל מבני שמוצאה כלל ידע לא ואחשורוש המל�, בבית היתה שהרי אישית, אלי' נוגעת היתה

" אזי ישראל, בני על גזירה שיש בשמעה כ�, פי על וא� האטlglgzzeהשני), ("עס לה נגע העני� ָהמלכה";
דערנומע�")! איר

מתו� הגזירה את לעצור הלכה ytpולכ� zxiqn'גו דתו אחת יקרא לא אשר גו' ואשה איש ש"כל דכיו� –

יו�" שלושי� זה המל� אל לבוא נקראתי לא קשורה95ואני היתה אחשורוש אל הליכתה הרי ,zi`ce zeytp zpkqa,

הי' די� פי די�`xeqועל פי שעל כיו� בסכנה, עצמה את להעמיד אד�96לה בשביל נפשו למסור לאד� אסור
אחר!

לה פוסק בודאי הי' – אחשורוש אל ללכת לה מותר הא� מתנגד" "רב שואלת אסתר היתה xacdyאילו

xeq`שנצטווינו כפי גידיו, ושס"ה איבריו רמ"ח את לשמור אד� חייב ערו� שולח� פי שעל כיו� "ונשמרת�97,
לנפשותיכ�"; מאוד

בבציר.86) תוד"ה ש� ראה
בלתי87) (מהנחה כפי' של עני� זה הרי – דעת בני שאינ� דכיו�
מוגה).
ואיל�).88) ערב ע' ח"ח (אגרותֿקודש זו שנה ב' אדר מי"ב
ב).89) (ג, המלקט בהקדמת
(במשנה).90) א כט, קידושי�
וש"נ.91) א. ד, מגילה
(92– מנח� (תורת ואיל� ס"כ דאשתקד פורי� שיחת ג� ראה

ואיל�). 36 ע' ח"ח התוועדויות
ובפרש"י).93) (ובמכילתא ג יט, יתרו
ד.94) ד, אסתר
יא.95) ש�,
ואיל�).96) שמו (ע' ס"ב נפשות הצלת ער� תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.
ש�.97) מהרש"א ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנ�
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שאסתר – הי' גליק") איינציקער ("דער היחידי le`ylה"מזל" dkld `lאסור או מותר א� כלל חשבה ולא ,
של באופ� התנהגה – ישראל בני על גזירה אודות מדובר שהי' בשעה אלא זאת, ytpלעשות zxiqn.

.‰Îשל בביתו שקיבלה מהחינו� – אסתר אצל כזו הנהגה נבעה ("אikcxnמהיכ� נפש מסירות בעל שהי' ,ַ
איד"). מסירותֿנפש

הי' מרדכי –ciqgבפוריא לבסומי איניש ד"חייב העני� את תיק� הוא שהרי ,rci `lc cr"83מעלה הי' ומי ,
" של עני� להיות שצרי� לדורות תקנה לתק� דעתו rciעל `lc cr...!?חסיד לא א� ,"

בשולח�ֿערו� עצה ישנה – ל"מתנגדי�" ג� נתינתֿמקו� שתהי' על98[כדי ידע" דלא ד"עד העני� את לקיי�
– הוא העני� אמיתית אבל שינה... zelabdnידי d`ivi99.[

צריכה טוב יו� שמחת אפילו שכ�, ידע", דלא "עד של לעני� בשולח�ֿערו� מקו� שו� הי' לא לכ� מקוד�
והגבלה במדידה שאצל100להיות אלא .ciqg,חסיד שהי' מרדכי ולכ�, והגבלה, ממדידה יציאה של העני� ישנו

ידע". דלא ד"עד העני� את לדורות תיק�

מיטווא�")... פשוט'� א ("אי� השבוע באמצע ג� "לחיי�" שאומרי� מהעובדה מתפעלי� אי� – חסידי ַָבבית
בפורי�. – שכ� ומכל מלכה", "מלוה בסעודת ובפרט

בעיר בעיר101– והנהיג חסידות, לחזור נוהג שהי' כיו� רבי�, מנגדי� לו היו ברבנות, ז"ל אאמו"ר כיה� שבה
שוני�. והידורי� חומרות

ובחרו יהודי� כמה שהתאספו כ� על ("גובערנאטאר"), המחוז מושל בפני המנגדי� אחד הלשי� אחת ַָפע�
אנשי�!... מעל בגדי� וקורע שמשתכר אד� – רב לה�

אאמו"ר, לבית מפקידיו אחד ושלח שכזה, רב בחרו העיר יהודי שרוב כ� על מאד התפלא המשטרה מפקד
ש�. מתרחש מה לבדוק כדי

בסדר... והכול השולח�, על "משקה" שו� בלי תורה, ולומד יושב ראהו – אאמו"ר לבית הפקיד כשהגיע
ואאמו"ר ה"מסירה", על לאאמו"ר וסיפר איז") דאס מעשה א פאר ("וואס העני� לפשר יותר עוד התפלא ַַָָהפקיד

מעשיות"). קיינע פו� ניט ווייס ("ער מדובר במה כלל יודע שאינו ענה

והנוכחי� התוועדות, התקיימה כסלו בי"ט הי': כ� שהי' ומעשה יסוד. זה לסיפור הי' שאכ� התברר, לבסו�
מרומ� במצבֿרוח היו הכול חסידות, הרבה חזר אאמו"ר פארבראכט"). גוט זייער האט ("מע� היטב ַַָהתוועדו
חסידי�, של בהתוועדויות סדר הי' פע� המאוחרות. הלילה לשעות עד נמשכה וההתוועדות ("אויפגעלייגט"),
נהגו וכ� העליו�. הבגד ללא בריקוד ויוצאי� זו�יצעס"), ("די העליוני� הבגדי� את פושטי� היו שלפנותֿבוקר
הי' שלא – ואאמו"ר מיד, העליו� בגדו את לפשוט רצה לא המשתתפי� שאחד כנראה כסלו. י"ט באותו ג�
"סייע" – מרומ�... במצבֿרוח והי' מליובאוויטש, הגיע לכ� קוד� רב לא זמ� הפרנסה", מ"דאגות מוטרד אז

אד�... אותו אצל – וה"סירטוק" אאמו"ר, של בידיו נשאר שהשרוול כ� ה"סירטוק", את להפשיט לו

לעניננו: ונחזור

ח אחרי�,מרדכי עניני� שו� על לחשוב אי� – יהודי� אודות מדובר שכאשר כזה, באופ� אסתר את ינ�
ללכת ytpוצרי� zxiqnaהפסח חג של בעיצומו יהודי� צומו ואסתר: מרדכי אמרו הגזירה בשעת שכ�,102. ...!

בסכנה חיי' את שהעמידה עצמה, אסתר נהגה וכ� הפסח. בעני� להתחשב אי� ישראל, בני על גזירה ישנה כאשר
אחשורוש. אל והלכה

ילדי אל� ושני� עשרי� ג� אספו – נפש במסירות והתנהגו עצמ�, על חשבו לא ואסתר שמרדכי לזה ונוס�
נפש המסירות כוח את עוררו רב� בית של תינוקות ידי ועל נפש, במסירות תורה שילמדו אות� ועוררו ישראל,

ס"ב.98) סתרצ"ה או"ח רמ"א
(9939 ע' ש� מנח� (תורת סכ"ד הנ"ל פורי� שיחת ג� ראה
ואיל�).
או"ח100) ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"� ראה

תקכט. סו"ס
ואיל�.101) 1482 ע' ח"ג תשמ"ה התוועדויות ג� ראה
יז.102) ד, אסתר בפרש"י הובא א. טו, מגילה ראה
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אחשורוש), – רשע" אותו של מסעודתו ו"נהנו דנבוכדנצר, לצל�" ש"השתחוו אלו (ג� ישראל בני כל אצל
הגזירה. את ביטלו זה ידי על ודוקא השנה, כל במש� ח"ו" חו� מחשבת מה� אחד שו� דעת על עלה ש"לא

.ÂÎבפרט חב"ד ובנות ולנשי בכלל, ישראל ובנות לנשי והוראה לימוד מהווה זה :103ועני�

לחנכ� יש אלא "תכלית", אודות לחשוב אי� – הילדי� חינו� אודות מדובר .gexadxezdכאשר

זה "רופא", יהי' זה – ("פארזארגטע") "מסודרי�" יגדלו שילדיה� חברותיה�, על המסתכלות כאלו ַָישנ�
נעליי�"... "מצחצח לפחות יהי' וזה "עור�ֿדי�", יהי'

"ראקפעלער" שהרי זא�"), א אוי� ("איז חשוב דבר ג� הוא נעליי�" ש"מצחצח פתג�, ישנו ב"אמריקא" –ַַַ
– גדול"... "גביר נעשה כ� ואחרי נעליי�", "מצחצח בתחילה הי'

" יהי' לישיבה, אותו תשלח א� – שלה הב� שאינוolhaואילו כיו� נעליי�, לצחצח אפילו יוכל לא הוא ..."

פרנסה?!... לו תהי' מני� כי – לישיבה לשלחו היא חוששת ולכ� המברשת... את בידו לאחוז אי� יודע

הוא שהקב"ה לדעת יש שכאלו. חשבונות לעשות שאי� לדעת יש lklובכ�: qpxtne ofd"לסייע" צור� ואי� ,
ארבעט")! קיי� פארש�אר� או� העלפ� ניט אי� דאר� ("מע� עבודה" לו ו"לחסו� ַַַָלו

הילדי� את לחנ� – הוא לעשות שצרי� היחיד dxezdהדבר jxca.בגשמיות ג� ועושר אושר לה� יהי' זה ידי ועל ,

אנדער "א� בזה, וכיוצא משלו, רכב משלו, בית לו יהי' פלוני של שבנו השכ�, של דלתו לעבר להביט ַַאי�
יאר"... ַָשוואר�

של שמו את יודע אינו ואפילו המדינה", "שפת את יודע שאינו ל"מלמד" הילד את למסור יש אלא
"מלמד" ודוקא מלא"... "זק� הוא מגדל – לזה ונוס� לפניו, ה"�רעזידענט" הי' ומי הנוכחי, ה"�רעזידענט"

ומצוות. התורה בדר� הילדי� את יחנ� – זה

הילדי� את מצילי� זה ידי על ישראל.mdlyודוקא ע� כל את ג� – זה ידי ועל ,

.ÊÎ�שלה ההשתדלות ויכולת כוחותיה� כל את למסור שעליה� – להעסקני� ג� הוראה מהווה זה ועני�
הכשר. חינו� לטובת

נוגע זה שאי� mnvrוא� mdlנוגעת היתה לא שהגזירה שא� מאסתר, האמורה ההוראה את ללמוד עליה� –

והלכה המלכה", "ותתחלחל אזי ישראל, בני על גזירה שישנה כששמעה מיד הרי כלל, ytpלה zexiqna�להג
דבר בעיני' היתה אלי') נוגעת כשאינה (ג� ישראל בני על שגזירה כיו� .dlyמהגזירה,

הנוגע עני� (שהוא הצעיר הדור מתחנ� כיצד רואי� כאשר בעניננו: זה דר� ipaועל cizrll`xyiחובה – (

כעני� לזה להתייחס ואחת אחד כל `eilעל rbepd.הכשר החינו� בעני� כוחותיו בכל ולפעול ,

.ÁÎעליו104בגלל בזה, ולסייע לעשות שיכול מי כל הרי רב�, בית של דתינוקות העני� חשיבות rbiizdl105גודל

הכשר. החינו� את להרחיב ובנפשו, בגופו בממונו,
ע� ללמוד יותר. נעלה בעני� לעסוק צרי� הוא לכבודו, אינו זה שעני� "חשבונות", העושי� כאלו ישנ�
השיי� עני� הוא – ישיבה או "חדר" עבור כס� על לדבר יותר; פשוט אד� ג� יכול – "אל�ֿבית" ילדי�
בשעת צייט�"). נארמאלע ("אי� כתיקונ� בשני� הוא זה שחשבו� לו, אומרי� – וכדומה. אליו, ולא ַָל"משולח"
חייב אחד כל עושה, אחד כל אלא השריפה, את יכבה מי לדו� "אסיפות" עורכי� אי� – לצל� רחמנא שריפה

השריפה את לכבות כדי שביכולתו מה .106לעשות

"אד� לו: אומרי� אחר. מישהו שיפעל – ועכשיו הכשר, חינו� בעני� דיו התייגע שכבר הטועני�, ישנ�
יולד" תמיד.107לעמל להתייגע צרי� אד� ,

בגו� ירידתה עלֿידי תמיד שסובלת הנשמה, ייסורי את להצדיק להתייגע108כדי עליו –cinz�שבמש כיו� ,

לחינ�. ה� הנשמה ייסורי הרי מתייגע, שאינו הזמ�

(103.112 ע' ח"א לקו"ש ראה – לקמ� בהבא
הנ"ל104) בלקו"ש המוגהת השיחה המש� הוא – זה סעי�

.(84 (שבהערה
הבני�".105) אלו "עמלנו בעני� – 114 ע' ש� לקו"ש ג� ראה

וש"נ.106) .149 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
ז.107) ה, איוב
שנה108) כסלו יו"ד מכתב ואיל�.ראה מח ע' ח"ח (אגרותֿקודש זו

ואיל�). 178 ע' ח"י התוועדויות – מנח� תורת
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אחשורוש), – רשע" אותו של מסעודתו ו"נהנו דנבוכדנצר, לצל�" ש"השתחוו אלו (ג� ישראל בני כל אצל
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ארבעט")! קיי� פארש�אר� או� העלפ� ניט אי� דאר� ("מע� עבודה" לו ו"לחסו� ַַַָלו

הילדי� את לחנ� – הוא לעשות שצרי� היחיד dxezdהדבר jxca.בגשמיות ג� ועושר אושר לה� יהי' זה ידי ועל ,

אנדער "א� בזה, וכיוצא משלו, רכב משלו, בית לו יהי' פלוני של שבנו השכ�, של דלתו לעבר להביט ַַאי�
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הילדי� את מצילי� זה ידי על ישראל.mdlyודוקא ע� כל את ג� – זה ידי ועל ,

.ÊÎ�שלה ההשתדלות ויכולת כוחותיה� כל את למסור שעליה� – להעסקני� ג� הוראה מהווה זה ועני�
הכשר. חינו� לטובת

נוגע זה שאי� mnvrוא� mdlנוגעת היתה לא שהגזירה שא� מאסתר, האמורה ההוראה את ללמוד עליה� –
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.ÁÎעליו104בגלל בזה, ולסייע לעשות שיכול מי כל הרי רב�, בית של דתינוקות העני� חשיבות rbiizdl105גודל

הכשר. החינו� את להרחיב ובנפשו, בגופו בממונו,
ע� ללמוד יותר. נעלה בעני� לעסוק צרי� הוא לכבודו, אינו זה שעני� "חשבונות", העושי� כאלו ישנ�
השיי� עני� הוא – ישיבה או "חדר" עבור כס� על לדבר יותר; פשוט אד� ג� יכול – "אל�ֿבית" ילדי�
בשעת צייט�"). נארמאלע ("אי� כתיקונ� בשני� הוא זה שחשבו� לו, אומרי� – וכדומה. אליו, ולא ַָל"משולח"
חייב אחד כל עושה, אחד כל אלא השריפה, את יכבה מי לדו� "אסיפות" עורכי� אי� – לצל� רחמנא שריפה

השריפה את לכבות כדי שביכולתו מה .106לעשות

"אד� לו: אומרי� אחר. מישהו שיפעל – ועכשיו הכשר, חינו� בעני� דיו התייגע שכבר הטועני�, ישנ�
יולד" תמיד.107לעמל להתייגע צרי� אד� ,

בגו� ירידתה עלֿידי תמיד שסובלת הנשמה, ייסורי את להצדיק להתייגע108כדי עליו –cinz�שבמש כיו� ,

לחינ�. ה� הנשמה ייסורי הרי מתייגע, שאינו הזמ�

(103.112 ע' ח"א לקו"ש ראה – לקמ� בהבא
הנ"ל104) בלקו"ש המוגהת השיחה המש� הוא – זה סעי�

.(84 (שבהערה
הבני�".105) אלו "עמלנו בעני� – 114 ע' ש� לקו"ש ג� ראה

וש"נ.106) .149 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
ז.107) ה, איוב
שנה108) כסלו יו"ד מכתב ואיל�.ראה מח ע' ח"ח (אגרותֿקודש זו

ואיל�). 178 ע' ח"י התוועדויות – מנח� תורת
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ג� להיות צרי� כ� – לעצמו בנוגע להיות שצרי� להתייגעezleflבנוגע109וכש� יש החינו�: בעני� ובפרט ,
תמיד. זה בעני�

***

.ËÎשעברה בשנה בפורי� גו'"110דובר לשמוע ואוזניי� לראות "עיניי� ישנ� שכאשר ללכת111, אפשר –

לצעוד מוכרחי� – חסר זה עני� כאשר אבל חדשות, dlelqבדרכי� jxca.�הישני המנהגי� את לחזק יש – ולכ� .
עניניו עבור מעות לקב� נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק נהג שבפורי� כיו� דיד�: שלא112ובנדו� א� הרי, –

מגבית, עתה לית�.xenbiאערו� בדעתו כמה במחשבתו עתה ואחת אחד כל

בהצלחה. זה יהי' – דפורי� ההתוועדות בשעת זאת יעשו וכאשר

ביער" "קול לנג� צוה שליט"א אדמו"ר ].113[כ"ק

***

.Ïגדולה114ידוע ישראל שאהבת – ישראל אהבת או ה' אהבת יותר, גדול מה השאלה על הזק� אדמו"ר מענה
הוסי� אחרת ובפע� אוהב". שהאהוב מה ש"אוהב כיו� כמו�"115יותר, לרע� ש"ואהבת את116, ל"ואהבת כלי הוא

אלוקי�" .117ה'

בתניא בעצמו הזק� אדמו"ר שמבאר מה פי על – העני� אי118וביאור טפלה ונפש� עיקר גופ� ש"העושי�
כיו� ביניה�", עצמו) את שאוהב כפי ד"כמו�", באופ� אהבה – (דהיינו אמיתית ואחווה אהבה להיות אפשר

עושי� כאשר ורק מחולקי�. יכולהmytpשהגופי� אזי – כו' והכוונה השורש ע� שמתחשבי� דהיינו עיקר,
אהבה זו שאי� כיו� אמיתית, אהבה אהבהezleflלהיות אלא ,envrl."לכולנה אחד "אב שהרי ,

קשורה ישראל שאהבת כיו� – אלוקי�" ה' את ל"ואהבת כלי הוא כמו�" לרע� ש"ואהבת העני� ביאור וזהו
לכולנה". אחד ד"אב העני� ע�

ישראל שאהבת מוב�, זה פי ג�ועל להתבטא ליהודיzeipgexaצריכה טובה לעשות דהיינו ,zeipgexa�דכיו –

עושה שהאד� מצד הוא ישראל דאהבת העני� בנוגעeytpשכל ג� הוא כ� הרי אוהבוezleflעיקר, הוא (שהרי
את כנ"ל),envrכמו ,eytpyלו לעשות וביכולתו אחר, יהודי רואה כאשר ולכ�, אצלו. העיקר היא הזולת של

טובהzipgexטובה דהיינו ,eznypa.זאת יעשה ודאי –

.‡Ïהגמרא מאמר יוב� האמור פי קשה119על דלכאורה – כולה" התורה כל היא "זו כמו�" לרע� ש"ואהבת
אד�120להבי� שבי� ל"מצוות ולא לחברו", אד� שבי� ל"מצוות רק לכאורה, נוגע, ישראל דאהבת העני� שהרי ,

למקו�"?
התורה: כל יסוד היא ישראל שאהבת לכ� הטע� יוב� – הנ"ל הזק� אדמו"ר ביאור פי על אמנ�,

הוא ישראל דאהבת היסוד הרי – ישראל דאהבת העני� בתוכ� הזק� אדמו"ר ביאור פי eze`ivnnעל hytzdl

האד� כאשר שכ�, העליונה, הכוונה מילוי תהי' מציאותו שכל מציאות"), אייגענער דער פו� זי� ָ("אויסטא�
ה� והזולת הוא הרי במציאותו, micxtpעומד mipipr ipyשיוכל כדי "כמו�"; לזולת אהבה שתהי' אפשר ואי ,

האד� כאשר רק זה הרי "כמו�", זולתו את בביטולlhanלאהוב חדורה מציאותו שכל כ� מציאותו, את
לאלקות.

כו'.109) שני� תליסר הא ב: ח, מב"ב להעיר
וש"נ.110) .(31 ע' ח"ח התוועדויות – מנח� (תורת סי"ד
ג.111) כט, תבוא
(112.248 ע' .243 ע' שלו� תורת סה"ש ראה
התוועדויות113) – מנח� (תורת סכ"ח תשי"א פורי� שיחת ג� ראה

.336 ע' ח"ז .(325 ס"ע ח"ב
ב"היו�114) (נעתק תכה ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ובכ"מ. ניס�). כ"ח יו�"

תשרי).115) ו יו�" ב"היו� (נעתק שלז ע' ח"ד הנ"ל אגרותֿקודש
ובכ"מ.
יח.116) יט, קדושי�
ה.117) ו, ואתחנ�
רפל"ב.118)
א.119) לא, שבת
א120) כח, (דרמ"צ ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ג� ראה
ואיל�).

c"iyz'd ,mixet oyey ,ev zyxt zay zgiy

פע� מההתוועדות,121– בדרכ� בלילה. מאוחרת שעה עד שנמשכה חסידית, מהתוועדות בדרכ� חסידי� הלכו
דרכי�" "בצדי מהליכה פע� נזהרי� שהיו כפי – הרחוב באמצע החסידי� לא122צעדו שכנראה ניגו�, וניגנו –

אידיאט"? "קטא ברוסית: אות� ושאל מהמשטרה, פקיד אליה� התקרב בינתיי� ההתוועדות. בעת לנגנו ָָסיימו
" ענה: הפקיד, של שאלתו את והבי� רוסית מעט שידע החסידי�, אחד ההול�?). `h`ici(מיהו lehia"ביטול") !" ¨

במציאות", "ביטול היש", "ביטול ההתוועדות; בעת דובר אודות� בעניני� חדור הי' הנ"ל החסיד – הול�!).
" – הפקיד) של שאלתו (על בפשטות ענה ולכ� מציאותו, כל היתה שזו כ� כדי עד וכו', עוד" "lehia"אי�

לו... והל� המענה את קיבל – והפקיד הול�!

שג� עד מדברי�, אודות� בעניני� דורכגעדרונגע�") או� ("דורכגענומע� לחלוטי� חדורי� להיות צור� יש
ע� מתעסקי� ("צו�iebכאשר ולעני�" "ישר לו לענות יש ההול�, מיהו שואל והוא ברחוב גוי שפוגשי� ,

" – האמת כפי `h`ici�וינט"), lehia!" ¨

התורה עני� שהרי – ומצוות התורה עני� כל הוא מציאותו) ביטול ידי על (שנעשית ישראל שאהבת וזהו
שיורגש דהיינו הגשמי, שבדבר האלוקי הניצו� בירור הבירורי�, עבודת הוא inybdומצוות xacaמציאותו

שהיא .`zewlהאמיתית,

הידוע שסיי�123וכסיפור לאחר הרי עסקיו, בעניני חשבו� כשער� שפע�, קלעצקער, בנימי� ר' החסיד דבר על
" רש� – הכול" ל"ס� והגיע החשבו� ecalnאת cer oi`שהוא הכוונה אי� כלומר: !"`l�החשבו את עשה

של הכול" ש"ס� אלא המספרי�, כל את נכו� חישב הוא dmnvrעצמו; mixtqn,דהיינו מלבדו", עוד "אי� הי'
envrש inybd xaca.אלקות היא שמציאותו נרגש

.·Ï:�העני וביאור
עני� בה� שיש ניכר בעול� הקב"ה שברא הנבראי� אינוzecg`dבכל נברא ששו� – במוחש שרואי� וכפי .

להיזקק חייב נברא כל אלא אחר, נברא של סיוע ללא בעצמו, תפקידו את למלא `mixgיכול mi`xaplשבזה ,

ממלאי� הנבראי� שכל .`cgתפקידcgiניכר

רגע בכל (ונבראת נבראה הבריאה שכל דמכיו� – הדבר "הוי'124וטע� שהוא הקב"ה, ידי על (cg`"125הרי ,

הוא הבריאה של "`cgענינה הבורא, של ענינו את ולגלות לפעול –cg` 'ied."

הוא זה שעני� שלmlrdaאלא פעולת� ידי על זה הרי גילוי, לידי שיבוא וכדי שה�ipal`xyiבהנבראי�, ,

היאcg`"126"גוי שג� התורה, את מקיימי� ישראל שבני זה ידי על ולכ�, אצל�, בגילוי הוא האחדות שעני� ,

שבה�,zg`"127"תורה האחדות את בנבראי� ג� ה� מגלי� – ישראל דאהבת העני� ידי על יחד ומתאחדי� ,
ד"הוי' העני� את מגלי� שה� "גוי`cgהיינו הפירוש וזהו שבבריאה. "ux`a cg`"126�העני את מגלי� שה� –

"באר�" ג� .128ד"אחד"

.‚Ïהנשמה את להגביר הוא ישראל דאהבת העני� שעיקר הזק� אדמו"ר פירוש פי שעל ל), (סעי� לעיל נזכר
יש ברוחניות, טוב עני� אודות יודעי� שכאשר ברוחניות, לראש לכל להתבטא צרי� זה עני� הרי – הגו� על

לזולת. ג� זאת לספר
פולי�, חסידי שיטת פי שעל האופ� – אופני� שני ישנ� הזולת) על הנדרשת (הפעולה עצמו זה שבעני� אלא

חב"ד: חסידות פי שעל והאופ�

(121.251 ע' תרח"� סה"ש ראה
ב.122) ס, ב"ק ג� ראה
וש"נ.123) .314 ע' .56 ע' ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
בתחלתו.124) שעהיוה"א תניא ראה
ד.125) ו, ואתחנ�
ועוד.126) כג. ז, שמואלֿב
כד,127) משפטי� עה"ת בפרש"י (הובא הרס"ג באזהרות וכמ"ש

אותיות תר"� בעשה"ד יש (ולכ� בעשה"ד כלולות המצוות שכל יב)
וש"נ) ס"א. במילואי� טז) (כר� יתרו תו"ש ראה – מצוות תר"� כנגד

(וזהו המצוות שאר כל כלולות מצוה ובכל זל"ז, שייכות ה"ה ולכ�
וש"נ) סע"א. כה, (סוכה המצוה" מ� פטור במצוה ש"העוסק הטע�
ולכ� עתה, לו שנזדמנה המצוה ג� כלולה בה שעוסק שבמצוה כיו� –
– מנח� (תורת סכ"ד דאשתקד פורי� שיחת (ראה ממנה פטור הוא

וש"נ)). .(39 ע' ח"ח התוועדויות
לט, (שבועות בזה" זה ערבי� ישראל ש"כל – בבנ"י ועד"ז

כו'. מזה זה שכלולי� כיו� וש"נ), סע"א.
ובכ"מ.128) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
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פע� מההתוועדות,121– בדרכ� בלילה. מאוחרת שעה עד שנמשכה חסידית, מהתוועדות בדרכ� חסידי� הלכו
דרכי�" "בצדי מהליכה פע� נזהרי� שהיו כפי – הרחוב באמצע החסידי� לא122צעדו שכנראה ניגו�, וניגנו –
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" ענה: הפקיד, של שאלתו את והבי� רוסית מעט שידע החסידי�, אחד ההול�?). `h`ici(מיהו lehia"ביטול") !" ¨

במציאות", "ביטול היש", "ביטול ההתוועדות; בעת דובר אודות� בעניני� חדור הי' הנ"ל החסיד – הול�!).
" – הפקיד) של שאלתו (על בפשטות ענה ולכ� מציאותו, כל היתה שזו כ� כדי עד וכו', עוד" "lehia"אי�

לו... והל� המענה את קיבל – והפקיד הול�!

שג� עד מדברי�, אודות� בעניני� דורכגעדרונגע�") או� ("דורכגענומע� לחלוטי� חדורי� להיות צור� יש
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" – האמת כפי `h`ici�וינט"), lehia!" ¨

התורה עני� שהרי – ומצוות התורה עני� כל הוא מציאותו) ביטול ידי על (שנעשית ישראל שאהבת וזהו
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שהיא .`zewlהאמיתית,

הידוע שסיי�123וכסיפור לאחר הרי עסקיו, בעניני חשבו� כשער� שפע�, קלעצקער, בנימי� ר' החסיד דבר על
" רש� – הכול" ל"ס� והגיע החשבו� ecalnאת cer oi`שהוא הכוונה אי� כלומר: !"`l�החשבו את עשה

של הכול" ש"ס� אלא המספרי�, כל את נכו� חישב הוא dmnvrעצמו; mixtqn,דהיינו מלבדו", עוד "אי� הי'
envrש inybd xaca.אלקות היא שמציאותו נרגש

.·Ï:�העני וביאור
עני� בה� שיש ניכר בעול� הקב"ה שברא הנבראי� אינוzecg`dבכל נברא ששו� – במוחש שרואי� וכפי .

להיזקק חייב נברא כל אלא אחר, נברא של סיוע ללא בעצמו, תפקידו את למלא `mixgיכול mi`xaplשבזה ,

ממלאי� הנבראי� שכל .`cgתפקידcgiניכר

רגע בכל (ונבראת נבראה הבריאה שכל דמכיו� – הדבר "הוי'124וטע� שהוא הקב"ה, ידי על (cg`"125הרי ,

הוא הבריאה של "`cgענינה הבורא, של ענינו את ולגלות לפעול –cg` 'ied."

הוא זה שעני� שלmlrdaאלא פעולת� ידי על זה הרי גילוי, לידי שיבוא וכדי שה�ipal`xyiבהנבראי�, ,

היאcg`"126"גוי שג� התורה, את מקיימי� ישראל שבני זה ידי על ולכ�, אצל�, בגילוי הוא האחדות שעני� ,

שבה�,zg`"127"תורה האחדות את בנבראי� ג� ה� מגלי� – ישראל דאהבת העני� ידי על יחד ומתאחדי� ,
ד"הוי' העני� את מגלי� שה� "גוי`cgהיינו הפירוש וזהו שבבריאה. "ux`a cg`"126�העני את מגלי� שה� –

"באר�" ג� .128ד"אחד"

.‚Ïהנשמה את להגביר הוא ישראל דאהבת העני� שעיקר הזק� אדמו"ר פירוש פי שעל ל), (סעי� לעיל נזכר
יש ברוחניות, טוב עני� אודות יודעי� שכאשר ברוחניות, לראש לכל להתבטא צרי� זה עני� הרי – הגו� על

לזולת. ג� זאת לספר
פולי�, חסידי שיטת פי שעל האופ� – אופני� שני ישנ� הזולת) על הנדרשת (הפעולה עצמו זה שבעני� אלא

חב"ד: חסידות פי שעל והאופ�

(121.251 ע' תרח"� סה"ש ראה
ב.122) ס, ב"ק ג� ראה
וש"נ.123) .314 ע' .56 ע' ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
בתחלתו.124) שעהיוה"א תניא ראה
ד.125) ו, ואתחנ�
ועוד.126) כג. ז, שמואלֿב
כד,127) משפטי� עה"ת בפרש"י (הובא הרס"ג באזהרות וכמ"ש

אותיות תר"� בעשה"ד יש (ולכ� בעשה"ד כלולות המצוות שכל יב)
וש"נ) ס"א. במילואי� טז) (כר� יתרו תו"ש ראה – מצוות תר"� כנגד

(וזהו המצוות שאר כל כלולות מצוה ובכל זל"ז, שייכות ה"ה ולכ�
וש"נ) סע"א. כה, (סוכה המצוה" מ� פטור במצוה ש"העוסק הטע�
ולכ� עתה, לו שנזדמנה המצוה ג� כלולה בה שעוסק שבמצוה כיו� –
– מנח� (תורת סכ"ד דאשתקד פורי� שיחת (ראה ממנה פטור הוא

וש"נ)). .(39 ע' ח"ח התוועדויות
לט, (שבועות בזה" זה ערבי� ישראל ש"כל – בבנ"י ועד"ז

כו'. מזה זה שכלולי� כיו� וש"נ), סע"א.
ובכ"מ.128) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
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שעל כדי אברכי�, למניי� זקוק שהוא אמר, הצמחֿצדק, אדמו"ר ע� פנימי ביחס שהי' פולי� מאדמו"רי אחד
ד"גוי האחדות עני� את לפעול (היינו כולו העול� את להגבי' שא� הוא ג� כלומר: כולו. העול� את יגבי' ַָיד�

cg`ד"אחד העני� את לפעול זה ידי ועל ,"ux`a�בדר זאת לעשות שרצה אלא ;("siwn�מני על להשפיע –

העול�. כל את לרומ� ממילא ובדר� בלבד, אברכי�

התעסקות תהי' העניני� שבכל דורשת חב"ד חסידות שהואzeiniptaאבל ישראל, אהבת בעני� ובפרט דוקא,
שיהיו מחסידיה� ודור דור בכל נשיאינו רבותינו דרשו – התורה כל יהודיmikpgnיסוד רואי� שכאשר והיינו, .

ולהיות בפנימיות עימו להתעסק יש – החסידות תורת דבר על יודע לוjpgnשאינו ולבאר עמו ללמוד שלו,
ד"גוי העני� פועלי� זה ידי ועל החסידות. שבתורת הטוב ux`aאת cg`ועד למטה, הוי' אחדות גילוי – "

בתחתוני�". "דירה שנעשה

***

.„Ïממכתביו באחד כותב אדמו"ר וחמי מורי הצריכה129כ"ק "מלאכה היא לח� אפיית שמלאכת שא� ,

ונעשה מרגליות" "נוקב להיות שמוכשר מי מקו�, מכל – כו' בלעדי' להתקיי� יכול העול� שאי� במאד",
תפקידו. את ממלא אינו לח�", "אופה

יותר :130ובפרטיות

ירש – מרגליות") "נוקב להיות הוא יכול (שבגלל� שלו ז"לeixednהכישרונות רבותינו כמאמר "האב131,
לו היו – בפועל האומנות לידיעת עד יתפתחו שהכישרונות כדי הרי לזה, ונוס� בחכמה". . . לב� micnlnזוכה

זמ�. במש� האומנות את שלימדוהו

הרי, – לח�" "אופה נעשה זאת ובמקו� מרגליות"), "נוקב (להיות זה בכישרונו משתמש אינו שא� ונמצא,
זה אד� נחשב כו', חשובה מלאכה היא לח� שאפיית שלוryetככל זמנו וכלפי מלמדיו, כלפי הוריו, כלפי –

יכולתו! כפי כוחותיו את מנצל שאינו כיו� בלימודי�), (שהשקיע

ברוחניות: הוא וכ�

הוא הרי – יותר תחתונה במדרגה בעבודה ומסתפק יותר, נעלית עבודה לעבוד יכול אד� לאryetכאשר ,

פטור" בעצמו (ש"החובל עצמו כלפי כלפי132רק ג� אלא ,(...eizeaxe eixed.

ה� ישראל שבני ל"ב) (סעי� (כנ"ל ישראל מכללות חלק הוא מישראל ואחת אחד שכל מכיו� מזו: ויתרה
לגבי`cg"גוי ג� פושע הוא הרי כדבעי, תפקידו את וממלא כוחותיו את מנצל שאינו בכ� הרי – ("zellk

l`xyiלגבי – וממילא ,d`ixad zellk.

.‰Ï�עני כלפי – אמורי� הדברי� מה אי�jepigdכלפי אל� דא� רעדט ("מע� עתה המדובר העני� שהוא ,ַָ
החינו�"): עני�

כגו�: יותר, פשוטי� בעניני� מתעסק זאת ובמקו� יותר, גדולי� בעניני� מחנ� להיות שביכולתו מי
שמתעסק מרגליות" "נוקב בדוגמת הוא הרי – בלבד "אל"�ֿבי"ת" בלימוד ומתעסק "חומש", ללמד שביכולתו

לח�". ב"אפיית

הוא שהרי ביותר, חשוב עני� אמנ� הוא אל"�ֿבי"ת חכמה,zlgzdלימוד בכל (כמו התורה לימוד
חכמה), אותה של הא"ב בלימוד היא שההתחלה

ע� הלימוד עני� את שפעל גמלא, ב� יהושע של מעלתו בעני� כ"ב) (סעי� לעיל וכמדובר –miclimiphw

תחילה יסדו דבריה�, שהגיעו מקו� ובכל אליו שבאו מקו� שבכל נשיאינו, רבותינו נהגו זה דר� ועל דוקא.
תורה ותלמוד –miclilישיבה ישראל ע� קיו� תלוי דוקא שבזה כיו� ,

בלבד. אל"�ֿבי"ת בלימוד להסתפק יכול אינו – יותר גדולי� עניני� ללמד שמוכשר מי כאמור, כ�, פי על א� אבל

ניס�).129) כה יו�" ב"היו� (נעתק שמ ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש
ואיל�). רעט ס"ע ח"ח (אגרותֿקודש זו שנה ב' אדר ט"ז מכתב ג� וראה

רצא):130) ס"ע הנ"ל (אגרותֿקודש זו שנה ב' אדר כ"א מכתב ראה

כו'". זו שתא דפורי� בהתועדות "נדבר
מ"ט.131) פ"ב עדיות
(במשנה).132) ב צ, ב"ק
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.ÂÏ:החסידות תורת ללימוד בנוגע זה דר� ועל
פונק") חסיד'יש� ("א חסידי ניצו� בו ויש החסידות, לתורת שייכות לו שיש ידועות, מסיבות שזכה, ַמי

בו, להתגלות עתיד שבוודאי מזקניו, שיש

כבר נמצאי� זקניו הרי לזקניו? לו יש שייכות איזו לחשוב: עלול הוא אמנ� –ocrÎobaנמצא הוא ואילו ,
ixnegd dfd mleraמאמיני ה� ישראל שבני היא האמת אבל !cg`dze�מאוחדי ה� שבעול� העניני� שכל דהיינו ,

הזה. בעול� ג� פועלי� בג�ֿעד� אבותיו של רחמי� וההתעוררות התפילות ולכ� ביניה�, שייכות וישנה

נדח" ממנו ידח "לא סו�133והרי כל וסו� פנימה, שייכנס עד מישראל ואחת אחד לכל וממתי� עומד הקב"ה ;

אזי לא, וא� טיר"), דורכ� אריינשלע�� אי� מע� ("וועט הדלת דר� פנימה אותו יגררו יזכה שא� אלא, ַייכנס,
או� פארדזשאדע� טאקע זי� וועט ("ער קמעא יתלכל� הוא אמנ� ארובה... דר� או חלו� דר� אותו ַַַיגררו

– פנימה ייכנס דבר של בסופו אבל אביסל"), זי� ַַאיינשמיר�

החסידי" "ניצו� את ולעורר לל��ת עליו אלא בלבד, אל"�ֿבי"ת בלימוד להסתפק יכול הוא אי� ְַבוודאי
הזולת. את ג� יחנ� זה שב"ניצו�" אלא עצמו, לגבי רק ולא בשלמות, ולנצלו שבו,

וינצלו שלו החסידי" "ניצו� את יל�ה אלא בלבד, אל"�ֿבי"ת בלימוד יסתפק לא ואחת אחד כל ְֶַוכאשר
נעלית. הכי לשלמות להגיע יוכלו ידה שעל גדולה, "אבוקה" תיעשה יחד ה"ניצוצות" כל ידי על הרי – בשלמותו

.ÊÏ:יותר ובפרטיות
בחסידות ישנה134מבואר אלו מעניני� אחד ובכל ונפש. שנה עול� – עניני� ג' ישנ� העול� שבכללות ,

גופא המקדש ובבית המקדש, בית היא – (מקו�) ב"עול�" ביותר הנעלית המדרגה מדרגות: לכמה התחלקות
ב"נפש" ביותר הנעלית והמדרגה יו�ֿהכיפורי�; היא – (זמ�) ב"שנה" ביותר הנעלית המדרגה הקדשי�; קדש –

היא ביותר הנעלית שהמדרגה ונמצא, פרטיות. בפרטי – גדול וכוה� בפרט, כהני� בכלל, לוי שבט היא –

הקדשי� בקדש הכיפורי� ביו� גדול כה� .135מדרגת

– הזולת חינו� לגבי וה� עצמו לגבי ה� וכישרונותיו, כוחותיו כל את ינצל ואחת אחד כל כאשר ובכ�:
מדרגת בדוגמת שהיא למדרגה להגיע ycwaביכולתו mixetikd meia lecb odkmiycwd'ג בכל השלמות (תכלית

נפש). שנה דעול� העניני�

מכל (כנ"ל), קטני� ילדי� ע� תורה שלמד שא� – גדול כה� גמלא ב� יהושע של בהנהגתו שמצינו וכפי
גדול כה� להיות כוחותיו בכל השתדל אלא בזה, הסתפק לא (כולל136מקו� כו' הכיפורי� ביו� העבודה ולעבוד

הקטנות בידיו חופניו מלא הקטורת ).137הקטרת

בעני� ובפרט בכלל, וכישרונותיו כוחותיו כל את לנצל – ואחת אחד כל הנהגת להיות צריכה כזה ובאופ�
החינו�.

.ÁÏ�פע דובר הזק�138כבר אדמו"ר חסידי פתג� דבר הראשונה139על והמצוה תורה, הוא ג� בתורה שסדר ,

ורבו" "פרו היא מאכ�140בתורה דאר� איד ("א יהודי עוד לעשות צרי� שיהודי – הוא הראשו� שהדבר היינו, ,ַַַ
איד�"). א ַָנא�

"אפיית ידי על חובתו ידי לצאת יכול אינו מרגליות" "נוקב להיות שביכולתו שמי להאמור בנוגע מוב� ומזה
ע� בעבודה אפילו אמורי� הדברי� שא� – (עבודהenvrלח�" ורבו" ד"פרו בעני� וכמה כמה אחת על הרי ,

כוחותיו.zlefdע� כל את לנצל שצרי� בוודאי שבזה בתורה, הראשונה המצוה שזוהי ,(

פ"ד133) לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, ש"ב ע"פ
סה"ג.

ועוד.134) קמד. ע' תרכ"ח סה"מ תתטז. ע' יתרו אוה"ת ראה
"מתפלל135) בקה"ק, ביוהכ"פ עבודתו גמר אחרי הכה"ג, הי' ולכ�

מצד כי, – השנה כל על בלבד (במשנה)) ב נב, (יומא קצרה" תפלה
המו"ל). – קצת (חסר קצרה בתפלה לו די הי' מדריגתו, גודל

א.136) יח, יומא ראה
ה"א*.137) פ"ב יומא ירושלמי ראה
ועוד.138) ואיל�. 130 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנח� תורת ראה
וש"נ.139) .262 ע' תרצ"א סה"ש ראה
ע"ד.140) ריש לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית

.(l"end) dceard cearl leki 'id cvik ± ia'evbxd oe`bdn dxiwg yiy mb xkfp df oipra (*



כה c"iyz'd ,mixet oyey ,ev zyxt zay zgiy

.ÂÏ:החסידות תורת ללימוד בנוגע זה דר� ועל
פונק") חסיד'יש� ("א חסידי ניצו� בו ויש החסידות, לתורת שייכות לו שיש ידועות, מסיבות שזכה, ַמי

בו, להתגלות עתיד שבוודאי מזקניו, שיש

כבר נמצאי� זקניו הרי לזקניו? לו יש שייכות איזו לחשוב: עלול הוא אמנ� –ocrÎobaנמצא הוא ואילו ,
ixnegd dfd mleraמאמיני ה� ישראל שבני היא האמת אבל !cg`dze�מאוחדי ה� שבעול� העניני� שכל דהיינו ,

הזה. בעול� ג� פועלי� בג�ֿעד� אבותיו של רחמי� וההתעוררות התפילות ולכ� ביניה�, שייכות וישנה

נדח" ממנו ידח "לא סו�133והרי כל וסו� פנימה, שייכנס עד מישראל ואחת אחד לכל וממתי� עומד הקב"ה ;

אזי לא, וא� טיר"), דורכ� אריינשלע�� אי� מע� ("וועט הדלת דר� פנימה אותו יגררו יזכה שא� אלא, ַייכנס,
או� פארדזשאדע� טאקע זי� וועט ("ער קמעא יתלכל� הוא אמנ� ארובה... דר� או חלו� דר� אותו ַַַיגררו

– פנימה ייכנס דבר של בסופו אבל אביסל"), זי� ַַאיינשמיר�

החסידי" "ניצו� את ולעורר לל��ת עליו אלא בלבד, אל"�ֿבי"ת בלימוד להסתפק יכול הוא אי� ְַבוודאי
הזולת. את ג� יחנ� זה שב"ניצו�" אלא עצמו, לגבי רק ולא בשלמות, ולנצלו שבו,

וינצלו שלו החסידי" "ניצו� את יל�ה אלא בלבד, אל"�ֿבי"ת בלימוד יסתפק לא ואחת אחד כל ְֶַוכאשר
נעלית. הכי לשלמות להגיע יוכלו ידה שעל גדולה, "אבוקה" תיעשה יחד ה"ניצוצות" כל ידי על הרי – בשלמותו

.ÊÏ:יותר ובפרטיות
בחסידות ישנה134מבואר אלו מעניני� אחד ובכל ונפש. שנה עול� – עניני� ג' ישנ� העול� שבכללות ,

גופא המקדש ובבית המקדש, בית היא – (מקו�) ב"עול�" ביותר הנעלית המדרגה מדרגות: לכמה התחלקות
ב"נפש" ביותר הנעלית והמדרגה יו�ֿהכיפורי�; היא – (זמ�) ב"שנה" ביותר הנעלית המדרגה הקדשי�; קדש –

היא ביותר הנעלית שהמדרגה ונמצא, פרטיות. בפרטי – גדול וכוה� בפרט, כהני� בכלל, לוי שבט היא –

הקדשי� בקדש הכיפורי� ביו� גדול כה� .135מדרגת

– הזולת חינו� לגבי וה� עצמו לגבי ה� וכישרונותיו, כוחותיו כל את ינצל ואחת אחד כל כאשר ובכ�:
מדרגת בדוגמת שהיא למדרגה להגיע ycwaביכולתו mixetikd meia lecb odkmiycwd'ג בכל השלמות (תכלית

נפש). שנה דעול� העניני�

מכל (כנ"ל), קטני� ילדי� ע� תורה שלמד שא� – גדול כה� גמלא ב� יהושע של בהנהגתו שמצינו וכפי
גדול כה� להיות כוחותיו בכל השתדל אלא בזה, הסתפק לא (כולל136מקו� כו' הכיפורי� ביו� העבודה ולעבוד

הקטנות בידיו חופניו מלא הקטורת ).137הקטרת

בעני� ובפרט בכלל, וכישרונותיו כוחותיו כל את לנצל – ואחת אחד כל הנהגת להיות צריכה כזה ובאופ�
החינו�.

.ÁÏ�פע דובר הזק�138כבר אדמו"ר חסידי פתג� דבר הראשונה139על והמצוה תורה, הוא ג� בתורה שסדר ,

ורבו" "פרו היא מאכ�140בתורה דאר� איד ("א יהודי עוד לעשות צרי� שיהודי – הוא הראשו� שהדבר היינו, ,ַַַ
איד�"). א ַָנא�

"אפיית ידי על חובתו ידי לצאת יכול אינו מרגליות" "נוקב להיות שביכולתו שמי להאמור בנוגע מוב� ומזה
ע� בעבודה אפילו אמורי� הדברי� שא� – (עבודהenvrלח�" ורבו" ד"פרו בעני� וכמה כמה אחת על הרי ,

כוחותיו.zlefdע� כל את לנצל שצרי� בוודאי שבזה בתורה, הראשונה המצוה שזוהי ,(

פ"ד133) לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, ש"ב ע"פ
סה"ג.

ועוד.134) קמד. ע' תרכ"ח סה"מ תתטז. ע' יתרו אוה"ת ראה
"מתפלל135) בקה"ק, ביוהכ"פ עבודתו גמר אחרי הכה"ג, הי' ולכ�

מצד כי, – השנה כל על בלבד (במשנה)) ב נב, (יומא קצרה" תפלה
המו"ל). – קצת (חסר קצרה בתפלה לו די הי' מדריגתו, גודל

א.136) יח, יומא ראה
ה"א*.137) פ"ב יומא ירושלמי ראה
ועוד.138) ואיל�. 130 ס"ע ח"ד התוועדויות – מנח� תורת ראה
וש"נ.139) .262 ע' תרצ"א סה"ש ראה
ע"ד.140) ריש לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית

.(l"end) dceard cearl leki 'id cvik ± ia'evbxd oe`bdn dxiwg yiy mb xkfp df oipra (*



c"iyz'dכו ,mixet oyey ,ev zyxt zay zgiy

.ËÏלעשותו יש ח"ו, מאמי� שאינו ש"צועק" יהודי שאפילו – הכוחות כל את לנצל יש כ� כדי ועד
להטפיח" מנת על "טופח בבחינת יהי' עצמו שהוא ועד ולחסיד, .141ליראֿשמי�

מכ�. להתפעל מה אי� – מאמי� שאיננו הלה "צועק" שלעתֿעתה ומה

"העברי" בש� שנקרא אבינו, באברה� שמצינו מה כתיב142ובהקד� אבותיכ�"),143(ועליו ישבו הנהר "בעבר
במדרש שכתוב (כמו אחד" מעבר והוא אחד מעבר כולו העול� ש"כל שהי'144כיו� ,(cigid,'ה באחדות שהאמי�

שכתוב וכמו המנצח, הי' הוא דבר של בסופו כ� פי על את`cg"145וא� ויירש כ�) פי על (וא� אברה� הי'
האר�".

הוא דבר בכל העיקר כי – הדבר שבו.zeki`dוטע�

דר� (שעל כמות שבאותה יתכ� שהרי בכמות, למודדו אפשר שאי דבר שהוא ההולדה, בכוח שמצינו וכפי
כיו� – זה) על הסברה אי� הרפואה שבחכמת (וכידוע להוליד היכולת תהי' לא להוליד) היכולת בה יש הרגיל

התלוי עני� seqשזהו oi`d geka146נמדד שאינו עני� שזהו והיינו, .zenkaב אלא ,zeki`.שבדבר

ה"אטו�" בעני� לאחרונה נתגלה שא�147וכ� –zenkayדבר xzeiaהוא hrenאת להחריב בכוחו מקו� מכל ,

מצד כולו, שבו.zeki`dהעול�

"ויירש מקו� מכל אברה�", הי' ש"אחד פי על שא� – וכנ"ל טובה, במידה הוא שכ� וכמה כמה אחת ועל
האר�". את

הוא הזולת שבגלוי א� החסידות: תורת להפצת בנוגע – בעניננו זה דר� אי�cbpnועל – החסידות לתורת
הרי – המנגד לגבי ד"מועט" ומצב במעמד נמצא שלעתֿעתה וא� לחסיד. לעשותו להשתדל ויש מזה, להתפעל

יותר חזק שהוא שלzeki`aכיו� האיכות שג� – מזו מנגדcbpnd(ויתרה אינו שבפנימיות כיו� לזה, מסכימה
לחסיד. המנגד את ולעשות לנצח סופו כו'),

.Ó.לו המתאימי� ל"כלי�" בהתא� ואחת אחד כל אל לגשת שצריכי� הדבר ודאי
כיו� או ביותר, גדולה חכמה שהיא כיו� תורה ללמוד שעליו לו ולהסביר קט�, לילד לגשת שאיֿאפשר כש�
הגישה אלא נעמע�"), ניט אי� וועט ("דאס אותו ישכנעו לא אלו הסברי� שהרי – ית' ורצונו חכמתו ָשהיא

כו' ממתקי� נתינת ידי על להיות צריכה קט� רוצי�148לילד כאשר כ� כמו – לחדר אותו מכניסי� כ� כדי ותו� ,
מזה "נכווי�" שאי� כיו� החסידות, מלימוד יפחד שלא לשכנעו הוא העיקר חסידות, שילמד יהודי על לפעול

דערפו�")... א� ניט זי� בריט ָ("מע�

בילדות� –149– הרז"א וחסיד": "רבי של במשחק הרז"א, ואחיו נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר פע� שיחקו ,

אותו ושאל אליו ניגש נ"ע ואדמו"ר כסא, על הרז"א התיישב "חסיד". בתפקיד – נ"ע ואדמו"ר "רבי", בתפקיד
הנ� אתה ג� הרי הרז"א: לו והשיב ב�? נוגע כשאני נכוה אינני מדוע – "אש" היא שנשמה מכיו� "שאלה":

מ"אש"!... נכוה איננו ו"אש" "אש",

אבל "כוי'"), הגורמת "אש" (בדוגמת ביטול הדורש אלוקי גילוי היא אמנ� חסידות בעניננו: זה דר� ועל
– אות�. מרומ� ואדרבה, אות�, מכלה אינו הגילוי ולכ� זה, לגילוי כלי� ה� ישראל נשמות

שבה� עניני� וכמה כמה ישנ� החסידות בתורת והרי אותו, ו"לקחת" ואחת אחד לכל לגשת צריכי� ובמילא,
כו'; לפעול אפשר יד� ועל

ועוד.141) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל ל'
יג.142) יד, ל� ל�
ב.143) כד, יהושע
ספמ"ב.144) ב"ר
כד.145) לג, יחזקאל
ע'146) תרע"ח קעט. ע' תרנ"ז סה"מ רע"א. מ, שה"ש לקו"ת ראה

מנח� תורת נד. ע' ח"א מלוקט ואיל�. רכו ס"ע קנז. ע' תרפ"ו תיד.

.229 ע' ח"ח התוועדויות –

קסח).147) ע' ח"ח (אגרותֿקודש זו שנה שבט י"ד מכתב ג� ראה
.(315 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� (תורת סי"ט תשי"א פורי� שיחת

וש"נ.
סנהדרי�148) פיה"מ – ובארוכה ה"ה. פ"י תשובה הל' רמב"� ראה
חלק. ר"פ
וש"נ.149) .27 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

c"iyz'd ,mixet oyey ,ev zyxt zay zgiy

הלה ייעשה דבר של שבסופו – היא הכל תכלית ומ"ciqglאבל ,c"ag uiRyשני היו בניקולייב – !"

חב"ד"... ו"ש�י� "חב"ד", בתיֿכנסת:

***

.‡Óבגמראא הרבי�".150יתא בצוואר ונתנו מצווארו קולר "שהעביר כ� על נענש אלה ב� שהושע ,

השומעי�, ועבור עבורו טובה זה הרי – פעולת� פועלי� דבריו א� מוסר: דברי אומר יהודי כאשר הוא וכ�
אלה. ב� הושע בעני� הגמרא דברי בדוגמת זה הרי – לאו וא�

ובעניננו:

הדברי� א� – וכו' החסידות לימוד הכשר, חינו� בעני� ומדברי� יושבי� טובהmilretmzlertכאשר זו הרי ,

א שטו�� מע� דאר� ("וואס חולה"? למטה בריא ראש להכניס "למה – לא א� אבל עבורכ�. וטובה ַַָעבורי
שלו ב"חור" לשבת שיישאר אומר: אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שהי' וכפי בעט"?)... קראנקע א אי� קא� ַַָגעזונטע

קאטו�")! אי� זי� בא זיצ� ער ַַָ("זאל

הכשר בחינו� לעסוק – ותצייתו תרחמו... מסתמא טובי�, אנשי� שהינכ� מכיו� מכ�: מבקש הנני ולכ�
חסידות! וללמוד

.·Óהוא המצב שכללות כיו� החסידות, תורת בהפצת לעסוק יותר הרבה נקל עתה הרי הנ"ל, כל מלבד
הפו�" ד"עול� שכל.151באופ� עלֿפי שלא היא העול� שהנהגת ,

שו� הי' לא לגרמני� ואילו חזקי�, ביצורי� אז היו בצרפת הגרמני�. ע� המלחמה בזמ� בצרפת הייתי –

למלחמה את� יוצאי� אי� הגרמני�: את שואלי� וכשהיו צרפת. ע� למלחמה יצאו – כ� פי על וא� דבר,
ד"ימחה העני� מצד עלי' לחזור רוצה שאיני תשובה, משיבי� היו – כזה? על152באופ� אבל עמלק"... של שמו

צרפת את הגרמני� ניצחו – בפועל ואמנ� בשכל. מקו� לו שאי� תוק� של עני� שזהו – הי' תוכנה פני� כל
שו� הי' לא בשכל הרי – צרפת) נגד (במלחמת� הגרמני� של זו פורתא" "הצלחה ולאחרי מלחמה. באותה

כו'. בזה הצליחו כ� פי על וא� לסלק�. דר� שו� היתה שלא כיו� מש�, לסילוק� מקו�

זה וה� הסתלקו, שהאנגלי� זה ה� שכל, פי על היו לא ה� ג� – ישראל באר� כ� אחרי שהיו המאורעות וכ�
שבי� – לדבר וראי' כו'. אותו ומנהלי� השלטו� את תפסו ישראל ipamnvrשבני l`xyiלקחת שאי� שטענו היו

למעלה כבר – ולמעשה איינהאלט�"). קאנע� ניט וועט ("מע� כו' מעמד להחזיק יצליחו שלא כיו� השלטו�, ַָאת
די� פי על חזקה ה� שני� (שג' שני� נס.153מג' בדר� אלא שכל, פי על שאינו ובאופ� מתנהלת, שהמדינה (

בשכל. מקו� שו� לה� אי� בעול� שמתרחשי� המאורעות כל – הפו�" ד"עול� באופ� הוא שהמצב ונמצא,

גדולה: מעלה זו הרי – החסידות תורת הפצת לגבי פני� כל על אבל זו, בהנהגה מעלה יש א� יודע אינני ובכ�:

החסידות תורת דבר על בוויכוחי� להיכנס צור� אי� הרי – שכל פי על שלא היא העול� שהנהגת כיו�
לענות יש – כו' החסידות תורת נגד בטענה בא מישהו כאשר אלא כו'), בעבר שהיו הוויכוחי� לכל (בדומה

היא העול� שהנהגת רואה הנ� ה"סברות"; בכל התועלת מהי בפשטות: במקו�ly`לו כ�, וא� שכל, פי על
על הבט – שכליות" ב"סברות החסידות!ze`ivndלעסוק תורת פעלה מה ,

אבל החסידות. תורת ללא ג� גבוהות, למדרגות להגיע ואפילו כדבעי, להיות אפשרי הי' – עברו בשני�
הוכיחה – כמהze`ivndבימינו וישנ� החסידות, לתורת להגיע miiygenשמוכרחי� miztenמה כ�, וא� כ�. על

את רואי� כאשר – וה"פלפולי�" ה"סברות" בכל !ze`ivndטע�

כותב המציאות".154הרמב"� אחר נמשכות האמיתיות הדעות אבל הדעות, אחרי נמשכת המציאות "אי� :

עליו – אחרת היא שהמציאות רואה והוא מסוימת, שיטה לאד� יש שכאשר ezrcוהיינו, z` zepylעלֿפי
א "לחתו�" לנסות ולא לדעתו!...ze`ivndתהמציאות, שתתאי� כדי

לג.150) פתיחתא איכ"ר ה"ז. פ"ד תענית ירושלמי
וש"נ.151) א. נ, פסחי� – חז"ל לשו�
בשלח.152) ס"פ פרש"י

רפ"ג.153) ב"ב ראה
פע"א.154) ח"א מו"נ
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הלה ייעשה דבר של שבסופו – היא הכל תכלית ומ"ciqglאבל ,c"ag uiRyשני היו בניקולייב – !"

חב"ד"... ו"ש�י� "חב"ד", בתיֿכנסת:

***

.‡Óבגמראא הרבי�".150יתא בצוואר ונתנו מצווארו קולר "שהעביר כ� על נענש אלה ב� שהושע ,

השומעי�, ועבור עבורו טובה זה הרי – פעולת� פועלי� דבריו א� מוסר: דברי אומר יהודי כאשר הוא וכ�
אלה. ב� הושע בעני� הגמרא דברי בדוגמת זה הרי – לאו וא�

ובעניננו:

הדברי� א� – וכו' החסידות לימוד הכשר, חינו� בעני� ומדברי� יושבי� טובהmilretmzlertכאשר זו הרי ,

א שטו�� מע� דאר� ("וואס חולה"? למטה בריא ראש להכניס "למה – לא א� אבל עבורכ�. וטובה ַַָעבורי
שלו ב"חור" לשבת שיישאר אומר: אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שהי' וכפי בעט"?)... קראנקע א אי� קא� ַַָגעזונטע

קאטו�")! אי� זי� בא זיצ� ער ַַָ("זאל

הכשר בחינו� לעסוק – ותצייתו תרחמו... מסתמא טובי�, אנשי� שהינכ� מכיו� מכ�: מבקש הנני ולכ�
חסידות! וללמוד

.·Óהוא המצב שכללות כיו� החסידות, תורת בהפצת לעסוק יותר הרבה נקל עתה הרי הנ"ל, כל מלבד
הפו�" ד"עול� שכל.151באופ� עלֿפי שלא היא העול� שהנהגת ,

שו� הי' לא לגרמני� ואילו חזקי�, ביצורי� אז היו בצרפת הגרמני�. ע� המלחמה בזמ� בצרפת הייתי –

למלחמה את� יוצאי� אי� הגרמני�: את שואלי� וכשהיו צרפת. ע� למלחמה יצאו – כ� פי על וא� דבר,
ד"ימחה העני� מצד עלי' לחזור רוצה שאיני תשובה, משיבי� היו – כזה? על152באופ� אבל עמלק"... של שמו

צרפת את הגרמני� ניצחו – בפועל ואמנ� בשכל. מקו� לו שאי� תוק� של עני� שזהו – הי' תוכנה פני� כל
שו� הי' לא בשכל הרי – צרפת) נגד (במלחמת� הגרמני� של זו פורתא" "הצלחה ולאחרי מלחמה. באותה

כו'. בזה הצליחו כ� פי על וא� לסלק�. דר� שו� היתה שלא כיו� מש�, לסילוק� מקו�

זה וה� הסתלקו, שהאנגלי� זה ה� שכל, פי על היו לא ה� ג� – ישראל באר� כ� אחרי שהיו המאורעות וכ�
שבי� – לדבר וראי' כו'. אותו ומנהלי� השלטו� את תפסו ישראל ipamnvrשבני l`xyiלקחת שאי� שטענו היו

למעלה כבר – ולמעשה איינהאלט�"). קאנע� ניט וועט ("מע� כו' מעמד להחזיק יצליחו שלא כיו� השלטו�, ַָאת
די� פי על חזקה ה� שני� (שג' שני� נס.153מג' בדר� אלא שכל, פי על שאינו ובאופ� מתנהלת, שהמדינה (

בשכל. מקו� שו� לה� אי� בעול� שמתרחשי� המאורעות כל – הפו�" ד"עול� באופ� הוא שהמצב ונמצא,

גדולה: מעלה זו הרי – החסידות תורת הפצת לגבי פני� כל על אבל זו, בהנהגה מעלה יש א� יודע אינני ובכ�:

החסידות תורת דבר על בוויכוחי� להיכנס צור� אי� הרי – שכל פי על שלא היא העול� שהנהגת כיו�
לענות יש – כו' החסידות תורת נגד בטענה בא מישהו כאשר אלא כו'), בעבר שהיו הוויכוחי� לכל (בדומה

היא העול� שהנהגת רואה הנ� ה"סברות"; בכל התועלת מהי בפשטות: במקו�ly`לו כ�, וא� שכל, פי על
על הבט – שכליות" ב"סברות החסידות!ze`ivndלעסוק תורת פעלה מה ,

אבל החסידות. תורת ללא ג� גבוהות, למדרגות להגיע ואפילו כדבעי, להיות אפשרי הי' – עברו בשני�
הוכיחה – כמהze`ivndבימינו וישנ� החסידות, לתורת להגיע miiygenשמוכרחי� miztenמה כ�, וא� כ�. על

את רואי� כאשר – וה"פלפולי�" ה"סברות" בכל !ze`ivndטע�

כותב המציאות".154הרמב"� אחר נמשכות האמיתיות הדעות אבל הדעות, אחרי נמשכת המציאות "אי� :

עליו – אחרת היא שהמציאות רואה והוא מסוימת, שיטה לאד� יש שכאשר ezrcוהיינו, z` zepylעלֿפי
א "לחתו�" לנסות ולא לדעתו!...ze`ivndתהמציאות, שתתאי� כדי

לג.150) פתיחתא איכ"ר ה"ז. פ"ד תענית ירושלמי
וש"נ.151) א. נ, פסחי� – חז"ל לשו�
בשלח.152) ס"פ פרש"י

רפ"ג.153) ב"ב ראה
פע"א.154) ח"א מו"נ
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לא, או בשכל מקו� לו יש מסוי� עני� א� נוגע שלא העול�, בעניני רואי� שאנו כש� הנה זאת, ומלבד
הולכי� כאשר ytpאלא zexiqnae swezaמעיינות הפצת בעני� ג� הוא כ� – הנ"ל הדוגמאות ככל כו', מצליחי�

יצליחו. אזי נפש, ובמסירות בתוק� בזה יעסקו שכאשר החסידות, תורת

חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� יתקיי� מר"155ואז ד"קאתי העני� לקיו� ממילא בדר� שיביא ,156.

ואחרי הזק�, ואדמו"ר המגיד הרב טוב ש� דהבעל – תנועות שלש ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"הבינוני"]. ניגו� כ�

***

.‚Ó�פעמי כמה אמר אדמו"ר וחמי מורי –157כ"ק זה ו"הנה הגלות, של האחרו� הזמ� היא זו שתקופה ,

כתלנו" אחר עומד – .158משיח

בזה: והעני�

שנאמר כמו העוונות, ידי על שנעשה שבשמי�, לאביה� ישראל בי� המפסיק הכותל על קאי – 159"כתלנו"

גו'". מבדילי� היו "עוונותיכ�

שאנו הכותל אחר כתלנו", אחר "עומד שהוא אלא נמצא, כבר שמשיח – כתלנו" אחר עומד זה "הנה וזהו
רק ועלינו העוונות), ידי (על wiqtndהקמנו lzekd z` xeayl!("�'משיח מיר ("האב� אצלנו יהי' ומשיח ,ָ

התחיל – המשיח oaxegdעני� onfa cinהגמרא כמאמר ישראל".160, של מושיע� "נולד החורב� בשעת שכבר
משיח ישנו ודור דור בכל כמעט הרי – יתגלה.161ומאז שמשיח זכה לא שהדור אלא ,

מסוימות, שני� בפרטיות ישנ� הרי – שיתגלה) זכה לא שהדור אלא ודור, דור בכל נמצא (שמשיח לזה ונוס�
"קיצי�" היו יתגלה.162שעליה� שמשיח הדור זכה לא אלו בשני� וג� ,

רש"י של הק� שהי' מהזוהר163וכידוע ת"ח שנת על הק� וכ� משיח, בו שיתגלה זכו זכו164שלא לא בו שג� ,

משיח. שיתגלה

מולכו שלמה ע� המאורע הי' זה דר� ברומי,165ועל ה"אפיפיור" ע� להתווכח נפשו ומסר גדול, מקובל שהי' ,

ה"בית (שבעל הש� קידוש על להישר� זכה עצמו והוא לכ�, זכה לא שהדור אלא הגאולה. את להביא ברצונו
לזה שיזכה ימיו כל התפלל ב�ראג,166יוס�" המהר"ל) (של הכנסת בבית שתלוי "דגל" וכ� ספר, ממנו ונשאר .(ַ

הגאולה לעני� חיזוק .167שזהו

היה הנ"ל שכל dfאלא iptly zexeca"�הקיצי כל "כלו כו', אלו עניני� כל כבר עברנו עתה אבל וכפי168, ,
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק די169שאמר אנגעצונד� האט ית' ("הש� הגלות חומות את הקב"ה כבר הצית שעתה ,ָָ

ווענט"). גלות

שהדבר לדעת אחד כל eaעל ielzשהכוונה לדעת אחד כל ועל לברר�, שצריכי� קטני�" "פכי� עדיי� ישנ� .
החסידות.`eilהיא תורת מעינות את להפי� התפקיד מוטל ועליו אלו, קטני�" "פכי� לברר צרי� שהוא –

– אלו טפחי�.exayiופעולות מעשרה למטה בגילוי, משיח לביאת ונזכה המפסיק, ה"כותל" את

ובפרש"י.155) א ז, תענית וראה טז. ה, משלי – הכתוב לשו�
בתחילתו.156) טוב ש� בכתר נדפסה – דהבעש"ט הידועה אגה"ק
ובכ"מ.
(157– מנח� תורת ג� וראה .316 ע' תרצ"ט סה"ש ראה

וש"נ. .243 ע' ח"י התוועדויות
ט.158) ב, שה"ש
ב.159) נט, ישעי'
נא.160) פ"א, איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
(ח"ו)161) חו"מ חת"ס שו"ת רות. למגילת הברטנורא פי' ראה

ועוד. ע'. כלל האל"� מע' השדה פאת שד"ח (סצ"ח). בסופו

מ�162) לשו"ת מרגליות הרב בהערות ונסמנו הובאו מה� כמה
ע' חכ"ט .234 ע' ח"כ לקו"ש ג� וראה סע"ב. תשי"ז) (ירושלי� השמי�
וש"נ. .122 ע' ח"ט .182 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ואיל�. 15

ותשקמו).163) (ד"ה ב צז, סנהדרי� יד. ח, דניאל פרש"י ראה
(במהנ"ע).164) ב קלט, ח"א
בערכו.165) (אייזענשטיי�) ישראל אוצר רצ"ד. ה"א סדה"ד ראה
ש�.166) ובהנסמ� ,176 ע' חכ"א לקו"ש ג� ראה
בגאולה.167) להאמונה או:
ב.168) צז, סנהדרי�
יו�169) ב"היו� (נעתק שעב ע' ח"ו שלו בתחלתו).אגרותֿקודש "
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כ� ואחרי פעמי�), ג' – הרביעית (בבא הבבות ד' ב� הזק� אדמו"ר ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
המזו�]. ברכת ביר� כ� ואחרי כלא�צי". זשוריצי ָ"ניע

***

.„Óבירושלמי171הפסוק170על איתא – תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד תמיד172"אש בשבת, אפילו "תמיד :
בטומאה". אפילו

הרוחני, ומקדש במשכ� ג� ישנ� – הגשמי ומקדש שבמשכ� והעבודות העניני� כל הרי פעמי�, כמה כמדובר
מישראל. ואחת אחד בכל שנמצא

"חיצוניות בלב ג� ישנ� כ� – הפנימי ומזבח החיצו� מזבח היו הגשמי שבמזבח כש� האד�. לב הוא המזבח
הלב" ו"פנימיות המזבח173הלב" הוא המזבח" על תוקד תמיד "אש הציווי חל שעליו המזבח .oevigd:וברוחניות .

לאלקות. יבער שהלב – הלב בחיצוניות בגילוי, התלהבות להיות צריכה

פירוש דחול". "עובדי� אז אסורי� ולכ� מהעול�, ("א�געטראג�") התנתקות השביתה, עני� הוא – ָָ"שבת"
עונג" לשבת "וקראת השגה, – הוא האד� בנפש בעבודה מכל174הדבר הוא מנותק שמשיג, אור הגילוי שמצד ,

זקוק הוא אי� מהתרגשות, למעלה הוא עומד בהשגה, עוסק שהוא שמכיו� לחשוב, הוא עלול העול�. עניני
בשבת". "אפילו – תכבה" "לא לו: אומרי� ולכ� ל"אש".

"לא לו: אומרי� ולכ� ח"ו, שייכות שו� לו אי� שכבר לחשוב עלול בריחוק, שעומד מי – השני ובקצה
עלי� אלא אצל�, יכבה לא זה שעני� ראה תכבה, לא – אלא מצב�, על תביט אל בטומאה". "אפילו – תכבה"
שלא אצל�, שנמצא האלוקי האש תמיד", ב"אש אויפבלאז�") איי� אי� האלט� ("זאלסט הפסק ללא ְַַָָלל��ת

נ"ע ממעזריטש המגיד כפירוש תכבה" ד"לא להעני� יביא וזה –175יכבה. הלאֿטובי� העניני� כל – שה"לא" ,

שייכבו. "תכבה",

תצאו". בשמחה "כי לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ברכה"]. של מ"כוס מהנאספי� אחד לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת אחרי

•

ונדפס170) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה ניתוספו זו במהדורא .217 ע' ח"א בלקו"ש

ו.171) ו, פרשתנו
ה"ו.172) פ"ד יומא

ובכ"מ.173) ד. עח, סוכות דרושי לקו"ת
יג.174) נח, ישעי'
יו�"175) ב"היו� (נעתק ע ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

שני). אדר כ
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כ� ואחרי פעמי�), ג' – הרביעית (בבא הבבות ד' ב� הזק� אדמו"ר ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
המזו�]. ברכת ביר� כ� ואחרי כלא�צי". זשוריצי ָ"ניע

***

.„Óבירושלמי171הפסוק170על איתא – תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד תמיד172"אש בשבת, אפילו "תמיד :
בטומאה". אפילו

הרוחני, ומקדש במשכ� ג� ישנ� – הגשמי ומקדש שבמשכ� והעבודות העניני� כל הרי פעמי�, כמה כמדובר
מישראל. ואחת אחד בכל שנמצא

"חיצוניות בלב ג� ישנ� כ� – הפנימי ומזבח החיצו� מזבח היו הגשמי שבמזבח כש� האד�. לב הוא המזבח
הלב" ו"פנימיות המזבח173הלב" הוא המזבח" על תוקד תמיד "אש הציווי חל שעליו המזבח .oevigd:וברוחניות .

לאלקות. יבער שהלב – הלב בחיצוניות בגילוי, התלהבות להיות צריכה

פירוש דחול". "עובדי� אז אסורי� ולכ� מהעול�, ("א�געטראג�") התנתקות השביתה, עני� הוא – ָָ"שבת"
עונג" לשבת "וקראת השגה, – הוא האד� בנפש בעבודה מכל174הדבר הוא מנותק שמשיג, אור הגילוי שמצד ,

זקוק הוא אי� מהתרגשות, למעלה הוא עומד בהשגה, עוסק שהוא שמכיו� לחשוב, הוא עלול העול�. עניני
בשבת". "אפילו – תכבה" "לא לו: אומרי� ולכ� ל"אש".

"לא לו: אומרי� ולכ� ח"ו, שייכות שו� לו אי� שכבר לחשוב עלול בריחוק, שעומד מי – השני ובקצה
עלי� אלא אצל�, יכבה לא זה שעני� ראה תכבה, לא – אלא מצב�, על תביט אל בטומאה". "אפילו – תכבה"
שלא אצל�, שנמצא האלוקי האש תמיד", ב"אש אויפבלאז�") איי� אי� האלט� ("זאלסט הפסק ללא ְַַָָלל��ת

נ"ע ממעזריטש המגיד כפירוש תכבה" ד"לא להעני� יביא וזה –175יכבה. הלאֿטובי� העניני� כל – שה"לא" ,

שייכבו. "תכבה",

תצאו". בשמחה "כי לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ברכה"]. של מ"כוס מהנאספי� אחד לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק – והבדלה ערבית תפלת אחרי

•

ונדפס170) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני כמה ניתוספו זו במהדורא .217 ע' ח"א בלקו"ש

ו.171) ו, פרשתנו
ה"ו.172) פ"ד יומא

ובכ"מ.173) ד. עח, סוכות דרושי לקו"ת
יג.174) נח, ישעי'
יו�"175) ב"היו� (נעתק ע ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

שני). אדר כ
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
ÌÈ�‰Î‰ ¯Â·Ú ˙Â�·¯˜ È‚ÂÒ È�˘

עבור שהוקרבו הקרבנות על פעמיי� מסופר בפרשתנו

עצמ� אשר1הכהני� הקרבנות, כרוב ולא הקרב�, כבעלי ,

ציבור): או (יחידי� אחרי� עבור הכהני� הקריבו אות�

ובניו" אהר� קרב� "זה – הראשונה מסופר2בפע� –

הקרב� ועל יו�, בכל הגדול הכה� שהקריב הקרב� על

(במיוחד להקריב חייב היה לכהונה3שהוא חינוכו ביו� (

לכהונה חינוכו ביו� – הדיוט כה� וכ� .4גדולה,

פר ואת בניו... ואת אהר� את "קח – השניה בפע�

בימי5החטאת..." שהקריבו הקרבנות על מסופר –

(בראשונה). לכהונה התחנכו ובניו אהר� כאשר המילואי�,

הקרבנות ניכר: הבדל יש אלו קרבנות סוגי שני בי� א�

ובניו" אהר� קרב� "זה נאמר שעליה�

יו� בכל הקריב הגדול שהכה� אלו רק xg`l(לא

ביו� שהקריבו הקרבנות א� אלא גדול, לכה� נמשח שכבר

לכהונה) החינו�

הכהני� של המיוחדת המעלה מפני שהתבטאה6הוקרבו ,

עקב בכהונה ויותר`iבזכיית� העגל. במעשה השתתפות�

בעונש (א) דוקא לעגל, העובדי� את הענישו ה� – מכ�

ו"אחיו" "בנו" – אפילו (ב) "הרגו", ביותר, .7החמור

כחלק הובאו המילואי� בימי שהוקרבו הקרבנות ואילו

שעשה העגל על אהר� .8מכפרת

.·
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הנקראת צו, בפרשת כתובי� אלו עניני� ששני כיו�

לפורי� קשר לה� יש הרי לפורי�, הסמוכה בשבת .9לפעמי�

תורה" ב"לקוטי ג� זה לקשר רמז מוצאי� שאנו כפי

שבפרשתנו:

שבו אכול", ואכלת� פסוק על מעט "ביאור במאמר

ובניו" אהר� קרב� "זה הפסוק אדמו"ר10מוסבר כותב ,

צדק" על11ה"צמח בביאור שכתוב מה "ועיי� בהגהתו

אסתר. שבמגילת מלכות", לבוש יביאו פסוק

רק בכ� להפנות צדק הצמח מתכוו� בפשטות אמנ�,

שראשית וחוט", "קו (לגבי מאמר באותו מדובר שבו לעני�

התורה עניני שכל כיו� א� בחכמה), הוא שלו הגילוי

שלומדי� כפי לחלוטי�, xnegeמדוייקי� lwaשאפילו מכ�

אלא ח"ו, מקרי דבר שו� אי� העול� בהשגחהlkdבעניני

הקו של הגילוי ראשית על שהעני� כיו� לכ�, פרטית,

זאת הרי מלכות", לבוש יביאו פסוק על ב"ביאור מוסבר

פורי� לבי� שבינו לקשר .12הוכחה

דיבור זו, פרשה על תורה בלקוטי אחר במאמר ג� וכ�

ימי לשבעת הקשור הלבנה", אור "והיה המתחיל

הצמח13המילואי� מפנה הכהני�), קרבנות של השני (הסוג

אינש14צדק חייב המתחיל דיבור סו� שכתוב ל"וכמו שוב

אסתר" במגילת ש� שו� אי� דלכ� בפוריא, .15לבסומי

אלו, הפניות ששתי ונפלא, פלא דבר רואי� וכא�

שלגביה� עניני� אות� של לתוכ� רק לכאורה, הקשורות,

קרב� "זה של העני� תוכ� את ה� מבטאות מופיעות, ה�

ההבדל את וה� המילואי�, ימי קרבנות ושל ובניו" אהר�

י'. בסעי� כדלהל� שביניה�,

.‚
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עניני�לכאו על מצביעות אלו הפנייות ששתי יוצא, רה

מזה: זה המנוגדי�

שעול� מדובר אכול" ואכלת� פסוק על מעט ב"ביאור

אלא הבריאה, כעול� מאי� יש התחדשות אינו האצילות

הצמח מפנה כ� ועל – הגילוי" אל "מהעל� נמש� הוא

בלקו"תyecigשהוא1) ונתבאר הובא ב. פ"ח, פרשתנו ויק"ר (ראה

ואיל�). ד ז, פרשתנו

ואיל�.2) יג ו, פרשתנו

(3sqep.(הי"ז פ"ה המקדש כלי הל' (רמב"� יו� בכל שמקריב מה על

ש�.4) עה"ת רש"י הט"ז. ש� רמב"� ב. נא, מנחות

ואיל�.5) ב ח, פרשתנו

"ראוי6) יו�): בכל מקריב שהי' כה"ג חביתי (לעני� קלו מצוה חינו� ראה

כו'". מיוחד קרב� לו להיות כזה לאיש

כהני�.7) ול"ד לוי שבט בכל צ"ל ה"ז עפ"ז (ולכאורה כט לב, תשא רש"י

פי' בשניה� אבל הלויי�. על דפי' ח) (י, ודברי� יב) (ג, במדבר רש"י וראה

ראה אבל שהרגו. ולא בעגל טעו דלא ואכ"מ).yx"iהטע� ט. לג, ברכה

א.8) כט, תצוה רש"י ג"כ וראה ש�). (מתו"כ ב ט, שמיני רש"י

ח"ה9) [המתורג�] בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

ואיל�. 20 ע' ח"ז לקו"ש ג"כ וראה .(1 הערה 131 ע'

ש�.10) לקו"ת ראה

סע"ב.11) ח,

(12.28ֿ9 ע' ח"ז לקו"ש ראה

ימי13) שבעת "עני� הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" ועד

המילואי�".

רע"ג.14) ט,

לד"ה15) ע"ד) (ש�, היהודי�"; וקבל ע"פ ל"ביאור (ע"ג) ש� נסמ� וג�

עמלק; ל� עשה אשר את mzegeזכור meiqae�ועיי" סע"א): (יו"ד המאמר

mixetdבפע"ח xry."
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נאמר שבו מלכות", לבוש יביאו פסוק על ל"ביאור 16צדק

ראשית היא (דאצילות) קו.ielibdשחכמה של

על מדובר הלבנה" אור "והיה המתחיל דיבור ובמאמר

וכלה" חת� "קול שדרגת כ�`dpiכ� ועל עתה, בגילוי

אינש חייב המתחיל דיבור ל"סו� צדק הצמח מפנה

מופיע שש� בפוריא", שבמגילת17לבסומי לכ�, הטע�

פורי� נס כי הקדושי�, השמות מ� ש� מוזכר אי� אסתר

"וכמשל בטבע "מלובש" ללו�18היה שהול� החת�

iwqxeaa'וכו התלבשות של עני� שזהו ,"ielib `le.

מופיעי� העניני� ששני כיו� דבר, של לאמיתו א�

קרב� ב"זה ה� כאשר ובמיוחד פרשה, אותה של במאמרי�

משותפת, נקודה יש המילואי�" ב"ימי וה� ובניו" אהר�

לעניני ה� ההפנייות שתי וכ� א', סעי� בתחילת כדלעיל

יש אלו שבהפנייות העניני� שני שבי� לומר, יש פורי�,

ביניה�. ומחבר המקשר תוכ�

כ�, ידי על בעצמו צדק הצמח לכ� שרומז וכפי

העניני� ציטוט לאחר מוסי�, הוא ההפנייות שבשתי

מתו�ielbaהקשורי� תורה, בלקוטי המדובר לעני�

ש�". "עיי� המלי� את המסומני�, המאמרי�

הפסוק על לביאור ההפנייה לאחר ש�" "עיי� במלי�

המלי� את מצטט הוא שממנו מלכות", לבוש "יביאו

ראשית מתכוו�ielibd"והיא שהוא לומר, יש בחכמה",

פי "על היה וחוט" שה"קו ש�, לנאמר 19mevnvלרמוז

iept mewne...`ly,כלומר אי�ֿסו�...", בחינת בגלוי להיות

ielibdyידי על הגיע .mevnvשבחכמה

דיבור ל"סו� ההפנייה לאחר ש�" "עיי� ובמלי�

הוא מש� אשר בפוריא", לבסומי אינש חייב המתחיל

במגילת ש� שו� אי� "דלכ� העני� את כ� לפני מצטט

מלובשי� ג�mlrdaאסתר... רומז שהוא לומר, יש – "...

בתורה קורא כמו הוא המגילה קריאת ש"עני� ש�, לנאמר

xe`d ielib jiynne `xewy�שאי" ההעל� שמ� כלומר, ."

המגילה קריאת ידי על נמש� אסתר" במגילת ש� שו�

ielibשל גילוי הוא מכ� הנובע הגילוי ואדרבה: אור,

" שהוא הוא, ברו� סו� אי� מבחינתdlrnlעצמות

שמות".
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המנהג של טעמו על ההסבר לאחר יוב� זה ,20עני�

"בלילה במלי� הקול את מגביהי� המגילה שבקריאת

ביטוי לידי בא הנס של תוקפו כי ש"בלילה21ההוא", בכ�

המל�": שנת נדדה ההוא

"לילה" שהרי ההעל�. לשיא רמז הוא ההוא" "לילה

לבי� "יו�" בי� ההבדל זהו כי העל�, מביע כבר בלבד

חוש� הוא לילה ואילו וגילוי, אור הוא יו� "לילה":

לילה" קרא ולחש� יו� לאור אלקי� "ויקרא – .22והעל�

בי� ההבדל שידוע כפי להעל�, רומזת "הוא" המלה וכ�

נסתר, לשו� – "הוא" לבי� גילוי, לשו� שהוא "זה",

של23העל� כפול העל� – ההוא" ש"לילה מוב� ומכ� .

ש העל� ע� ביחד רומז"לילה" – "הוא" ההעל�.iyl`ל

ל(מגילת) קשור ההוא" "לילה של כי`xzqוההעל� ,

נאמר אסתר על ואנכי24ג� מני�, התורה מ� 25"אסתר

כפול. הסתר – אסתיר" "הסתר אסתיר": הסתר

"הסתר הפסוק על הבעלֿש�ֿטוב של פירושו ולפי

הסתר26אסתיר" שזהו בלבד זו שלא ,letkשההסתר אלא ,

– הסתר של מצב שזהו חשי� אי� כלומר, – מוסתר עצמו

דומה ההוא" "בלילה של ההסתר משמעות שג� מוב�

נראה שאיננו "הוא", של באופ� הוא עצמו ה"לילה" לכ�:

בכ� חשי� שאי� עד עצו�, כה ההעל� כ"לילה".

"שמי� בחוש�: לאור".27שנמצאי� חש�

ש העני�, משמעות במלי�swezזוהי הוא פורי� נס

– ההוא" "בלילה דוקא המל�": שנת נדדה ההוא "בלילה

הגילוי. שיא הגיע המל�", שנת "נדדה – ההעל� בשיא

הלילה התבטל המל�" שנת "נדדה שעלֿידי הכוונה ואי�

" הפסוק כלשו� אלא, ההוא":aוההעל�, jezaלילה

של העני� התרחש ההעל�, בשיא עצמו, ההוא" ה"לילה

המל�" שנת של28"נדדה המשל פורי� נס על מובא ולכ� .

ג.16) צב, תו"א

ב.17) ק, ש�

פכ"ה.18) מפדר"א ולהעיר ב. קטו, זח"ג

לבוש19) יביאו ד"ה ראה אבל "ע"פ". הראשו� בדפוס ג� הוא כ�

"ע"י". בתו"א): זה בדרוש לקמ� (וכ� פפ"ד אורה שבשערי

ונתבאר20) סקי"ז. תרצ סי' לאו"ח במג"א הובא – מהרי"ל מנהגי

ההוא בלילה ד"ה תש"ח. אינש חייב ה'ש"ת. ההוא בלילה בד"ה בארוכה

ובכ"מ. ואיל�). קפג ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשכ"ה

א.21) יט, מגילה

ה.22) א, בראשית

ההוא"23) "לילה הזה"; "לילה ההוא"; "יו� הזה"; "יו� – המדריגות ד'

על מיוסד ש�), מלוקט (סה"מ תשכ"ה ההוא בלילה בד"ה בארוכה נתבארו –

לנ"� אדהאמ"צ (מאמרי האמצעי אדמו"ר לכ"ק אסתר ותוס� כו' והנה ד"ה

אחר). באופ� – ד צד, (ובתו"א ואיל�). תטו ע'

ב.24) קלט, חולי�

יח.25) לא, ויל�

בראשית.26) ר"פ יוס� יעקב בתולדות הובא

כ.27) ה, ישעי' הכתוב לשו�

ובכ"מ).28) א. ק, א. צא, תו"א (ראה בטבע מלובש הי' דפורי� הנס שהרי

ה שייכות תוב� שנתובזה ש"נדדה עה"פ) ילקו"ש ב. טו, (מגילה פירוש

המל� "שנת (ש�) הפירוש ע� עול�", של מלכו "שנת על קאי המל�"

הפירושי� שכל ,35 ע' [המתורג�] ח"ג לקו"ש (ראה ממש" אחשורוש

המל� שנת ש"נדדה שמה מכיו� כי – לזה) זה ה� שייכי� – אחד שבפסוק

ע"כ ההוא", "בלילה – הטבע בלבושי דהתלבשות באופ� הי' עול�" של מלכו
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נאמר שבו מלכות", לבוש יביאו פסוק על ל"ביאור 16צדק

ראשית היא (דאצילות) קו.ielibdשחכמה של

על מדובר הלבנה" אור "והיה המתחיל דיבור ובמאמר

וכלה" חת� "קול שדרגת כ�`dpiכ� ועל עתה, בגילוי

אינש חייב המתחיל דיבור ל"סו� צדק הצמח מפנה

מופיע שש� בפוריא", שבמגילת17לבסומי לכ�, הטע�

פורי� נס כי הקדושי�, השמות מ� ש� מוזכר אי� אסתר

"וכמשל בטבע "מלובש" ללו�18היה שהול� החת�

iwqxeaa'וכו התלבשות של עני� שזהו ,"ielib `le.

מופיעי� העניני� ששני כיו� דבר, של לאמיתו א�

קרב� ב"זה ה� כאשר ובמיוחד פרשה, אותה של במאמרי�

משותפת, נקודה יש המילואי�" ב"ימי וה� ובניו" אהר�

לעניני ה� ההפנייות שתי וכ� א', סעי� בתחילת כדלעיל

יש אלו שבהפנייות העניני� שני שבי� לומר, יש פורי�,

ביניה�. ומחבר המקשר תוכ�

כ�, ידי על בעצמו צדק הצמח לכ� שרומז וכפי

העניני� ציטוט לאחר מוסי�, הוא ההפנייות שבשתי

מתו�ielbaהקשורי� תורה, בלקוטי המדובר לעני�

ש�". "עיי� המלי� את המסומני�, המאמרי�

הפסוק על לביאור ההפנייה לאחר ש�" "עיי� במלי�

המלי� את מצטט הוא שממנו מלכות", לבוש "יביאו

ראשית מתכוו�ielibd"והיא שהוא לומר, יש בחכמה",

פי "על היה וחוט" שה"קו ש�, לנאמר 19mevnvלרמוז

iept mewne...`ly,כלומר אי�ֿסו�...", בחינת בגלוי להיות

ielibdyידי על הגיע .mevnvשבחכמה

דיבור ל"סו� ההפנייה לאחר ש�" "עיי� ובמלי�

הוא מש� אשר בפוריא", לבסומי אינש חייב המתחיל

במגילת ש� שו� אי� "דלכ� העני� את כ� לפני מצטט

מלובשי� ג�mlrdaאסתר... רומז שהוא לומר, יש – "...

בתורה קורא כמו הוא המגילה קריאת ש"עני� ש�, לנאמר

xe`d ielib jiynne `xewy�שאי" ההעל� שמ� כלומר, ."

המגילה קריאת ידי על נמש� אסתר" במגילת ש� שו�

ielibשל גילוי הוא מכ� הנובע הגילוי ואדרבה: אור,

" שהוא הוא, ברו� סו� אי� מבחינתdlrnlעצמות

שמות".

.„
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המנהג של טעמו על ההסבר לאחר יוב� זה ,20עני�

"בלילה במלי� הקול את מגביהי� המגילה שבקריאת

ביטוי לידי בא הנס של תוקפו כי ש"בלילה21ההוא", בכ�

המל�": שנת נדדה ההוא

"לילה" שהרי ההעל�. לשיא רמז הוא ההוא" "לילה

לבי� "יו�" בי� ההבדל זהו כי העל�, מביע כבר בלבד

חוש� הוא לילה ואילו וגילוי, אור הוא יו� "לילה":

לילה" קרא ולחש� יו� לאור אלקי� "ויקרא – .22והעל�

בי� ההבדל שידוע כפי להעל�, רומזת "הוא" המלה וכ�

נסתר, לשו� – "הוא" לבי� גילוי, לשו� שהוא "זה",

של23העל� כפול העל� – ההוא" ש"לילה מוב� ומכ� .

ש העל� ע� ביחד רומז"לילה" – "הוא" ההעל�.iyl`ל

ל(מגילת) קשור ההוא" "לילה של כי`xzqוההעל� ,

נאמר אסתר על ואנכי24ג� מני�, התורה מ� 25"אסתר

כפול. הסתר – אסתיר" "הסתר אסתיר": הסתר

"הסתר הפסוק על הבעלֿש�ֿטוב של פירושו ולפי

הסתר26אסתיר" שזהו בלבד זו שלא ,letkשההסתר אלא ,

– הסתר של מצב שזהו חשי� אי� כלומר, – מוסתר עצמו

דומה ההוא" "בלילה של ההסתר משמעות שג� מוב�

נראה שאיננו "הוא", של באופ� הוא עצמו ה"לילה" לכ�:

בכ� חשי� שאי� עד עצו�, כה ההעל� כ"לילה".

"שמי� בחוש�: לאור".27שנמצאי� חש�

ש העני�, משמעות במלי�swezזוהי הוא פורי� נס

– ההוא" "בלילה דוקא המל�": שנת נדדה ההוא "בלילה

הגילוי. שיא הגיע המל�", שנת "נדדה – ההעל� בשיא

הלילה התבטל המל�" שנת "נדדה שעלֿידי הכוונה ואי�

" הפסוק כלשו� אלא, ההוא":aוההעל�, jezaלילה

של העני� התרחש ההעל�, בשיא עצמו, ההוא" ה"לילה

המל�" שנת של28"נדדה המשל פורי� נס על מובא ולכ� .

ג.16) צב, תו"א

ב.17) ק, ש�

פכ"ה.18) מפדר"א ולהעיר ב. קטו, זח"ג

לבוש19) יביאו ד"ה ראה אבל "ע"פ". הראשו� בדפוס ג� הוא כ�

"ע"י". בתו"א): זה בדרוש לקמ� (וכ� פפ"ד אורה שבשערי

ונתבאר20) סקי"ז. תרצ סי' לאו"ח במג"א הובא – מהרי"ל מנהגי

ההוא בלילה ד"ה תש"ח. אינש חייב ה'ש"ת. ההוא בלילה בד"ה בארוכה

ובכ"מ. ואיל�). קפג ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשכ"ה

א.21) יט, מגילה

ה.22) א, בראשית

ההוא"23) "לילה הזה"; "לילה ההוא"; "יו� הזה"; "יו� – המדריגות ד'

על מיוסד ש�), מלוקט (סה"מ תשכ"ה ההוא בלילה בד"ה בארוכה נתבארו –

לנ"� אדהאמ"צ (מאמרי האמצעי אדמו"ר לכ"ק אסתר ותוס� כו' והנה ד"ה

אחר). באופ� – ד צד, (ובתו"א ואיל�). תטו ע'

ב.24) קלט, חולי�

יח.25) לא, ויל�

בראשית.26) ר"פ יוס� יעקב בתולדות הובא

כ.27) ה, ישעי' הכתוב לשו�

ובכ"מ).28) א. ק, א. צא, תו"א (ראה בטבע מלובש הי' דפורי� הנס שהרי

ה שייכות תוב� שנתובזה ש"נדדה עה"פ) ילקו"ש ב. טו, (מגילה פירוש

המל� "שנת (ש�) הפירוש ע� עול�", של מלכו "שנת על קאי המל�"

הפירושי� שכל ,35 ע' [המתורג�] ח"ג לקו"ש (ראה ממש" אחשורוש

המל� שנת ש"נדדה שמה מכיו� כי – לזה) זה ה� שייכי� – אחד שבפסוק

ע"כ ההוא", "בלילה – הטבע בלבושי דהתלבשות באופ� הי' עול�" של מלכו
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השניה29הצבי עינו עצומה), אחת (בעי� בשנתו ג� אשר ,

קיי� ההוא" "בלילה של ההעל� ע� שיחד – וערה פקוחה

המל�" שנת "נדדה – הגילוי שיא .30ג�

.‰
Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ¯Â‡ ÈÂÏÈ‚ Y "˙�˘ ‰„„�"

אלקי אור גילוי הוא המל�" שנת ש"נדדה העני�, עצ�

של הכפול להעל� ואפילו "לילה", של להעל� ג� היורד

הנקרא האור העצומה: מעלתו על מוכיח ההוא", "לילה

של להעל� לחדור יכול ואינו מוגבל, אור הוא "יו�"

ה"לילה" של ההעל� כי סת�, ל"לילה" ואפילו "לילה",

מוגבל, בלתי אור הוא המל�" שנת "נדדה א� לו. מנוגד

ג� חודר הוא ולכ� לו, להתנגד יכול אינו ה"העל�" אשר

ההוא" .31"בלילה

מובנת ה"יו�" לעומת המל�" שנת "נדדה של זו מעלה

בפשטות: ג�

כלל בדר� השינה, זמ� אינו השינה32היו� העדר א� .

שנת" מ"נדדה הנגר� השינה מהעדר לחלוטי� שונה ביו�

בשתי�: הוא וההבדל (בלילה).

היו�, לאור קשור ביו� השינה העדר לאד�,uegnyא)

(הנפשי ממצבו נגר� זה שינה העדר שנת", "נדדה )33ואילו

עצמו. האד� של

היו� שאור מכ� נובעת אינה ביו� הרגילה העירות ב)

שינה מאפשר במצב34אינו להיות לאד� גור� הוא אלא ,

oevxשל xqeg�האד נמצא שנת" ב"נדדה ואילו לישו�.

לישו�. מאפשר שאינו במצב

אי� שנת", "נדדה של במצב נמצא אד� כאשר ולכ�,

עירות היא שנת" "נדדה כי בלילה. או ביו� זה א� הבדל

ולכ� (העל�), "שינה" של מציאות לגביה אפשרית שאי�

ה"לילה של ואפילו ה"לילה", של שההעל� ייתכ� לא

לה. יתנגד ההוא",

.Â
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ל"בלילה מגיעי� כאשר הקול, את מגביהי� לפיכ�

המל�": שנת נדדה הוא

א) עניני�: בשני כרוכה הדיבור בעת הקול הגבהת

שרואי�, כפי נפשו. בפנימיות לאד� נוגעי� אלו דיבורי�

הוא אי� ביותר, לו הנוגעי� דברי� מדבר האד� שכאשר

דבריו את משמיע הוא אלא ובשקט, בנחת לדבר מסוגל

ככל יותר. רב למרחק נשמעי� אלו דברי� ב) ר�. בקול

ר למרחק נשמע הוא – יותר גבוה יותר.שהקול ב

של מלכו – המל� שנת "נדדה של האור בהמשכת ג� כ�

אי�35עול�" שבו ביותר, עמוק ממקור נובע זה אור א) :

א� ביותר, רב למרחק נמש� האור ב) כדלעיל. העל�,

ההוא". "לילה של להעל� עד ביותר, והנחות הרחוק להעל�

המל�" שנת נדדה ההוא "בלילה המלי� שבקריאת וכיו�

קוראי�, שאותו העני� השפעת לידי ולהביא להמשי� רוצי�

"נזכרי�",36כידוע ידי שעל ונעשי�", "נזכרי� על הפירוש

הקול, בהגבהת אלו מלי� לקרוא יש לכ� "ונעשי�", – אז

ג� כ� ידי על להשפיע כדי – המעלות שתי בה שיש

המל�".37למעלה שנת "נדדה של העניני� שני את

ממש". אחשורוש המל� שנת ש"נדדה במה זה נתלבש

בפורי�.29) שהי' הנס לעני� זה הובא – ד קטז, ובתו"א ספ"ח. שהש"ר

עיי"ש.

בעי�30) הבטה – יראיו אל ה' עי� בחי' על הוא ש� שבמדרש הצבי משל

אברה�", זה יראיו אל ה' "עי� רפ"מ: בב"ר אבל עיני�. משתי שלמטה א'

(ע"פ קכב ע' אור (יהל עיני� ב' מבחי' שלמעלה דעתיקא א' עי� בחי' על וקאי

ברא לא אר"י ד"ה ג� וראה וירא. ס"פ התורה אור ג� וראה ב). קכט, זח"ג

שכל הידוע וע"פ ש�)). לב"ר היפ"ת קושיית סרה (ועפ"ז תרצ"ד כו'

עי� שבחי' צ"ל ,(28 הערה לעיל (נסמ� זל"ז שייכי� א' שבפסוק הפירושי�

א'dhnlyא' עי� לבחי' שייכת עיני� ב' ג�dlrnlyמבחי' (וראה עיני�. מב'

דעתיקא א' עי� שזהו נאי�", דלא פקיחא עינא מבחי' נמש� "להיות ש�: תו"א

השינה). עני� בה שיי� שאי� סע"ב), ש�, (זהר

בעני� רק הוא ש�, שבשהש"ר א' עי� בחי' על עיני� ב' בחי' שמעלת וי"ל

miielibdוכמ"ש) הטבע בלבושי בהתלבשות באה א' דעי� שההשגחה והוא ,

האור אותו הוא זו שבבחי' האור עצ� אבל בלבוש"), "שמתלבש ש�: בתו"א

ועצמותו מהותו לבחי' ל� "ודמה ש�: בתו"א וכדאי' דעתיקא. א' עי� דבחי'

חייב ד"ה בתו"א המבואר (וע"ד כו'". לצבי להיות יומש� ומש� ע"ק בחי' ית'

עיי"ש). מלאכה. בעשיית מותר שפורי� מה בעני� ואיל�) סע"ד (צט, אינש

בחי' ב' [הממשיכות ויר"ע יר"ת – שביראה הבחי' בב' ג� הוא עד"ז –

הגילויי�, בעני� רק שחלוקות – ש�)] אר"י ד"ה ש�. אור יהל (ראה אלו הבטה

הגילויי�) בבחי' מאהבה למטה היותה (ע� יר"ת ג� מהות�, לעצ� בנוגע אבל

ה –.(18 ע' העבודה (קונט' ית' בעצמותו יא

(31znbecae�אלקי וידבר תרס"ו). (בהמש� תרס"ח הקבצו (ד"ה הידוע

ולכ� הבל"ג, אור על להעלי� הצמצו� ביכולת שאי� ובכ"מ) בסופו. תש"ד

הצמצו�. קוד� שהוא כמו לאחה"צ ג� הוא נמצא

ב32) כו, סוכה ביו�. ייש� ולא ה"ה: פ"ד דיעות הל' רמב"� ראה

שצרי� בתחלתו, אדה"ז שו"ע ג� וראה טו. סע' וס"ד סרל"א או"ח וטושו"ע

הבוקר. אור קוד� משינתו לקו�

כו'.33) אומרי� ויש נדדה: ד"ה בפרש"י ראה

על פעולתו etebוג� xnegשהרי היו�, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא

ובכ"מ). ע"ב. ריש פז, (תו"א האד�" בתוכיות.. נכנס (דשמש) הזיו "אי�

הי' ,(28 הערה לעיל (ראה בהטבע הנס שהתלבשות בנמשל, ג� וכ"ה

עצמו הוא בעיני�, כטוב בו לעשות והע� שאמר עצמו הפה ש"אותו באופ�

חשוכא אתהפכא עני� שהוא בעיניכ�, כטוב היהודי� על כתבו ואת� אמר

ב). צד, (תו"א כו'" לנהורא

וראה34) ביו�. יש� ש�: ובר"ח ופרע. יזי� א: סה, מעירובי� להעיר

ייש�. כו' אא"פ א� רסרל"א: ש� טושו"ע

(35.28 בהערה נסמ�

(להחיד"א)36) דוד לב בספר ונתבאר הובא – שובבי� תיקו� בספר רמ"ז

פ"ה). (פורי�) יט שער פע"ח ג� (וראה פכ"ט.

ובל'37) דסוטה). ספ"ק (משנה לו מודדי� בה מודד שאד� דבמדה

להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ) א. קס, א. קכג, (דרמ"צ החסידות

ידה. על ונמשכת המתעוררת דלעילא האתערותא ובדוגמת מעי�

ev zyxt zegiyÎihewl
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יותר, עמוק עני� יש המל�" שנת נדדה ההוא ב"בלילה

עני� וד�:dfשג� בשר אצל שנת" "נדדה של המשל לפי יוב�

א� בלילה. האד� אצל קיי� שנת" "נדדה של העני�

בכלל. שינה של זמ� אינו היו�

אפשרית שנת" "נדדה של שהתופעה wec`וכיו�

לגבי – הרוחנית המשמעות לגבי מכ� מוב� בלילה,

– עול�" של מלכו המל�, שנת נדדה ההוא "בלילה

(ההוא)", "לילה של העצו� וההסתר ההעל� מפני שדוקא

אשר המ�, גזירת בתקופת ישראל שרויי� היו שבו

אז נקראה כ� מלשו�38משו� – אסתר בש� ישראל כנסת

המל�". שנת "נדדה של הגילוי התרחש אסתיר, הסתר

עני� רוצהdfוג� אד� כאשר הקול: בהגבהת נמצא

יוצא, מכ� קולו. את מגביה הוא למרחוק, יישמעו שדבריו

יוmxebשהריחוק רב שהריחוק וככל הקול. תרלהגבהת

) הקול הגבהת יותר רבה ההוא), נס).etwez(בלילה של

.Á
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נדדה ההוא ל"בלילה אלו הסברי� שני בי� ההבדל

הוא: המל�" שנת

אי� המל�" שנת "נדדה שלגבי ה', שבסעי� ההסבר, לפי

" ג� זה גילוי נמש� ולכ� להתנגד, יכול ההוא" לילהaה"לילה

(א� אי�l`ההוא" לאור), הגור� הוא עצמו ההוא" שה"לילה

ההוא" ה"לילה לבי� המל�" שנת "נדדה בי� פנימי קשר

אלא העל�, בבחינת בפנימיותו נשאר עצמו ה"לילה" עצמו:

מוגבל בלתי היותו מפני אליו, ג� חדר ,39שהאור

הוא מסויימת: במדה מוגבל שהאור מוכיחה זו ועובדה

הפיכת כדי עד עצמו ל"חוש�" קשור ואינו כ"אור", מוגבל

הוא אי� עצמו וגילוי אור של בעני� רק לאור. החוש�

לו. להתנגד יכול אינו והחוש� מוגבל,

של שההעל� ז', שבסעי� ההסבר, לפי זאת, לעומת

הוא ההוא" מוב�,mxebd"לילה המל�", שנת ל"נדדה

עצמו ההוא" שה"לילה עצמו, בהעל� ג� משפיע שהאור

ש כיו� לאור. הואed`הופ� לאור, אור.dyrpגר�

המל�" שנת "נדדה של שהדרגה לכ� הוכחה וזוהי

יכול ולכ� גילוי, או העל� של בהגדרות כלל מוגבלת אינה

לאור. באמצעותה להפו� החוש�
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שהוזכרו ההפנייות בשתי נרמזי� אלו הסברי� שני

על לביאור – בפרשתנו צדק הצמח מפנה שאליה� לעיל,

ה"קו" גילוי על מדובר (שבו מלכות" לבוש "יביאו הפסוק

לבסומי אינש "חייב המתחיל דיבור ולסו� צמצו�), ידי על

שעל אסתר, שבמגילת ההעל� על מדובר (שבו בפוריא"

גילוי): לידי בא הוא המגילה קריאת ידי

מלכות" לבוש "יביאו נס40במאמר שמעלת מוסבר,

ה הואפורי� שהנס רואי� מכ� בטבע. מלובש בהיותו יא

למטה לרדת יכול הוא מעלתו שמפני נעלה, כה ממקור

אשר יי�, מלאה כחבית בטבע, "התלבשות" כדי עד ביותר,

החוצה. ג� ממנה נשפ� הוא רב, כה שבה שהיי� מפני

חז"ל מאמר את מבאר הוא והכתובי�41ובכ� "הנביאי�

ליבטל" עתידי� אי� והלכות אסתר ומגילת להיבטל, עתידי�

בדרגה הוא אסתר, במגילת המסופר פורי�, נס שורש כי –

בטבע מלובש הנס היה כ� שמשו� ביותר, .42נעלית

פסוק על ביאור (ב"תוספת ש� מופיע לכ� ובהמש�

פי "על המגיע הקו אור על ההסבר מלכות") לבוש יביאו

הצמצו�, את בקע הקו שאור שכיו� פנוי". ומקו� צמצו�

עצו� תוק� לו שיש הוכחה זאת יתרו�43הרי בכ� לו ויש ,

הצמצו�, לפני החלל מקו� ממלא שהיה האור לעומת

שנת נדדה ההוא "בלילה על הראשו� להסבר בדומה

על מצביע המל�" שנת "נדדה של שהעני� שמפני המל�",

להעל� ג� חודר הוא לכ� ביותר, נעלית מדרגה אור גילוי

ההוא". "בלילה של

בפוריא" לבסומי אינש "חייב במאמר על44א� מדובר

הפורי� במעלת יותר עמוק קבלוה45עני� ב"הדור המעלה :

מת� בזמ� לנשמע נעשה הקדמת לעומת אחשורוש" בימי

אור46תורה מגילוי נבעה לנשמע נעשה שהקדמת היא,

באופ� היה אחשורוש" בימי קבלוה "הדור ואילו מלמעלה,

עצמ�". מצד דלתתא "אתערותא של

"הסתר של מהמצב נבעה דלתתא" שה"אתערותא וכיו�

ישראל, בני של "קבלוה"dfeאסתיר" את אצל� עורר

קסז).38) ע' תרכ"ז (סה"מ הגלות זמ� בכללות ועד"ז

ד39) באופ� דפורי� הנס הי' זה ביאור לפי שג� חשוכאוא� אתהפכא

מצד זה הי' מ"מ, ,(33 הערה לעיל (ראה שהחש�xe`dלנהורא ולא –cvn

envr�האופני ב' תשי"א, יהונת� לו ויאמר ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפ�

עצמו). החש� ומצד האור, מצד הפיכה לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי'

ואיל�.40) סע"ד צ, תו"א

מגילה.41) הל' סו� רמב"� ה"ה. פ"א, מגילה ירושלמי

מלובשות42) ההלכות סע"ב),zeinybaוכ� (צד, ש� ג� וראה ש�. (תו"א

ד"צבי"). המשל ישנו בה� שג�

ואיל�.43) סע"ד ח, פרשתנו לקו"ת ג� וראה א. רנח, ב. רלב, סדור עד"ז ראה

רע"א.44) צט, תו"א

ואיל�,45) 22 ע' ח"ז לקו"ש עדedfyראה כו' לבסומי דחייב העני� תוכ�

ידע. דלא

א.46) פח, שבת
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יותר, עמוק עני� יש המל�" שנת נדדה ההוא ב"בלילה

עני� וד�:dfשג� בשר אצל שנת" "נדדה של המשל לפי יוב�

א� בלילה. האד� אצל קיי� שנת" "נדדה של העני�

בכלל. שינה של זמ� אינו היו�

אפשרית שנת" "נדדה של שהתופעה wec`וכיו�

לגבי – הרוחנית המשמעות לגבי מכ� מוב� בלילה,

– עול�" של מלכו המל�, שנת נדדה ההוא "בלילה

(ההוא)", "לילה של העצו� וההסתר ההעל� מפני שדוקא

אשר המ�, גזירת בתקופת ישראל שרויי� היו שבו

אז נקראה כ� מלשו�38משו� – אסתר בש� ישראל כנסת

המל�". שנת "נדדה של הגילוי התרחש אסתיר, הסתר

עני� רוצהdfוג� אד� כאשר הקול: בהגבהת נמצא

יוצא, מכ� קולו. את מגביה הוא למרחוק, יישמעו שדבריו

יוmxebשהריחוק רב שהריחוק וככל הקול. תרלהגבהת

) הקול הגבהת יותר רבה ההוא), נס).etwez(בלילה של
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נדדה ההוא ל"בלילה אלו הסברי� שני בי� ההבדל

הוא: המל�" שנת

אי� המל�" שנת "נדדה שלגבי ה', שבסעי� ההסבר, לפי

" ג� זה גילוי נמש� ולכ� להתנגד, יכול ההוא" לילהaה"לילה

(א� אי�l`ההוא" לאור), הגור� הוא עצמו ההוא" שה"לילה

ההוא" ה"לילה לבי� המל�" שנת "נדדה בי� פנימי קשר

אלא העל�, בבחינת בפנימיותו נשאר עצמו ה"לילה" עצמו:

מוגבל בלתי היותו מפני אליו, ג� חדר ,39שהאור

הוא מסויימת: במדה מוגבל שהאור מוכיחה זו ועובדה

הפיכת כדי עד עצמו ל"חוש�" קשור ואינו כ"אור", מוגבל

הוא אי� עצמו וגילוי אור של בעני� רק לאור. החוש�

לו. להתנגד יכול אינו והחוש� מוגבל,

של שההעל� ז', שבסעי� ההסבר, לפי זאת, לעומת

הוא ההוא" מוב�,mxebd"לילה המל�", שנת ל"נדדה

עצמו ההוא" שה"לילה עצמו, בהעל� ג� משפיע שהאור

ש כיו� לאור. הואed`הופ� לאור, אור.dyrpגר�

המל�" שנת "נדדה של שהדרגה לכ� הוכחה וזוהי

יכול ולכ� גילוי, או העל� של בהגדרות כלל מוגבלת אינה

לאור. באמצעותה להפו� החוש�
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שהוזכרו ההפנייות בשתי נרמזי� אלו הסברי� שני

על לביאור – בפרשתנו צדק הצמח מפנה שאליה� לעיל,

ה"קו" גילוי על מדובר (שבו מלכות" לבוש "יביאו הפסוק

לבסומי אינש "חייב המתחיל דיבור ולסו� צמצו�), ידי על

שעל אסתר, שבמגילת ההעל� על מדובר (שבו בפוריא"

גילוי): לידי בא הוא המגילה קריאת ידי

מלכות" לבוש "יביאו נס40במאמר שמעלת מוסבר,

ה הואפורי� שהנס רואי� מכ� בטבע. מלובש בהיותו יא

למטה לרדת יכול הוא מעלתו שמפני נעלה, כה ממקור

אשר יי�, מלאה כחבית בטבע, "התלבשות" כדי עד ביותר,

החוצה. ג� ממנה נשפ� הוא רב, כה שבה שהיי� מפני

חז"ל מאמר את מבאר הוא והכתובי�41ובכ� "הנביאי�

ליבטל" עתידי� אי� והלכות אסתר ומגילת להיבטל, עתידי�

בדרגה הוא אסתר, במגילת המסופר פורי�, נס שורש כי –

בטבע מלובש הנס היה כ� שמשו� ביותר, .42נעלית

פסוק על ביאור (ב"תוספת ש� מופיע לכ� ובהמש�

פי "על המגיע הקו אור על ההסבר מלכות") לבוש יביאו

הצמצו�, את בקע הקו שאור שכיו� פנוי". ומקו� צמצו�

עצו� תוק� לו שיש הוכחה זאת יתרו�43הרי בכ� לו ויש ,

הצמצו�, לפני החלל מקו� ממלא שהיה האור לעומת

שנת נדדה ההוא "בלילה על הראשו� להסבר בדומה

על מצביע המל�" שנת "נדדה של שהעני� שמפני המל�",

להעל� ג� חודר הוא לכ� ביותר, נעלית מדרגה אור גילוי

ההוא". "בלילה של

בפוריא" לבסומי אינש "חייב במאמר על44א� מדובר

הפורי� במעלת יותר עמוק קבלוה45עני� ב"הדור המעלה :

מת� בזמ� לנשמע נעשה הקדמת לעומת אחשורוש" בימי

אור46תורה מגילוי נבעה לנשמע נעשה שהקדמת היא,

באופ� היה אחשורוש" בימי קבלוה "הדור ואילו מלמעלה,

עצמ�". מצד דלתתא "אתערותא של

"הסתר של מהמצב נבעה דלתתא" שה"אתערותא וכיו�

ישראל, בני של "קבלוה"dfeאסתיר" את אצל� עורר

קסז).38) ע' תרכ"ז (סה"מ הגלות זמ� בכללות ועד"ז

ד39) באופ� דפורי� הנס הי' זה ביאור לפי שג� חשוכאוא� אתהפכא

מצד זה הי' מ"מ, ,(33 הערה לעיל (ראה שהחש�xe`dלנהורא ולא –cvn

envr�האופני ב' תשי"א, יהונת� לו ויאמר ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפ�

עצמו). החש� ומצד האור, מצד הפיכה לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי'

ואיל�.40) סע"ד צ, תו"א

מגילה.41) הל' סו� רמב"� ה"ה. פ"א, מגילה ירושלמי

מלובשות42) ההלכות סע"ב),zeinybaוכ� (צד, ש� ג� וראה ש�. (תו"א

ד"צבי"). המשל ישנו בה� שג�

ואיל�.43) סע"ד ח, פרשתנו לקו"ת ג� וראה א. רנח, ב. רלב, סדור עד"ז ראה

רע"א.44) צט, תו"א

ואיל�,45) 22 ע' ח"ז לקו"ש עדedfyראה כו' לבסומי דחייב העני� תוכ�

ידע. דלא

א.46) פח, שבת
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לאור, הפ� עצמו שההסתר מוב�, תורה, ממת� א� הנעלה

המל�",ipydכהסבר שנת נדדה ההוא "בלילה על

לאור. והפ� גר� עצמו שההסתר

מאמר בסו� מוסבר כאשר "מגילתdfולכ�, של העני� ,

שבהסתר המעלה מפני שזאת מבואר, תיבטל", לא אסתר

גילוי המגילה, קריאת ידי על נובע, זה שמהסתר שבמגילה,

ית' השמות.47עצמותו מ� הנעלה –

.È
˙ËÏÁÂÓ‰ ‰¯ÙÎ‰Â ÌÈ�‰Î‰ ˙ÏÚÓ

ההפנייה תוכ� שבי� הקשר יוב� לעיל האמור כל לפי

מלכות", לבוש יביאו פסוק על בביאור שכתוב מה "ועיי�

קרב� "זה של העני� לבי� מהצמצו�, הנובע הגילוי על

"ואכלת� המתחיל דיבור במאמר המוסבר ובניו", אהר�

המתחיל דיבור ל"סו� ההפנייה שבי� הקשר וכ� אכול".

ההעל� על מדובר שבו בפוריא", לבסומי אינש חייב

ימי "שבעת של העני� לבי� הגילוי, נובע שממנו

המתחיל דיבור למאמר בהמש� שמופיע המילואי�",

החמה": כאור הלבנה אור "והיה

שבגינה הכהני�, שמעלת א', בסעי� כ�, לפני הוסבר

קרב� "זה במיוחד הוקרב אליה ושבקשר לכהונה, זכו ה�

העגל, בחטא השתתפו לא שה� היא, ובניו", אהר�

וכו'. המשתתפי� את הענישו ה� ולהיפ�,

כשר" השבט ש"כל זו שמעלת� מוב�, נבעה48מכ�

שבלי זה. בפרט שוני� היו השבטי� ששאר מכ� דוקא

ממנו נשמרו בחטא, נכשלו אחרי� שיהודי� בכ� להתחשב

של הפכית תנועה אצל� התעוררה ואדרבה: הכהני�,

אחיו..." את איש ש"הרגו עד ה', זכו49קנאת כ� ידי ועל ,

למקו�" כהני� .7"להיות

בקע שהוא עצו�, כה היה מנשמת� הגילוי כלומר,

ומכופל, כפול כה חוש� של בתקופה אפילו אור והחדיר

העגל חטא של בנסיו� עמדו לא ישראל שבטי רוב .50כאשר

ולכ� בהגבלה. עדיי� הוא זה אור גילוי זאת, בכל א�

כדי די בו צור�xtklאי� היה ואדרבה: העגל, חטא על

של הראשו� לאופ� דומה שהדבר מכ�, יוצא ב"הרגו...".

שבכוחו לעיל, שהוסבר האור, חוש�rewalגילוי את

לאור. עצמו הצמצו� את להפו� לא א� הצמצו�,

ימי שבעת של הקרבנות ידי על זאת, לעומת

לגמריxtkzdהמילואי�, העגל ,51חטא

זדונות שבה מאהבה, תשובה לאחר הגיעו שה� כיו�

כזכיות לו כמפורש52נעשו .i"yx yexita53�יו של שהעגל ,

– המילואי� ימי של השלימות שיא – למילואי� השמיני

שעשה, העגל מעשה על מכפר

והחטא ההעל� כאשר השני, לאופ� בדומה וזאת

לאור הופ� עצמו וההעל� החוש� לחלוטי�. מתבטלי�

ולגילוי.

.‡È
"‰ÓÁ‰ ¯Â‡Î ‰�·Ï‰ ¯Â‡ ‰È‰Â"

עני� בי� הקשר המילואי�,dfזהו ימי שבעת מעלת ,

שבו – החמה..." כאור הלבנה אור "והיה הפסוק לבי�

המאמר :54פותח

בכ� אינו המילואי� ימי שבעת של שהחידוש כיו�

שההסתר בכ� אלא ההסתר, למקו� ג� מגיע שהגילוי

אינה הסתר) – המלכות (בחינת שהלבנה יוצא, יאיר, עצמו

ולפיכ� תאיר, עצמה הלבנה אלא החמה", ל"אור זקוקה

החמה" כ"אור בדיוק הוא הלבנה" .55"אור

במעשינו תלויי� שלעתיד הגילויי� שכל וכיו�

עכשיו העבודה56ובעבודתנו רק לא עתה, ג� נדרשת לכ� ,

העול� של וההעל� החוש� הכנעת – "אתכפיא" של

ג� נדרשת אלא בפרט, האד� זה קט� העול� ושל בכלל,

של העבודה`ktdz`העבודה שהיא לנהורא, חשוכא

"ימי של שלmi`elindהרוחנית מצב שהיה שבמקו� ,"

המצב57"נתמלאה ייתהפ� ירושלי�", של מחורבנה צור

צור"d`lnzpל" של מחורבנה ,58ירושלי�

היעוד לקיו� הכלי כאור59שזהו הלבנה אור "והיה

בקרוב צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד שיהיה החמה",

ממש.

(d"kyz ev t"ye mixet zgiyn)

הקו.47) נמש� שממנו הצמצו�, בו נגע שלא האור מבחי' ג� שלמעלה

– האור וגילוי שהתפשטות ואיל�, פי"ג תש"י לגני באתי המש� וראה

אי� עד מטה ד"למטה העני� מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות ג�

שרש משא"כ וי"ז). פט"ז (ש� גילוי בגדר הוא הראשו� בשרשו שג� תכלית",

פט"ו), (ש� ק�" אי� עד מעלה "למעלה מבחי' הוא וההסתרי�, ההעלמות

גילוי. בגדר שאינו "אוצר" בחי'

כו.48) לב, תשא רש"י

כזֿכח.49) ש�, תשא

זה50) עה"פ ואיל�) ד (ז, בלקו"ת המבואר ע� ג� זה עני� לקשר ויש

להתמי' רק [לא הוא מאכל" יצא ב"מהאוכל הכוונה כי ובניו, אהר� קרב�

ירידתו שע"י "מהאוכל". דוקא היא ה"מאכל" שיציאת ג� כ"א] שבזה,

לגבי "מאכל" להיעשות הוא מתעלה ממנו, שלמטה הבחינות ולברר "לאכול"

ממנו. שלמעלה הבחינות

פ"ב.51) אגה"ת ראה

ב.52) פו, יומא

כא�.53) אוה"ח ועיי� ב. ט, פרשתנו

חת�54) "משמח בחי' הוא הבקיעה שעני� סע"א), (ט, ש� לקו"ת ג� ראה

"משמח – יותר נעלה בחי' הוא החמה" כאור הלבנה אור "והי' ועני� וכלה",

עיי"ש. הכלה". ע� חת�

א.55) יו"ד, ש� לקו"ת

רפל"ז.56) תניא

ב.57) מב, פסחי� א. ו, מגילה ראה

ואיל�.58) א יא, ש� לקו"ת

כו.59) ל, ישעי'
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Î�מלכי בהלכות הרמב"� :1תב

יעלה שבימות2אל הלב על
של ממנהגו דבר יבטל המשיח
במעשה חידוש ש� יהי' או עול�,
נוהג כמנהגו עול� אלא ,3בראשית,

בישעי' שנאמר כו'4וזה זאב וגר
ישראל שיהיו כו' וחידה משל
עכו"� רשעי ע� לבטח 5יושבי�

שנאמר ונמר, כזאב זאב6המשולי�
ולא האמת, לדת כול� ויחזרו כו'
דבר יאכלו אלא ישחיתו, ולא יגזלו

וארי' שנאמר כו' וכ�7המותר כו'
בעני� הדברי� באלו כיוצא כל
המל� ובימות משלי�, ה� המשיח
הי' דבר זה לאי לכל יודע המשיח

אמרו בה�; רמזו עני� ומה 8משל

לימות העוה"ז בי� אי� חכמי�
מלכיות שיעבוד אלא המשיח

ע"כ.9בלבד

לדעת סתירה יש ולכאורה
הנ"ל המשיח10הרמב"� שבימות

עול� של ממנהגו "דבר יבטל לא
ממה נוהג" כמנהגו עול� אלא כו'

כהני� בתורת "ומני�11שאמרו
להיות עתידי� סרק אילני שא�

וע� ת"ל פירות, השדה12עושי�
פריו מס'13ית� בסו� הוא ועד"ז "

אשי בר חייא רב "אמר כתובות:
סרק אילני כל עתידי� רב אמר
פירות, שיטענו ישראל שבאר�

וגפ�13שנאמר פריו נשא ע� כי :

של עני� הרי שזהו חיל�", נתנו
עול� של מנהגו .14ביטול

·

Ïלומר הי' אפשר 15כאורה

מאמרי א� הרמב"�, שלדעת
וחידה", "משל ה� הנ"ל חז"ל

מורה16ולדוגמא מאכל ע� :

חכמי�,17(כמחז"ל תלמידי על (

ולעתיד האר�, עמי אלו סרק ואילני
עמי – סרק אילני ג� יוציאו לבא
שיהיו כלומר פירות, האר�,

חכמי� אחר18לתלמידי פירוש (או
).19כיו"ב

כי כ�, לומר אפשר אי אבל

ה"א.1) פי"ב
וא�2) בפי' (הדר�dlriראה רפ"א ברמב"� – הדעת על

ס"ט). תשמ"ה) ניס� י"א ברוקלי�, (קה"ת, לרמב"�
פיה"מ3) הול�"). ("כמנהגו בסופו פ"ט תשובה בהל' וכ"ה

.79 הערה לקמ� הובא – סנהדרי�
ו.4) יא,

שנאמר ממה הרמב"� שהקשה מה �'iryiaממש"נ הקשה ולא –
dxezaהובא הראב"ד, (וכהשגת רעה" חי' "והשבתי ו) כו, (פרשתנו

(וראה עה"פ כהרמב"� לפרשו אפשר זה פסוק כי – ס"ג) בפני� לקמ�
רעות חיות יבואו "שלא להרמב"�) המתי� תחיית mkvx`aאגרת

לא אד� מלאות הערי� והיות הטובה וברבות השובע בהיות כי
צרי� ואי� עול� של מנהגו ביטול אינו ולפ"ז בישוב". חיות תבואנה

ג. סעי� בפני� לקמ� וראה משל. דר� שנאמר בכתוב לדחוק
העול�".5) "אומות או "גויי�" וצ"ל הצענזאר שינוי
ו.6) ה, ירמי'
ז.7) ש�, ישעי'
(8.3 שבהערה במקומות וכ"ה ה"ב. ש�
וש"נ.9) ב. לד, ברכות
ו'10) אות שלו תחה"מ (אגרת בזה עצמו הרמב"� דברי וראה

ט"ז)). בסעי� לקמ� (הובא
עה"פ.11) בפרש"י הובא
ד.12) כו,
כב.13) ב, יואל
ואילני14) מאכל ע� אלו, אילנות סוגי שני בי� דהחילוק ולהעיר

מאכל בע� :(54 הערה ג� לקמ� (וראה בהלכה ג� הוא סרק,
תדע אשר ע� "רק עצה", את תשחית "לא יט) כ, (שופטי� נאמר

אילני משא"כ כ), (ש�, וכרת" תשחית אותו הוא מאכל ע� לא כי
ה"חֿט)*. פ"ו מלכי� הל' רמב"� סע"ב. צא, (ב"ק מאכל

אפילו לקצו� אסור מאכל שאילני מכיו� בפני�): הנ"ל (ע"פ להקשות ואי� (*

סרק אילני לקצו� מותר למה – עושי� שבקי� כיו� פירות, עושי� אי� שאז בחור�,

לעת"ל? פירות יטענו ה�) סרק אילני שעכשיו (אע"פ הרי בזה"ז,

ע� לא כי תדע אשר "ע� ואמרה בזה, חילקה בעצמה התורה כי

ÏÎ‡Ó) שהוא איל� לקצו� הוא שהאיסור דהיינו גו'", תשחית אותו ·Ú(‚ÂÒ˙‰הוא

בסוגÏÎ‡Ó"ע� שאינו איל� אבל לקצצו); אסור בחור� ג� – זה בסוג שהוא (ואיל� "

ע"פ (ובפרט האיסור בכלל אינו – פירות יטעו� שלעת"ל אע"פ סרק. איל� שהוא זה,

הוא פירות יטענו שלעת"ל דזה ו', סעי� בפני� בהאילנות).Â„Á˘דלקמ�

והמ"ד15) בתו"כ שהמאמר ס"ל שהרמב"� לומר גדול ודוחק
אלא לימוה"מ עוה"ז בי� דאי� כשמואל דלא הוא כתובות סו� בגמ'
מזה ג� וכדמוכח ס"ח)*. לקמ� ראה – כוותי' פסק (שהרמב"� כו'
החכ� ודעת מרז"ל מסביר (79 הערה לקמ� (שהובא שבפיה"מ
כשמואל דלא שהוא כתב ולא גלוסקאות, תוציא ישראל דאר�

א). סג, בשבת חכמי� (וכדעת
רב. הוא בכתובות המאמר דבעל ובפרט (*

יעקב16) מעיו� ג� ולהעיר ש�. כתובות לע"י בענ� עד"ז ראה
ש�.

א.17) ז, תענית ראה
מלכי�.18) הל' סו� רמב"� ראה
וראה19) ועוד. ו. פ"ל, ב"ר וראה סע"א. (מו, סוטה מרז"ל ע"פ

אלו שג� – מצות" . . פירות "מאי ואיל�) 1114 ע' ח"ד לקו"ש
מצות ד"מלאי� בסוג רק ה� וש"נ),oenxkשבזה"ז א. נז, (ברכות "

יעשו ומע"ט.daxdלעת"ל מצות
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Î�מלכי בהלכות הרמב"� :1תב

יעלה שבימות2אל הלב על
של ממנהגו דבר יבטל המשיח
במעשה חידוש ש� יהי' או עול�,
נוהג כמנהגו עול� אלא ,3בראשית,

בישעי' שנאמר כו'4וזה זאב וגר
ישראל שיהיו כו' וחידה משל
עכו"� רשעי ע� לבטח 5יושבי�

שנאמר ונמר, כזאב זאב6המשולי�
ולא האמת, לדת כול� ויחזרו כו'
דבר יאכלו אלא ישחיתו, ולא יגזלו

וארי' שנאמר כו' וכ�7המותר כו'
בעני� הדברי� באלו כיוצא כל
המל� ובימות משלי�, ה� המשיח
הי' דבר זה לאי לכל יודע המשיח

אמרו בה�; רמזו עני� ומה 8משל

לימות העוה"ז בי� אי� חכמי�
מלכיות שיעבוד אלא המשיח

ע"כ.9בלבד

לדעת סתירה יש ולכאורה
הנ"ל המשיח10הרמב"� שבימות

עול� של ממנהגו "דבר יבטל לא
ממה נוהג" כמנהגו עול� אלא כו'

כהני� בתורת "ומני�11שאמרו
להיות עתידי� סרק אילני שא�

וע� ת"ל פירות, השדה12עושי�
פריו מס'13ית� בסו� הוא ועד"ז "
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·
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מאמרי א� הרמב"�, שלדעת
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תדע אשר ע� "רק עצה", את תשחית "לא יט) כ, (שופטי� נאמר

אילני משא"כ כ), (ש�, וכרת" תשחית אותו הוא מאכל ע� לא כי
ה"חֿט)*. פ"ו מלכי� הל' רמב"� סע"ב. צא, (ב"ק מאכל

אפילו לקצו� אסור מאכל שאילני מכיו� בפני�): הנ"ל (ע"פ להקשות ואי� (*
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ע� לא כי תדע אשר "ע� ואמרה בזה, חילקה בעצמה התורה כי

ÏÎ‡Ó) שהוא איל� לקצו� הוא שהאיסור דהיינו גו'", תשחית אותו ·Ú(‚ÂÒ˙‰הוא

בסוגÏÎ‡Ó"ע� שאינו איל� אבל לקצצו); אסור בחור� ג� – זה בסוג שהוא (ואיל� "

ע"פ (ובפרט האיסור בכלל אינו – פירות יטעו� שלעת"ל אע"פ סרק. איל� שהוא זה,

הוא פירות יטענו שלעת"ל דזה ו', סעי� בפני� בהאילנות).Â„Á˘דלקמ�

והמ"ד15) בתו"כ שהמאמר ס"ל שהרמב"� לומר גדול ודוחק
אלא לימוה"מ עוה"ז בי� דאי� כשמואל דלא הוא כתובות סו� בגמ'
מזה ג� וכדמוכח ס"ח)*. לקמ� ראה – כוותי' פסק (שהרמב"� כו'
החכ� ודעת מרז"ל מסביר (79 הערה לקמ� (שהובא שבפיה"מ
כשמואל דלא שהוא כתב ולא גלוסקאות, תוציא ישראל דאר�

א). סג, בשבת חכמי� (וכדעת
רב. הוא בכתובות המאמר דבעל ובפרט (*

יעקב16) מעיו� ג� ולהעיר ש�. כתובות לע"י בענ� עד"ז ראה
ש�.

א.17) ז, תענית ראה
מלכי�.18) הל' סו� רמב"� ראה
וראה19) ועוד. ו. פ"ל, ב"ר וראה סע"א. (מו, סוטה מרז"ל ע"פ

אלו שג� – מצות" . . פירות "מאי ואיל�) 1114 ע' ח"ד לקו"ש
מצות ד"מלאי� בסוג רק ה� וש"נ),oenxkשבזה"ז א. נז, (ברכות "

יעשו ומע"ט.daxdלעת"ל מצות
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לומר קשה שבכלל לכ� על20[נוס�
(משא"כ ואמוראי� תנאי� דברי

שאינ� הנביאי�) משל,`l`דברי
משו�] ביותר, קשה בנדו"ד הרי
בהמש� בא בתו"כ הנ"ל מאמר

ברכותdnkל דוקא שתוכנ� ברכות
zeinybשבפסוק הברכה ג� כולל ,21

ית� השדה וע� יבולה האר� "ונתנה
עכשיו עושה שהי' כדר� "לא פריו"
כו' אדה"ר בימי שעושה כדר� אלא
כו' יומה ב� פירות ועושה נזרעת
כו' יומה ב� פירות ועושה נטוע

urdהיא שהברכה והיינו נאכל",
dheytkממש .22בגשמיות

המאמר בא בכתובות ועד"ז
מאמרי�23בהמש� 24לכמה

מתפרשי� ,mheytkשבהכרח

מתק�25ולדוגמא: חנינא "ר'
כו'", בת"ח קטיגוריא כו' מתקלי'

מאמר שג� מסתבר כ� dfוא�

הוא כו') סרק אילני כל (עתידי�
.26כפשוטו

‚

Â�ש הראב"ד על27הנה השיג
בתורה והלא וז"ל: 28הרמב"�

שזה האר�", מ� רעה חיה "והשבתי
עני� א�) כי וחידה משל (אינו
כתב: אתר על וברדב"ז כפשוטו,
ששאר כש� השגה, זו ואי�
משל, זה ג� משל, הכתובי�

להאמי� שראוי מה אבל (וממשי�)
כפשוט� ג� ה� שהדברי� בזה

כדכתיב ישראל, ירעו29באר� לא
כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא
וכ� הידועה; האר� האר�, מלאה
אבל האר�, מ� רעה חי' והשבתי
נוהג, כמנהגו עול� ארצות בשאר
כתוב שכ� משל, ה� 30והכתובי�

ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא ולא
ובא"י מלחמה, יתקיי�31עוד

והמשל. הפשט

לכאורה לומר, יש ועפ"ז
תלוי' והראב"ד הרמב"� שמחלוקת
הנ"ל חז"ל מאמרי שני בי� בהבדל
אליני בעני� ובכתובות) (בתו"כ

סרק:

סרק "אילני נאמר בגמרא
l`xyi ux`ayבתורת משא"כ "

סרק" "אילני הוא הלשו� כהני�
מורה זה לשו� שפשטות סת�,
שבאר� סרק באילני מדובר שאינו
שבכל סרק באילני אלא ישראל

כולו ביניה�:32העול� וההבדל ,

שינוי לעת"ל יהי' התו"כ לפי
הגמרא לפי אבל עול�, של מנהגו
עול� של ממנהגו שינוי יהי' לא
בה שתהא בא"י מלבד העול� בכל

מיוחדת. הנהגה

התו"כ כשיטת סובר הראב"ד
) סרק אילני עתידי�mzqאשר (

מוכח דמזה פירות" עושי� להיות

עול� של מנהגו ביטול שיהי' כנ"ל
הפסוק מ� בהשגתו ג� הוא שכ�
האר�" מ� רעה חי' "והשבתי
שג� (ולא כפשוטו שפירושו
משל בדר� מדבר הזה הפסוק
התו"כ דרשת כמשמעות כנ"ל)
מ� מעביר� אומר יהודה "ר' עה"פ
משבית� אומר שמעו� ר' העול�
מלשו� שמשני� (בפרט יזיקו שלא
"מ� ואומרי� האר�" "מ� הפסוק

mlerdנוקט הרמב"� משא"כ ,("

הגמרא, כלשו� הרדב"ז) דעת (לפי
סרק לאילני רק ux`ayשהכוונה

l`xyi'כו להאמי� "ראוי כ� שעל ,

באר� כפשוט� ג� ה� שהדברי�
עול� ארצות בשאר אבל כו' ישראל

נוהג". כמנהגו

„

מוב�‡ אינו הרדב"ז פירוש ול�
דעת בהסברת בפרט לכאורה,

הרמב"�:

וכתב הרמב"� שסת� ממה א)
"דבר יבטל לא המשיח שבימות
שנכלל מוב� עול�" של ממנהגו
בא"י א� שג� א"י, ג� בזה
הרי בגשמיות, נסי� אות� יתחוללו

עול� של מנהגו ביטול (ג�) .33זה

ש"דימה כוזיבא ב� בימי ב)
דורו חכמי וכל עקיבא) (ר' הוא

ש�).20) (וראב"ד ה"ב פ"ח תשובה הל' רמב"� ראה אבל
.79 שבהערה פיה"מ

ד.21) כו, ויקרא
שמוציאי�22) אילנות "עתידי� ב) (ל, שבת במחז"ל משא"כ

אי� אדה"ר"), בימי שעושה "כדר� הדגשה (בלי יו�" בכל פירות
.79 הערה לקמ� וראה כפשוטו. שהוא מוכרח

לסיי�23) שרוצה לפי עתידי�: ד"ה ב קיב, כתובות תוס' ראה
כדי בא כשמרז"ל שג� הידוע ע"פ אבל הכא. לה נקט טוב בדבר
שעכ"פ לומר, מסתבר – ביניה� שייכות ישנה וכיו"ב בטוב לסיי�
קיא, ש� בגמ' לעיל וראה כפשוט�. פירוש� שכול� בזה ה� שווי�

.26 הערה וראה ש�). התוס' (ל' מילי" בהני "דאיירי ב
א.24) קיב, ש
ואיל�.25) סע"א ש�,
נשא26) "ע� מהכתוב ראי' מביא הרי – עצמו) זה (במאמר וג�

הפירות. גידול ע"ד בפשטות שמדובר חיל�" נתנו וגפ� תאנה פריו
שבא"י סרק איל� כל ל� "אי� ב) (קיא, ש� בכתובות לפנ"ז משא"כ
יא) מט, (ויחי מהכתוב שלמדי� אתונות", שתי משוי מוציא שאינו
הגמ' המש� וראה דקרא". "פשטי' שאי"ז אתונו", בני "ולשורקה

ש�.
ש�.27) פ"ח תשובה בהל' וכ�
ו.28) כו,
ט.29) יא, ישעי'
ישא).30) לא (וש�: ד ב, ש�
המתי�31) תחיית אגרת .4 הערה הנ"ל רמב"� ג"כ ראה
ש�.

"בארצכ�",32) נאמר לא ד) (כו, קאי עליו שהפסוק ובפרט
שבא לומר ודוחק הֿו). ש�, בפסוק שנאמר (ע"ד וכיו"ב "האר�"

"ונתנה הכתוב לתחילת שכלux`dבהמש� שי"ל אלא יבולה".
– כתיקונ� בזמני� לבנ"י הכוונה בפשטות – לישראל הברכות
גשמיכ� "ונתתי בפירוש התו"כ דרשת וראה בארצ�. כשישראל

בעת�".
ביטול33) בתור לא בא"י יהי' שזה הרדב"ז כוונת יל"פ ואולי

נס, בדר� שנעשה שעני� בא"י, דבנ"י נס רק כ"א עול� של מנהגו
של מנהגו ביטול אינו במקו� או בזמ� *.mlerמוגבל

טו): ז, (מיכלה ממש"נ הרמב"� על התמי' בטלה ועפ"ז (*Í˙‡ˆ ÈÓÈÎ

ˆ"Ó¯‡Ó.נפלאות אראנו
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המשיח" המל� "דימה"34שהוא –
) למלחמה שהלכו כ� כדי )p"ewtעד

מוכיח (שמזה ציוויו ע"פ
אינו35הרמב"� המשיח שהמל�

ושג� ומופתי� אותות לעשות צרי�
נוהג כמנהגו עול� יהא בימיו
אירעו לא יו"ד) סעי� וכדלקמ�

ישראל. באר� לא ג� הנסי�

שלדעת לומר, מסתבר שלכ�
לעת"ל נוהג כמנהגו עול� הרמב"�

ישראל. באר� ג�

‰

הקודש· עבודת מסביר36ספר
היינו נוהג" כמנהגו ש"עול�
מ� חו� דברי� יחדש לא שהקב"ה
יהיו שבבריאה העניני� כל הטבע;
שהיו כמו ושרש� טבע� "על

ובריאת� הוית� ",37בתחלת

התו"כ מדרשת סתירה אי� וממילא
נטוע להיות עתיד "הע� אשר הנ"ל
מרז"ל ועוד יומה" ב� פירות ועושה
דבר יתחדש לא באלו כי – כיו"ב
שבתחלת כיו� הטבע, בגדר שאינו
הטבע הנהגת היתה כ� הבריאה

יומה" ב� פירות .38ש"עושה

בעני� ג� לומר יש עפ"ז

ו"אילני האר�" מ� חי' "והשבתי
הרמב"� שלדעת פירות" יעשו סרק
עול�, של ממנהגו דבר ביטול אינ�
בתחלת המצב הי' כ� שהרי

עה"ד חטא קוד� lkyהבריאה

חי' ושו� פירות אז נשאו האילנות
הזיקה עה"ד39לא חטא שע"י אלא .

תצמיח ודרדר "וקו� הקב"ה שאמר
אילני40גו'" מהאילנות חלק נעשו
נטיה41סרק הוטבעה חיות ובמקצת

להזיק שבימות37טבעית כיו� .

לאותו להגיע העול� עתיד המשיח
עה"ד חטא קוד� בו שעמד ,42מצב

זה mlerו"erahיהא ly ebdpn"

הזמ� .43באותו

Â

Â(עיקרי) בשינוי הדבר לקשר יש
ולשו� התו"כ לשו� בי� נוס�
סרק "אילני הלשו� בתו"כ הגמרא:

להיות ואילוmiyerעתידי� פירות,
" הלשו� פירות".eprhiyבגמרא

"miyerכ) משמעופירות" בתו"כ)
כמו פירות יוציאו הסרק שאילני
פירות", עושי� המאכל אילני שכל
של באופ� יהי' הגמרא לפי משא"כ

"eprhiשל רגיל גידול לא היינו ,"

דבר של "טעינה" א� כי איל�,

זה [וחילוק לה� שיי� אינו שבעצ�
שמה� המקורות מהבדל נובע
מ� ילפינ� בתו"כ נלמד: העני�

השדה "וע� פריו"oziהפסוק
השדה, עצי של רגילה נתינה דהיינו
ושינוי מכפל לומדת הגמרא אבל

ע� "כי הכתוב: פריוyp`לשו�
וכפרש"י: חיל�" נתנו וגפ� תאנה
הרי חיל� נתנו וגפ� תאנה "מדכתיב
נשא ע� כי ת"ל מה אמור פרי ע�
פרי" ישאו סרק אילני א� פריו
ה"ע�" בי� מחלק שהפסוק כלומר
וגפ�" "תאנה לבי� סרק) (אילני
באופ� הוא פרי שבע� פרי"), ("ע�

" והנתינהepzpשל נתינה, חיל�",
") ותכונת� כח� לפי "),mligהיא

באופ� שהוא סרק באילני משא"כ
שחו� דבר נושא כאילו "נשא" של

רגיל גידול ע"י לא ].44ממנו,

שהבדלי י"ל הנ"ל וע"פ
קשורי� ובגמ' בתו"כ הלשונות
הבריאה בתחלת א� בשאלה
עכשיו) (של סרק אילני הוציאו

לא או בשיטת45פירות קאי התו"כ :
עשו46ר"פ סרק אילני שאפילו :

פרי", עושה מ"ע� וילי� פירות,
סרק שאילני מה הרי זה ולפי
אינו פירות" עושי� להיות עתידי�

של בראשית,yecigשינוי במעשה

שנה ארבעי� לה� שירד במדבר, בהיות� וכו' הזמ� ע"ד �

מכיו� עול�, של מנהגו ביטול אינו ומ"מ ביומו, יו� דבר רצופות
נשאר והזמני� המקומות ובשאר מסוי�, ומקו� בזמ� רק הי' שזה
וראה יט. ג, (ירמי' צבי" . . "אר� היא שא"י זה וכ� בתקפו. הטבע
שיושבי' בזמ� א) יג, ר"ה עה"ג ובהנסמ� (ובמצו"ד) מא יא, דניאל
ועוד); א. נז, (גיטי� גמדא – עלי' יושבי' שאי� ובזמ� רווחא, – עלי'

לאבותינו שנעשו נסי� שכ"זw"ndiaaועשרה – מ"ה) פ"ה (אבות
שנתחדש. דבר מפני המחודש נס אלא עול�, של מנהגו ביטול אינו
כבידות א"י שאבני בהא וצ"ע האר�. מ� רעה חי' והשבתי – ועד"ז
ער� ערו� ש�. חנינא רב ותוד"ה סע"א קיב, (כתובות חו"ל מאבני

– ש�) כתובות ריטב"א תקל.
הנהגה שתהי' כ�, לפרש דוחק zicinzeאבל dreawבא"י

עול�). של מנהגו יבטל – (ולא נס של באופ� – בימוה"מ
ה"ג.34) פי"א מלכי� הל' הרמב"� ל'
יו"ד.35) סעי� בפני� לקמ� ראה – ש� רמב"�
פל"ח.36) ח"ב
ש�.37) הקודש עבודת ל'
בארוכה.38) עיי"ש
תמימה39) ה' תורת דרשת רמב"� ג� וראה ו. כו, ויקרא רמב"�

קנדֿה. ע' תשכ"ג) (ירושלי�
משל) שהוא הרמב"� (שמפרש כבש" ע� זאב "וגר [משא"כ

של מנהגו ביטול שהוא להרמב"�) (משא"כ להרמב"� דס"ל י"ל –
היו בעול�, רעות חיות הי' כשלא החטא, קוד� שג� לפי עול�,

בשביל זא"ז טורפי� לאmpefnבע"ח שלwifdl(אבל מצב הי' ולא (
ועצ"ע]. ואכ"מ. כבש". ע� זאב "וגר

יט.40) ג, בראשית
מקללת41) כי נאמר וא"כ יא: א, בראשית עה"ת רמב"� ראה

וראה עה"פ). באוה"ח (וכ"ה סרק היו יז) ג, (ש� האדמה ארורה
ש�. לתו"כ אהר� קרב� הנ"ל. תמימה ה' תורת דרשת

הנ"ל.42) תמימה ה' תורת ובדרשת ש� רמב"� ראה
ע�43) כי ה"ח: פ"ד שביעית מירושלמי מזו) (יתירה ולהעיר

מגיד חיל� נתנו ותאינה וגפ� בעוה"ז פריו נשא שלא מגיד פריו נשא
בעוה"ז. חיל� נתנו שלא

ש�.44) כתובות חדא"ג ראה
פ"א45) כלאי� בירושלמי – בזה. נחלקו ט פ"ה, רבה בראשית

מבואר הפ"מ) (לפי הבריאהה"ז בתחלת סרק אילני היו המ"ד שלב'
"עברה סרק אילני שהוציא בזה מ"ד שלחד אלא פירות, נשאו שלא
אילני והוסיפה בציווי "שמחה מ"ד ולחד הקב"ה" של גזרותיו על
וראה ולבני�". לעצי� אד� של לתשמישו צריכי� "שה� – סרק"
לעיל בהנסמ� וראה ש�. לב"ר מפרשי� ש�. לירושלמי הפני� מראה
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המשיח" המל� "דימה"34שהוא –
) למלחמה שהלכו כ� כדי )p"ewtעד

מוכיח (שמזה ציוויו ע"פ
אינו35הרמב"� המשיח שהמל�

ושג� ומופתי� אותות לעשות צרי�
נוהג כמנהגו עול� יהא בימיו
אירעו לא יו"ד) סעי� וכדלקמ�

ישראל. באר� לא ג� הנסי�

שלדעת לומר, מסתבר שלכ�
לעת"ל נוהג כמנהגו עול� הרמב"�

ישראל. באר� ג�

‰

הקודש· עבודת מסביר36ספר
היינו נוהג" כמנהגו ש"עול�
מ� חו� דברי� יחדש לא שהקב"ה
יהיו שבבריאה העניני� כל הטבע;
שהיו כמו ושרש� טבע� "על

ובריאת� הוית� ",37בתחלת

התו"כ מדרשת סתירה אי� וממילא
נטוע להיות עתיד "הע� אשר הנ"ל
מרז"ל ועוד יומה" ב� פירות ועושה
דבר יתחדש לא באלו כי – כיו"ב
שבתחלת כיו� הטבע, בגדר שאינו
הטבע הנהגת היתה כ� הבריאה

יומה" ב� פירות .38ש"עושה

בעני� ג� לומר יש עפ"ז

ו"אילני האר�" מ� חי' "והשבתי
הרמב"� שלדעת פירות" יעשו סרק
עול�, של ממנהגו דבר ביטול אינ�
בתחלת המצב הי' כ� שהרי

עה"ד חטא קוד� lkyהבריאה

חי' ושו� פירות אז נשאו האילנות
הזיקה עה"ד39לא חטא שע"י אלא .

תצמיח ודרדר "וקו� הקב"ה שאמר
אילני40גו'" מהאילנות חלק נעשו
נטיה41סרק הוטבעה חיות ובמקצת

להזיק שבימות37טבעית כיו� .

לאותו להגיע העול� עתיד המשיח
עה"ד חטא קוד� בו שעמד ,42מצב

זה mlerו"erahיהא ly ebdpn"

הזמ� .43באותו

Â

Â(עיקרי) בשינוי הדבר לקשר יש
ולשו� התו"כ לשו� בי� נוס�
סרק "אילני הלשו� בתו"כ הגמרא:

להיות ואילוmiyerעתידי� פירות,
" הלשו� פירות".eprhiyבגמרא

"miyerכ) משמעופירות" בתו"כ)
כמו פירות יוציאו הסרק שאילני
פירות", עושי� המאכל אילני שכל
של באופ� יהי' הגמרא לפי משא"כ

"eprhiשל רגיל גידול לא היינו ,"

דבר של "טעינה" א� כי איל�,

זה [וחילוק לה� שיי� אינו שבעצ�
שמה� המקורות מהבדל נובע
מ� ילפינ� בתו"כ נלמד: העני�

השדה "וע� פריו"oziהפסוק
השדה, עצי של רגילה נתינה דהיינו
ושינוי מכפל לומדת הגמרא אבל

ע� "כי הכתוב: פריוyp`לשו�
וכפרש"י: חיל�" נתנו וגפ� תאנה
הרי חיל� נתנו וגפ� תאנה "מדכתיב
נשא ע� כי ת"ל מה אמור פרי ע�
פרי" ישאו סרק אילני א� פריו
ה"ע�" בי� מחלק שהפסוק כלומר
וגפ�" "תאנה לבי� סרק) (אילני
באופ� הוא פרי שבע� פרי"), ("ע�

" והנתינהepzpשל נתינה, חיל�",
") ותכונת� כח� לפי "),mligהיא

באופ� שהוא סרק באילני משא"כ
שחו� דבר נושא כאילו "נשא" של

רגיל גידול ע"י לא ].44ממנו,

שהבדלי י"ל הנ"ל וע"פ
קשורי� ובגמ' בתו"כ הלשונות
הבריאה בתחלת א� בשאלה
עכשיו) (של סרק אילני הוציאו

לא או בשיטת45פירות קאי התו"כ :
עשו46ר"פ סרק אילני שאפילו :

פרי", עושה מ"ע� וילי� פירות,
סרק שאילני מה הרי זה ולפי
אינו פירות" עושי� להיות עתידי�

של בראשית,yecigשינוי במעשה

שנה ארבעי� לה� שירד במדבר, בהיות� וכו' הזמ� ע"ד �

מכיו� עול�, של מנהגו ביטול אינו ומ"מ ביומו, יו� דבר רצופות
נשאר והזמני� המקומות ובשאר מסוי�, ומקו� בזמ� רק הי' שזה
וראה יט. ג, (ירמי' צבי" . . "אר� היא שא"י זה וכ� בתקפו. הטבע
שיושבי' בזמ� א) יג, ר"ה עה"ג ובהנסמ� (ובמצו"ד) מא יא, דניאל
ועוד); א. נז, (גיטי� גמדא – עלי' יושבי' שאי� ובזמ� רווחא, – עלי'

לאבותינו שנעשו נסי� שכ"זw"ndiaaועשרה – מ"ה) פ"ה (אבות
שנתחדש. דבר מפני המחודש נס אלא עול�, של מנהגו ביטול אינו
כבידות א"י שאבני בהא וצ"ע האר�. מ� רעה חי' והשבתי – ועד"ז
ער� ערו� ש�. חנינא רב ותוד"ה סע"א קיב, (כתובות חו"ל מאבני

– ש�) כתובות ריטב"א תקל.
הנהגה שתהי' כ�, לפרש דוחק zicinzeאבל dreawבא"י

עול�). של מנהגו יבטל – (ולא נס של באופ� – בימוה"מ
ה"ג.34) פי"א מלכי� הל' הרמב"� ל'
יו"ד.35) סעי� בפני� לקמ� ראה – ש� רמב"�
פל"ח.36) ח"ב
ש�.37) הקודש עבודת ל'
בארוכה.38) עיי"ש
תמימה39) ה' תורת דרשת רמב"� ג� וראה ו. כו, ויקרא רמב"�

קנדֿה. ע' תשכ"ג) (ירושלי�
משל) שהוא הרמב"� (שמפרש כבש" ע� זאב "וגר [משא"כ

של מנהגו ביטול שהוא להרמב"�) (משא"כ להרמב"� דס"ל י"ל –
היו בעול�, רעות חיות הי' כשלא החטא, קוד� שג� לפי עול�,

בשביל זא"ז טורפי� לאmpefnבע"ח שלwifdl(אבל מצב הי' ולא (
ועצ"ע]. ואכ"מ. כבש". ע� זאב "וגר

יט.40) ג, בראשית
מקללת41) כי נאמר וא"כ יא: א, בראשית עה"ת רמב"� ראה

וראה עה"פ). באוה"ח (וכ"ה סרק היו יז) ג, (ש� האדמה ארורה
ש�. לתו"כ אהר� קרב� הנ"ל. תמימה ה' תורת דרשת

הנ"ל.42) תמימה ה' תורת ובדרשת ש� רמב"� ראה
ע�43) כי ה"ח: פ"ד שביעית מירושלמי מזו) (יתירה ולהעיר

מגיד חיל� נתנו ותאינה וגפ� בעוה"ז פריו נשא שלא מגיד פריו נשא
בעוה"ז. חיל� נתנו שלא

ש�.44) כתובות חדא"ג ראה
פ"א45) כלאי� בירושלמי – בזה. נחלקו ט פ"ה, רבה בראשית

מבואר הפ"מ) (לפי הבריאהה"ז בתחלת סרק אילני היו המ"ד שלב'
"עברה סרק אילני שהוציא בזה מ"ד שלחד אלא פירות, נשאו שלא
אילני והוסיפה בציווי "שמחה מ"ד ולחד הקב"ה" של גזרותיו על
וראה ולבני�". לעצי� אד� של לתשמישו צריכי� "שה� – סרק"
לעיל בהנסמ� וראה ש�. לב"ר מפרשי� ש�. לירושלמי הפני� מראה
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חוזר הזה האיל� שטבע א� כי
xeripeהבריאה בתחלת שהי' כפי

שלפנ"ז לדרשות בהמש� (ובא
ית� השדה "וע� עה"פ בתו"כ
עושה שהוא כדר� "לא פריו",
בימי שעשתה כדר� אלא עכשיו
פרי עושה פרי ע� כו' אדה"ר

שהוא47למינו" ביו� שבו מלמד
ועד"ז פירות", עושה ביו� בו נטוע
נאכל" להיות עתיד "הע� עני�

א בימי שהי' כדר� דה"רשיהי'
פרי" מ"ע� משא"כ45וכדילי� ,(

כהדיעה ס"ל שבתחלת48הגמרא
סרק אילני נשאו לא הבריאה
שישאו לעתיד כ�, וא� פירות,
חידוש, של שינוי זה יהי' פירות
"יטענו" של באופ� הוא ולכ�
הרגיל באופ� לא פריו" ו"נשא

והטבעי.

Ê

אפשר‡ אי שפיר דייקת כד ול�
אי� א) פני�: מכמה כ� לומר
יתכ� סרק (שבאילני בתו"כ הפירוש
לעתיד בה�) יהי' (וכ� השינוי
הבריאה) בתחלת הי' שכ� משו�

בעניני� שהרי dfמחוור, iptly

בתו"כ "כדר�icdl`איתא שהוא
(במעשה אדה"ר בימי שעשתה

סרק אילני גבי ואילו l`בראשית),

שעשתה "כדר� שהוא בתו"כ אמרו
אלא כיו"ב)" (או אדה"ר בימי
ית� השדה ד"וע� מקרא נלמד
אפילו ב) בדלעת"ל). (דקאי פריו"

"כדר� בתו"כ שהנאמר נימא
על ג� קאי אדה"ר" בימי שעשתה

סרק שכ�49אילני ר"פ כדעת והוא
אינו עדיי� הבריאה, בתחלת ג� הי'
שמצד ר"פ לדעת שהרי מספיק,
להיות צריכי� היו עצמה הבריאה
סרק, אילני הקב"ה) ציווי (מצד

שהאר� ואילניdzpiyאלא מהציווי
החטא (ולאחר פירות נשאו הסרק
של ש"מנהגו יוצא השינוי) התבטל
להיפ� הוא עצמו מצד 50עול�"

eidiyקשה ובכלל, ג) סרק. אילני
שהרי הרמב"�, דעת כ� לפרש
ששולל מוכח דבריו והמש� מתוכ�

רק yecigziy`xaלא dyrna,

במעשה כלל הי' שלא דבר היינו,
"דבר ביטול ג� א� כי בראשית,

ebdpnn"�עול "עול�51של (אלא
ebdpnkשעניני ברור וזה נוהג"),

הנ"ל שלmpi`"ebdpnהשינויי�
" פירוש כי עול�"ebdpnעול�", של

בפועל העול� הנהגת ,zeriawaהוא

הנהגה נקבעה מתי כלל נפק"מ ואי�
או ממש הבריאה בתחלת זו,

בטבע�52לאח"ז נקבע שכ� לאחר ;
פירות יוציאו שלא סרק אילני של
היא וכ� שיזיקו, רעות חיות ושל

וחיות אילנות של `elהנהגת�

זה הרי שינוי, ללא שנה אלפי
ששינוי ובוודאי עול�, של מנהגו
הוא זו הנהגת� היפ� בה� שנעשה
עול� של ממנהגו דבר ביטול

לומר מקו� אי� mrahy(שבודאי

בזה"ז וא� נשתנה, לא סרק דאילני

פירות עושי� אילנות בכלל ה�
שמ zipevigאלא daiqגזירת)

פירות מוציאי� אינ� הקב"ה)
lreta53אלא בבע"ח); (ועד"ז

חטא שלאחר הוא הדבר שפירוש
הקוד� טבע� בטל ובזה"ז54עה"ד ,

סרק אילני (וחיותmrahaה�
טורפות).

Á

Âביאור תוספת בהקד� כ"ז יוב�
הרמב"�: בדעת

שבימות הרמב"� מש"כ דהנה
לכאורה נוהג, כמנהגו עול� המשיח

שסובר משו� בי�55הוא ש"אי�
אלא המשיח לימות העוה"ז
וכדברי בלבד" מלכיות שיעבוד

בגמרא הקשה56שמואל וכבר ,

משנה לכאורה57הלח� סותר שזה
עצמו: הרמב"� דברי

בגמרא איתא ר'54א) "ואמר :

כל יוחנ� א"ר אבא בר חייא
אלא נתנבאו לא כול� הנביאי�
עי� הבא לעול� אבל המשיח לימות

זולת� אלקי� ראתה ופליגא58לא .
בי� אי� שמואל דאמר דשמואל
שעבוד אלא לימוהמ"ש העוה"ז
והרמב"� כו'", בלבד מלכיות

(דפליג59פוסק אבא בר חייא כר'
כל חכמי� "אמרו אשמואל):
לימות אלא ניבאו לא כול� הנביאי�
לא עי� הבא העול� אבל המשיח

זולת�". אלקי� ראתה

יא.47) א, בראשית
ולהירושלמי48) ש�. בב"ר – בר"ש ר"י לדעת בפשטות כ"ה

.(46 (כבהערה לכו"ע כ"ה
אלא49) עכשיו עושה שהוא כדר� "לא לפנ"ז שמ"ש והיינו

מפרט ואח"כ כללית, הקדמה היא אדה"ר" בימי שעשתה כדר�
שהע� מני� . . יומה ב� . . נטוע להיות עתיד שהע� "ומני� הפרטי�
רמב"� ראה אבל כו'". סרק אילני שא� ומני� כו' נאכל להיות עתיד

(בסופו) כט א, החטא.lc`בראשית לפני נאכל) (שהע� כ� הי'
פרי". ע� "ולא קלקלה שבזה יא) (ש�, בראשית לפרש"י וכ"ה

ס"הֿו,50) כדלעיל הוא ועוד יא) א, (בראשית שלהרמב"� א�
פירות. סרק אילני ג� עשו מתחילה שבטבע

בסדר51) שכתב� ומה ש�. ברמב"� הלשונות ב' מוב� ועפ"ז
ריש בפי"א לשונו וראה זו. ואצ"ל דזו בסדר שה� י"ל – דוקא זה

ס"י. כבפני� לקמ� הובא ה"ג

ש"לא52) באופ� שנקבעה הטבעית ההנהגה כללות אפי' והרי
רק נעשתה leandישבותו" xg`.(כב ח, (נח

יורד.53) מטר כשאי� וע"ד
שאינו54) אע"פ זה על זה סרק אילני להרכיב מותר שלכ� וי"ל

וכ"ה סק"ג. ש� וש"� ס"ג ש� וראה ס"ו. סרצ"ה יו"ד (רמ"א מינו
– (46 שבהערה לירושלמי הפני� מראה ראה – הרמב"� לדעת
זה יהי' ולעת"ל פירות, לעשות והטבע הכח כלל בה� אי� בזה"ז כי

עכשיו. של טבע� וביטול חידוש
ספ"ט.55) תשובה הל' ה"ב. פי"ב מלכי� הל'
ב.56) לד, ברכות
ה"ז.57) פ"ח תשובה הל'
ג.58) סד, ישעי'
ד"ה59) (בהקדמתו פ"י סנהדרי� בפיה"מ וכ� ש�, תשובה הל'

mikln 'lda mixe`iae miyecig

במשנה לא60ב) האיש יצא לא :
חייב יצא וא� כו' בקשת ולא בסיי�
תכשיטי� אומר אליעזר ר' חטאת,
אלא אינ� אומרי� וחכמי� לו, ה�

שנאמר חרבות�28לגנאי, וכתתו :

לא למזמרות, וחניתותיה� לאתי�
עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא
יהו לא נינהו תכשיטי� (ואי מלחמה
ש� ובגמ' רש"י), לעתיד, בטלי�
לר' ג� ס"ל אחת לדעה נחלקו:
לימות בטלי� זיי� שכלי אליעזר
כו' דשמואל "ופליגא המשיח
אבא", בר חייא לר' לי' מסייע
אליעזר ר' סובר אחרת ולדעה
"היינו לימוהמ"ש, בטלי� שאינ�
אבא", בר דר"ח ופליגא דשמואל
בטלי� זיי� כלי לחכמי� אבל
יצא א� ולפיכ� לכו"ע, לימוהמ"ש
והרמב"� חטאת, חייב כו' בסיי�

הכל61פוסק שלדברי חכמי� כדעת
וכנ"ל. כשמואל סוברי� אינ�

Ë

Âדהנה בזה, הביאור לומר יש
כתב אי� תמוה לכאורה

יבטל לא המשיח שלימות הרמב"�
כל יהא ולא עול� של ממנהגו דבר
והלא בראשית, במעשה חידוש

העיקרי� מי"ג "תחיית62אחד הוא
של63המתי�" מנהגו ביטול (שהיא

בראשית)? במעשה וחידוש עול�
סובר (שאינו לשיטתו ובפרט

התחי'64כהשיטות ed`שעול�

השכר שלימות (ותכלית הבא עול�
ותחיית בגופי�) לנשמות הוא
"חלק" ולא בפ"ע, עני� הוא המתי�
הבא שעול� אלא) המשיח, מימות
גופי�) (בלי הנשמות עול� הוא

אינו התחי' שלימותzilkzועול�
תהי' המתי� שתחיית אלא השכר,
לפני המשיח ימות ותקופת בזמ�
הרי הבא, לעול� תגיע שהנשמה
בימות שהיא המתי� תחיית
חידוש תהי' לשיטתו, המשיח,
לומר אפשר ואי� בראשית, במעשה
דבר יבטל לא המשיח שבימות

עול�? של ממנהגו

ב' שיש להרמב"� שס"ל ונראה
שוני� זמני� בשני יש65עניני� :

שקשור המשיח בימות וזמ� עני�

עני� עוד ויש המשיח, ביאת ע�
תקופתxg`lשיתוס�sqepוזמ�

zlgzdיתוספו שבה המשיח, ימות
הקב"ה, שיעשה דברי� הנהגות,

שינוי`ezeב עניני לרבות זמ�,
עול� של כאמור66מנהגו יהי' וזה ,

יותר מאוחרת בימות67בתקופה
גופא .68המשיח

È

Âלא שהרמב"� מה מוב� עפ"ז
בראש לדבריו ראי' כל הביא
הלב על יעלה "אל למש"כ יב פרק
ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות
בפרק שעשה כש� עול�", של
צרי� אינו שמשיח בעני� שלפנ"ז
ואל וז"ל: ומופת, אות להראות
המשיח שהמל� דעת� על יעלה
ומופתי� אותות לעשות צרי�
מחי' או בעול� דברי� ומחדש
אי� אלו, בדברי� וכיוצא מתי�

כ� חכ�69הדבר עקיבא ר' שהרי
הי' והוא הי' המשנה מחכמי גדול

כליו המל�70נושא כוזיבא ב� של
המל� שהוא עליו אומר הי' והוא

כו'. העוה"ז בי� דאי� הא וג� אר"י ב"א דר"ח מאמר הביא אחל) ועתה
א.60) סג, שבת
ה"א.61) פי"ט שבת הל'
הקדמתו.62) בסו� ש� סנהדרי� להרמב"� פיה"מ
ש�.63) סנהדרי� (משנה לעוה"ב חלק לו אי� בזה שהכופר ועד

ואי� אחל: ועתה ד"ה ש� ובפיה"מ ה"ו. פ"ג תשובה הל' רמב"�
זה). יאמי� שלא למי יהודית בדת דבקות ולא דת

בשער64) רמב"� ש�. ובכ"מ ה"ב פ"ח תשובה הל' ראב"ד ראה
ג. טו, צו לקו"ת ראה – החסידות בתורת ההכרעה וכ"ה הגמול.
וראה הקבלה"). ע"פ האמת ("וכ"ה ב יד, דרמ"צ סע"ד. סה, ש"ש
הערה 57 ע' סי"א* תשל"ד) ברוקלי�, (קה"ת, וביאורי� תשובות

וש"נ. .23
ואיל�. סה ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש ג� נדפס (*Ï"ÂÓ‰.

המתי�65) תחיית אגרת ש�. סנהדרי� פיה"מ ש�. תשובה הל'
בארוכה. פמ"א ח"ב הקודש עבודת וראה ו'). (אות

לקמ�66) (הובא ש� בפי"א מפרט שהרמב"� זה יומתק עפ"ז
לעשות צרי� המשיח שהמל� דעת� על יעלה "אל סיו"ד): בפני�

בעול� דברי� ומחדש ומופתי� mizn"אותות 'ign e`נקט כי –

תחיית שתהי' (כמו בימוה"מ סו"ס יהיו שאכ� הדברי� כל הכא
בימוה"מ לאח"ז בזמ� שיהי' נוס� עני� הוא שכ"ז אלא המתי�),
כבפני�. הא' בתקופה וימוה"מ המשיח המל� של ענינו ואי"ז גופא,
על גמורה ראי' היא וזאת להרמב"�: הצלחה מפרקי ולהעיר

במשיח. נתלית שתחה"מ
את67) יחי' אלא ש�: המתי� תחיית באגרת הרמב"� ומ"ש

המשיח בימות או שירצה ולמי ירצה כאשר ורצונו בחפצו המתי�

בזמ�eiptlאו תהי' שתחה"מ בכ"מ מרז"ל על חולק אינו – כו' או
ירצה) (כאשר המתי� להחיות ה' שביכולת כוונתו כ"א מסוי�*,

וכו'. וש"ס בנ"� וכמובא שירצה, זמ� בכל
א. קלד, ש� וראה א. קלט, זח"א ג"כ ראה (*

תקופות.68) ב' תהיינה שמואל שלדעת ביאר ב) (כג, בשל"ה ג�
הזה הששי אל� כלות עד הוא שמואל שכוונת אפשר "כי כתב אבל
הז'. באל� היינו שאמרנו"*, מה לכל שמואל מודה אח"כ אבל
שאמרנו מה לכל שמואל מודה הששי באל� א� "ואפשר וממשי�
וכ� . . עוד המות בה� ישלוט לא בקדושה הנולדי� אמנ� כו'
(והוא וקיימי� חיי� ישארו אז כו' משיח בביאת יחיו אשר המתי�

הרמב"�). כדעת דלא
הרמב"� לדעת שג� לומר מוכרח בפני� המבואר ע"פ אבל

הזה. שבזמ� ימוה"מ הששי, באל� הב' תקופה תהי'
מדבר אחד כל כי חילוק יש ר"ל דפליגא י"ל דשמואל, ופליגא שאמר ו"א� (*

ש�). (של"ה אחר" עני�

ולא69) דבדקוהו מרז"ל – זו) הלכה (ע"פ הרמב"� שולל ולכ�
בעונות" "שנהרג כ"א ב), צג, (סנהדרי� וקטלוהו ודאי� מורח הי'

.72 הערה לקמ� וראה כדלקמ�.
דכל70) מובהק (רב גדול לחכ� ההיתר מקור וכ� – ע"ז המקור

– כלי� נושא להיות – ברכה) ס"פ ספרי – הדור דכל ופרנס הדור
שה"ז ולהעיר כא). טז, (ש"א המל� דוד הנהגת מזו יתרה הרי

שהי' לומר וקרוב כו', ואה"ק ישראל דכל הצלה בגו�p"ewtמלחמת
כמה שיהיו ו)הריגות (הגזירות לבטל בחיי�*.המלחמה בנ"י

המשיח". המל� שהוא עליו אומר ש"הי' משו� ולא כליו. נושא הי' ולכ� (*

נוס�. עני� ה"ז כו'" אומר הי' "והוא הרמב"� ל' דהמש� צ"ל ועפ"ז
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במשנה לא60ב) האיש יצא לא :
חייב יצא וא� כו' בקשת ולא בסיי�
תכשיטי� אומר אליעזר ר' חטאת,
אלא אינ� אומרי� וחכמי� לו, ה�

שנאמר חרבות�28לגנאי, וכתתו :

לא למזמרות, וחניתותיה� לאתי�
עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא
יהו לא נינהו תכשיטי� (ואי מלחמה
ש� ובגמ' רש"י), לעתיד, בטלי�
לר' ג� ס"ל אחת לדעה נחלקו:
לימות בטלי� זיי� שכלי אליעזר
כו' דשמואל "ופליגא המשיח
אבא", בר חייא לר' לי' מסייע
אליעזר ר' סובר אחרת ולדעה
"היינו לימוהמ"ש, בטלי� שאינ�
אבא", בר דר"ח ופליגא דשמואל
בטלי� זיי� כלי לחכמי� אבל
יצא א� ולפיכ� לכו"ע, לימוהמ"ש
והרמב"� חטאת, חייב כו' בסיי�

הכל61פוסק שלדברי חכמי� כדעת
וכנ"ל. כשמואל סוברי� אינ�

Ë

Âדהנה בזה, הביאור לומר יש
כתב אי� תמוה לכאורה

יבטל לא המשיח שלימות הרמב"�
כל יהא ולא עול� של ממנהגו דבר
והלא בראשית, במעשה חידוש

העיקרי� מי"ג "תחיית62אחד הוא
של63המתי�" מנהגו ביטול (שהיא

בראשית)? במעשה וחידוש עול�
סובר (שאינו לשיטתו ובפרט

התחי'64כהשיטות ed`שעול�

השכר שלימות (ותכלית הבא עול�
ותחיית בגופי�) לנשמות הוא
"חלק" ולא בפ"ע, עני� הוא המתי�
הבא שעול� אלא) המשיח, מימות
גופי�) (בלי הנשמות עול� הוא

אינו התחי' שלימותzilkzועול�
תהי' המתי� שתחיית אלא השכר,
לפני המשיח ימות ותקופת בזמ�
הרי הבא, לעול� תגיע שהנשמה
בימות שהיא המתי� תחיית
חידוש תהי' לשיטתו, המשיח,
לומר אפשר ואי� בראשית, במעשה
דבר יבטל לא המשיח שבימות

עול�? של ממנהגו

ב' שיש להרמב"� שס"ל ונראה
שוני� זמני� בשני יש65עניני� :

שקשור המשיח בימות וזמ� עני�

עני� עוד ויש המשיח, ביאת ע�
תקופתxg`lשיתוס�sqepוזמ�

zlgzdיתוספו שבה המשיח, ימות
הקב"ה, שיעשה דברי� הנהגות,

שינוי`ezeב עניני לרבות זמ�,
עול� של כאמור66מנהגו יהי' וזה ,

יותר מאוחרת בימות67בתקופה
גופא .68המשיח

È

Âלא שהרמב"� מה מוב� עפ"ז
בראש לדבריו ראי' כל הביא
הלב על יעלה "אל למש"כ יב פרק
ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות
בפרק שעשה כש� עול�", של
צרי� אינו שמשיח בעני� שלפנ"ז
ואל וז"ל: ומופת, אות להראות
המשיח שהמל� דעת� על יעלה
ומופתי� אותות לעשות צרי�
מחי' או בעול� דברי� ומחדש
אי� אלו, בדברי� וכיוצא מתי�

כ� חכ�69הדבר עקיבא ר' שהרי
הי' והוא הי' המשנה מחכמי גדול

כליו המל�70נושא כוזיבא ב� של
המל� שהוא עליו אומר הי' והוא

כו'. העוה"ז בי� דאי� הא וג� אר"י ב"א דר"ח מאמר הביא אחל) ועתה
א.60) סג, שבת
ה"א.61) פי"ט שבת הל'
הקדמתו.62) בסו� ש� סנהדרי� להרמב"� פיה"מ
ש�.63) סנהדרי� (משנה לעוה"ב חלק לו אי� בזה שהכופר ועד

ואי� אחל: ועתה ד"ה ש� ובפיה"מ ה"ו. פ"ג תשובה הל' רמב"�
זה). יאמי� שלא למי יהודית בדת דבקות ולא דת

בשער64) רמב"� ש�. ובכ"מ ה"ב פ"ח תשובה הל' ראב"ד ראה
ג. טו, צו לקו"ת ראה – החסידות בתורת ההכרעה וכ"ה הגמול.
וראה הקבלה"). ע"פ האמת ("וכ"ה ב יד, דרמ"צ סע"ד. סה, ש"ש
הערה 57 ע' סי"א* תשל"ד) ברוקלי�, (קה"ת, וביאורי� תשובות

וש"נ. .23
ואיל�. סה ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש ג� נדפס (*Ï"ÂÓ‰.

המתי�65) תחיית אגרת ש�. סנהדרי� פיה"מ ש�. תשובה הל'
בארוכה. פמ"א ח"ב הקודש עבודת וראה ו'). (אות

לקמ�66) (הובא ש� בפי"א מפרט שהרמב"� זה יומתק עפ"ז
לעשות צרי� המשיח שהמל� דעת� על יעלה "אל סיו"ד): בפני�

בעול� דברי� ומחדש ומופתי� mizn"אותות 'ign e`נקט כי –

תחיית שתהי' (כמו בימוה"מ סו"ס יהיו שאכ� הדברי� כל הכא
בימוה"מ לאח"ז בזמ� שיהי' נוס� עני� הוא שכ"ז אלא המתי�),
כבפני�. הא' בתקופה וימוה"מ המשיח המל� של ענינו ואי"ז גופא,
על גמורה ראי' היא וזאת להרמב"�: הצלחה מפרקי ולהעיר

במשיח. נתלית שתחה"מ
את67) יחי' אלא ש�: המתי� תחיית באגרת הרמב"� ומ"ש

המשיח בימות או שירצה ולמי ירצה כאשר ורצונו בחפצו המתי�

בזמ�eiptlאו תהי' שתחה"מ בכ"מ מרז"ל על חולק אינו – כו' או
ירצה) (כאשר המתי� להחיות ה' שביכולת כוונתו כ"א מסוי�*,

וכו'. וש"ס בנ"� וכמובא שירצה, זמ� בכל
א. קלד, ש� וראה א. קלט, זח"א ג"כ ראה (*

תקופות.68) ב' תהיינה שמואל שלדעת ביאר ב) (כג, בשל"ה ג�
הזה הששי אל� כלות עד הוא שמואל שכוונת אפשר "כי כתב אבל
הז'. באל� היינו שאמרנו"*, מה לכל שמואל מודה אח"כ אבל
שאמרנו מה לכל שמואל מודה הששי באל� א� "ואפשר וממשי�
וכ� . . עוד המות בה� ישלוט לא בקדושה הנולדי� אמנ� כו'
(והוא וקיימי� חיי� ישארו אז כו' משיח בביאת יחיו אשר המתי�

הרמב"�). כדעת דלא
הרמב"� לדעת שג� לומר מוכרח בפני� המבואר ע"פ אבל

הזה. שבזמ� ימוה"מ הששי, באל� הב' תקופה תהי'
מדבר אחד כל כי חילוק יש ר"ל דפליגא י"ל דשמואל, ופליגא שאמר ו"א� (*

ש�). (של"ה אחר" עני�

ולא69) דבדקוהו מרז"ל – זו) הלכה (ע"פ הרמב"� שולל ולכ�
בעונות" "שנהרג כ"א ב), צג, (סנהדרי� וקטלוהו ודאי� מורח הי'

.72 הערה לקמ� וראה כדלקמ�.
דכל70) מובהק (רב גדול לחכ� ההיתר מקור וכ� – ע"ז המקור

– כלי� נושא להיות – ברכה) ס"פ ספרי – הדור דכל ופרנס הדור
שה"ז ולהעיר כא). טז, (ש"א המל� דוד הנהגת מזו יתרה הרי

שהי' לומר וקרוב כו', ואה"ק ישראל דכל הצלה בגו�p"ewtמלחמת
כמה שיהיו ו)הריגות (הגזירות לבטל בחיי�*.המלחמה בנ"י

המשיח". המל� שהוא עליו אומר ש"הי' משו� ולא כליו. נושא הי' ולכ� (*

נוס�. עני� ה"ז כו'" אומר הי' "והוא הרמב"� ל' דהמש� צ"ל ועפ"ז
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חכמי71המשיח וכל הוא ודימה ,

עד המשיח, המל� שהוא דורו
בעונות נודע72שנהרג שנהרג כיו� ,

ממנו שאלו ולא שאינו, לה�
כי עכ"ל, מופת ולא אות לא חכמי�
ברמב"� אלו פרקי� ששני אע"פ
י"א בפרק שוני�, עניני� בשני דני�
מה � עצמו המשיח מל� על מדובר
ופרק ביאתו, אופ� � ו יפעל שהוא
המשיח, בימות העול� מצב על י"ב
י"ב בפרק הרמב"� עוסק הרי מ"מ
קשור שהוא ואי� העול� מצב על

giynd z`iaa.

שבפרק הראי' של כוחה ממילא
לגבי ג� יפה המשיח מל� לגבי י"א
העול� מצב על י"ב בפרק המדובר

ביאתו, ע� שקשור המשיח בימות
שכ� נוהג", כמנהגו ש"עול� ומה�

הי' ביטולxcbאילו המשיח" "ימות
במעשה וחידוש עול� של מנהגו

יוצא הי' שלedfyבראשית, ענינו
מביאה משיח של ביאתו משיח;
עול� של מנהגו ביטול לידי
צ"ל והי' בראשית, מעשה וחידוש
אותות לעשות צרי� ש"משיח
בעול�" דברי� ומחדש ומופתי�

ובדיקתdfודבר בחינה הוא
שבזה (כיו� משיח הוא א� אמיתתו

כנ"ל). חידושו מתבטא

(מר' הרמב"� שמכריח וכיו�
בשייכות דורו חכמי וכל עקיבא

שמשיח כוזיבא) צרי�`epiלב�

ומוכח מוב� ומופת, אות לעשות
מביאה אינה המשיח שביאת מזה
עול� של מנהגו ביטול .73בעקבותי'

‡È

Âדברי שאריכות זה לפי מוב�
מצב בעני� י"ב בפרק הרמב"�
הוא כ"ז המשיח, בימות העול�
שקשור המשיח שבימות וזמ� בעני�
היינו וביאתו, המשיח מל� ע�
מהו הרמב"� מבאר י"א שבפרק
"המל� המשיח: מל� של ענינו
ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח
המקדש ובונה ליושנה דוד מלכות
כל וחוזרי� ישראל נדחי ומקב�
את יביא שהוא כו'" המשפטי�

סוס"ד.71) לעיל וראה משיח". ב"חזקת רק לא
ישראל72) כל ודימו ה"ג: פ"ה תעניות הל' רמב"� ג� וראה

המשיח המל� שהוא החכמי� miinexdוגדולי cia ltpeונהרגו *
כול�.

אנא אומר הי' כוזיבא ב� "והלא מלכי�: בהל' הראב"ד בהשגת
וכיו� לא או ודאי� מורח אי לבדקו חכמי� ושלחו משיחא מלכא הוא
עוז, (מגדל ש� ובנ"כ ב). צו, (סנהדרי� קטלוהו" הכי עביד דלא
חלוקות שאגדות תירצו לח"מ) שני), (בתירו� רדב"ז משנה, כס�
בירושלמי וכ"ה ב. ב, – חמל ולא ה' בלע (עה"פ באיכ"ר כי ה�,
הרגוהו העול� שאומות – כבגמ' דלא – איתא ה"ה) פ"ד תענית

זו.minkgולא כדיעה פסק והרמב"�
מחלוקת ובפרט מפשינ�, לא מחלוקת דאפושי –ze`ivnaוא�

כוזיבא? ב� את הרג מי
והראב"ד) הגמ' לדעת (ג� לכו"ע במציאות, מחלוקת דאי� י"ל
היו להרמב"�**) (ג� ולכו"ע העול�; אומות ע"י לפועל נהרג
שאמר תורתא ב� יוחנ� ר' וכמו משיח, שאינו שסברו הדור מחכמי
בא" לא דוד ב� ועדיי� בלחיי� עשבי� יעלו "עקיבא עקיבא: לר'

ש�) ואיכ"ר ודאי�,mde(ירושלמי מורח הוא א� לבודקו שלחו
ולפי ודאי�, מורח שאינו וכ�mzrcוכשראו רע"ק לדעת (משא"כ

שעשה ומכיו� המשיח, מל� שאינו סימ� ה"ז הרמב"�) פסק
שלא א� המשיח המל� שהוא שחשב לפי העמי� ע� מלחמות
די� לו יש – וכו' מבנ"י רבי� ונפלו כר"ע) סבר (כי ודאי� מורח
אוה"ע בפועל אבל להרגו. שצרי� וש"נ) א. עג, סנהדרי� (ראה רוד�

בפרקה דאמרינ� הא לפרש "ויש ש�: הרדב"ז לשו� ובסגנו� רגוהו.
ממנו ידיה� רפו כלומר קטלוהו ודאי� מורח דלא דחזיוהו כיו� חלק,

והרגוהו"***.miiebdובאו
הרמב"� לשיטת היא****: בזה והראב"ד הרמב"� ומחלוקת
הרי – ומופתי� אותות לעשות צרי� אינו שמשיח רע"ק) דעת (ע"פ
זה מופת ג� שהרי ודאי�, מורח הי' שלא מחמת לא שנהרג פשוט

"שנהרג כתב ולכ� ביאתו). (בתחילת להראות צרי� ".zeperaאינו

שמשיח תורתא) ב� ר"י ודעת סנהדרי� הגמ' (ע"פ שפוסק והראב"ד
jixvשנהרג ס"ל – התגלותו בתחילת מיד ומופתי� אותות לעשות

גברא אוה"ע, הרגוהו שבפועל ואע"פ ודאי�, מורח הי' שלא מחמת
– מזה יתירה ואולי לעיל) (כרדב"ז קטלו ב"ד) פס"ד (ע"י קטילא
אחר ע"י אותו מקיימי� שפסקו עונש לקיי� יכולי� ב"ד כשאי�
מגט, דקשה להרדב"ז משא"כ – ש�) ובנ"כ ס"ב חו"מ (טושו"ע
שיכתוב נות� והדי� הואיל שכתב עד אנסוהו מעצמ� הגוי� ש"א�

ספ"ב). גירושי� הל' (רמב"� בטל שלא א� פסול" גט זה הרי
.5 הע' לעיל וראה "הגוי�". ר"מ רומי בדפוס (*

המל� שהוא דורו חכמי וכל הוא "ודימה מלכי�) (בהל' הרמב"� ומ"ש (**

שהוא דורו חכמי כל "דימו" שבתחילה רק היא הרמב"� שכוונת עכצ"ל – המשיח"

ההערה), כבפני� בחז"ל, (כמפורש משיח שאינו הסיקו מה� כמה אח"כ אבל משיח,

כמות�. פסק לא שהרמב"� אלא

"גדולי עכ"פ או ישראל, חכמי שרוב ס"ל שהרמב"� י"ל ג�
"כל". כתב ולכ� כרע"ק, סברו ש�) תעניות בהל' (כלשונו החכמי�"
דורו", וחכמי הוא "ודימו הלשו� הרמב"�, מכת"י שבא' ולהעיר

ש�). תעניות בהל' לשונו (ע"ד "כל" תיבת בלי
פ"ח בסנהדרי� אמרו ורז"ל רכה: סי' הדור פאר הרמב"� ובתשובות (***

דוד. מזרע הי' לא והוא משיח שהוא שאמר על הרגוהו ישראל שחכמי

סובר ורבינו כו' כשמואל דלא אתיא חלק בפרק דאמרו דהא כס"מ, ראה (****

כו'. כשמואל

שבימות73) הלב על יעלה "אל ברפי"ב מתחיל שאעפ"כ ומה
על יעלה "אל (לא וכתב מדייק הרי כו'" הל'zrcdהמשיח ע"ד ,"

"על כ"א) ש�, קס"דaldבפי"א לשלול בא שאינו � *"zrca

א� כ"א עול�, של ממנהגו דבר יבטל המשיח עדzrcayשבימות ,
דימות – (ובמילא המשיח ועני� מעלת משיגי� ודעתו ששכלו כמה

עול�, של מנהגו לביטול עד ומושל שולט אינו – המשיח)
ד"ישכיל להמעלות הלב ותשוקת אה"ר מצד אשר אפשר בכ"ז
פ"ט תשובה הל' רמב"� וראה יג. ב, (ישעי' מאד" וגבה ונשא ירו�
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לשלול. בא וג"ז עול�. של ממנהגו דבר שיבטל לבו על יעלה ג) כב,

ואכ"מ.
הדעת". "על הלשו� כא� ג� תימ� שבכת"י ולהעיר (*
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התורה והלכות במצות ,74השלימות

מדבר י"ב בפרק מכ� לאחר
שישרור העול� מצב על הרמב"�
שמסיי� וכמו לזה, 75בהתא�

בתורה "פנויי� יהיו שישראל
יהי' לא הזמ� ובאותו כו' וחכמתה
ולא כו' מלחמה ולא רעב לא ש�
את לדעת אלא העול� כל עסק יהי'
ישראל יהיו ולפיכ� בלבד ה'
(ועיקר) וכו'" גדולי� 76חכמי�

יהיו התורה והלכות המצוות שקיו�
נוהג. שכמנהגו בעול�

·È

Úשיטת ג� תוב� כנ"ל "פ
התורה פסוקי בהבנת הרמב"�
היעודי� בעני� שוני� חז"ל ומאמרי

דלעתיד: כו'

הקשורות ונבואות יעודי� אות�
מעשה עצמו, ומהelyבמשיח ,

מביאתו כתוצאה בעול� שיתרחש
של עני� שאינ� הרמב"� מפרש –

הוא ולכ� עול�, של מנהגו ביטול
ע� זאב "וגר הפסוק את מפרש

ל" בהמש� שכתוב גו'" vie`כבש

iyi rfbn xheg'גו אלא77" שאינו
את בפירוש [ומבאר וחידה" "משל
"שיהיו הפסוק של וחידה המשל
רשעי ע� לבטח יושבי� ישראל
כל "וכ� שממשי� ואע"פ עכו"�",
המשיח בעני� הדברי� באלו כיוצא
את מפרש ואינו משלי�" ה�

"ובימות מסיי� ואדרבא הנמשלי�,
הי' דבר לאיזה לכל יודע המשיח
להסביר כוונתו עיקר כי משל",
ל"ויצא בהמש� שבא זה שבפסוק
משיח, של ענינו מבואר גו'" חוטר
בלבולי� שו� לישראל יהיו שלא
פנויי� "יהיו ובמילא מאוה"ע

כו' וחכמתה" ].78בתורה

רז"ל ומאמרי פסוקי משא"כ
למשיח בהמש� באי� שאינ�
נבואות על מדברי� אלא וביאתו,
כולל לבא, לעתיד שיהיו ויעודי�
רעה חי' "והשבתי לעיל: האמור ג�
הנ"ל ז"ל ומאמר� האר�" מ�
עושי� להיות עתידי� סרק "אילני
הרמב"� מפרש אכ� � פירות"
וזה כפשוט�, אלא משל שאינ�
בזמ� יותר מאוחרת בתקופה יהי'

עצמ� המשיח .79ימות

‚È

Âהמאמר בי� החילוק יוב� מעתה
אלא בכתובות, לגמרא בתו"כ
בתקופה מיירי בכתובות שבגמרא

ש מ"דdaהראשונה לדעת – יהי'
ישראל, באר� (נס) חידוש – זה
סרק אילני כל "עתידי� נקטו ולכ�

eprhiy i"`ayהמורה לשו� פירות"
עני� אלא טבעי, שאינו עני� על

דוקא. ישראל ובאר� מיוחד

שאמרו כהני� בתורת משא"כ
להיות עתידי� סרק אילני "א� ש�

יהיה ושכ� פירות" rahעושי�

מיירי העול�, בכל האילנות
המשיח, ימות של השני' בתקופה
במעשה וחידוש שינוי יחול שאז

ישתנה וממילא (ג�)erahבראשית,
פירות. להוציא הסרק איל� של

„È

Â�"הרמב פסקי שאי� עפ"ז מוב�
בי� "אי� שכתב שמה סותרי�,
אלא המשיח לימות העוה"ז
קאי בלבד" מלכיות שיעבוד

dtewza,המשיח ימות של הראשונה
כול� הנביאי� "כל מש"כ ואילו
המשיח לימות (אלא) ניבאו (לא)
בימות המאוחרת בתקופה קאי כו'"

המשיח.

שהיוצא מש"כ ג� שפיר ואתי
כי חטאת, חייב בשבת זיי� בכלי
לאתי�" חרבות� "וכתתו הפסוק
שיהי' העול� מצב על המדבר
הרמב"� מפרש לבא, לעתיד
וזה בלבד, משל דר� ולא כפשוטו
יותר מאוחרת בתקופה כאמור יהי'

שב וכיו� תקופה`dzeבימוהמ"ש,
זיי� כלי הוכחה80בטלי� זו הרי ,

תכשיטי�. אינ� זיי� שכלי

ÂË

Â�בהמש אמרו ש� בברכות הנה
לא הנביאי� (כל הנ"ל לגמ'

(נדפס74) וש"נ ואיל�. 277 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פקודי). לפרשת מלכות" ב"דבר

ה"דֿה.75) פי"ב
עה,76) (יומא הביאו והנשיאי� בעני�: הפירושי� משני להעיר

מספרי ש� פרש"י ש�). בחיי (רבינו כז לה, ויקהל תיב"ע סע"א.
ותוס' רש"י ב. סט, (מנחות בעבי� שירדו חטי� ועוד) ג. ז, נשא

ועוד. ש�).
ואיל�.77) א יא, ישעי'
הדברי�78) באלו כיוצא כל "וכ� הרמב"� לשו� מדיוק ולהעיר

giynd oipra."�משלי ה� המשיח) בימות (ולא
בהקדמה79) (סנהדרי� המשניות בפירוש כתב שהרמב"� ומה

גלוסקאות שתוציא א"י עתידה סע"ב) (ל, שבת דמחז"ל חלק) לפ'
מוכ� דבר אד� כשימצא אומרי� שבנ"א "לפי הפי' מילת, וכלי
החכ� קצ� ולכ� . . מבושל ותבשיל אפוי פת מצא פלוני ומזומ�

כשלא תלמידו על הזה המאמר שאמר שהואהזה וחשב דבריו הבי�
תשובה התשובה אותה היתה ולא השגתו כפי והשיבו פשוטו על

ראי' שהביא מה – אמתתו על לו השיב שלא על והראי' האמיתית
שבפשטות א� כפשוטו, דלא שמפרש – כאולתו". כסיל תע� אל
פיסת "יהי הכתוב כי – כפשוטו שכוונתו משמע ר"ג לי' שאחוי מזה
בהמש� בא – כו'" ש"עתידה למדו שממנו ט) עב, (תהלי� באר�" בר
לב� וצדקת� ת� למל� משפטי� אלקי� לשלמה א) (ש�, להכתוב
בשבת המימרות לשאר בנוגע הוא ועד"ז המשיח. מל� על דקאי מל�
כי כפשוטו), שהכל (שמשמע לי' אחוי שבכול� א� – לפנ"ז ש�
שעל והגאולה המשיח מל� לביאת בהמש� מדובר הפסוקי� בכל

בפ"ע. בעול� שיהי' מצב תיאור סת� ולא ידו,
ש�80) יהי' "לא אז שג� א� דימוה"מ, הא' בתקופה משא"כ

שכלי ראי' אי� – ספי"ב) מלכי� הל' (רמב"� מלחמה" ולא רעב לא
וכלelhaiזיי� הרבה מושפעת תהי' "שהטובה שמכיו� א�, כי ,

רעב יהי' לא ש�) הרמב"� לשו� (כהמש� כעפר" מצויי� המעדני�
שישתנהlretaומלחמה" לא אבל ,rah.�זיי הכלי ויבטלו בנ"א,

הנערי� נא מ"יקומו בכליewgyieולהעיר – יד) ב, (ש"ב לפנינו"
בחרב בשימוש מלומד מי (לראות שחוק של באופ� אבל (חרב) זיי�
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רז"ל ומאמרי פסוקי משא"כ
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עצמ� המשיח .79ימות

‚È

Âהמאמר בי� החילוק יוב� מעתה
אלא בכתובות, לגמרא בתו"כ
בתקופה מיירי בכתובות שבגמרא

ש מ"דdaהראשונה לדעת – יהי'
ישראל, באר� (נס) חידוש – זה
סרק אילני כל "עתידי� נקטו ולכ�

eprhiy i"`ayהמורה לשו� פירות"
עני� אלא טבעי, שאינו עני� על

דוקא. ישראל ובאר� מיוחד

שאמרו כהני� בתורת משא"כ
להיות עתידי� סרק אילני "א� ש�

יהיה ושכ� פירות" rahעושי�

מיירי העול�, בכל האילנות
המשיח, ימות של השני' בתקופה
במעשה וחידוש שינוי יחול שאז

ישתנה וממילא (ג�)erahבראשית,
פירות. להוציא הסרק איל� של

„È

Â�"הרמב פסקי שאי� עפ"ז מוב�
בי� "אי� שכתב שמה סותרי�,
אלא המשיח לימות העוה"ז
קאי בלבד" מלכיות שיעבוד

dtewza,המשיח ימות של הראשונה
כול� הנביאי� "כל מש"כ ואילו
המשיח לימות (אלא) ניבאו (לא)
בימות המאוחרת בתקופה קאי כו'"

המשיח.

שהיוצא מש"כ ג� שפיר ואתי
כי חטאת, חייב בשבת זיי� בכלי
לאתי�" חרבות� "וכתתו הפסוק
שיהי' העול� מצב על המדבר
הרמב"� מפרש לבא, לעתיד
וזה בלבד, משל דר� ולא כפשוטו
יותר מאוחרת בתקופה כאמור יהי'

שב וכיו� תקופה`dzeבימוהמ"ש,
זיי� כלי הוכחה80בטלי� זו הרי ,

תכשיטי�. אינ� זיי� שכלי

ÂË

Â�בהמש אמרו ש� בברכות הנה
לא הנביאי� (כל הנ"ל לגמ'

(נדפס74) וש"נ ואיל�. 277 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פקודי). לפרשת מלכות" ב"דבר

ה"דֿה.75) פי"ב
עה,76) (יומא הביאו והנשיאי� בעני�: הפירושי� משני להעיר

מספרי ש� פרש"י ש�). בחיי (רבינו כז לה, ויקהל תיב"ע סע"א.
ותוס' רש"י ב. סט, (מנחות בעבי� שירדו חטי� ועוד) ג. ז, נשא

ועוד. ש�).
ואיל�.77) א יא, ישעי'
הדברי�78) באלו כיוצא כל "וכ� הרמב"� לשו� מדיוק ולהעיר

giynd oipra."�משלי ה� המשיח) בימות (ולא
בהקדמה79) (סנהדרי� המשניות בפירוש כתב שהרמב"� ומה

גלוסקאות שתוציא א"י עתידה סע"ב) (ל, שבת דמחז"ל חלק) לפ'
מוכ� דבר אד� כשימצא אומרי� שבנ"א "לפי הפי' מילת, וכלי
החכ� קצ� ולכ� . . מבושל ותבשיל אפוי פת מצא פלוני ומזומ�

כשלא תלמידו על הזה המאמר שאמר שהואהזה וחשב דבריו הבי�
תשובה התשובה אותה היתה ולא השגתו כפי והשיבו פשוטו על

ראי' שהביא מה – אמתתו על לו השיב שלא על והראי' האמיתית
שבפשטות א� כפשוטו, דלא שמפרש – כאולתו". כסיל תע� אל
פיסת "יהי הכתוב כי – כפשוטו שכוונתו משמע ר"ג לי' שאחוי מזה
בהמש� בא – כו'" ש"עתידה למדו שממנו ט) עב, (תהלי� באר�" בר
לב� וצדקת� ת� למל� משפטי� אלקי� לשלמה א) (ש�, להכתוב
בשבת המימרות לשאר בנוגע הוא ועד"ז המשיח. מל� על דקאי מל�
כי כפשוטו), שהכל (שמשמע לי' אחוי שבכול� א� – לפנ"ז ש�
שעל והגאולה המשיח מל� לביאת בהמש� מדובר הפסוקי� בכל

בפ"ע. בעול� שיהי' מצב תיאור סת� ולא ידו,
ש�80) יהי' "לא אז שג� א� דימוה"מ, הא' בתקופה משא"כ

שכלי ראי' אי� – ספי"ב) מלכי� הל' (רמב"� מלחמה" ולא רעב לא
וכלelhaiזיי� הרבה מושפעת תהי' "שהטובה שמכיו� א�, כי ,

רעב יהי' לא ש�) הרמב"� לשו� (כהמש� כעפר" מצויי� המעדני�
שישתנהlretaומלחמה" לא אבל ,rah.�זיי הכלי ויבטלו בנ"א,

הנערי� נא מ"יקומו בכליewgyieולהעיר – יד) ב, (ש"ב לפנינו"
בחרב בשימוש מלומד מי (לראות שחוק של באופ� אבל (חרב) זיי�
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ואמר כו'): לימוהמ"ש אלא נתנבאו
לא כול� הנביאי� כל כו' חייא ר'
אבל תשובה, לבעלי אלא נתנבאו
ראתה לא עי� גמורי� צדיקי�
אבהו דר' ופליגא זולת�, 81אלקי�

תשובה שבעלי מקו� אבהו דא"ר
אינ� גמורי� צדיקי� עומדי�

של82עומדי� המימרות שב' ומכיו� ,
משמע כאחד, באו אר"י רחב"א
שלשיטתו היינו אהדדי, דשייכי�
נתנבאו לא כול� הנביאי� ש"כל
לומר צרי� כו'" המשיח לימות אלא
נתנבאו לא כול� הנביאי� ש"כל ג�
אבהו כר' לא כו'", לבע"ת אלא

כשמואל). (ולא

שכתב אע"פ הרמב"� אול�
לא כול� הנביאי� כל חכמי� "אמרו
כו'" המשיח לימות אלא ניבאו

פסק מקו�83מ"מ חכמי� "אמרו
גמורי� צדיקי� אי� עומדי� שבע"ת
מוב�, ולהנ"ל בו", לעמוד יכולי�
שצדיקי� אר"י רחב"א אמר שלא
אלא תשובה, מבעלי גדולי�
המשיח ימות בתחלת שג� לשיטתו
זה ועל עול� של מנהגו ביטול יהי'
אבל הנביאי�", כל "נתנבאו
ימות שבתחלת הרמב"� לשיטת
הרי נוהג, כמנהגו עול� המשיח

גדולי� שצדיקי� מכריח אי"ז
תשובה .84מבעלי

ÊË

עדיי�‡ הנ"ל כל שלאחרי לא
ימות שגדר כיו� ביאור: צרי�
לביאת בהמש� (שבא המשיח
בכ� הרמב"� לדעת קשור המשיח)
ההכרח מני� נוהג, כמנהגו שעול�
תקופה תהי' עצמ� המשיח שבימות
של מנהגו ייבטל שבה נוספת
אותה מהי (ועיקר) ועוד עול�?
ותגרו� שתביא נפלאה סיבה

ה של זה נפלא נהגתלחידוש
השני'? התקופה

הרמב"� דברי בהקד� ויוב�
שלו המתי� תחיית שמה85באגרת

(וגר דלעתיד היעודי� את שפירש
וחידה משל דר� שה� כבש) ע� זאב

כו' החלטי זה דברנו שה�86"אי�
כפשוט� שיתקיימו ואפשר .87משל"

הרי (יאֿיב) לפמשנ"ת ולכאורה
gxkd�הקשורי היעודי� את לפרש

דבר ביטול שאינ� וביאתו במשיח
לפי עול�, של שלexcbyממנהגו

שהוא כפי בעול� לפעול הוא משיח
כנ"ל? דוקא נוהג" "כמנהגו

ÊÈ

Âדברי ידועי� דהנה בזה לומר יש
הפסוקי�88הגמ' סתירת :89לגבי

כבר שמיא ענני ע� וארו "כתיב
וכתיב אתה על90אינש ורוכב עני

זכו לא שמיא ענני ע� זכו חמור,
מתרצת (ועד"ז חמור" על רוכב עני

אחרי�91הגמ' פסוקי� של סתירות
שאר לגבי מזה ומוב� וכיו"ב),
שבשעה המשיח, שבימות עניני�
יהיו "זכו" של במצב יהיו שישראל
לגמרי, אחר באופ� העניני� כל

נסי מאופני92אופ� אחד [שזהו ,

בני� לגבי במחלוקת התיוו�
מקומות שבכמה דלעתיד: המקדש

"בנוי93איתא השלישי שהמקדש
ויבוא יגלה הוא ומשוכלל

נאמר94משמי� ובמק"א (וכ�95"
הרמב"� בונה96פסק שמשיח (

אופני בשני תלוי שזהו מקדש,
"יגלה הרי "זכו" א� הנ"ל, גאולה
"לא א� משא"כ משמי�" ויבוא

אד� בידי הבני� יהי' (ע"י97זכו"
)].98משיח

"הלכות ספר היד, שבס' וזה
יהי' שלא הרמב"� פסק הלכות"
הוא עול�, של ממנהגו דבר ביטול

כלי� וראה ועוד). ש� (מצו"ד מלחמה ולא ד�) שפ� ועד יותר,
רפכ"ד.
בע"ת81) על – זולת� אלקי� ראתה לא עי� אבהו דלר' וי"ל
נאמר.
צד"ג82) אי� בפני�): דלקמ� תשובה (הל' הרמב"� גירסת

בדא"ח ובכ"מ מ"גליו�". ש� ברכות בדק"ס וכ"ה לעמוד. יכולי�
(ש�)". לעמוד יכולי� אי� "צ"ג

ה"ד.83) פ"ז תשובה הל'
בפשיטות84) מובא (וכ� אבהו כרב לפסוק הרמב"� של טעמו

ואיל�. 361 ע' חי"ד לקו"ש ראה – בדא"ח) מקומות בכמה
ו'.85) אות
קא86) בתרגו� "אי�כ"ה תיבו� אב� שמואל ר' ובתרגו� פח.

זה ".dxifbדברנו

בפרטיות.87) עיי"ש
א.88) צח, סנהדרי�
יג.89) ז, דניאל
ט.90) ט, זכרי'
ש�.91) סנהדרי�
לע"י92) בלו� אוצר הספק); בית סו� סק"י (יו"ד כו"פ ראה

ביאת לפני מאתמול בא אליהו א� ג"כ תלוי שבזה – ש� סנהדרי�
ה"ב. פי"ב מלכי� הל' רמב"� וראה המשיח.

סוכה93) בתוס' וכ"ה סע"א. ל, ר"ה סע"א. מא, סוכה פרש"י

במדרש מפרש "וכ� ומסיי� אי�, ד"ה ע"ב ריש טו, שבועות ש�.
ח"ב א. כח, זח"א יא). פקודי לתנחומא שהכוונה (וי"ל תנחומא"
בסופו. תתמא רמז תהלי� יל"ש א. רכא, ח"ג סע"א. קח, סע"א. נט,
(בסופו). יז בראשית (באבער) תנחומא וראה בסופו. תתמח רמז

ש�.94) סוכה רש"י ל'
פי"ג,95) במדב"ר ו. פ"ט, ויק"ר הי"א. פ"א מגילה ירושלמי

ב) פ"ח, פסחי� (תוספתא ה"א פ"ט פסחי� ירושלמי ג� וראה ב.
שפ. מצוה המנ"ח ופי' לגי' –

ובסופו.96) רפי"א מלכי� הל'
ויבוא97) יגלה שהמקדש הנ"ל הדיעה ג"כ מתורצת עפ"ז

ריב"ח ש"בימי ספס"ד) (ב"ר במדרש מסופר הרי ולכאורה: משמי�,
לעולי מספקי� והיו כו' הושיבו ביהמ"ק שיבנה הרשעה מלכות גזרה
שיגלה ציפו ולא ביהמ"ק לבנות כדי כו'" צרכ� וכל וזהב כס� גולה
בידי שיבנה רב מעשה שה"ז הנ"ל, דעה ותמוה – משמי�) ויבוא
דלא מצב הי' ריב"ח דבימי אלא – צה) מצוה מנ"ח ג� (וראה אד�

מלכות שתגזר לזה זקוקי� שהיו גופא מזה וכדמוכח ),dryxdזכו

דוקא. בנ"א ע"י נבנה ביהמ"ק הי' ולכ�
ובמדב"ר98) בויק"ר אליעזר ר' דעת והוא ש�. הרמב"� כלשו�

שיהי' נאמר לא (95 (הערה הנ"ל מקומות בשאר משא"כ – ש�
ביהמ"ק לבנות רצו ריב"ח שבימי זה מתור� ובזה דוקא. משיח ע"י
חידוש הוא ביהמ"ק יבנה (דוקא) שמשיח זה כי – משיח בלא

שהי' ר"א – ותיק ריב"ח.xg`lהתלמיד זמ�
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והגאולה וביאתו משיח שעני� כיו�
ברורה הלכה הלכה, הוא בכלל,
בזה האופ� ג� הוא וכ� ופסוקה,
דמעשה באופ� תלוי אינו שהוא
דארו באופ� הגאולה (משא"כ בנ"א
בזה שתלוי וכיו"ב שמיא ענני ע�
"זכו" של במצב ה� שישראל
בידי הכל כי ומוחלט ברור שאינו

מיר"ש חו� לכל99שמי� והרשות
כו' נתונה הרמב"�100אד� ולכ� ,(

כזה באופ� הגאולה את מתאר
(ללאdkld,gxkenשהוא להיות

ישראל). של במצב� תלות

ÁÈ

שהרמב"�· זה יותר: עומק
שלא באופ� הגאולה את מתאר
עול� של ממנהגו דבר ביטול יהי'
את שמתאר משו� (לא הוא
זכו" "לא של באופ� שתבא הגאולה
שמה מפרש שהוא משו� אלא) ח"ו
"זכו" של שבמצב חז"ל שאמרו
נסית בהנהגה עילויי� כו"כ יהיו

עני� זה הרי גדרוsqepכו', לעצ�
משיח. של

משיח של גדרו מצד כלומר:
עול� של הוא הסדר וביאתו
של חידושו כאמור כי נוהג, כמנהגו

המשיח ידוdkldaביאת שעל הוא

והלכות מצוות קיו� שלימות תבוא
שכמנהגו בעול� (שקשור תורה של
ה� שישראל שבשעה אלא נוהג).
עני� יהי' "זכו" של נעלה במצב

sqep'וכו נסי� יראה שהקב"ה ,

והמעלהztqezלהראות החביבות
יש ראל.של

בבני� הנ"ל תיוו� בעני� [ועד"ז
הוא בזה הפירוש דלעתיד: המקדש
משמי�" ויבוא ש"יגלה שמה (לא

xzeq(אלא מקדש" בונה ל"משיח
גדר בני�dklddשמצד עני� ,

מצוה חיוב הוא l`xyiביהמ"ק lr,

מקדשeyreוכמש"נ ולכ�101לי ,

ידו שעל – שמשיח הרמב"� פוסק
בימיו102"חוזרי� המשפטי� כל

מל� ומוני� מקוד�" כשהיו
ביהמ"ק בונה מל�103(ואח"כ) �

בני� מצות את יבצע המשיח
פועל "זכו" של זה ומצב ביהמ"ק,

dtqed"דלמטה ה"מקדש שבתו� ,

דלמעלה" ה"מקדש ויתלבש יבא
משמי�" ויגלה ].104ש"יבא

ËÈ

Âלתקופה ההכרח מוב� עפ"ז
כי המשיח, שבימות השני'
אופ� (באיזה המשיח ביאת לאחר

"נוגש לישראל יהי' שלא שהוא)
לה�105ומבטל" מניחות ש"אינ�

כהוג�" ובמצות בתורה ,106לעסוק

בתורה "פנוי� יהיו ואדרבה
כל103וחכמתה "עסק שאפילו עד "

mlerdלדעת" יהי' האומות) (כל
ישראל יהיו ולפיכ� בלבד ה' את
לי� כמי� כו' גדולי� חכמי�

המצב107מכסי�" שלימות שזהו ,

" יביאekfשל זה הרי – "gxkda

המשיח (בימות השני' לתקופה
של מנהגו ביטול יהי' בה גופא)
העני� (כולל הנסית ההנהגה עול�,

הרמב"� כלשו� – �108היסודי

המתי�). תחיית

מסביר שבו היד, בספר ולכ�,
משיח של גדרו את הרמב"�

ע"פ אי�dkldוביאתו מסביר הוא ,

של ואופ� בזמ� העול� מצב יהי'
(בהתא� נוהג" כמנהגו "עול�

משיח). של וגדרו לענינו

הוא המתי� תחיית באגרת אבל
siqen�אי" כי היד) בספר (ביאור

של במצב שהרי החלטי" זה דברנו
תהי' בגלות בהיות� עוד הרי "זכו"

הנהגהcinבפועל, הגאולה בתחלת
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ב.5. ק, כ.6.סנהדרי� ל, ח.7.ישעי' נב, יט.8.ישעי' ס, לה.9.ישעי' ד, הפסוק.10.דברי� על ברש''י) (מובא במכילתא טו; כ, 11.שמות

ט. ה, רבה שמות ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ט אד"ר עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ונעם לי לקרות בו אשר עלה בידו להפיץ ספרי התניא, 

ובודאי ממשיך בזה בצירוף הסברה לכל אלו שנותן הספר להם אודות ענין החסידות וההכרח בה בפרט 

במיוחד בתקופתנו דטשטוש ערכין וחוסר בהירות עד כדי להחליף טוב ברע ורע בטוב וחשך לאור ואור 

לחשך, והרי דבר הוא שנקראת תורת החסידות בשם מאור שבתורה נשמתא דאורייתא ואור התורה.

במה ששואל לפרטים נוספים בההדרכות שנגעתי בהן במכתבי הקודם, - מובן שאין לקבוע בזה 

מסמרות, כיון שלא רק אין דיעותיהם שוות אלא שאין אחד דומה לחבירו.

ובמה שכותב אודות היסח הדעת, כמדומה גם העירותי במכתבי הקודם שהיסח הדעת הוא היפך 

המלחמה בדעת בלתי רצוי, כי הענין כפשוטו וכמשמעו, היסח לענין אחר.

מה שכותב אודות עצות לעורר השמחה, מבואר הענין בכמה מקומות ומהם בספר התניא וכמצוין 

במפתח שם.

ויהי רצון אשר מתאים לפתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שלמרות 

וכדרך הסוחרים, שאיזה פעמים  גודל הענין דחשבון הנפש, צריך הוא להעשות בזמנים מיוחדים דוקא 

בשנה עושים חשבון זה, כי באם יתעסקו בזה על כל צעד ושעל, לא לבד שלא יועיל אלא שיזיק. גם הוא 

יאחז בהנהגה זו, וידחה החשבון לחדש אלול ולערב ראש חדש וכיו"ב, ומתוך שמחה ירבה בפעולות להאיר 

חלקו בעולם וגם זה ישפיע בדרך אור חוזר על הגדלת האור בנפשו פנימה.

וימים אלו מסוגלים להתחלה טובה בזה, עד שגם העלמות והסתרים דעד עתה לא רק שלא יפריעו 

אלא עוד יהפכו למסייעים, שהרי על חדש הפורים אומרת תוה"ק, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך 

להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך, תוכנו הוא, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.



מה 'a xc` 'i-'h ipy-oey`x mei Ð el wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר ט' ראשו� יו�
l"f).פרקלו i"x`dn -en- ...d"awd ozp dfle -en- :zxaern dpyl xeriy dxen

יו�ראשו��שניט'�י'אדרב'

ב' אדר י' שני יו�

.'ek ediign -92- ...'id xak mbe -en- :zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

äæìå,okle -,äøBzä úà ìàøNéì àeä-Ceøa-LBãwä ïúð §¨¤¨©©¨¨§¦§¨¥¤©¨
,çëå æò úàø÷pLoi` xe` ielib z` lawl gek zpzepd `ide - ¤¦§¥Ÿ§Ÿ©

,miyeal ila seqì"æø øîàîëe5çk ïúBð àeä-Ceøa-LBãwäL §©£©©©¤©¨¨¥Ÿ©
,àáì ãéúòì íøëN ìa÷ì íé÷écvaezlert edne ,dn myle - ©©¦¦§©¥§¨¨¤¨¦¨Ÿ

ick - ?df gek lyàlL¤Ÿ
Lnî úeàéöna eìèaúé¦§¨§©§¦©¨
ãéúòì äìâpä ,'ä øBàa§©¦§¤¤¨¦
:áéúëãk ,Leáì íeL éìa§¦§§¦§¦

aezky enk -6:ðké àìå"ó §Ÿ¦¨¥
éøBî ãBòàlL ,Leøt] E ¤¥¤Ÿ

ðëa Enî äqkúéó ¦§©¤¦§§¨¨
,[Leáìe`l d"awdy - §

epyi ,oky ,cer "dqkzi"

zpeek z` yxtnd yexit

zxivrÎi` lr weqtd

epax wiqtn okle ,minyb

weqtd rvn`a owfd

,i"yx yexitk eyxtne

z` dqki `l d"awdy

- yealae spka envr

jiynn `ed okn xg`le

:weqtd meiqaéðéò eéäåE §¨¥¤
éøBî úà úBàø,"E;d''awd z` -áéúëe7eàøé ïéòa ïéò ék" : Ÿ¤¤§¦¦©¦§©¦¦§

,"'Bâåe`xi :xnelk ,dlrnly oird z` d`xz dhnly oird - §
;'ied xe` ly zelbzdd z` lretaáéúëe8ãBò Cl äéäé àì" : §¦Ÿ¦§¤¨

."'Bâå íìBò øBàì Cl äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä©¤¤§¨§¦¦§¤¨§¨§
lr lawl elkei ,yeal mey ila `eal cizrl xi`iy 'd xe` z` -

:mcew xn`y dn z` miiqn owfd epaxe .dzr micnely dxezd ici

zetilwde jyegd mewna ,dfd mlerd `id zenlerd lk zilkzy

ici lry .`wecdcear.xe`l jtdp jyegde `xg` `xhqd zxayp

zenlera xy`n daxda lecb xe` dfd mlera xi`i jk ici lre

xe` ielib ,mxa .mipeilrd

ixd xi`i ,dfd mlera dfk

eli`e ,`eal cizrl wx

- mlrda `ed xe`d zrk

owfd epax xne` jk lr

onfe giynd zeniy ,oldl

lk ,ok` ,`ed miznd zigz

ly zenilyde zilkzd

:dfd mlerd z`ixa,òãBðå§©
èøôáe ,çéLnä úBîiL¤§©¨¦©¦§¨
íä ,íéúnä eéçiLk§¤¦§©¥¦¥
úàéøa úeîìLe úéìëz©§¦§¥§¦©
àøáð CëlL ,äfä íìBò¨©¤¤§¨¦§¨

.Búlçzîenk didiy - ¦§¦¨
ziigze giynd zenia

.mizndúìa÷å) ääâä *§©¨©
øëNdceard xear - ¨¨

,dfd mlerayóìàa Bøwò¦¨¨¤¤
,éòéáMäonfd md miznd ziigze giynd zeni dxe`kl ,oky - ©§¦¦

lyxky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,ez`ixa zilkz cvn

,iriayd sl`a `ed xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn okl -

,ez`ixa ly zenilyde zilkzd mlera xwira zxvep f` creBîk§
:(ì"æ é"øàäî äøBz éèewìa áeúkL¤¨§¦¥¨¥¨£¦©

íâå`l` ,cizrl didi dfy cala ef `l -ïéòî íéîìBòì äéä øák §©§¨¨¨§¨¦¥¥
,äædid xak ,miznd ziigze giynd zeni iielib oirn -úòLa ¤¦§©

:áéúëãk ,äøBz ïzî- ©©¨§¦§¦
aezky enk9:úàøä äzà"©¨¨§¥¨

íéäìàä àeä 'ä ék úòãì̈©©¦¨¡Ÿ¦
¯ "Bcálî ãBò ïéà¥¦§©
äiàøa ,Lnî "úàøä"¨§¥¨©¨¦§¦¨

,úéiLeçmixne`yk ,ik - ¦¦
z` z`xd - ''z`xd''

e`xy dpeekd ixd ,jnvr

,ziygen di`x idefe ,eze`

:áéúëãkaezky enk -10: §¦§¦
úà íéàBø íòä ìëå"§¨¨¨¦¤
úà íéàBø" ¯ "úBìBwä©¦¤

,"òîLpämd - ehlwy dxez ozn iielib lk z` -e`x;ynneLøôe ©¦§¨¥§
ì"æø11,'eë éëðà àöBé øeacä úà ïéòîBLå çøæîì íéìkzñî : ©©¦§©§¦§¦§¨§§¦¤©¦¥¨Ÿ¦

,jiwl` 'd -òaøàì ïëå§¥§©§©
,ähîìe äìòîìe úBçeø- §©§¨§©¨

elkzqd eil`y cv lkn

'd ikp`'' xeacd myn rnyp

.''jiwl`íéðewza Løôãëå§¦§¥©©¦¦
ipewiz''a yxtny enke -

:''xdefàìc øúà úéìc§¥£©§¨
.'eë ïBänò dépî ìéìî- ¨¦¦¥¦§

- xaic `l epnn mewn oi`y

.mz` - d''awd,eðéäåjk - §©§
,xacd didéelb éðtî¦§¥¦

úøNòa Cøaúé BðBöø§¦§¨¥©£¤¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë

ìëå áéúëãë úééùåç äéàøá ùîî úàøä åãáìî ãåò
ì"æø 'éôå òîùðä úà íéàåø úåìå÷ä úà íéàåø íòä
.'åë éëðà àöåé øåáãä úà ïéòîåùå çøæîì íéìëúñî
íéðå÷éúá 'éôãëå äèîìå äìòîìå úåçåø òáøàì ïëå
éåìéâ éðôî åðééäå 'åë ïåäîò äéðéî ìéìî àìã øúà úéìã

ב.5. ק, כ.6.סנהדרי� ל, ח.7.ישעי' נב, יט.8.ישעי' ס, לה.9.ישעי' ד, הפסוק.10.דברי� על ברש''י) (מובא במכילתא טו; כ, 11.שמות

ט. ה, רבה שמות ראה



a'מו xc` a''i-`''i iriax-iyily mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר י"א שלישי יו�

.'ebe jvx` -92- ...mxb k"g`y wx -92- :zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שלישי�רביעיי''א�י''באדרב'

ב' אדר י"ב רביעי יו�
e"g).פרקלז dxiara -fn- ...zilkz dpde .fl wxt -92- :zxaern dpyl xeriy dxen

àéäL ,äøBzä úeììk ïäL ,úBøacä`id ,dxezd -úéîéðt ©¦§¤¥§¨©¨¤¦§¦¦
,ììk íéðt øzñä íeL ïéàå ,Búîëçå Cøaúé BðBöømeyne - §¦§¨¥§¨§¨§¥¤§¥¨¦§¨

.mlerd lka zewl` zelbzd dzid jkøîàpL Bîk12øBàá ék" : §¤¤¡©¦§
éðtúøBz eðì zúð E ¨¤¨©¨¨©

."íéiçd`a dxezy ixd - ©¦
iniptd xe`d - ''jipt xe`''n

.zewl` lyïëìåiptn - §¨¥
,zewl` zelbzd dzidy

eéäzrya l`xyi ipa - ¨
,dxez ozníéìèa§¥¦

øîàîk ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§©£©
ì"æø13øeac ìk ìòL ©©¤©¨¦

,'eë ïúîLð äçøt- ¨§¨¦§¨¨
,ze`ivna elhazpe mytp dzlk-Ceøa-LBãwä døéæçäL àlà¤¨¤¤¡¦¨©¨¨

ïäì àeä,dnypd z` -,íéúnä úà Ba úBéçäì ãéúòL ìèa ¨¤§©¤¨¦§©£¤©¥¦

äøBz ìè àeäå,''lh'' zpigae ''xhn'' zpiga opyi dxeza ,oky - §©¨
,"æò" àø÷pL`lye ziwl`d zelbzdd zlawl gekde wfegd - ¤¦§¨Ÿ

.`eal cizrl miwicvl xywa lirl xkfpy itk ,ze`ivna lhazdl

ì"æø øîàîk14ìk" : §©£©©©¨
ìè ¯ äøBza ÷ñBòä̈¥©¨©

."'eë eäiçî äøBz,ixd - ¨§©¥
`a ,zeigdl gekdy

.dxezay "lh" zpigan

d"awd xifgd lh eze`ae

l`xyil zenypd z`

ila - dxez ozn zrya

- miznd ziigz ly dpipr

ze`ivna elhazi `ly

giynd zeni oirn ly ote`a f` dlbzdy iwl`d xe`d ielib gkepl

.`eal cizrle

Ck øçàL ÷ø,dxez ozn ixg` -àèçä íøb,l`xyi e`hgy - ©¤©©¨¨©©¥§
,ïéîiä õ÷ úò ãò ,íìBòäå íä eîMbúðå''epini'' dlbziyk - §¦§©§¥§¨¨©¥¥©¨¦

,d''awd lyCkcæé æàL¤¨¦§©¥
,íìBòäå óebä úeiîLb©§¦©§¨¨
,'ä øBà éelb ìa÷ì eìëeéå§§§©¥¦
éãé ìò ìàøNéì øéàiL¤¨¦§¦§¨¥©§¥

."æò" úàø÷pL äøBzä- ©¨¤¦§¥Ÿ
z` lawl gek zpzepd `ide

.zelbzddïBøúiîe¦¦§
débé ¯ ìàøNéì äøàää©¤¨¨§¦§¨¥©¦©
,ïk íb úBnàä CLçŸ¤¨ª©¥

:áéúëãkaezky enk -15: §¦§¦
,"'Bâå CøBàì íéBb eëìäå"§¨§¦§¥§

;l`xyi ly -áéúëe16:- §¦
:l`xyi ipal exn`i mlerd zene`øBàa äëìðå eëì á÷òé úéa"¥©£Ÿ§§¥§¨§

áéúëe ,"'ä17,"'Bâå åcçé øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå" :- §¦§¦§¨§§¨¨¨¨©§¨§

lk''- ''xyalk;mlerd zene` ly mb ,mc`áéúëe18àBáì" : §¦¨
BðBàb øãäå 'ä ãçt éðtî íéòìqä étòñáe íéøevä úø÷ða§¦§©©¦¦§¦¥©§¨¦¦§¥©©©£©§

,"'Bâålr aqen df - §
mixecg f` eidiy ,zene`d

ipa lr ,oky - cgt aexa

micgein f` eidiy l`xyi

`l ,d"awd mr micge`ne

exdni mdy xnel mi`zn

.'eke mixeva `agzdlBîëe§
íéøîBàL19øãäa òôBäå" : ¤§¦§©©£©

éáLBé ìk ìò Efò ïBàb§ª¤©¨§¥
:"'Bâå Eöøà ìáú-lk- ¥¥©§¤§

,ixd .mlerd zene` mb

zewl` zelbzd f` didzy

mlerd zenilye zilkz z`hazn jka .minrd x`ya mb mlera

igze giynd zenia didi mlerdy itk ,dfd.miznd zi

.æì ÷øtde`zp" :l"f epinkg xn`n zernyny ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤

mlerd `edy ,xwira - dfdÎmlerd - `id ,"mipezgza dxic el zeidl d"awd

xy`n xzei ea xzqen iwl`d xe`dy jka z`hazn ezeipezgz .xzeia oezgzd

ea xxeye ,zenlerd lk x`ya

e - "ltekne letk jyg"eadvx

ici lr ,gex zgp el didzy d"awd

,xe`l dfdÎmlerd jyeg zkitd

seq oi` xe` dfd mlera xi`iy

xzei zelbzdae ,miyeal mey ila

f`y ,miznd ziigze giynd zenia yneni df xac .mipeilrd zenlera xy`n

,ef dpeeka dligzkln xvep `ed ,oky .dfd mlerd ly zenilyd zilkz didz

.zewl` e`xi mlerd zene` elit`y cr ,hlgen ieliba zewl` ea xi`zy

úeîìMä úéìëz ,äpäå§¦¥©§¦©§¥
çéLnä úBîé ìL äfä©¤¤§©¨¦©
àeäL ,íéúnä úiçúe§¦©©¥¦¤
-Ceøa óBñ-ïéà ¯ øBà éelb¦¥¨
¯ éîLbä äfä íìBòa àeä¨¨©¤©©§¦
eðúãBáòå eðéNòîa éeìz̈§©£¥©£¨¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù äøåúä úåììë ïäù úåøáãä úøùòá 'úé åðåöø
ììë íéðô øúñä íù ïéàå åúîëçå 'úé åðåöø úéîéðô
åéä ïëìå íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàá éë ù"îë

92øåáéã ìë ìòù ì"æøàîë ùîî úåàéöîá íéìèá
ìèá ïäì ä"á÷ä äøéæçäù àìà 'åë ïúîùð äçøô
àø÷ðù äøåú ìè àåäå íéúîä úà åá úåéçäì ãéúòù
'åë åäééçî äøåú ìè äøåúá ÷ñåòä ìë ì"æøàîë æåò

úò ãò íìåòäå íä åîùâúðå àèçä íøâ ë"çàù ÷ø
ìá÷ì åìëåéå íìåòäå óåâä úåéîùâ êëãæé æàù ïéîéä õ÷
æåò 'ø÷ðù äøåúä é"ò ìàøùéì øéàéù 'ä øåà éåìéâ
ïë íâ úåîåàä êùç äéâé ìàøùéì äøàää ïåøúéîå
åëì á÷òé úéá áéúëå 'åâå êøåàì íéåâ åëìäå áéúëãë
øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå
'éòìñä éôéòñáå íéøåöä úø÷ðá àåáì áéúëå 'åâå åéãçé
ïåàâ øãäá òôåäå ù"îëå 'åâå åðåàâ øãäå 'ä ãçô éðôî

:'åâå êöøà ìáú éáùåé ìë ìò êæåò

äðäå æì ÷øôúåîé ìù äæä úåîéìùä úéìëú
àåäù íéúîä úééçúå çéùîä
åðéùòîá éåìú éîùâä æä"åòá ä"á ñ"à øåà éåìéâ

עשרה.12. שמונה ב.13.בתפילת פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.ש�, מ, כא.18.ש�, ב, בנוסח19.ש�,

השנה. ראש של התפילה

'a xc` b"i iying mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר י"ג חמישי יו�

.dltzd e` -fn- ...dwcvd zerne -92- :zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)

äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)

äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

.úeìbä CLî ïîæ ìk,d`a ,dxez ozn zrya dzidy zelbzdd - ¨§©¤¤©¨
eli`e ;dhnln dcear iciÎlr `ly ,dlrnln zexxerzda ,xen`k

,zelbd onfa epiyrne epizceara dielz ,`eal cizrly zelbzdd

,dîöòa äåönä àéä ¯ äåönä øëN íøBbä ékdevnd xky - ¦©¥§©©¦§¨¦©¦§¨§©§¨
oi` xe` zelbzd `ed ixd

,"mxeb"de ,`ed jexa seq

,ef zelbzd xveie `iand

.dnvr devnd df ixd

]x"enc` w"k zxrd

:`"hilyznbeck `lc"

mlyn dcyd lray oenn

edcy z` rxefe yxegy dfl

z` xviin rxefd oi`y)

ok oi`y dn ('ek oennd

dyer devndy ocic oecipa

.["dly xkyd z`ék¦
dúiNòa,devnd ly - ©£¦¨¨

éLîî-øBà éelb íãàä C ©§¦¨¨¨¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Laìúäì ,ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨§¦§©¥
,äfä íìBò úeiîLâa§©§¦¨©¤

dúeiç ìa÷îe ,dâð útì÷ úìLîî úçz älçz äéäL øáãa§¨¨¤¨¨§¦¨©©¤§¤¤§¦©Ÿ©§©¥©¨
,äpnî-ixdy ,inybd xaca `ed jexa seq oi` xe` ielib jyneiy ¦¤¨

itk ,dzhilyl oezpe dbep ztilwn ezeig lawn xzen inyb xac lk

,mincewd miwxta xaqedyíéøzîe íéøBähä íéøác ìk íäL¤¥¨§¨¦©§¦ª¨¦
:ïBâk ,úéiNòî äåönä íäa úéNòpL] -x''enc` w''k zxrd ¤©£¥¨¤©¦§¨©£¦¦§

:`''hily[:"mnec ,gnev ,igdn `nbec `iane"äæeæîe ïélôzä óì÷§©©§¦¦§¨
,äøBz øôñåici lre ,dbep ztilwn ezeig lawn ixd slwd - §¥¤¨

eze`a jynp ,dxez xtq e` ,dfefn e` ,oilitz ly devnl ezkitd

xacdy ixd igxkd - .devnd ici lr jynpd seq oi` xe` ielib ,slw

xedh didi ,devnd dyrp ea

- xzeneeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ20àì : ¦§¨¦§¨¨Ÿ

íéîL úëàìîì øLëä- ª§©¦§¤¤¨©¦
,devn ea dyriiy xacl

íéøzîe íéøBäè àlà¤¨§¦ª¨¦
éôa,Eicedi ly eita - §¦

,dlik`lBðéàL âBøúà ïëå§¥¤§¤¥
,äìøò,d`ad ddbda - ¨§¨

oi` recn ,owfd epax xiaqn

m` ,devn dyrp bexz`d

:dlxr zepya oiicr `ed*
àéä äìøòäL) ääâä¤¨¨§¨¦

ìMîúBàîhä úBtìw L ¦¨Ÿ§¦©§¥
äiìò íäì ïéàL éøîâì§©§¥¤¥¨¤£¦¨

,íìBòìdppi` dlxr - §¨
,mrt s` ,zelrzdl dleki

yelyn mzeig milawnd mixac mze` lk mb jke .dyecwl

miyeryk mb ,dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ze`nhd zetilwd

,devn mdaäàaä äåöî ìk ïëå ,íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§¥¨¦§¨©¨¨
íBìLå ñç äøáòayelyn dzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik - ©£¥¨©§¨

dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl ze`nhd zetilwd:(

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`

devnd ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda

,mxa .oeilrd oevxd

miiwn `ed mda mixacdyk

mixzen mixac md ,devn

`ly dyrp dfe ,mixedhe

zlret - dxiar ici lr

eidy ,mixac mze`a devnd

ztilw zlynn zgz f` cr

cg`zdle zelrzdl ,dbep

,`ed jexa seq oi` xe` mr

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaL,dwcvd inc e` ,bexz`d e` ,oilitzd slway zeigd - ¤¨¤
BðBöø àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ììëðå ìhaúîe äìBò¤¦§©¥§¦§¨§¥¨¤§

,íäa Laìîä Cøaúéepevxy ,mincewd miwxta epcnly itk - ¦§¨¥©§ª¨¨¤

dze` dyri icediy dvex d''awdy ,devna yaeln d''awd ly

;devnBøBà øézñäì ììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨§©§¦
.Cøaúéo`k cr .oeilrd oevxa dl` mixac ly zeigd zllkp okl - ¦§¨¥

ly zeigd zece` epcnl

ziyrp mday mixac mze`

ly slwd zeigk ,devnd

ly zeigd e` ,oilitzd

oldl .dnecke ,bexz`d

xywa mb xacd jky ,cnlp

zipeigd ytpd gekl

,sebd z` dignd zindad

- dbep ztilwn `id mby

geka zeynzydd ici lre

llkp ,devn meiwl ef ytp

devnd zyecwa df gek mb

.oeilrd oevxd `idyïëå§¥
äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä Lôð çkŸ©¤¤©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk íâ Laìúî àeä ¯zgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
`idy zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå

æî'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

:äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå

æî'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä

א.20. קה, שבת ראה



מז 'a xc` b"i iying mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר י"ג חמישי יו�

.dltzd e` -fn- ...dwcvd zerne -92- :zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)

äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)

äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

.úeìbä CLî ïîæ ìk,d`a ,dxez ozn zrya dzidy zelbzdd - ¨§©¤¤©¨
eli`e ;dhnln dcear iciÎlr `ly ,dlrnln zexxerzda ,xen`k

,zelbd onfa epiyrne epizceara dielz ,`eal cizrly zelbzdd

,dîöòa äåönä àéä ¯ äåönä øëN íøBbä ékdevnd xky - ¦©¥§©©¦§¨¦©¦§¨§©§¨
oi` xe` zelbzd `ed ixd

,"mxeb"de ,`ed jexa seq

,ef zelbzd xveie `iand

.dnvr devnd df ixd

]x"enc` w"k zxrd

:`"hilyznbeck `lc"

mlyn dcyd lray oenn

edcy z` rxefe yxegy dfl

z` xviin rxefd oi`y)

ok oi`y dn ('ek oennd

dyer devndy ocic oecipa

.["dly xkyd z`ék¦
dúiNòa,devnd ly - ©£¦¨¨

éLîî-øBà éelb íãàä C ©§¦¨¨¨¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Laìúäì ,ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨§¦§©¥
,äfä íìBò úeiîLâa§©§¦¨©¤

dúeiç ìa÷îe ,dâð útì÷ úìLîî úçz älçz äéäL øáãa§¨¨¤¨¨§¦¨©©¤§¤¤§¦©Ÿ©§©¥©¨
,äpnî-ixdy ,inybd xaca `ed jexa seq oi` xe` ielib jyneiy ¦¤¨

itk ,dzhilyl oezpe dbep ztilwn ezeig lawn xzen inyb xac lk

,mincewd miwxta xaqedyíéøzîe íéøBähä íéøác ìk íäL¤¥¨§¨¦©§¦ª¨¦
:ïBâk ,úéiNòî äåönä íäa úéNòpL] -x''enc` w''k zxrd ¤©£¥¨¤©¦§¨©£¦¦§

:`''hily[:"mnec ,gnev ,igdn `nbec `iane"äæeæîe ïélôzä óì÷§©©§¦¦§¨
,äøBz øôñåici lre ,dbep ztilwn ezeig lawn ixd slwd - §¥¤¨

eze`a jynp ,dxez xtq e` ,dfefn e` ,oilitz ly devnl ezkitd

xacdy ixd igxkd - .devnd ici lr jynpd seq oi` xe` ielib ,slw

xedh didi ,devnd dyrp ea

- xzeneeðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ20àì : ¦§¨¦§¨¨Ÿ

íéîL úëàìîì øLëä- ª§©¦§¤¤¨©¦
,devn ea dyriiy xacl

íéøzîe íéøBäè àlà¤¨§¦ª¨¦
éôa,Eicedi ly eita - §¦

,dlik`lBðéàL âBøúà ïëå§¥¤§¤¥
,äìøò,d`ad ddbda - ¨§¨

oi` recn ,owfd epax xiaqn

m` ,devn dyrp bexz`d

:dlxr zepya oiicr `ed*
àéä äìøòäL) ääâä¤¨¨§¨¦

ìMîúBàîhä úBtìw L ¦¨Ÿ§¦©§¥
äiìò íäì ïéàL éøîâì§©§¥¤¥¨¤£¦¨

,íìBòìdppi` dlxr - §¨
,mrt s` ,zelrzdl dleki

yelyn mzeig milawnd mixac mze` lk mb jke .dyecwl

miyeryk mb ,dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ze`nhd zetilwd

,devn mdaäàaä äåöî ìk ïëå ,íéiç õòa áeúkL Bîk§¤¨§¥©¦§¥¨¦§¨©¨¨
íBìLå ñç äøáòayelyn dzeig ,ixd ,zlawn dxiard ik - ©£¥¨©§¨

dyecwl zelrzdl dleki `id oi` okle ,ixnbl ze`nhd zetilwd:(

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`

devnd ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda

,mxa .oeilrd oevxd

miiwn `ed mda mixacdyk

mixzen mixac md ,devn

`ly dyrp dfe ,mixedhe

zlret - dxiar ici lr

eidy ,mixac mze`a devnd

ztilw zlynn zgz f` cr

cg`zdle zelrzdl ,dbep

,`ed jexa seq oi` xe` mr

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaL,dwcvd inc e` ,bexz`d e` ,oilitzd slway zeigd - ¤¨¤
BðBöø àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ììëðå ìhaúîe äìBò¤¦§©¥§¦§¨§¥¨¤§

,íäa Laìîä Cøaúéepevxy ,mincewd miwxta epcnly itk - ¦§¨¥©§ª¨¨¤

dze` dyri icediy dvex d''awdy ,devna yaeln d''awd ly

;devnBøBà øézñäì ììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨§©§¦
.Cøaúéo`k cr .oeilrd oevxa dl` mixac ly zeigd zllkp okl - ¦§¨¥

ly zeigd zece` epcnl

ziyrp mday mixac mze`

ly slwd zeigk ,devnd

ly zeigd e` ,oilitzd

oldl .dnecke ,bexz`d

xywa mb xacd jky ,cnlp

zipeigd ytpd gekl

,sebd z` dignd zindad

- dbep ztilwn `id mby

geka zeynzydd ici lre

llkp ,devn meiwl ef ytp

devnd zyecwa df gek mb

.oeilrd oevxd `idyïëå§¥
äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä Lôð çkŸ©¤¤©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk íâ Laìúî àeä ¯zgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
`idy zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåöîä øëù íøåâä éë úåìâä êùî ïîæ ìë åðúãåáòå
éåìéâ íãàä êéùîî äúééùòá éë äîöòá äåöîä àéä
úåéîùâá ùáìúäì äèîì äìòîìî ä"á ñ"à øåà
ôéì÷ úìùîî úçú äìçú äéäù øáãá æ"äåòú

íéøåäèä íéøáã ìë íäù äðîî äúåéç ìá÷îå äâåð
óì÷ ïåâë úééùòî äåöîä íäá úéùòðù 'éøúåîå
øùëåä àì ì"æø øîàîëå äøåú øôñå äæåæîå ïéìéôúä
ïëå .êéôá íéøúåîå íéøåäè àìà íéîù úëàìîì

*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå

æî'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

:äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå

æî'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä

א.20. קה, שבת ראה



a'מח xc` b"i iying mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,dtilw ly ytp,Cøaúé BðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§¦§¨¥
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ìèáezindad ytpd geky ,ixd - ¨¥§¥¨

,xaqei dzr .devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny

zeevn ziiyr ici lr `wec e`lyzeiyrnzipeigd ytpd gek llkp

zeevn mb m` ik ,dyecwa

rny z`ixw ,dxez cenilk

miniiwny zeevn - dlitze

`le ,cala xeaica oze`

oneiwa mb - dyrnd geka

odlygeka miynzyn

d zipeigd ytpdzinda

llkp okle ,dbep ztilwny

.dyecwa gek eze`íâå§©
äøBz ãeîìz úåöîa§¦§©©§¨
älôúe òîL úàéø÷e§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëålr llkp - §©¥¨¤
zipeigd ytpd gek oci

jexa seq oi` xe`a zindad

,`edäiNòa ïðéàL óà©¤¥¨©£¦¨
Lnî úéîLbzeevny s` - ©§¦©¨

zervn`a eniiew `l el`

,ziynn zinyb diyr

útìw úìLîî úçzL¤©©¤§¤¤§¦©
dâð.cala xeaic ici lr m` ik -ïì àîé÷ àä íB÷î ìkîixd - Ÿ©¦¨¨¨©§¨¨

,epilr laewn,"éîc øeaãk åàì øeäøä"c(daygn) ''xedxd''y - §¦§¨§¦©¦
,xeaic enk epi`BúáBç éãé àöBé Bðéàåyiy zeevn oze`a - §¥¥§¥¨

,xeaica oda ynzydl,åéúôNa àéöBiL ãògxkdd ony - ©¤¦¦§¨¨
,xeaic didi - zeevn oze`ayïì àîé÷å,epilr laewne -úîé÷ò"c §©§¨¨©£¦©

åéúôN,milnd zxin` zrya -éåä,`ed -,"äNòîdyrn mb - §¨¨£¥©£¤
myk ,dbep ztilw zlynn zgzy zindad zipeigd ytpl jiiy dfk

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna xacdy`''hily x''enc` w''k.

ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éà ékíépLå ïBL ¦¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨§¦©¦
,íéiîLbä,zeinyba iehia icil mi`a mkxc ''dtd ze`ven'' mdy - ©©§¦¦

,dt lray dtya zeize`d ibeq lkúéðeiçä Lôð éãé ìò íà ék¦¦©§¥¤¤©¦¦
,Lnî óebä éøáàa úLaìnä úéîäaäd"l wxta epcnly itk - ©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©©¨

dlek `id ziwl`d ytpde zeidy ,dyrna devn ziiyrl xywa

ziwl`d ytpl zexyt`d oi` - inyb `ed sebd eli`e zipgex

zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrl sebd z` xxerle lertl

gd ytpdziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide sebd z` dignd zipei

ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd - inybd sebl

dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba ziwl`d

oi`y `vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze

- zipeigd ytpd ici lr m` ik z`f rval dleki ziwl`d ytpdìëå§¨
øúBé ìBãb çëa øaãnM äîgek xzei riwyn `edy lkk - ©¤§©¥§Ÿ©¨¥

,dlitzde dxezd ixeaicaLôpî úBçk øúBé Léaìîe ñéðëî àeä©§¦©§¦¥Ÿ¦¤¤
.elà íéøeaãa úéðeiçämiax zegek dyecwa milvepn `linne - ©¦¦§¦¦¥

.dbep ztilwn mzeig milawnd xzeiáeúkä øîàL eäæå21ìk" : §¤¤¨©©¨¨

."'Bâå äðøîàz éúBîöòdxezd zeaiz :xnelk - ''jenk in 'd - ©§©Ÿ©§¨§
,''dpxn`z izenvr lk'' ly ote`a xn`idl zekixv dlitzde

.sebd ly xyt`d lkk xzei ax gk oda riwydleøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø22íà" :,dxezd -äëeøò,dxecg -ìëa ©¥¦§¨¦§¨¨¦£¨§¨

,úønzLî ¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦¦§©¤¤
cneld mc`d ly epexkfa -

,dxezdðéà ¯ åàì íàå§¦©¥¨
,"úønzLîdlelre - ¦§©¤¤

,gkyidläçëMä ékly - ¦©¦§¨
,dxez ipipràéä,dxewn - ¦

Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤
ïäL ,úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤¥
úììëpä dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¦§¤¤

,äMã÷a íéîòôìj` - ¦§¨¦¦§ª¨
zllkp dbep ztilwyk

daiq lk oi` ,dyecwa

;dgkylLéznLk eðéäå§©§§¤©¦
ïçkytpde sebd ly - Ÿ¨

,zipeigdïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨
Bà äøBzä úMã÷a¦§ª©©¨

:älôzäzernynd idef - ©§¦¨
g"nx lka dkexr" ly

ote`a cnel `ed - "mixa`

`id ,"zxnzyn" `id f` - ,eixa` g"nx lk z` zxceg `idy

.dgkyl d`iand daiqd z` xiqd jka ik ,epexkfa zxnyp

,dbep ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr

oldl .dyecwa llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk

ici lr dyecwa llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp

zipeigd ytpd zipefip mdny milk`nd lk mb m` ik ;devn

ztilw zlynn zgz eid dl` milk`n mb - mdn dzeig zlawne

devn zniiwn zipeigd ytpdyk ixd - dpnn mzeig elaiwe dbep

zyecwa f` zllkp ,dl` milk`nn dlaiwy gekd zervn`a

ji` ,owfd epax xiaqi mb jka .milk`n mze` ly zeigd mb devnd

jtdiz ,dbep ztilwl dzr zkiiyd ,dfd mlerd lk ly zeigdy

- zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr :`eal cizrl dyecwl

cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy lr xearln xnyidl

`ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d icib (365) d"qy

mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l mcdy xenyl

`l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn d"qy mixney

g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y mewnl jyniz

myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd zeevn (248)

on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed xa` lky

.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk jk ,ytpd

zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke

ixd - l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

lk - dfd mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy

.ynn lreta zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp

íéøîà éèå÷éì
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

י.21. לה, א.22.תהלי� נד, עירובי�

'a xc` e''h-c''i zay-iyiy mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר י"ד שישי יו�

.ixnegde inybd -94- ...cere z`f -fn- :zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שישי�שבתי''ד�ט''ואדרב'

ב' אדר ט"ו קודש שבת

.zea`d enk -94- ...dnypd lk xy`k -94- :zxaern dpyl xeriy dxen

úàædlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ
,dyecwa zipeigd ytpd ly gekd,úøçà ãBòådlrn jka yi - §©¤¤

:ztqepúéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦
úBiúBàa úLaìúnä©¦§©¤¤§¦
Bà äøBz ãeîìúa øeacä©¦§©§¨

Bà ,ïäa àöBiëå älôz- §¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd

éøä ¯ úBiNòî úBöîìk ¦§©£¦£¥¨
Búeiçå Bìecbezegztzd - ¦§©

,mi`a df gek ly eneiwe

àeäL ,ícäî,mcd - ¥©¨¤
ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥
ìëàL ïé÷Lîe ïéìëà ìk̈¢¨¦©§¦¤¨©

eéäL ,íc eNòðå äúLå- §¨¨§©£¨¤¨
,ok iptl,dzìLîî úçz- ©©¤§©§¨

,dbep ztilw lye÷ðéå§¨§
,äpnî íúeiçdtilwn - ©¨¦¤¨

,dbepäzòådevn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya - §©¨
,ziyrnàéä,dbep ztilw -úììëðå áBèì òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤

LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé ìò ,äMãwa- ©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥
,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàadxez ly - §¦¥

,dlitze,Bæ äiNòa Bà- ©£¦¨
,devn dze` lyïä øLà£¤¥

ïädlitze dxezd zeize` - ¥
,devnd dyrneúeiîéðt§¦¦

íeL éìa ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¦
ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä¤§¥¨¦§©¨¦§¨
óBñ-ïéà-øBàa ïk íb©¥§¥
BðBöø àeäL àeä-Ceøä¤§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé¦§¨¥§©¨¦§¨
Lôð çk ïk íb äìBòå§¤©¥Ÿ©¤¤

.úéðeiçäjk ici lr dpd - ©¦¦
ly zeigd mb dyecwl dler

,dzye lk`y mixacd lk

gekd z` laiw mci lrye

cenll e` devnd z` miiwl

,dxezd z`àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk íb äìòz äæ éãé ìòå§©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep ztilw -.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd løLàk©£¤
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk23ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaL ¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤

ì úeèøôa,àBaø íéML- ¦§¨§¦¦¦
xtqnd `ed sl` ze`n yy

llk zenyp ly illkd

lrny zenypd .l`xyi

mihxt od ,df xtqn

sl`d ze`n yyn zevevipe

yy lk xy`ke ,onwlck -

,''`eax miyy'' ,sl` ze`n

zenypdLôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤
úBöî â"éøz ìk úéèøt§¨¦¨©§©¦§
äNòz àì ä"ñL :äøBzä©¨§¨Ÿ©£¤

ick ,odilr xearl `ly xnyidl -íc ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤¨
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå e÷ðéé àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦¤©¤Ÿ¦§¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîïänL ,éøîâì ,úBàîhä úBtì÷ Lylyn - ¥©©¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¤¥¤
,ixnbl ze`nhd zetilwdàúéøBàc äNòú àì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ©£¤§©§¨

dyrzÎ`ld wx `le -

mb `l` dxezayïäéôðòå§©§¥¤
,ïðaøcî ïäLitke - ¤¥¦§©¨¨

mby 'f wxta epcnly

,opaxcny dl` "mitpr"

ylyn mzeig milawn

lk .ixnbl ze`nhd zetilw

mzrtyd milawnd mixacd

ze`nhd zetilwd ylyn

mileki mpi` ,ixnbl

;dyecwl zelrzdl

mc`d ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke

ylyn ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`)

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î

94íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå

éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä

äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כ"ק וצ"ע". ישנ�, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינ� החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,

הנפש שכוח העני�, את מתחיל הזק� שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כא� שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר

נוגה מקליפת הבאי� ושתיה מאכילה ה� החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית

שני של בעבודה מפורט באופ� העני� את מסביר הזק� ורבנו � וכו' בקדושה � נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל �

ברו� סו� אי� ובאור יתבר� ברצונו יד� על מתאחדת הזה) העול� של החיות ג� (ובמילא החיונית שהנפש אי� ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי

החיונית? הנפש את להזכיר מתאי� יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשו� הזק� רבנו כא� משתמש איפוא, מדוע, � הוא

החיונית הנפש של פעולתה ובכ�, � במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנ� המצוות תרי"ג שבי� מפני הוא הטע� ש"אולי" שליט"א הרבי ומתר�

באברי� קשורה החיונית שהנפש מכיוו� ובמעשה, בדיבור בעיקר ובמעשה;מתבטאת שבדיבור המצוות כל נעשות יד� ועל שבה� גשמיי�

רבנו כא� משתמש לכ� החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשו� הזק�



מט 'a xc` e''h-c''i zay-iyiy mei Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר י"ד שישי יו�

.ixnegde inybd -94- ...cere z`f -fn- :zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שישי�שבתי''ד�ט''ואדרב'

ב' אדר ט"ו קודש שבת

.zea`d enk -94- ...dnypd lk xy`k -94- :zxaern dpyl xeriy dxen

úàædlrzn dxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ
,dyecwa zipeigd ytpd ly gekd,úøçà ãBòådlrn jka yi - §©¤¤

:ztqepúéðeiçä Lôð çkL¤Ÿ©¤¤©¦¦
úBiúBàa úLaìúnä©¦§©¤¤§¦
Bà äøBz ãeîìúa øeacä©¦§©§¨

Bà ,ïäa àöBiëå älôz- §¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd

éøä ¯ úBiNòî úBöîìk ¦§©£¦£¥¨
Búeiçå Bìecbezegztzd - ¦§©

,mi`a df gek ly eneiwe

àeäL ,ícäî,mcd - ¥©¨¤
ïäL ,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨¤¥
ìëàL ïé÷Lîe ïéìëà ìk̈¢¨¦©§¦¤¨©

eéäL ,íc eNòðå äúLå- §¨¨§©£¨¤¨
,ok iptl,dzìLîî úçz- ©©¤§©§¨

,dbep ztilw lye÷ðéå§¨§
,äpnî íúeiçdtilwn - ©¨¦¤¨

,dbepäzòådevn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya - §©¨
,ziyrnàéä,dbep ztilw -úììëðå áBèì òøî úëtäúî ¦¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤

LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé ìò ,äMãwa- ©§ª¨©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥
,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàadxez ly - §¦¥

,dlitze,Bæ äiNòa Bà- ©£¦¨
,devn dze` lyïä øLà£¤¥

ïädlitze dxezd zeize` - ¥
,devnd dyrneúeiîéðt§¦¦

íeL éìa ,Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¦
ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä¤§¥¨¦§©¨¦§¨
óBñ-ïéà-øBàa ïk íb©¥§¥
BðBöø àeäL àeä-Ceøä¤§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé¦§¨¥§©¨¦§¨
Lôð çk ïk íb äìBòå§¤©¥Ÿ©¤¤

.úéðeiçäjk ici lr dpd - ©¦¦
ly zeigd mb dyecwl dler

,dzye lk`y mixacd lk

gekd z` laiw mci lrye

cenll e` devnd z` miiwl

,dxezd z`àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk íb äìòz äæ éãé ìòå§©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep ztilw -.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd løLàk©£¤
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk23ú÷lçúnä ,ìàøNé ìëaL ¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥©¦§©¤¤

ì úeèøôa,àBaø íéML- ¦§¨§¦¦¦
xtqnd `ed sl` ze`n yy

llk zenyp ly illkd

lrny zenypd .l`xyi

mihxt od ,df xtqn

sl`d ze`n yyn zevevipe

yy lk xy`ke ,onwlck -

,''`eax miyy'' ,sl` ze`n

zenypdLôð ìk íi÷z§©¥¨¤¤
úBöî â"éøz ìk úéèøt§¨¦¨©§©¦§
äNòz àì ä"ñL :äøBzä©¨§¨Ÿ©£¤

ick ,odilr xearl `ly xnyidl -íc ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤¨
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå e÷ðéé àlL ,óebaL úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦¤©¤Ÿ¦§¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîïänL ,éøîâì ,úBàîhä úBtì÷ Lylyn - ¥©©¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¤¥¤
,ixnbl ze`nhd zetilwdàúéøBàc äNòú àì ä"ñù íéòtLð¦§¨¦Ÿ©£¤§©§¨

dyrzÎ`ld wx `le -

mb `l` dxezayïäéôðòå§©§¥¤
,ïðaøcî ïäLitke - ¤¥¦§©¨¨

mby 'f wxta epcnly

,opaxcny dl` "mitpr"

ylyn mzeig milawn

lk .ixnbl ze`nhd zetilw

mzrtyd milawnd mixacd

ze`nhd zetilwd ylyn

mileki mpi` ,ixnbl

;dyecwl zelrzdl

mc`d ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke

ylyn ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`)

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î

94íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå

éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä

äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כ"ק וצ"ע". ישנ�, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינ� החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,

הנפש שכוח העני�, את מתחיל הזק� שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כא� שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר

נוגה מקליפת הבאי� ושתיה מאכילה ה� החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית

שני של בעבודה מפורט באופ� העני� את מסביר הזק� ורבנו � וכו' בקדושה � נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל �

ברו� סו� אי� ובאור יתבר� ברצונו יד� על מתאחדת הזה) העול� של החיות ג� (ובמילא החיונית שהנפש אי� ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי

החיונית? הנפש את להזכיר מתאי� יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשו� הזק� רבנו כא� משתמש איפוא, מדוע, � הוא

החיונית הנפש של פעולתה ובכ�, � במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנ� המצוות תרי"ג שבי� מפני הוא הטע� ש"אולי" שליט"א הרבי ומתר�

באברי� קשורה החיונית שהנפש מכיוו� ובמעשה, בדיבור בעיקר ובמעשה;מתבטאת שבדיבור המצוות כל נעשות יד� ועל שבה� גשמיי�

רבנו כא� משתמש לכ� החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשו� הזק�



a'נ xc` e"h ycew zay Ð fl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,ixnbl ze`nhd zetilwdúBìòì úéðeiçä Lôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤©¦¦©£
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìàïéàL ,úBàîhä úBtì÷ L ¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦©§¥¤¥

,éøîâì äøáòäå ìeha íà ék íìBòì äiìò ïäìzetilwd yly - ¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨§©§¥
ik dyecwl ozelrdl zexyt` oi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd

.ixnbl olhal m`Bîk§
áeúkL24çeø úàå" : ¤¨§¤©

ïî øéáòà äàîhä©ª§¨©£¦¦
;"õøàäxg`ne - ¨¨¤

ylyn mirtypd mixacdy

,ixnbl ze`nhd zetilwd

zelrzdl mzexyt`a oi`

mc` xeari m`e ,dyecwl

zeevn d"qyn zg` lr

- "oditpr" e` dyrzÎ`ld

dyecwl zelrzdl leki `l

hxt eze`tpd lyoaen ixd ;dxiar dze`a ea ynzydy zipeigd y

lr xearln ezexnyid ici lrylk`ed ,dyrzÎ`ld zeevn d"qy

y gihanlk,dyecwl zelrzdl lkez zipeigd eytpúBöî ç"îøe§©¦§

äNòick ,icedi ly zihxt ytp lk miiwz dyrd zeevn z` - £¥
éLîäìBì úBìòäì ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà C- §©§¦¥¨§©¨§©£

,d''awdlç"îøaL úéðeiçä Lôpä úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáàytpd dlrzn ,zeevn meiw ici lry - ¤§¥©§¦¨

mr zcg`zne zxywzne

,d''awdíéãçàì úBéäì¦§©£¨¦
,Lnî,d''awd mr -Bîk ©¨§

Cøaúé BðBöøa äìòL¤¨¨¦§¦§¨¥
äøéc Bì úBéäì¦§¦¨

íäå ,íéðBzçzaixa` - ©©§¦§¥
ytpd ly zeigde mc`d

miyrp ,mday zipeigdBì-

,d''awdlBîk äákøîì§¤§¨¨§
.úBáàä''dakxn'' eidy - ¨¨

eid mdixa` lky ,d''awdl

jk - b''k wxta epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha

oipr ici lr ,d''awdl ''dakxn'' icedi lk ly eixa` lk eidi

.zeevnd

íéøîà éèå÷éì
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

ב.24. יג, זכרי'

. . .mei meid

iyily meiipy xc` hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`xwie :yneg
.cpÎhn :mildz

.l"f i"x`dn ÎenÎ . . . ozp dfle :`ipz

בקמ�. ולא בחול� הכ"� � שבראת מה כל על אומרי� נפשות בורא בברכת

axd xne`y zeciqgd ixn`n cenli xy`k wx riaydl leki ,zexywzdl dweyzd lceb
ibq `l cala mipt zi`xa ik ,azeke[ic].

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

iying meiipy xc` `ib"yz'd

השקל. מחצית מלכנו. אבינו סליחות, מוקד�. אסתר תענית

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`xwie :yneg
.dqÎq :mildz

.'ebe jvx` . . . k"g`y wx :`ipz

,zeipgexa invrd dxewne dyxya dkld lk zpad (` :mixwr mipipr ipy zllek zeciqg
dkld lk oipr zpad (a .g"`ca x`eank epipr itl mlere mler lka zebixcne zexitqa epiid
dceara oipr dfa `evnl jixv n"n ,dxezd oice iwl` lkye dnkg `idy mbdy epiid ,dceara

.df mler iiga mc`d zbdpda

iyy meiipy xc` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`xwie :yneg
.gqÎeq :mildz

.e"g dxiara . . . dpde .fl wxt :`ipz

htx`crb j`c h`d qr .'dl oaxw mkn aixwi ik mc` :fi` zepaxwd zyxt oet aiedp` xrc¨¨¨
l`f yprn ` f` icka ,aixwi ik mc` :iax xrhl` xrc hb`f ,'eb aixwi ik mkn mc` oiihy¨¨

fi` z"iyd ev xrhpdrp orxree�מכoiif aixwn ,oaxw xrc oiif sx`c oiil` jii` oet ,'dl oaxw
.zindad ytp ortexrbp` hxree q`ee rxd xvi mrc ,dnda rprbii` oiif¨¨

iytg mebxz

?"'eb aixwi ik mkn mc`" aezk zeidl 'id jixv ."'dl oaxw mkn aixwi ik mc`" :`id zepaxwd zyxt zlgzd

zeidl jixv mknvr mkn - ''dl oaxw mkn' ixd ,z"iydl axwzi mc`y ick - 'aixwi ik mc`' :owfd x"enc` xne`

.zindad ytp `xwpy rxd xvid z` - zihxtd "dnda"d z` aixwdl ,oaxwd

íåé
ïåùàø
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שכל הזמן אין ממנו ידיעות, וכנראה שאפילו אחיו שי' אין יודעים מהנעשה אתו עמו, אלא 

כי פשוט הוא, אשר, כמו שאיש הישראלי  ובאתי לעוררו, אף  נודעתי אודות הכתובת שלו,  שבהזדמנות 

בכלל - כל הנולד להורים מבני ישראל כל ימיו יהי' איש ישראלי, ולא עוד אלא שאפילו אלו שאין הנהגתם 

מתאימה לזה ככל הדרוש, עליהם נאמר בל ידח ממנו נדח וסו"ס יקוים פתגם רז"ל זרוק חוטרא אאוירא 

אעיקרי' קאי.. כן הוא בהנוגע לבני הורים חסידים.

איני יודע פרטי הנהגתו עתה, הקביעות עתים שלו בלימוד התורה בכלל, ובלימוד תורת החסידות 

בפרט, אבל מובן שיש חשש, כיון שנמצא בפנה רחוקה שלא באה תוספת וחיזוק בענינים אלו ובעניני תומ"צ 

ההעלמות  על  להתגבר  או  א(  דרכים,  שתי  רק  שישנם  מקומות,  בכמה  המבואר  ע"פ  מובן,  ומזה  בכלל, 

או באם  ב(  לו,  וכל המוסיף מוסיפין  הציווי דמעלין בקדש  ולקיים שם  נמצאים  בה  וההסתרים בהפנה 

מאיזה סיבה אין מתגברים על העלמות אלו, שאז ההעלמות מתגברים על האדם, וכמ"ש ולאום מלאום 

יאמץ כשזה קם וכו', מוכרח הדבר להעתיק מקום מגורו לעיר בה נמצאים כמה וכמה מבני ישראל החרדים 

לדבר ה', שאז גם הנסיונות מתמעטים, וכיון שסו"ס עושים אחת משתי אלה, הרי יפה שעה אחת קודם.

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.



ני . . .mei meid

iyily meiipy xc` hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`xwie :yneg
.cpÎhn :mildz

.l"f i"x`dn ÎenÎ . . . ozp dfle :`ipz

בקמ�. ולא בחול� הכ"� � שבראת מה כל על אומרי� נפשות בורא בברכת

axd xne`y zeciqgd ixn`n cenli xy`k wx riaydl leki ,zexywzdl dweyzd lceb
ibq `l cala mipt zi`xa ik ,azeke[ic].

iriax meiipy xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`xwie :yneg
.hpÎdp :mildz

.'ek ediign Î92Î . . . xak mbe :`ipz

eixagn dcixtd zkxa lawie ,orbpiixax`t oryiciqg ` xcqi execn mewnn driqpd mxh
hip l`npiiw jif hxd`t orn liiee ,hip jif orprbrf miciqg :recid xn`nke ,miaehd¨

dgtyn oii` orn fi` - fi`'n e`ee ,xrcp`p`t[miwgxzn] mirqep mpi` mlerl ik ,micxtp `l miciqg] ©©
[zg` dgtyn mpid - mdy mewn lka .edrxn yi`.

iying meiipy xc` `ib"yz'd

השקל. מחצית מלכנו. אבינו סליחות, מוקד�. אסתר תענית

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`xwie :yneg
.dqÎq :mildz

.'ebe jvx` . . . k"g`y wx :`ipz

,zeipgexa invrd dxewne dyxya dkld lk zpad (` :mixwr mipipr ipy zllek zeciqg
dkld lk oipr zpad (a .g"`ca x`eank epipr itl mlere mler lka zebixcne zexitqa epiid
dceara oipr dfa `evnl jixv n"n ,dxezd oice iwl` lkye dnkg `idy mbdy epiid ,dceara

.df mler iiga mc`d zbdpda

iyy meiipy xc` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`xwie :yneg
.gqÎeq :mildz

.e"g dxiara . . . dpde .fl wxt :`ipz

htx`crb j`c h`d qr .'dl oaxw mkn aixwi ik mc` :fi` zepaxwd zyxt oet aiedp` xrc¨¨¨
l`f yprn ` f` icka ,aixwi ik mc` :iax xrhl` xrc hb`f ,'eb aixwi ik mkn mc` oiihy¨¨

fi` z"iyd ev xrhpdrp orxree�מכoiif aixwn ,oaxw xrc oiif sx`c oiil` jii` oet ,'dl oaxw
.zindad ytp ortexrbp` hxree q`ee rxd xvi mrc ,dnda rprbii` oiif¨¨

iytg mebxz

?"'eb aixwi ik mkn mc`" aezk zeidl 'id jixv ."'dl oaxw mkn aixwi ik mc`" :`id zepaxwd zyxt zlgzd

zeidl jixv mknvr mkn - ''dl oaxw mkn' ixd ,z"iydl axwzi mc`y ick - 'aixwi ik mc`' :owfd x"enc` xne`

.zindad ytp `xwpy rxd xvid z` - zihxtd "dnda"d z` aixwdl ,oaxwd

íåé
ïåùàø
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr



.נב . .mei meid

zayxekf zyxt ,ipy xc` bib"yz'd

צדקת�. אומרי� אי� הרחמי�, אב אומרי� ה'. אמר כה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`xwie :yneg
.`rÎhq :mildz

.dltzd ÎfnÎ . . . zerne :`ipz

oi` j`eey hxree'n f` .dxez ixacn mdici etxy ,micitxa l`xyi mr mglie wlnr `eaie
mrc R` hldiw oe` wlnr hnew ,miiwle zeyrl zpn lr j`c fi` dxezd cenil xrc q`ee ,dxez¨¨¨
ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize` `eax miyy yi z"x ,l`xyi mr mglie ,orci`
.dxezd zyecw hl`w hk`n wlnr oe` - ,dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg`
itl` iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,miyp` epl xga dfl dvrde
.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi 'l wlnra mgld `ve .l`xyi

iytg mebxz

dxezd cenily ,dxeza mitxznyk ."dxez ixacn mdici etx"y - "micitxa l`xyi mr mglie wlnr `aie"

`eax miyy yi z"x - "l`xyi mr mglie" ;icedi ly ezeadlzd opvne wlnr `a - miiwle zeyrl zpn lr ixd `ed

opvn wlnre - dxeza ze` aezkl l`xyi lk ebdp okle ,dxeza zg` ze` el yi l`xyin cg` lkc - ,dxezl zeize`

iy`x yi xec lkay ,`xc lka dync `zehytz`e ,dyn iyp` ,"miyp` epl xga" :dfl dvrde .dxezd zyecw z`

.deya mewn lkae onf lkae xec lka zigvp `id dxezdy itl ,cigi oeyla - "wlnra mgld `ve" .l`xyi itl`

oey`x meimixet ,ipy xc` cib"yz'd

ולאבד. ולהרג ולאבד, להרג יא) (ח, קוראי�: המגילה בקריאת

לפניה�. עמד לא ואיש בפניה�, עמד לא ואיש ב) (ט.

המגילה. את מנענעי� השנית", הזאת הפורי� "אגרת הזאת", "האגרת באמירת

ביו�. ג� � שהחינו הצדיקי�. כל ברוכי� יעקב: שושנת נוסח

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ev :yneg
.erÎar :mildz

.ixnegde Î94Î . . . cere z`f :`ipz

miligzn micenrd lk `l oke .r"ta cenra ond ipa zxyr eazkp `l x"enf`` azky dlbna
."jlnd" zaiza

`id efe ipt 'iga `ide" :l"v ,yeal 'iga dpde ligznd sirq yeal e`iai d"c xe`ia `"eza
"q"kcq 'iga wizr 'iga `idy ..zxzzqndinizq lkc `nizq][o`edd meia 'iga dpde" :`"p yie ,

d`ixal wizr dyrp zeliv`c 'ln ok` `iqxeka d`ixaa zppwnd d`lir `ni` dpia 'iga `ed
'igaa `ed `edd meia 'igan elit`y d`ixad mlera zelbzda d`a dpi`e d`ixan deabe wzrpy

q"id lkn zlawny itl 'iv`c 'ln `xwp oky ipt xizq` xn`py dne .xzqde mlrd[zexitq 'i]

."'ek 'lnay 'kg dyrp 'kgay 'lnne 'ln xzk dyrp 'iv`c xzkc 'lnn

ipy meimixet oyey ,ipy xc` ehb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ev :yneg
.grÎfr :mildz

.zea`d Î94Î . . . lk xy`k :`ipz

xy` micaerde milikyndn beqe beq lk liaya azk irvn`d x"enc` xy` ,xn` x"enf``
xear eazkpe ,miillk mdy dxe` ixrye cegid xry cal ,cgein xtqe mixn`n miciqgd zcra
.zeciqgd zxezc ziaÎsl` - dxe` ixrye ,zeciqgd zxezc gztnd `ed cegid xry :miciqgd lk

íåé
éùéîç
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

íåé
éùù
:mildz

ar wxtn

er wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� גנוב? בחפץ אשה לקדש אפשר מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨

¯ øënL øçà eLàéúpL ïéa ,ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa ¯¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä äð÷̈¨©¥©§¥§¦§

'שינוי נתהווה הגנוב החפ� את לרשותו הכניס הקונה כאשר

וסובר הקונה. לרשות הגנב מרשות עבר החפ� – רשות'

מקנה אינו עדיי� הבעלי� ייאוש גניבה שלעני� שא� הרמב"�,

לגנב החפ� הי"ג)את פ"א שינוי(לעיל בצירו� ייאוש מקו� מכל ,

קונה. רשות,

משנה' ה'מגיד מסביר ה"ז)בכ� פ"ה שא�(אישות הדי�, את

מקודשת. – ממנו התייאש שבעליו לאחר גזול בדבר אשה קידש

יש ליאוש שבנוס� אלא קונה? אינו לבדו ייאוש כאמור, והרי

האשה. ליד עוברת שהגזילה רשות, שינוי ג� כא�

וה� ייאוש ה� יש בו מקרה בכל הרמב"�, לדעת והנה,

– למה קד� מה משנה ולא נקנית. הגזילה – רשות העברת

הרשות. שינוי או הייאוש

הרא"ש יח)א� סי' פ"י א�(ב"ק רק קונה רשות ששינוי סובר

בהיתר, הקונה לידי החפ� בא זה, במקרה כי לו. קד� הייאוש

ייאוש בטר� לרשותו בא א� כ� שאי� מה התייאש. שבעליו לאחר

בעליו. ברשות ועודנו באיסור, לידיו הגיע שהחפ� הרי הבעלי�,

לא – התייאש שהנגזל לפני אשה יקדש הגזל� א� זה, לפי

הקידושי�. יחולו

[` ,bpy oniq oyegd zevw]

שני יו� מגניבה גרועה צביעות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰úòa çlä úcîa çézøé àìå§Ÿ©§¦©§¦©©©§¥

äãét÷ä äøBzä éøäL ;øúBéa äpè÷ äcnä äúéä elôàå ,ããBnL¤¥©£¦¨§¨©¦¨§©¨§¥¤£¥©¨¦§¦¨

.àeäL ìëa úBcnä ìò©©¦§¨¤

הכלי לתו� ישפו� לא קצ�, בו שיש משקה המוכר כלומר:

וא� מלא. הכלי כאילו ויראה הקצ�, שיעלה כדי במהרה

תורה אמרה ומשקלות במידות מפרוטה, פחות שווה שהקצ�

– אפילו – עול תעשו ביותרdxeyna"לא זעירה מידה שהיא ,"

ס"א) מדות הל' .(שוע"ר

– וגזילה גניבה מכל יותר חומר זה באיסור מצינו ועוד

א� א� מדויק, בלתי משקל של ייצורו עצ� את אסרה התורה

בפועל. בו רימה לא

לומר: יש הדבר בטע�

חברו. ממו� את לקחת הוא הגנב של היחיד הרצו� בגניבה,

הממו� אכ� בה בפועל, הגניבה את רק אסרה התורה זה בעני�

נלקח;

כפולות: פני� מעמיד ומשקלות, במידות שמרמה אד� ואילו

ויחד ביושר, שנוהג מראה ובכ� ושוקל, מודד כ� הוא אחד מצד

לשלול כדי וגונב. מרמה ובכ� חסר במשקל משתמש זאת ע�

חסר משקל ייצור את א� התורה אסרה כזו, וצביעות ערמומיות

(150 ע' כז .(לקו"ש

שלישי יו� הארמי לבן כלפי למדנית טענה

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äNòðå äìè ìæb̈©¨¤§©£¨

.íéìòaä eLàéúð àlL ét ìò óà ,eäð÷å ,Bãéa éepL äæ éøä Y ìéà©¦£¥¤¦§¨§¨¨©©¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦

של התרפי� את גנבה ורחל מאר� ברח אבינו יעקב כאשר

ומשפחתו. יעקב של בכליה� פסיליו אחר לב� חיפש אביה,

. חטאתי ומה פשעי "מה באומרו: בפניו, כ� על קבל יעקב

ואילי שכלו, לא ועזי� רחלי� – עמ� אנכי שנה עשרי� זה .

אכלתי" לא לח)צאנ� לא, .(ויצא

ת השאלה: בעיניונשאלת כגנב שנחשד על יצאה יעקב לונת

שהביא העובדה את לציי� לנכו� מוצא הוא מדוע כ�, א� לב�.

ליושרו? הוכחה מהווה הדבר וכי ללב� ברכה

לבאר: יש אלא

העדר לבעל מדווחי� ה� להתחכ�. גנבי� רועי� של דרכ�

וולדות לוקחי� ולמעשה הוולדות, את הפיל מהצא� חלק כי

– שכלו" לא ועזי� "רחלי� יעקב: דברי פשר זה לעצמ�.

והעיזי� שהרחלי� האומרי� הוולדות כגונבי נהגתי לא מעודי

שיכלו.

" כ�: על לי`iliיתר היתה כאשר ג� אכלתי". לא צאנ�

ממני להוציא תוכל לא די� פי שעל כ� מצאנ� לקחת אפשרות

אפילו האיל את קונה איל ונעשה טלה הגוזל שהרי הגניבה, את

לקחתי. לא זאת בכל הבעלי�, נתייאשו לא

חלילה?! בגניבה אותי להאשי� יתכ� אי� כ�, וא�

[dxezd lr miigd xe`]

רביעי יו� אסור או מותר – מאל-עריש לולבים ייבוא

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äãN Bà úéa ìæb̈©©¦¨¤

.dëBúa øáòì øeñà ¯¨©£Ÿ§¨

ידוע כאשר רק נאמרה – מגזילה ליהנות שאסור – זו הלכה

בהמש� באי� הדברי� שהרי גזילה. שזו מוחלטת בוודאות

שידע והוא . . הגזול בדבר להנות "אסור הקודמת: להלכה

i`cea."עצמה הגזילה הוא זה שדבר

מצוה! לצור� הוא בגזילה שהשימוש בעת הדבר שונה

באה תהא שלא מצוה, "לעני� הזק�: אדמו"ר כותב וכ�

אפילו מחמירי� הנחהmzqaבעבירה, רק זו א� ג� כלומר, ."

כדי בו, מלהשתמש להמנע יש – לכ� וודאות ואי� גזול, שהדבר

בעבירה". הבאה "מצוה זו תהא שלא

המיני� לארבעת בנוגע שנאמרה מהלכה לדבר (או"חראיה
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ראשו� יו� גנוב? בחפץ אשה לקדש אפשר מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰äáðbä ïî íéìòaä eLàéúð¦§¨£©§¨¦¦©§¥¨

¯ øënL øçà eLàéúpL ïéa ,ápbä øëî Ck øçàå eLàéúpL ïéa ¯¥¤¦§¨£§©©¨¨©©©¨¥¤¦§¨£©©¤¨©

.úeLø éepLå Leàéa ç÷Blä äð÷̈¨©¥©§¥§¦§

'שינוי נתהווה הגנוב החפ� את לרשותו הכניס הקונה כאשר

וסובר הקונה. לרשות הגנב מרשות עבר החפ� – רשות'

מקנה אינו עדיי� הבעלי� ייאוש גניבה שלעני� שא� הרמב"�,

לגנב החפ� הי"ג)את פ"א שינוי(לעיל בצירו� ייאוש מקו� מכל ,

קונה. רשות,

משנה' ה'מגיד מסביר ה"ז)בכ� פ"ה שא�(אישות הדי�, את

מקודשת. – ממנו התייאש שבעליו לאחר גזול בדבר אשה קידש

יש ליאוש שבנוס� אלא קונה? אינו לבדו ייאוש כאמור, והרי

האשה. ליד עוברת שהגזילה רשות, שינוי ג� כא�

וה� ייאוש ה� יש בו מקרה בכל הרמב"�, לדעת והנה,

– למה קד� מה משנה ולא נקנית. הגזילה – רשות העברת

הרשות. שינוי או הייאוש

הרא"ש יח)א� סי' פ"י א�(ב"ק רק קונה רשות ששינוי סובר

בהיתר, הקונה לידי החפ� בא זה, במקרה כי לו. קד� הייאוש

ייאוש בטר� לרשותו בא א� כ� שאי� מה התייאש. שבעליו לאחר

בעליו. ברשות ועודנו באיסור, לידיו הגיע שהחפ� הרי הבעלי�,

לא – התייאש שהנגזל לפני אשה יקדש הגזל� א� זה, לפי

הקידושי�. יחולו

[` ,bpy oniq oyegd zevw]

שני יו� מגניבה גרועה צביעות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰úòa çlä úcîa çézøé àìå§Ÿ©§¦©§¦©©©§¥

äãét÷ä äøBzä éøäL ;øúBéa äpè÷ äcnä äúéä elôàå ,ããBnL¤¥©£¦¨§¨©¦¨§©¨§¥¤£¥©¨¦§¦¨

.àeäL ìëa úBcnä ìò©©¦§¨¤

הכלי לתו� ישפו� לא קצ�, בו שיש משקה המוכר כלומר:

וא� מלא. הכלי כאילו ויראה הקצ�, שיעלה כדי במהרה

תורה אמרה ומשקלות במידות מפרוטה, פחות שווה שהקצ�

– אפילו – עול תעשו ביותרdxeyna"לא זעירה מידה שהיא ,"

ס"א) מדות הל' .(שוע"ר

– וגזילה גניבה מכל יותר חומר זה באיסור מצינו ועוד

א� א� מדויק, בלתי משקל של ייצורו עצ� את אסרה התורה

בפועל. בו רימה לא

לומר: יש הדבר בטע�

חברו. ממו� את לקחת הוא הגנב של היחיד הרצו� בגניבה,

הממו� אכ� בה בפועל, הגניבה את רק אסרה התורה זה בעני�

נלקח;

כפולות: פני� מעמיד ומשקלות, במידות שמרמה אד� ואילו

ויחד ביושר, שנוהג מראה ובכ� ושוקל, מודד כ� הוא אחד מצד

לשלול כדי וגונב. מרמה ובכ� חסר במשקל משתמש זאת ע�

חסר משקל ייצור את א� התורה אסרה כזו, וצביעות ערמומיות

(150 ע' כז .(לקו"ש

שלישי יו� הארמי לבן כלפי למדנית טענה

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äNòðå äìè ìæb̈©¨¤§©£¨

.íéìòaä eLàéúð àlL ét ìò óà ,eäð÷å ,Bãéa éepL äæ éøä Y ìéà©¦£¥¤¦§¨§¨¨©©¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦

של התרפי� את גנבה ורחל מאר� ברח אבינו יעקב כאשר

ומשפחתו. יעקב של בכליה� פסיליו אחר לב� חיפש אביה,

. חטאתי ומה פשעי "מה באומרו: בפניו, כ� על קבל יעקב

ואילי שכלו, לא ועזי� רחלי� – עמ� אנכי שנה עשרי� זה .

אכלתי" לא לח)צאנ� לא, .(ויצא

ת השאלה: בעיניונשאלת כגנב שנחשד על יצאה יעקב לונת

שהביא העובדה את לציי� לנכו� מוצא הוא מדוע כ�, א� לב�.

ליושרו? הוכחה מהווה הדבר וכי ללב� ברכה

לבאר: יש אלא

העדר לבעל מדווחי� ה� להתחכ�. גנבי� רועי� של דרכ�

וולדות לוקחי� ולמעשה הוולדות, את הפיל מהצא� חלק כי

– שכלו" לא ועזי� "רחלי� יעקב: דברי פשר זה לעצמ�.

והעיזי� שהרחלי� האומרי� הוולדות כגונבי נהגתי לא מעודי

שיכלו.

" כ�: על לי`iliיתר היתה כאשר ג� אכלתי". לא צאנ�

ממני להוציא תוכל לא די� פי שעל כ� מצאנ� לקחת אפשרות

אפילו האיל את קונה איל ונעשה טלה הגוזל שהרי הגניבה, את

לקחתי. לא זאת בכל הבעלי�, נתייאשו לא

חלילה?! בגניבה אותי להאשי� יתכ� אי� כ�, וא�

[dxezd lr miigd xe`]

רביעי יו� אסור או מותר – מאל-עריש לולבים ייבוא

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äãN Bà úéa ìæb̈©©¦¨¤

.dëBúa øáòì øeñà ¯¨©£Ÿ§¨

ידוע כאשר רק נאמרה – מגזילה ליהנות שאסור – זו הלכה

בהמש� באי� הדברי� שהרי גזילה. שזו מוחלטת בוודאות

שידע והוא . . הגזול בדבר להנות "אסור הקודמת: להלכה

i`cea."עצמה הגזילה הוא זה שדבר

מצוה! לצור� הוא בגזילה שהשימוש בעת הדבר שונה

באה תהא שלא מצוה, "לעני� הזק�: אדמו"ר כותב וכ�

אפילו מחמירי� הנחהmzqaבעבירה, רק זו א� ג� כלומר, ."

כדי בו, מלהשתמש להמנע יש – לכ� וודאות ואי� גזול, שהדבר

בעבירה". הבאה "מצוה זו תהא שלא

המיני� לארבעת בנוגע שנאמרה מהלכה לדבר (או"חראיה
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א) :תרמט,

מארבעת אחד בעצמו לקטו� ליהודי שאי� פוסק הרמ"א

את קיבל א� א� נכרי, של בקרקע הגדלי� מעצי� המיני�

אינה ו"קרקע ה�, קרקעות גוזלי שנכרי� משו� זאת, רשותו.

נשארת אלא הגזל� בחזקת אינה הקרקע אומר: הווי נגזלת".

בו לקיי� יכול הוא ואי� גזול דבר שבידו ויוצא הנגזל, בבעלות

המצוה. את

מלהשתמש להמנע יש מצוה שלצור� ההוכחה ומכא�

"סת� ההנחה שהרי גזול, שהדבר וודאות אי� א� ג� בגזילה

גמורה בוודאות איננה שדות" גוזלי יא)נכרי� גזילה, חו"מ .(שוע"ר

ו"דינא המדינה, חוקי פי על נעשה הקרקעות שקני� ובזמננו,

הלולב את לקטו� מניעה כל שאי� מסתבר – דינא" דמלכותא

רשותו את נת� הלה א� הנכרי מקרקע או"חומיניו תשובה (שערי

.תרמט)

חמישי יו� ההלוואה את שירש לווה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰øbä úà ìæBbä ïëå§¥©¥¤©¥

øbä úî Ck øçàå ,äåìî ìkä åéìò ó÷æå ,Bì äãBäå øæçå ,Bì òaLðå§¦§©§¨©§¨§¨©¨¨©Ÿ¦§¨§©©¨¥©¥

.Bãé úçzî dàéöBäì áiç ,äìæba äëfL ét ìò óà ¯©©¦¤¨¨©§¥¨©¨§¦¨¦©©¨

שטר נכתב ולראיה יעקב, מאביו, כס� שלווה ביוס� מעשה

השטר את מכר הוא למזומני�, נזקק עצמו האב כאשר חוב.

האב. נפטר זמ� לאחר לשמואל.

שעומד כמי – יוס� רשאי הא� ייחודית: שאלה יוצר הדבר

אסור שמא או שלו; חובו על לעצמו למחול – אביו תחת כעת

מהזכות שמואל את מנשל הוא שבכ� מאחר זאת, לעשות לו

מלא? בכס� קנה אותה החוב, שטר של

לשמואל, החוב את לפרוע יוס� חייב הפוסקי� רוב לדעת

למחול". יכול לעצמו שא� ואומר שחולק מי "יש א�

האמור, והמקרה הגר בגזילת שלפנינו ההלכה בי� וההבדל

את להוציא גר הגוזל את מחייב הרמב"� ביסודו: 'טכני' הוא

זכות כנגד עומדת הגזילה כי הגר, מות לאחר מידו הגזילה

העומדת היא לזר החוב שטר מכירת האמור, ובמקרה הירושה.

הירושה. זכות כנגד

[k"epae .b sirq ,eq oniq htyn oyeg jexr ogleye xeh d`x]

שישי יו� כסף מקבל ועוד רשות, בלי נכנס

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äãN CBúì ãøBiä©¥§§¥

ïéãîBà ,òhì äéeNòä äãN äúéä íà ¯ dòèðe ,úeLøa àlL Bøáç£¥¤Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¨¤¨£¨¦©§¦

.äãOä ìòaî ìèBðå ,dòhì Bæ äãNa ïzì äöBø íãà änk©¨¨¨¤¦¥§¨¤¦§¨§¥¦©©©¨¤

צרי� הבית בעל מדעתו שלא חברו לשדה שהיורד זה, בדי�

טעמי� מספר נאמרו נטיעותיו, שכר לו בערכו)לשל� אנציק"ת :(ראה

השביח הלה שהרי שנהנה, היות לשל� חייב הבית בעל א)

נכסיו; את

שהיה ממו� לו חס� שהלה "משתרשי", מטע� חייב הוא ב)

מבעל שנחס� זה ממו� זה. שבח להשביח כדי להוציא צרי�

לתובעו ויכול שדהו, לתו� היורד של כממונו נעשה השדה

השדה; מבעל

כאילו פועל, מדי� הוא ליורד לשל� השדה בעל של חיובו ג)

עבורו, תועלת זו שהרי לנטיעה. בפירוש שכרו השדה שבעל

בפניו". שלא לאד� ו"זכי�

ממשי, שבח לו השביח ולא חברו לשדה ביורד הדי� ומה

העבודה? על לשל� הבית בעל צרי� אז ג� הא�

שכתבו יש בדבר. הפוסקי� ד)נחלקו רסד, חו"מ שחייב(רמ"א

שכתבו יש א� מדעתו; שלא שעשה א� חו"מלשל� יואב חלקת (ראה

נכסיוט) את להשביח בלי מדעתו שלא לחברו מלאכה שהעושה

מלשל�. פטור הבית בעל –

שבת�קודש לסימנים עדים בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïé÷äánä ïéðîéqä©¦¨¦©ª§¨¦

Bà äcnäå .äøBz ïéc ,íB÷î ìëa íäét ìò ïéðãå íäéìò ïéëîBñ ¯§¦£¥¤§¨¦©¦¤§¨¨¦¨§©¦¨

.ïä ïé÷äáî ïéðîéñ Y . .ì÷Lnä©¦§¨¦¨¦ª§¨¦¥

המוצא יידע אי� לבעליה. אותה להשיב חייב אבידה המוצא

אפשר דרכ� ה'סימני�', נועדו כ� לש� האמיתיי�? הבעלי� מי

הבעלי�. הוא הסימני� נות� כי לוודא

לבעלות עדות להוות הסימני� של שבכוח� לכאורה, נמצא,

דבר: של היפוכו בהלכה מצינו ואול�, החפ�. על

פדחתו, א� מת. או הרוג נמצא פלוני כי וסיפרו עדי� באו

א� מתקבלת; העדות – פיה� על לזהותו ונית� קיימי� ופניו אפו

" מאלו, אחד ניטל mdlא� yiy it lr s`eteba mipniqובכליו

הוא" אחר שמא עליו, מעידי� אי� – שומא הל'ואפילו (רמב"�

כא) יג, לעדות!גירושי� שווה במידה ודאי כוח לסימני� שאי� הרי .

ולכ� מדרבנ�, הינה הסימני� מהימנות כלל בדר� והביאור:

על זאת, ע� התורה. מ� שהיא העדות של מזה נחות מעמד�

הרמב"�miwdaen"סימני� כדברי מדאורייתא, ג� לסמו� נית� "

שלפנינו. בהלכה

[a ,kw zenai ,xpl jexr]

'h - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd 'a xc` e"h

ראשו� יו�

ד ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� ואחר נ��ע א� � ה��ד�� מ�ית� ��גנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה��ע�
זה הרי � אצל� היה ו�ה��ד�� טע�, ��קר עדי� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�א�
טבח וא� �ג�ב; עצמ� ה�א �הרי כפל, ��ל�מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
ואינ� וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ����ע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�מכר
חמ�, מביא ואינ� �ב�עת�; על עדי� �י על א�� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קד� עדי� �א� וא� ה�פל. ע� מ���� החמ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�אי�

�לבד. ה�ר� א�א מ��� אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���בע,

יד·. ���לח קד� ����ע אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
��ב[השתמש] טענת וטע� יד, �� �לח א� אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ���ד��.

�� ��לח ��יו� ה�פל; מ� �ט�ר � עדי� �בא� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונ��ע,
וקנה�. �� נתח�ב ְְִֵַָָָיד,

וטע�‚. וחזר ונ��ע, �פ�ד�� אבדה טענת ה��ע� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכ�
ה�פל, מ� �ט�ר � עדי� �א� �� ואחר ונ��ע, ��ב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
רא��נה. מ�ב�עה ה�עלי� מידי ה��ד�� יצא ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��בר

עדי�„. �א� �� ואחר ונ��ע, �אבדה ��ב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָה��ע�
כפל, ��ל�מי מ��� � טע� ו�קר �ר��ת� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�האבדה
�ליסטיס ��גנבה ��טע� וה�א, אבדה"; �ל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
אנס, �לא ��גנבה טע� א� אבל �פט�ר; אנ�ס, �ה�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְמז��,
טענת�, �י על ל��� ח�ב �ה�א מ�ני ה�פל, מ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ט�ר

��ת�אר. �מ� ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר

עדי�‰. �א� �� ואחר ונ��ע, �פ�ד�� ��ב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, ��ב טענת �� וטע� וחזר �ר��ת�, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ�ה�א
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� � �ר��ת� ה�א �עדי� עדי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�א�
�עמי�, חמ�ה נ��ע וא� וטענה; טענה �ל על �פל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל���

��ר� וחמ�ה אצל�, �הפקד ה�ר� � ��ה מ��� [פינמצא ְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֶֶֶַַַָ
מהקר�] �ב�ע�ת.חמש חמ� �ל �פל�ת חמ�ה ְְֲִִֵֵֶָָמ���

.Â,ונ��ע אבדה טענת וטע� וחזר ונ��ע, ��ב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטע�
ה�איל � אבד ��א ה�א וה�דה נגנב, ��א עדי� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�בא�
על חמ� מ��� אינ� עדי�, �י על כפל ��ל�מי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ�מ���
המח�ב� �ה�מ�� �ה�דה; �י על א� אחר�נה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ�ב�עה

החמ�. מ� ��טר� ְְִֶֶֶַֹ�כפל,

.Êוה�דה ונ��ע�, ��ב טענת וטענ� ל�ני�, ��ר� ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר
את מ��מי� �ניה� � עדי� עליו �א� וה�ני מה�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מ�ציאי� אי� ה�פל, את ה��ד�� �על �פ� וא� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�ר�;
ה���עי� �ל ��אר חמ�, מ��� � �ה�דה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ד�.

מעצמ�. �ה�ד� ה��ד�� ְְִֵֶַַַָָ�ב�עת

.Áואחר ��גנב, ונ��ע ה��מר, את ��בע ה��ד�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ�על
ה��ב ל� וה�דה ה��ב, את ה��מר ותבע ה��ב, ה�ר ��ָ�ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
עדי� �בא� וכפר, ה��ב את ה��ד�� �על ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ��נב,
נפטר ��גנב, ���ע� ה��מר נ��ע �אמת א� � ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��נב
אי� נ��ע, ��קר וא� ל��מר. �ה�דאת� ה�פל מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��ב

ה �פ�� וא� ה��ב; מ� ה�פל ה�פל,מ�ציאי� את �עלי� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואחר ו���, ה��מר את ה�עלי� �בע� מ�ד�. מ�ציאי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי�
ואחר ��נב, לה� וה�דה ה�עלי� �תבע�ה� ה��ב ה�ר ��ָ�ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אי� � ��נב עדי� �בא� ,�� וכפר ה��מר �בע� ��ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אי� ה�פל, את ה��מר �פ� וא� ה��ב; מ� ה�פל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמ�ציאי�
א� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ה�י� וכ� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�ציאי�

מכר. א� ה��ב ַַַַָָָטבח

.Ë�ת�� �י על א� � קט� �ל �פ�ד�� ��ב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, �ד�ל, ��ה�א �תבע� קט�, ��ה�א ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָל�
אי� י�� "�י ��אמר: ה�פל, מ� �ט�ר זה הרי � עדי� ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�א�
נתינה ��היה וצרי� �ל��, קט� נתינת ואי� � רעה�" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאל

�גד�ל. �וי� ְְִִָָָ�תביעה

.Èהפקד� מעדר טלה ��נב �ג�� מר��ת�, ��נב ְַ�ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מר
ח�ב עדי�, עליו י� א� � אצל� �הפקד מ�יס וסלע ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְִִֶֶֶַאצל�,
לעדר� וה�לה למק�מ� ה�לע �החזיר �י על וא� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�כפל.
�לתה �הרי ה�עלי�, ���דיע עד �אחרי�ת�, ח�ב זה הרי �ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אבל �עליו. ���דיע עד �ל��, החזיר לא �כא�� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�מירת�;
ה�נ�ב �בר והחזיר מ�ית�, �לי א� חבר� מ�יס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��נב
� �חזירת� ידע� ולא �גנבת�, ה�עלי� ידע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמק�מ�

מע�תיו. את ��מנה עד �אחרי�ת�, ח�ב ה��ב ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָעדי�

.‡Èלא וא� �ט�ר. � ה�ני� �ל� �מצא� �יס�, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה
אינ� מני� אפ�� � �חזירת� ולא �גנבת� לא ה�עלי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידע�
מאחרי�ת�. נפטר למק�מ�, �החזיר� �יו� א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָצרי�;

.·Èאבל ח�י�. ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
לעדר והחזיר� ה�עלי�, �� וידע� חבר�, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה��נב
וא� �אחרי�ת�; ח�ב � נגנב א� �מת ה�עלי�, מ�עת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��א
ה�עלי�, ידע� לא וא� �ט�ר. � �למה והיא ה�א� את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנ�
ה�א� את ��נ� �י על א� � �חזירת� ולא �גנבת� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ה�עלי�, את ���דיע עד �אחרי�ת� ח�ב � �למה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

ל�ד� �הרי ה�נ�ב; ה�לה את ���מר� �ר�[הרגילו]�די ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ��עדר ה�א� �אר מ�ר� ח�� ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ה�א;‡. �ד�ל וע�� ��נב, החפ� ה��ב מ� לקנ�ת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאס�ר
�נב�ת לגנב ל� וג�ר� עברה, ע�ברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ�הרי
נאמר: זה ועל ��נב; אינ� ל�קח, ימצא לא �א� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחר�ת,

נפ��". ��נא ��ב, ע� ְִֵֵַַָ"ח�לק

ה�ר·. �� ואחר ה�עלי�, נתיא�� ולא �מכר, ַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹה��נב
�נב� ה�א זה �ל�ני ��כר� החפ� ��ה עדי� �בא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ב,
ל��קח נ�תני� וה�עלי� לבעליו, החפ� ח�זר � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פנינ�

ה��ק ��נת מ�ני ל��ב ��קל הקונה�מי� יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
��בממונו] וא� ה��ב. ע� �י� וע��י� ח�זרי�, וה�עלי� ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

ה�עלי� ואי� ה��ק, ��נת �� ע�� לא � ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ע� �י� וע��ה ה��קח ח�זר א�א �ל��, ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנ�תני�

ל�. ��קל �מי� מ��� �מ�ציא ִִִֶֶַַַָָָה��ב,

.‚�� ואחר ��תיא�� �י� � ה�נבה מ� ה�עלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיא��
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ד ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� ואחר נ��ע א� � ה��ד�� מ�ית� ��גנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה��ע�
זה הרי � אצל� היה ו�ה��ד�� טע�, ��קר עדי� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�א�
טבח וא� �ג�ב; עצמ� ה�א �הרי כפל, ��ל�מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
ואינ� וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ����ע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�מכר
חמ�, מביא ואינ� �ב�עת�; על עדי� �י על א�� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קד� עדי� �א� וא� ה�פל. ע� מ���� החמ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�אי�

�לבד. ה�ר� א�א מ��� אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���בע,

יד·. ���לח קד� ����ע אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
��ב[השתמש] טענת וטע� יד, �� �לח א� אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ���ד��.

�� ��לח ��יו� ה�פל; מ� �ט�ר � עדי� �בא� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונ��ע,
וקנה�. �� נתח�ב ְְִֵַָָָיד,

וטע�‚. וחזר ונ��ע, �פ�ד�� אבדה טענת ה��ע� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכ�
ה�פל, מ� �ט�ר � עדי� �א� �� ואחר ונ��ע, ��ב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
רא��נה. מ�ב�עה ה�עלי� מידי ה��ד�� יצא ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��בר

עדי�„. �א� �� ואחר ונ��ע, �אבדה ��ב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָה��ע�
כפל, ��ל�מי מ��� � טע� ו�קר �ר��ת� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�האבדה
�ליסטיס ��גנבה ��טע� וה�א, אבדה"; �ל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
אנס, �לא ��גנבה טע� א� אבל �פט�ר; אנ�ס, �ה�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְמז��,
טענת�, �י על ל��� ח�ב �ה�א מ�ני ה�פל, מ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ט�ר

��ת�אר. �מ� ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר

עדי�‰. �א� �� ואחר ונ��ע, �פ�ד�� ��ב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, ��ב טענת �� וטע� וחזר �ר��ת�, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ�ה�א
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� � �ר��ת� ה�א �עדי� עדי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�א�
�עמי�, חמ�ה נ��ע וא� וטענה; טענה �ל על �פל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל���

��ר� וחמ�ה אצל�, �הפקד ה�ר� � ��ה מ��� [פינמצא ְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֶֶֶַַַָ
מהקר�] �ב�ע�ת.חמש חמ� �ל �פל�ת חמ�ה ְְֲִִֵֵֶָָמ���

.Â,ונ��ע אבדה טענת וטע� וחזר ונ��ע, ��ב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטע�
ה�איל � אבד ��א ה�א וה�דה נגנב, ��א עדי� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�בא�
על חמ� מ��� אינ� עדי�, �י על כפל ��ל�מי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ�מ���
המח�ב� �ה�מ�� �ה�דה; �י על א� אחר�נה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ�ב�עה

החמ�. מ� ��טר� ְְִֶֶֶַֹ�כפל,

.Êוה�דה ונ��ע�, ��ב טענת וטענ� ל�ני�, ��ר� ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר
את מ��מי� �ניה� � עדי� עליו �א� וה�ני מה�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מ�ציאי� אי� ה�פל, את ה��ד�� �על �פ� וא� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�ר�;
ה���עי� �ל ��אר חמ�, מ��� � �ה�דה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ד�.

מעצמ�. �ה�ד� ה��ד�� ְְִֵֶַַַָָ�ב�עת

.Áואחר ��גנב, ונ��ע ה��מר, את ��בע ה��ד�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ�על
ה��ב ל� וה�דה ה��ב, את ה��מר ותבע ה��ב, ה�ר ��ָ�ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
עדי� �בא� וכפר, ה��ב את ה��ד�� �על ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ��נב,
נפטר ��גנב, ���ע� ה��מר נ��ע �אמת א� � ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��נב
אי� נ��ע, ��קר וא� ל��מר. �ה�דאת� ה�פל מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��ב

ה �פ�� וא� ה��ב; מ� ה�פל ה�פל,מ�ציאי� את �עלי� ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואחר ו���, ה��מר את ה�עלי� �בע� מ�ד�. מ�ציאי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי�
ואחר ��נב, לה� וה�דה ה�עלי� �תבע�ה� ה��ב ה�ר ��ָ�ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אי� � ��נב עדי� �בא� ,�� וכפר ה��מר �בע� ��ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אי� ה�פל, את ה��מר �פ� וא� ה��ב; מ� ה�פל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמ�ציאי�
א� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ה�י� וכ� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�ציאי�

מכר. א� ה��ב ַַַַָָָטבח

.Ë�ת�� �י על א� � קט� �ל �פ�ד�� ��ב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, �ד�ל, ��ה�א �תבע� קט�, ��ה�א ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָל�
אי� י�� "�י ��אמר: ה�פל, מ� �ט�ר זה הרי � עדי� ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�א�
נתינה ��היה וצרי� �ל��, קט� נתינת ואי� � רעה�" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאל

�גד�ל. �וי� ְְִִָָָ�תביעה

.Èהפקד� מעדר טלה ��נב �ג�� מר��ת�, ��נב ְַ�ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מר
ח�ב עדי�, עליו י� א� � אצל� �הפקד מ�יס וסלע ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְִִֶֶֶַאצל�,
לעדר� וה�לה למק�מ� ה�לע �החזיר �י על וא� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�כפל.
�לתה �הרי ה�עלי�, ���דיע עד �אחרי�ת�, ח�ב זה הרי �ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אבל �עליו. ���דיע עד �ל��, החזיר לא �כא�� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�מירת�;
ה�נ�ב �בר והחזיר מ�ית�, �לי א� חבר� מ�יס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��נב
� �חזירת� ידע� ולא �גנבת�, ה�עלי� ידע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמק�מ�

מע�תיו. את ��מנה עד �אחרי�ת�, ח�ב ה��ב ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָעדי�

.‡Èלא וא� �ט�ר. � ה�ני� �ל� �מצא� �יס�, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה
אינ� מני� אפ�� � �חזירת� ולא �גנבת� לא ה�עלי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידע�
מאחרי�ת�. נפטר למק�מ�, �החזיר� �יו� א�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָצרי�;

.·Èאבל ח�י�. ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
לעדר והחזיר� ה�עלי�, �� וידע� חבר�, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה��נב
וא� �אחרי�ת�; ח�ב � נגנב א� �מת ה�עלי�, מ�עת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��א
ה�עלי�, ידע� לא וא� �ט�ר. � �למה והיא ה�א� את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנ�
ה�א� את ��נ� �י על א� � �חזירת� ולא �גנבת� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ה�עלי�, את ���דיע עד �אחרי�ת� ח�ב � �למה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

ל�ד� �הרי ה�נ�ב; ה�לה את ���מר� �ר�[הרגילו]�די ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ��עדר ה�א� �אר מ�ר� ח�� ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ה�א;‡. �ד�ל וע�� ��נב, החפ� ה��ב מ� לקנ�ת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאס�ר
�נב�ת לגנב ל� וג�ר� עברה, ע�ברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ�הרי
נאמר: זה ועל ��נב; אינ� ל�קח, ימצא לא �א� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחר�ת,

נפ��". ��נא ��ב, ע� ְִֵֵַַָ"ח�לק

ה�ר·. �� ואחר ה�עלי�, נתיא�� ולא �מכר, ַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹה��נב
�נב� ה�א זה �ל�ני ��כר� החפ� ��ה עדי� �בא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ב,
ל��קח נ�תני� וה�עלי� לבעליו, החפ� ח�זר � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פנינ�

ה��ק ��נת מ�ני ל��ב ��קל הקונה�מי� יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
��בממונו] וא� ה��ב. ע� �י� וע��י� ח�זרי�, וה�עלי� ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

ה�עלי� ואי� ה��ק, ��נת �� ע�� לא � ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ע� �י� וע��ה ה��קח ח�זר א�א �ל��, ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנ�תני�

ל�. ��קל �מי� מ��� �מ�ציא ִִִֶֶַַַָָָה��ב,

.‚�� ואחר ��תיא�� �י� � ה�נבה מ� ה�עלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיא��
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�יא�� ה��קח קנה � ��כר אחר ��תיא�� �י� ה��ב, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכר
א�א לבעליה; עצמ� ה�נבה מחזיר ואינ� ר��ת, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָו���י
נ�ת� אינ� א� מפרס�, מ��ב לקח א� ה�מי�, לה� ְֵֵָ�ְִִִֵֶַַַָָָָנ�ת�

ל א� ה��ק, ��נת מ�ני �מי� ולא חפ� לא היה�לל א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
מפרס�. ��ב ה��כר ְָ�ְֵֶַַָזה

אי�„. א� � ה�ית �על ע� �י� ע��ה �ה��קח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ�זמ�
ה��ר הרי לקח, �כ�ה חפ�[הקונה]עדי� �נקיטת נ��ע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונ�טל[קדוש] ה���ע וכל ה�עלי�. מ� ונ�טל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ�כ�ה
חפ�, �נקיטת ונ��ע מ�בריה�, �ב�עת� � ה�עלי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�

�מק�מ�. ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

'�כ�‰. א�מר: וה�א ה��ב, ע� �י� ע��ה �ה��קח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�זמ�
א�א ל� מכר�י 'לא א�מר: וה�ה מ��', לקח�י ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
ה��ב; מ� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע ה��ר � מ�ה' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�פח�ת
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ל�בע, יכ�ל ה��ב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אי�

.Â�ה�פ� �פרע �נב �ח�ב�, �פרע בגניבה�נב [שיל� ְְֵֶַַַַָָָָ
שחייב] ה�עלי�הקפה א�א ה��ק; ��נת �זה אי� �ְִֵֶֶַַַַָָָָ

ה��ב על א�� ח�ב וי�אר �מי�, �לא ה�נבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנ�טלי�
�מיה, על �יתר א�ת� ����� �י� � ה�נבה מ��� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ��היה.
ה�����, לבעל נ�תני� ה�עלי� � מ�מיה �פח�ת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָא�
��ב היה �� א� א�א ה��ב, ע� �י� וע��י� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוח�זרי�

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַָ�ְמפרס�,

.Êוה� מ��� ��קח �י� � מפרס� �אינ� מ��ב ְִֵֶֶֶַָָָ�ְִֵֵֶַַַָה��קח
נ�טל זה הרי � �מאה מאתי� �וה א� �מאתי�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמאה
��נת מ�ני ה�נבה, מחזיר �� ואחר ה�ית, מ�על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָה�מי�

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַה��ק,

.Á,�ח�ב לבעל והביא וגנב ז�ז, מאה ���ב נ��ה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
וא�מרי� לבעליה, ח�זרת ה�נבה הרי � אחרת מאה ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונת�
ה�אה ל� נת� ��א �מאתי�, ה��ב �תבע 'ל� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
�האמנ�� ��� �לבד; ל� �הביא החפ� מ�ני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

�אחר�נה'. האמנ�� ְֱֲִֶַַָָָָ�רא��נה,

.Ëמאה� לאחר �מכר �מאה, מפרס� �אינ� מ��ב ְְְְֵֵֵַַָָָָ�ְִֵֶַַָָלקח
מאה האחר�� לזה נ�ת� ה�נבה �על � ה��ב וה�ר ְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�ְְְִֶוע�רי�,
�ל ע�רי� ונ�טל ה�על וח�זר �נבת�; ונ�טל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוע�רי�,
מפרס� ��ב וא� ה��ב. מ� ה�אה ונ�טל ה��כר, מ� ְָ�ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ�כר
ה��ב, מ� ��קח ה��ר מ� וע�רי� ה�אה נ�טל � ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�א
א� ה�י� וה�א קר�. �ל ��אה ה��ב ות�בע ה��ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוה�ל�
�ה�א � מאה אפ�� לרביעי, וה�לי�י ל�לי�י, ה�ני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָמכר
ה��ב. מ� ה�ר� ונ�טל ����ר, מה ואחד אחד מ�ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנ�טל

��ארנ�. �מ� יא��, לפני � הא�� ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

.È�� ל� ויצא �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�על
וה�יר �עיר, א�[זיהה]�נבה אחרי�, �יד �ספריו �ליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

הע��יי� מ�לי� �ה�יר א�� �לי� והי� למ�ר, ע��י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�היה
� זה �ל �ליו ��ה עדי� �א� א� � �לה��יר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלה�איל
מ�על וי�ל לקח, �כ�ה חפ� �נקיטת �יד� �ה� זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�בע

�ליו. ל� ויחזיר ְְִִֵַַַָה�ית,

.‡È�הי ולא �ליו, את למ�ר ע��י ה�ית �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה
��צא �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמ�ברי�
מ�ד מחזיר� אינ� �ליו, וה�ר� �עיר, �נבה �� ְֲִִֵֵַַָָ�ְְִֵֵָָל�

�ני �א� א� אבל לאחרי�. מכר� ה�א ��א ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָה�ק�ח�ת,
��י וזעק ועמד �ית�, �ת�� ולנ� �ליאד� 'נגנב� לה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חת�רה מח�רת �מצא� אד� �ני �בא� ,[חפורה]�ספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על �לי� �ל �צר�ר�ת י�צאי� �ית� �ת�� ��נ� אד� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�בני
� �ל�ני' �ל �ספריו �ליו 'ה�ל� א�מרי�: וה�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�תפיה�,
��ה חפ� �נקיטת �יד� �ה�לי� זה וי�בע נאמ�; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

�ליו. ל� ויחזיר ה�נבה, מ�על וי�ל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹה�ציא,

.·È�ועדי חבר�, �ית לת�� ��כנס ונת�רס� �החזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַ�ֶַָ��ב
�נפיו �חת ל� טמ�ני� וכלי� ��צא בגדו]מעידי� ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ה� 'לק�חי� ואמר: וטע� ה�ית, �על �� �היה �י על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָא�
�על היה א� � ה�' '�נ�בי� א�מר: ה�ית �בעל ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�ידי',
�ר� אי� �לי� וא�ת� �ליו, את למ�ר �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ית
�ליו להצניע ה�חזק א�ת� �ר� ואי� להטמינ� אד� ְְְִֵַַָָ�ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ני
חפ� �נקיטת וי�בע נאמ�, ה�ית �על הרי � �נפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ�חת
�על אי� � �גנבה מחזק זה אד� אי� וא� �ליו. ְְִֵֵַַָָ�ְְִֵֵֵֶָָָונ�טל
ה�ת �ב�עת �יד� �ה�לי� זה נ��ע א�א נאמ�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ית

וה�ל�. �יד�, ה� לק�חי� הא�� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָ�ה�לי�
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ל�ח‡. אס�ר �נ�ב, ה�א �חזקת� �בר א�ת�;[לקנות]�ל ְִֶֶַָָָָָָ
א�ת�. ל�קחי� אי� �נ�ב, �ה�א ה�בר א�ת� רב א� ְְִִֵֵֶַָָָֹוכ�
�דיי�; א� חלב א� צמר הר�עי� מ� ל�קחי� אי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ�,
����ב. לא אבל ��ד�ר, �גבינה חלב מה� ל�קחי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר �ל ���ת אר�ע א� צא�, אר�ע הר�עי� מ� ל�ח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ��מ�ר
�ה�א חזקת� �אי� � �ד�ל מעדר חמ� א� קט�, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. �דבר ְֵַָָ��נב

�על·. היה א� � מ�כר� �הר�עה �ל �בר: �ל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָ�לל�
�על אי� וא� הר�עה; מ� א�ת� ל�ח מ�ר ,�� מר�י� ְִִִֵֶַַַָָ�ְִִַַַה�ית

א�ת�. ל�ח אס�ר ,�� מר�י� ְִִִַַַַָה�ית

�זמ�‚. א�א �ר�ת, א� עצי� �ר�ת מ��מרי ל�קחי� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאי�
וה�לס לפניה� וה��י� �מ�כרי� י��בי� [מאזניי�]�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

�נבה. זה ואי� ק�ל, ל� וי� �ל�י ה�בר �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניה�;
�אמר� וכ�� ה��ה. מאח�רי לא אבל ה��ה, מ�תח ְֶָָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹול�קחי�

האריס[החבא]'הטמ�' מ� ל�ח �מ�ר מה�. ל�ח אס�ר , ְִֵֵֶַַָ�ִִִַָָָ
ביבול] חלק תמורת �בעצי�.[עובד ��ר�ת חלק ל� י� �הרי ,ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָ

א�א„. ה�ט�י�, �מ� העבדי� �מ� ה��י� מ� ל�קחי� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאי�
נ�י� �ג�� ה�עלי�, מ�עת ��ה� �ה� �חזקת� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברי�
�אמר� וכ�� ��ר��; עגלי� א� ��ליל, ���� �לי ְֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ��כר�
�נבה. �חזקת �ה� מ�ני מה�, ל�ח אס�ר � ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמ�'
אמר וא� אד�; מ�ל מק�� �כל ותרנג�לי� �יצי� ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָול�קחי�

אס�ר. ְֵַָ'הטמ�',

ה��די�‰. מ� בד]ל�קחי� בית ו�מ�[בעלי �מ�ה, זיתי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
�חזקת� � מ�עט �מ� ולא מ�עטי�, זיתי� לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�מ�ה;

�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְְֵֵֵֵֶַָָֹ�נבה

.Â�צמר]מ�כי ���;[שאריות א�� הרי מ�ציא, �ה��בס ֲִִֵֵֵֶֶַ
ה��ב ה�ית. �על �ל א�� הרי מ�ציא, נ�טלו�ה��רק ס ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

א� ה�ית. �על �ל מ�א�, יתר ;��� וה� ח�טי�, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ל�ה
.��� וה� ה�ל, את נ�טל � לב� ��י על �חר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ê�מ ו��ר מחט, מ�יכת �די הח�ט מ� ���ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהח�ט
מטלית בד]ה�גד �ל�[פיסת על אצ�ע�ת �ל� �היא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.��� מ��, �ח�ת ל�עלי�; להחזיר� ח�ב � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצ�ע�ת

.Áע�]נסרת ��עצד[פסולת מ�ציא נסירה]�החר� ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
�בכ�יל אצל[גרז�]���; ע��ה היה וא� ה�ית. �על �ל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הא�� ה�ברי� וכל ה�ית. �על �ל ה�סרת א� ה�ית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ�על
ה�דינה. מנהג אחר �ה� ה�לכי� �ה�, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכ��צא

.Ëהלכת� ��� �אינ� ה�ברי� מ� �בר ��כר א�� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ָ�ל
��הי� ��הג� �מק�� ה��רק ��כר� מ�כי� �ג�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
�חזקת �ה� מ�ני מ���, ל�ח אס�ר � ה�ית �על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
הא�� מכר וא� מ�כי�. מלא �ר מ��� ל�קחי� אבל ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�נבה.
אמר וא� מ���; ל�קחי� מדינה, �הלכת ��� �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ברי�

אס�ר. ְֵַָ'הטמ�',

שני יו�
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�הס�ימ�‡. ה��קל מ� חסר�ת �מ�קל�ת לחבר� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָה��קל
ה��ה מ� חסרה �מ�ה ה��דד א� ה�דינה, א�ת� �ני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�הס�ימ�

�ב���רה". ���קל ���ה ����ט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתע��

אינ�·. � ��נב חסר ה��קל א� �ה��דד �י על ִֵֵֵֵֵֶַַַַָא�
ה��קל. א� ה��ה ל� מ��� א�א כפל, ��ל�מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ���
�ת�ל�מי�. ח�ב �ה�א מ�ני זה, לאו על ל�קי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואי�

א�‚. חסרה, מ�ה �חנ�ת� א� �בית� ���הה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ל
ל� יהיה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ�קל

עביט ה��ה לע��ת ואפ�� וג�'". מימי[כלי]�כיס� �ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
��א ,�� �מ�כר ל�קח זה �אי� �י על �א� אס�ר; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי�,
ל�קי� ואי� .�� וימ�ד חסרה, �היא י�דע �אינ� מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיב�א

מע�ה. �� אי� �הרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל

�ח�ת�„. חת�מ�ת העיר �ני �ל וה��קל�ת ה���ת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהי�
זה הרי � ח�ת� �לא החסרי� ה��קל א� ה��ה וז� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיד�ע,
סלע �זה, ���צא ה�ית. ��מי�י ל�אר ל�ה�ת� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�מ�ר
מ�קל�תיו, �י� מ�קל א�ת� יע�ה לא � ה�ד מ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��פ�מה

י�ב�ה ולא �ר�ט�תיו, �י� יזרק�ה ויתל�ה[יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
א� א�א מ�קל; ויע��ה אחר יב�א ��א �נ�, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�צ�אר

ה�לח. לי� י�לי� א� יק�, א� יח��, א� ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹי�חק,

�ח�ת‰. על עמדה יק��. מחצה, על ועמדה ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָחסרה
על ��עמיד�ה עד יק� מ�חצה, יתר על יק�; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�חצה,
ל�את יק�� � מ�ת�ת �ח�ת א�א חסרה לא וא� ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמחצה.
�ני רב מ�ת�ת, �ח�ת ��ל למ�קל; לא אבל ,�� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹולתת

�במ��. �מ�א �� מ�חלי� ְְֲִַַָָָָאד�

.Âפ�מה�� להרגסלע א�ת� למ�ר אס�ר � �אמצע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לחר�[רוצח] אחרי�;[גזל�]א� את �� ��ר�י� מ�ני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ט�. �צ�אר א�ת� ות�לה נ�קב�, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, �רביע סאה, וחצי סאה, מ��תיו אד� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָע��ה
לא אבל הרבע; ��מי� הרבע, וחצי ה�ב, �רביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
�מחצה. קב �ה�א ה�אה �רבע �תח�� ��א ק�י�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיע�ה
ולג, ההי�, �רביעית הי�, וחצי הי�, ע��ה ה�ח �מ��ת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכ�

ולא ��מינית. מ�מ�נה ואחד ��מינית, �רביעית, לג, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹוחצי
�י על א� הי�, �רביעית הי� �לי�ית לע��ת ְְְֲִִִִִִִַַַָאסר�
ר�נ�. מ�ה מימ�ת ��ק�� והי� ה�איל �זה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��תח�פי�

.Áע�בד ה��י ע� א� י�ראל, ע� ונ�ת� ה���א ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד
לא על ע�בר �חסר, �קל א� מדד א� � זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעב�דה
ה��י את להטע�ת אס�ר וכ� להחזיר. וח�ב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָתע�ה,
� קנה�" ע� "וח�ב ��אמר: ע��, ידק�ק א�א ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ח����,
�אינ� לג�י וחמר קל יד�, �חת �ב�� �ה�א �י על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�
אלהי� ה' ת�עבת "�י א�מר: ה�א והרי יד�; �חת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ב��

מק��. מ�ל עול", ע�ה �ל א�ה, ע�ה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ�ל

.Ëמ�יחת� חבר� את הטעה א� ה�רקע, �מ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכ�
תע��[מדידת] "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹה�רקע

ה�א וכ� ה�רקע. מ�ת ז� "���ה", � ���ה" ����ט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא ה�רקע, מ�ת �מ��ט עול תע�� לא זה: �ס�ק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעני�
קט�ה מ�ה אפ�� ה��ה, �מ��ט ולא ה��קל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�מ��ט

קטנה]�מ��רה .[מדה ְִָ

.È,חלק� חלק �החליפ� זה על זה ה�ק�ידי� חב�רה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ני
�מ��� מ�ה, מ��� ע�ברי� � ל� והחזיר מאכל מ��� לוה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָא�
ט�ב. �י�� �פ�רעי� ל�וי� �מ��� מני�, �מ��� ְְְְִִִִִִָָמ�קל,

.‡È��ח� �ת�� חבר� מ�ח�� והכניס רעה�, �ב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַה��יג
�זל�; זה הרי ע�ה, �חזקה א� � אצ�ע מלא אפ�� ,���ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ה�יג י�ראל �אר� וא� ��ב. זה הרי ��תר, ה�יג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוא�
�ל א� �נבה �ל �לאו לאוי�: ��ני ע�בר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָה�ב�ל,
זה �לאו ח�בי� ואי� רע�". �ב�ל ת�יג "לא �ל �בלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�זלה,
�אר�". �נחל א�ר "�נחלת� ��אמר: י�ראל, �אר� ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.·Èה�� ערי�ת; �ל מענ�� יתר מ��ת, �ל ענ�� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָק�ה
�מצות ה��פר וכל חבר�. לבי� �ינ� וזה ה�ק��, לבי� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ינ�
ה���י �ח�ת �היא מצרי�, �יציאת �כ�פר � ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמ��ת

הדברות] עשרת �[תחילת מ��ת מצות עליו המק�ל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
ה���יי�. לכל �רמה �היא מצרי�, �יציאת מ�דה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
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יפה‡. וה���ת וה��קל�ת ה�אזני� לצ�ק ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
"מאזני ��אמר: ע��ת�, ��עת �ח���נ� �לדק�ק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ה�רקע, �מ�ת וכ� לכ�". יהיה צדק והי� צדק אבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָצדק,

מ�יחת �ח���� לדק�ק �י[מדידת]צרי� על ה�רקע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ה�ימטר��ת �כתבי ה�ת�ארי� �אפ[ההנדסה]הע�רי� ,�� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מלאה היא �א�� א�ת� ר�אי� ה�רקע, מ� אצ�ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמלא
יקר]�ר�� .[פרח ְַֹ

מזלזלי�·. � לחרי� ה�מ�כי� א��ת מדייקי�]אר�ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
א�ת� מ��חי� אי� � ה�הר ל�פת וה�מ�כי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�יחת�;

הר�י�. ר��ת �ני �ל �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�לל,

לאחד‚. ימד לא � ה�רקע את שותפי�]וה��דד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ
�החבל מ�ני ה��מי�, �ימ�ת �לאחד הח�ה [שבו�ימ�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הח�המודדי�] �ימ�ת מדד[מהחו�]מתק�ר א� לפיכ�, ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
�ל��. �כ� אי� ,�� וכ��צא �רזל �ל ��ל�לת א� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�קנה

ע�פרת,„. �ל ולא �דיל, �ל לא מ�קל�ת, ע��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאי�
חל�ה מעלי� �ה� מ�ני �א��, מ�כ�ת מיני �אר �ל ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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.Ê�מ ו��ר מחט, מ�יכת �די הח�ט מ� ���ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהח�ט
מטלית בד]ה�גד �ל�[פיסת על אצ�ע�ת �ל� �היא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.��� מ��, �ח�ת ל�עלי�; להחזיר� ח�ב � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצ�ע�ת

.Áע�]נסרת ��עצד[פסולת מ�ציא נסירה]�החר� ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
�בכ�יל אצל[גרז�]���; ע��ה היה וא� ה�ית. �על �ל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הא�� ה�ברי� וכל ה�ית. �על �ל ה�סרת א� ה�ית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ�על
ה�דינה. מנהג אחר �ה� ה�לכי� �ה�, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכ��צא

.Ëהלכת� ��� �אינ� ה�ברי� מ� �בר ��כר א�� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ָ�ל
��הי� ��הג� �מק�� ה��רק ��כר� מ�כי� �ג�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
�חזקת �ה� מ�ני מ���, ל�ח אס�ר � ה�ית �על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
הא�� מכר וא� מ�כי�. מלא �ר מ��� ל�קחי� אבל ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�נבה.
אמר וא� מ���; ל�קחי� מדינה, �הלכת ��� �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ברי�

אס�ר. ְֵַָ'הטמ�',

שני יו�
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�הס�ימ�‡. ה��קל מ� חסר�ת �מ�קל�ת לחבר� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָה��קל
ה��ה מ� חסרה �מ�ה ה��דד א� ה�דינה, א�ת� �ני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�הס�ימ�

�ב���רה". ���קל ���ה ����ט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתע��

אינ�·. � ��נב חסר ה��קל א� �ה��דד �י על ִֵֵֵֵֵֶַַַַָא�
ה��קל. א� ה��ה ל� מ��� א�א כפל, ��ל�מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ���
�ת�ל�מי�. ח�ב �ה�א מ�ני זה, לאו על ל�קי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואי�

א�‚. חסרה, מ�ה �חנ�ת� א� �בית� ���הה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ל
ל� יהיה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ�קל

עביט ה��ה לע��ת ואפ�� וג�'". מימי[כלי]�כיס� �ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
��א ,�� �מ�כר ל�קח זה �אי� �י על �א� אס�ר; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי�,
ל�קי� ואי� .�� וימ�ד חסרה, �היא י�דע �אינ� מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיב�א

מע�ה. �� אי� �הרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל

�ח�ת�„. חת�מ�ת העיר �ני �ל וה��קל�ת ה���ת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהי�
זה הרי � ח�ת� �לא החסרי� ה��קל א� ה��ה וז� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיד�ע,
סלע �זה, ���צא ה�ית. ��מי�י ל�אר ל�ה�ת� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�מ�ר
מ�קל�תיו, �י� מ�קל א�ת� יע�ה לא � ה�ד מ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��פ�מה

י�ב�ה ולא �ר�ט�תיו, �י� יזרק�ה ויתל�ה[יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
א� א�א מ�קל; ויע��ה אחר יב�א ��א �נ�, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�צ�אר

ה�לח. לי� י�לי� א� יק�, א� יח��, א� ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹי�חק,

�ח�ת‰. על עמדה יק��. מחצה, על ועמדה ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָחסרה
על ��עמיד�ה עד יק� מ�חצה, יתר על יק�; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�חצה,
ל�את יק�� � מ�ת�ת �ח�ת א�א חסרה לא וא� ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמחצה.
�ני רב מ�ת�ת, �ח�ת ��ל למ�קל; לא אבל ,�� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹולתת

�במ��. �מ�א �� מ�חלי� ְְֲִַַָָָָאד�

.Âפ�מה�� להרגסלע א�ת� למ�ר אס�ר � �אמצע ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לחר�[רוצח] אחרי�;[גזל�]א� את �� ��ר�י� מ�ני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ט�. �צ�אר א�ת� ות�לה נ�קב�, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, �רביע סאה, וחצי סאה, מ��תיו אד� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָע��ה
לא אבל הרבע; ��מי� הרבע, וחצי ה�ב, �רביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
�מחצה. קב �ה�א ה�אה �רבע �תח�� ��א ק�י�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיע�ה
ולג, ההי�, �רביעית הי�, וחצי הי�, ע��ה ה�ח �מ��ת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכ�

ולא ��מינית. מ�מ�נה ואחד ��מינית, �רביעית, לג, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹוחצי
�י על א� הי�, �רביעית הי� �לי�ית לע��ת ְְְֲִִִִִִִַַַָאסר�
ר�נ�. מ�ה מימ�ת ��ק�� והי� ה�איל �זה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��תח�פי�

.Áע�בד ה��י ע� א� י�ראל, ע� ונ�ת� ה���א ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד
לא על ע�בר �חסר, �קל א� מדד א� � זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעב�דה
ה��י את להטע�ת אס�ר וכ� להחזיר. וח�ב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָתע�ה,
� קנה�" ע� "וח�ב ��אמר: ע��, ידק�ק א�א ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ח����,
�אינ� לג�י וחמר קל יד�, �חת �ב�� �ה�א �י על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�
אלהי� ה' ת�עבת "�י א�מר: ה�א והרי יד�; �חת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ב��

מק��. מ�ל עול", ע�ה �ל א�ה, ע�ה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ�ל

.Ëמ�יחת� חבר� את הטעה א� ה�רקע, �מ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכ�
תע��[מדידת] "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹה�רקע

ה�א וכ� ה�רקע. מ�ת ז� "���ה", � ���ה" ����ט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא ה�רקע, מ�ת �מ��ט עול תע�� לא זה: �ס�ק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעני�
קט�ה מ�ה אפ�� ה��ה, �מ��ט ולא ה��קל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�מ��ט

קטנה]�מ��רה .[מדה ְִָ

.È,חלק� חלק �החליפ� זה על זה ה�ק�ידי� חב�רה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ני
�מ��� מ�ה, מ��� ע�ברי� � ל� והחזיר מאכל מ��� לוה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָא�
ט�ב. �י�� �פ�רעי� ל�וי� �מ��� מני�, �מ��� ְְְְִִִִִִָָמ�קל,

.‡È��ח� �ת�� חבר� מ�ח�� והכניס רעה�, �ב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַה��יג
�זל�; זה הרי ע�ה, �חזקה א� � אצ�ע מלא אפ�� ,���ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ה�יג י�ראל �אר� וא� ��ב. זה הרי ��תר, ה�יג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוא�
�ל א� �נבה �ל �לאו לאוי�: ��ני ע�בר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָה�ב�ל,
זה �לאו ח�בי� ואי� רע�". �ב�ל ת�יג "לא �ל �בלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�זלה,
�אר�". �נחל א�ר "�נחלת� ��אמר: י�ראל, �אר� ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.·Èה�� ערי�ת; �ל מענ�� יתר מ��ת, �ל ענ�� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָק�ה
�מצות ה��פר וכל חבר�. לבי� �ינ� וזה ה�ק��, לבי� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ינ�
ה���י �ח�ת �היא מצרי�, �יציאת �כ�פר � ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמ��ת

הדברות] עשרת �[תחילת מ��ת מצות עליו המק�ל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
ה���יי�. לכל �רמה �היא מצרי�, �יציאת מ�דה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
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יפה‡. וה���ת וה��קל�ת ה�אזני� לצ�ק ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
"מאזני ��אמר: ע��ת�, ��עת �ח���נ� �לדק�ק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ה�רקע, �מ�ת וכ� לכ�". יהיה צדק והי� צדק אבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָצדק,

מ�יחת �ח���� לדק�ק �י[מדידת]צרי� על ה�רקע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ה�ימטר��ת �כתבי ה�ת�ארי� �אפ[ההנדסה]הע�רי� ,�� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מלאה היא �א�� א�ת� ר�אי� ה�רקע, מ� אצ�ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמלא
יקר]�ר�� .[פרח ְַֹ

מזלזלי�·. � לחרי� ה�מ�כי� א��ת מדייקי�]אר�ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
א�ת� מ��חי� אי� � ה�הר ל�פת וה�מ�כי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�יחת�;

הר�י�. ר��ת �ני �ל �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�לל,

לאחד‚. ימד לא � ה�רקע את שותפי�]וה��דד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ
�החבל מ�ני ה��מי�, �ימ�ת �לאחד הח�ה [שבו�ימ�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הח�המודדי�] �ימ�ת מדד[מהחו�]מתק�ר א� לפיכ�, ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
�ל��. �כ� אי� ,�� וכ��צא �רזל �ל ��ל�לת א� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�קנה

ע�פרת,„. �ל ולא �דיל, �ל לא מ�קל�ת, ע��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאי�
חל�ה מעלי� �ה� מ�ני �א��, מ�כ�ת מיני �אר �ל ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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סלע צחיח �ל ע��י� אבל קשה]�מתח�רי�; ו�ל[אב� , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
�ה�. וכ��צא �ה�, אב� ו�ל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכ�כית,

ה�חק‰. את ע��י� גדושה]אי� מדה מיישרי� �ל[בו לא ִֵֶֶַַַֹ
�ה�א מ�ני מ�כת, �ל ולא מקל, �ה�א מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ�לעת,
�קמה, ו�ל אג�זי�, ו�ל זית, �ל ע��ה� אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכ�יד;

א��ר�ע איל�]ו�ל �ה�.[מי� וכ��צא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

.Â.עבה אחד וצ�� קצר אחד צ�� ה�חק, את ע��י� ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
ימחק ולא ל��כר; ��פחית� מ�ני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

ל��קח. ��פחית� מ�ני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַ�בת

.Êולא ��פחת�, �די �מלח ה��קל�ת את ט�מני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאי�
מגובה]יר�יח מזיגה ע"י ���דד,[יקצי� �עת ה�ח �מ�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הק�ידה ה��רה �הרי �י�תר; קט�ה ה��ה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�ה והיא "�ב���רה", ��אמר: � �ה�א �כל ה���ת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

�לג. ��ל�י� מ�ל�ה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקט�ה

.Áע����ת �[חתיכות]מ�כרי �ה� וכ��צא �רזל �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ
�ל�י �יד� ה��קל �א�חז ה�אזני� ח�ט להי�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי�
טפחי�, �ל�ה האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹ�אויר
טפח. ע�ר �ני� הח�טי� ואר� ה�אזני� קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר�

.Ëיהיה � זכ�כית מ�כרי ו�ל צמר מ�כרי �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזני�
האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ני �� �ל�יי� �ה� הח�ט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר�

טפחי�. ��עה אר� והח�טי� וה�נה טפחי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ני

.Èהח�ט אר� יהיה � ה�ית �על ו�ל חנוני �ל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזני�
ה�נה ואר� טפח, האר� מ� �גב�הי� טפח, �� �ל�יי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�

טפחי�. ��ה הח�טי� ְְִִִֶַָָֹואר�

.‡Èה�לס �� ���לי� המאזניי�]הח�ט תלויי� וכ�[בו , ְִֵֶֶֶַַ
�ל� אר�� � ט�ב אר�מ� מ�כרי ו�ל זהב �ל מאזני� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹח�ט
ה� ואר� אצ�ע�ת, �ל� האר� מ� �גב�הי� לסאצ�ע�ת, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ר�צה. �ה�א מה �פי ��� ה�ל�לא�ת ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר�

.·Èלהכריע ה��כר �ח�ב �עת[להוסי�]מ�י� ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
אמרה ,"�� יהיה וצדק �למה "אב� ��אמר: ל�? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ���קל

ל�. ות� מ��� צ�ק ְִֵֵֶַָָ��רה:

.‚Èלאר�ע אחד �ביב�, למאה; אחד �לח, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�ה?
�ר�מי� ל� נ�ת� לח, ליטרי� ע�ר ל� מכר �יצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמא�ת.

ע�רי�[תוספות] ל� מכר וא� �ליטרה; מע�רה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאחד
וכ� �ליטרה. מע�רי� אחד �ר�מי� ל� נ�ת� יב�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָליטרי�

מ�עט. �י� רב �י� זה, ח���� ְְִֵֵֶֶַָלפי

.„È;�עי� עי� למ�ר ��הג� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ��ה
טפח. ל� להכריע ח�ב להכריע, ��הג� �מק�� ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל

.ÂËקל�' ל�: יאמר לא � ליטרי� ע�ר ל� ��קל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה
אחת, �בת ע�רה ל� ��קל א�א והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת

לכ��. אחד ָ�ְְְֵֶֶַָוהכרע

.ÊËד�ה� למד ��הג� קטנה]מק�� �ג�ה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק �ד�ה; ימד לא המדה]�ג�ה, יג��[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מ� ויפח�ת ימחק לא לג��, נהג� א� וכ� ��מי�; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹוי�סי�
ה�דינה. �מנהג מ�דד א�א ְְְִִִֵֶַַַָָָה�מי�,

.ÊÈעל א� ה���ת על לה�סי� �רצ� מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָ�ני
ה�ב היה �א� �ת�ת; על יתר י�סיפ� לא ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה��קל�ת,

יתר �יד�; הר��ת � ��ה מכיל וע�א�ה� חמ�ה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יע��. לא ��ה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈ��אחת[מנקה]מק�ח[סיטונאי]ה�יט מ��תיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חד�. ע�ר ל�ני� אחת � ה�ית �בעל י��. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹל�ל�י�

���ת �עמי� מ��תיו מק�ח �ממחה[בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
�ל[רוח�] על מאזני� �מק�ח ���ת, אחת �ע� ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹמ�קל�תיו

יחליד�. ��א �די �מ�קל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמ�קל

.ËÈליטרה נ�ת� � ליטרה רביעי �ל�ה ל�קל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמב��
א�ה �א� �נ�ה; �כ� ליטרה �רביע וה��ר מאזני�, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ�כ�
��א � אחת' �כ� ליטרה �רביע ליטרה חצי 'נ�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�מר

ר�אה�. ה��קח ואי� ה�יטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹי�ל

.Îמדינה� מדינה �כל ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָח�בי�
את �מצ�קי� החנ��ת, על מח�רי� ��הי� ופל�, �ל� ְְִֶַ�ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ�בכל
מי וכל ה�ערי�. את �פ�סקי� ה���ת, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹה�אזני�
מאזני� א� חסרה, מ�ה א� חסר, מ�קל ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ��מצא
�פי �לקנס� �ח�, �פי לה��ת� ר��ת לה� י� � ְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְמקלקלי�
ה�ער את ��פקיע מי וכל ה�בר. לח�ק �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ראה
ה��ק. ��ער �מ�כר א�ת� וכ�פי� א�ת�, מ�י� � �יקר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ�מ�כר
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��אמר:‡. תע�ה, �לא ע�בר מ��ראל, נפ� ה��נב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
ה �ע�רת האמ�ר זה �ס�ק � תגנב" אזהרה"לא ה�א �ברי�, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

�כלל ��ה תע�ה, �לא ע�בר ה��כר� וכ� נפ��ת. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלג�נב
א��, לאוי� �ני על ל�קי� ואי� עבד". ממ�רת י�כר� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"�י ��אמר: �י�, �ית מיתת לאזהרת ���� לאו �ה�א ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�ני

�חנק. �מיתת� וג�'"; מאחיו נפ� �נב אי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹי�צא

ה��ראל,·. את ��גנב עד חנק, מיתת ח�ב ה��ב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאי�
� לאחרי� וימ�ר�� ,�� וי���� לר��ת�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַויכניס��
�� נ���� לא ואפ�� �מכר�". ,�� "והתע�ר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
נסמ� א� עליו ���ע� �ג�� �ר�טה, מ�וה �פח�ת ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָא�א

.�� נ���� זה הרי � י�� �ה�גנב �י על א� ,��ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

עצמ�,‚. �ר��ת ה�גנב ועדי� �מכר�, �� ונ���� ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ�נב�
לר��ת�, וה�ציא� �נב� �ט�ר. � לר��ת� ה��ב הכניס� ְְְְְְִִִִִַַָָָֹולא
א� ,�� ������ קד� מכר� א� מכר�, ולא �� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונ����
��כר� �ג�� נגנב, �ל מ�ר�ביו לאחד �מכר� �� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנ����
נפ� "�נב ��אמר: �ט�ר, זה הרי � לאחיו א� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
א� וכ� �מכירה. �מ�ר�ביו מאחיו ��ב�יל�� עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ה�א ועדי� �מכר� י��, ��ה�א �� ונ���� י��, וה�א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�נב�

�ט�ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָי��

�התנה„. �ג�� �לבד, לע�ריה �מכר� א�ה, �נב א� ְְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִֵַָָָָוכ�
הרי � ה�לד�ת' א�א ל� ואי� לי, ה�פחה ���' ה��קח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

�ט�ר. ֶָזה

הא�יטר��י�‰. וכ� ה�ט�, אחיו את א� �נ� את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה��נב
��נב ה�ית �בעל אצל�, סמ�כי� �ה� הית�מי� את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ��נב�
�ינ�ק�ת �מל�ד �לחנ�, על ה�מ�כי� בית� מ�ני ְְִֵַָ�ְְִִֵֵֶַַָאחד
�י על א� � אצל� ה��מדי� ה�ט�י� מ� אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ��נב
�רט �יד�", "ונמצא ��אמר: �ט�ר, �מכר�, �� ������ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

�יד�. מצ�יי� �ה� ְְְִֵֵֶָָלא��

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Â�י�מ �� ה�ט� את ה��נב א� ה�ד�ל, את ה��נב ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
חד�יו ל� הריונו]��ל� ימי �י�[תמו נקבה, �י� זכר �י� , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ

��אמר: נהרגי�, א�� הרי � א�ה א� אי� ה��ב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�היה
א� ה��ראלי, את ה��נב ואחד מק��. מ�ל נפ�", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"�נב
וא�� מאחיו", "נפ� ��אמר: � מ�חרר עבד א� �ר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָ�ְֵֶֶֶַָ��נב
העבד, את ה��נב אבל ה�. �במצו�ת �ת�רה אחינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�כלל

�ט�ר. � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָא�

.Ê;�מי� ל� אי� � ��ילה �י� ���� �י� ��ח�רת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�א
�ר��ת �ט�רי�. האד�, �אר א� ה�ית �על הרג� א� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָא�א
��כ�לי� מיתה �כל ���ת, �י� �חל �י� להרג� ל�ל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹי�

�מי�". ל� "אי� ��אמר: � ֱֲִִֵֶֶַַָלהמית�

.Áל� ��� �ת�� ��מצא ��ב א� ��ח�רת, ה�א ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואחד
קר�פ� �ת�� א� חצר�, �ת�� א� ����[מגרשו]אד�, �י� � ְְְֲֵֵֵַַָָ

רב ��ר� לפי "��ח�רת"? נאמר ול�ה ��ילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�י�
��ילה. ��ח�רת לב�א ְְִֶֶַַַַַַָָָה��בי�

.Ëא�� �י על א� ��ב, �ל �מ� ��רה ה�ירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�ני
�פניו ה�ית �על עמד �א� �חזקת�, לפי ממ��? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
�ר�ד� לגנב, חבר� לבית ה�כנס זה ונמצא יהרג��; � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מנע�
�י� �ד�ל, �היה �י� � יהרג �לפיכ� להרג�, חבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר

נקבה. �י� זכר �י� קט�, ְֵֵֵֶָָָָָָָ�היה

.È�אינ עליו ה�א ה��ב ��ה ה�ית לבעל �ר�ר ה�בר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
וא� להרג�; אס�ר � ממ�� עסקי על א�א �א ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָה�רג�,
ה�מ� זרחה "א� ��אמר: נפ�, ה�רג זה הרי ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרג�,
ע��, �ל�� ל� ��� ��מ� ה�בר ל� �ר�ר א� � ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינ� � �נ� על ��ח�רת ה�א אב לפיכ�, �הרגה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על ה�א ה�� אבל ה�רג�; �אינ� ���אי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È�מ י�צא �מצא� �נב ��א א� ויצא, ��נב ה��ב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
וכ� �מי�. ל� י� ר�ד�, ואינ� ער� �פנה ה�איל � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ח�רת
ה�א �עדי� �י על א� � אד� �ני א� עדי� ה�יפ�ה� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָא�
�א א� ל�מר צרי� ואי� נהרג. אינ� עליו, ��א זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ר��ת

נהרג. �אינ� �י�, ְֱִֵֵֶֶָלבית

.·È�א �דה�, לת�� א� ��ת�, לת�� ��ח�רת ה�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכ�
וה�הר ה�יר מגודר]לת�� �חזקת�[מקו� �מי�; ל� י� � ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

מצ�יי� ה�עלי� רב �אי� לפי �לבד, ה�מ�� על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��א
א��. ְִֵ�מק�מ�ת

.‚È�מי� ל� ��� ��ב להורגו]�ל עליו[שאסור נפל א� � ִִֵֶַַָָָָָָ
ח�ב �ביאת�, �לי� ��ר וא� עליו. מפ�חי� ���ת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�ביאת� �לי� ���ר �מי� ל� �אי� מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ת�ל�מי�;

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �ְְֵֶַָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי יו�
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
��א (ב) לגזל; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא

לה�יב (ה) להתא��ת; ��א (ד) לחמד; ��א (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלע�ק;
לה�יב (ז) האבדה; מ� יתע�� ��א (ו) ה�זלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת �בא�ר ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
ה�ת�ב �הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
"וה�יב ��אמר: להחזיר, ח�ב � �זל �א� לע�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנ�ק�
את �ר� ואפ�� ע�ה. מצות ז� �זל", א�ר ה�זלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
לאו וכל �מיה, ל��� ח�ב ה�א �הרי ל�קה, אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�זלה

עליו. ל�קי� אי� לת�ל�מי�, ����ְְִִִֵֶַַָָ

עב�דה·. ע�בד ��י אפ�� ��רה. �י� �ה�א, �ל לגזל ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹואס�ר
יחזיר. ע�ק�, א� �זל� וא� לע�ק�; א� לגזל� אס�ר ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

�חזקה,‚. האד� ממ�� את ה��קח זה ��זל? ה�א ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזה
��א לר��ת� ��כנס א� מ�ד�, מ�לטלי� �חט� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ג��
�עבדיו ��ק� א� מ��, �לי� ונטל ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�רצ��
ואכל �דה� לת�� ��רד א� �ה�, ונ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בבהמ��
��אמר: �עני� ה��זל, ה�א � �זה ���צא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיה,

ה�צרי". מ�ד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"ו�גזל

יד�„. לת�� חבר� ממ�� ��א זה ע��ק? ה�א ְֲֵֵֵֶֶֶָָָאיזה
�ב� � ��בע�ה� וכיו� ה�עלי�, ה�מ��[עכב]�רצ�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

חבר� �יד ל� �היה �ג�� החזיר�; ולא �חזקה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאצל�
יכ�ל ואינ� ��בע� וה�א �כיר�ת, א� ��ד�� א� ְְְְְִִֵַָָָָהלואה
"לא נאמר: זה על וק�ה; א�� �ה�א מ�ני מ��� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלה�ציא

רע�". את ֲֲֵֶַֹתע�ק

��אמר:‰. עצמ�, ה�זלה את להחזיר ח�ב � ה��זל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל
� נ���ת א� אבדה וא� �זל"; א�ר ה�זלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"וה�יב
עדי� עליו ��א� �י� עצמ�, מ�י �ה�דה �י� �מיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���
�בנה ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��זל

�בירה ה�א[בני�]א�ת� ��רה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָֹ
חכמי� ��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��הרס

ה�בי� ��נת בתשובה]מ�ני מלשוב ימנעו ��היה[שלא , ְְִִִֵֶֶַַַָָ
אפ�� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנ�ת�
לת�ע ה��רה �על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, ְִֶַַַַַָָָֹ�ְְַָָָָָ�זל
ה�איל החג, אחר אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ת��
עצמ�. ה��רה את מחזיר �טיט, �נא� ולא נ���ת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹולא

.Â�אינ �עבר, �י על א� � �ר�טה מ�וה �ח�ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��זל
�ר�ט�ת, �ל� �ו�ת אג��ת �ל� �זל �זלה. ה�ב ְָָֹ�ְְֲֵֵֵַַָָָֹ�ת�רת
��י� ל� והחזיר פר�ט�ת, ��י �ו�ת �ל��� והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוה�זל�
�וה היתה �ב�ח�ה ה�איל ה�לי�ית, להחזיר ח�ב �ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
י� �זלה � אחת והחזיר �ר�טה, �ו�ת ��י� �זל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר�טה.

�א�. אי� �זלה ה�ב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָ�א�,

.Ê� ��ד�ר �זלת� ל� והחזיר ����ב, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��זל
ל�: א�מר � לאו וא� נ�טל; רצה, א� ה�גזל: �יד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהר��ת
היא והרי �א�'; מ��י �אנס ��א ����ב, א�א נ�טל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
וכ� ����ב. ל� ��חזיר�ה עד �באחרי�ת�, ה�זל� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ר��ת

ה�זלה. ְְִֵֵַָ�דמי
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.Â�י�מ �� ה�ט� את ה��נב א� ה�ד�ל, את ה��נב ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
חד�יו ל� הריונו]��ל� ימי �י�[תמו נקבה, �י� זכר �י� , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ

��אמר: נהרגי�, א�� הרי � א�ה א� אי� ה��ב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�היה
א� ה��ראלי, את ה��נב ואחד מק��. מ�ל נפ�", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"�נב
וא�� מאחיו", "נפ� ��אמר: � מ�חרר עבד א� �ר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָ�ְֵֶֶֶַָ��נב
העבד, את ה��נב אבל ה�. �במצו�ת �ת�רה אחינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�כלל

�ט�ר. � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָא�

.Ê;�מי� ל� אי� � ��ילה �י� ���� �י� ��ח�רת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�א
�ר��ת �ט�רי�. האד�, �אר א� ה�ית �על הרג� א� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָא�א
��כ�לי� מיתה �כל ���ת, �י� �חל �י� להרג� ל�ל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹי�

�מי�". ל� "אי� ��אמר: � ֱֲִִֵֶֶַַָלהמית�

.Áל� ��� �ת�� ��מצא ��ב א� ��ח�רת, ה�א ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואחד
קר�פ� �ת�� א� חצר�, �ת�� א� ����[מגרשו]אד�, �י� � ְְְֲֵֵֵַַָָ

רב ��ר� לפי "��ח�רת"? נאמר ול�ה ��ילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�י�
��ילה. ��ח�רת לב�א ְְִֶֶַַַַַַָָָה��בי�

.Ëא�� �י על א� ��ב, �ל �מ� ��רה ה�ירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�ני
�פניו ה�ית �על עמד �א� �חזקת�, לפי ממ��? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
�ר�ד� לגנב, חבר� לבית ה�כנס זה ונמצא יהרג��; � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מנע�
�י� �ד�ל, �היה �י� � יהרג �לפיכ� להרג�, חבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר

נקבה. �י� זכר �י� קט�, ְֵֵֵֶָָָָָָָ�היה

.È�אינ עליו ה�א ה��ב ��ה ה�ית לבעל �ר�ר ה�בר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
וא� להרג�; אס�ר � ממ�� עסקי על א�א �א ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָה�רג�,
ה�מ� זרחה "א� ��אמר: נפ�, ה�רג זה הרי ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרג�,
ע��, �ל�� ל� ��� ��מ� ה�בר ל� �ר�ר א� � ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינ� � �נ� על ��ח�רת ה�א אב לפיכ�, �הרגה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על ה�א ה�� אבל ה�רג�; �אינ� ���אי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È�מ י�צא �מצא� �נב ��א א� ויצא, ��נב ה��ב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
וכ� �מי�. ל� י� ר�ד�, ואינ� ער� �פנה ה�איל � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ח�רת
ה�א �עדי� �י על א� � אד� �ני א� עדי� ה�יפ�ה� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָא�
�א א� ל�מר צרי� ואי� נהרג. אינ� עליו, ��א זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ר��ת

נהרג. �אינ� �י�, ְֱִֵֵֶֶָלבית

.·È�א �דה�, לת�� א� ��ת�, לת�� ��ח�רת ה�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכ�
וה�הר ה�יר מגודר]לת�� �חזקת�[מקו� �מי�; ל� י� � ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

מצ�יי� ה�עלי� רב �אי� לפי �לבד, ה�מ�� על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��א
א��. ְִֵ�מק�מ�ת

.‚È�מי� ל� ��� ��ב להורגו]�ל עליו[שאסור נפל א� � ִִֵֶַַָָָָָָ
ח�ב �ביאת�, �לי� ��ר וא� עליו. מפ�חי� ���ת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�ביאת� �לי� ���ר �מי� ל� �אי� מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ת�ל�מי�;

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �ְְֵֶַָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי יו�
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
��א (ב) לגזל; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא

לה�יב (ה) להתא��ת; ��א (ד) לחמד; ��א (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלע�ק;
לה�יב (ז) האבדה; מ� יתע�� ��א (ו) ה�זלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת �בא�ר ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
ה�ת�ב �הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
"וה�יב ��אמר: להחזיר, ח�ב � �זל �א� לע�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנ�ק�
את �ר� ואפ�� ע�ה. מצות ז� �זל", א�ר ה�זלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
לאו וכל �מיה, ל��� ח�ב ה�א �הרי ל�קה, אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�זלה

עליו. ל�קי� אי� לת�ל�מי�, ����ְְִִִֵֶַַָָ

עב�דה·. ע�בד ��י אפ�� ��רה. �י� �ה�א, �ל לגזל ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹואס�ר
יחזיר. ע�ק�, א� �זל� וא� לע�ק�; א� לגזל� אס�ר ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

�חזקה,‚. האד� ממ�� את ה��קח זה ��זל? ה�א ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזה
��א לר��ת� ��כנס א� מ�ד�, מ�לטלי� �חט� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ג��
�עבדיו ��ק� א� מ��, �לי� ונטל ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�רצ��
ואכל �דה� לת�� ��רד א� �ה�, ונ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בבהמ��
��אמר: �עני� ה��זל, ה�א � �זה ���צא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיה,

ה�צרי". מ�ד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"ו�גזל

יד�„. לת�� חבר� ממ�� ��א זה ע��ק? ה�א ְֲֵֵֵֶֶֶָָָאיזה
�ב� � ��בע�ה� וכיו� ה�עלי�, ה�מ��[עכב]�רצ�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

חבר� �יד ל� �היה �ג�� החזיר�; ולא �חזקה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאצל�
יכ�ל ואינ� ��בע� וה�א �כיר�ת, א� ��ד�� א� ְְְְְִִֵַָָָָהלואה
"לא נאמר: זה על וק�ה; א�� �ה�א מ�ני מ��� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלה�ציא

רע�". את ֲֲֵֶַֹתע�ק

��אמר:‰. עצמ�, ה�זלה את להחזיר ח�ב � ה��זל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל
� נ���ת א� אבדה וא� �זל"; א�ר ה�זלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"וה�יב
עדי� עליו ��א� �י� עצמ�, מ�י �ה�דה �י� �מיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���
�בנה ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��זל

�בירה ה�א[בני�]א�ת� ��רה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָֹ
חכמי� ��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��הרס

ה�בי� ��נת בתשובה]מ�ני מלשוב ימנעו ��היה[שלא , ְְִִִֵֶֶַַַָָ
אפ�� �זה. ���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנ�ת�
לת�ע ה��רה �על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, ְִֶַַַַַָָָֹ�ְְַָָָָָ�זל
ה�איל החג, אחר אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ת��
עצמ�. ה��רה את מחזיר �טיט, �נא� ולא נ���ת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹולא

.Â�אינ �עבר, �י על א� � �ר�טה מ�וה �ח�ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��זל
�ר�ט�ת, �ל� �ו�ת אג��ת �ל� �זל �זלה. ה�ב ְָָֹ�ְְֲֵֵֵַַָָָֹ�ת�רת
��י� ל� והחזיר פר�ט�ת, ��י �ו�ת �ל��� והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוה�זל�
�וה היתה �ב�ח�ה ה�איל ה�לי�ית, להחזיר ח�ב �ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
י� �זלה � אחת והחזיר �ר�טה, �ו�ת ��י� �זל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר�טה.

�א�. אי� �זלה ה�ב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָ�א�,

.Ê� ��ד�ר �זלת� ל� והחזיר ����ב, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��זל
ל�: א�מר � לאו וא� נ�טל; רצה, א� ה�גזל: �יד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהר��ת
היא והרי �א�'; מ��י �אנס ��א ����ב, א�א נ�טל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
וכ� ����ב. ל� ��חזיר�ה עד �באחרי�ת�, ה�זל� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ר��ת

ה�זלה. ְְִֵֵַָ�דמי
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.Á�ל והבליע חבר�, את הגזילה]ה��זל �ח����[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ��[של ��� לכיס� החזיר וא� יצא. �ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי �עה, �כל �כיס� למ�מ� ע��י �אד� יצא, � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמע�ת
מ�עת ��א �מני� מע�תיו, �כלל ל� �החזיר ה�ע�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וח�ב יצא, לא � �ל�� �� �אי� לכיס החזיר וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��טר.

�ל�ני. לכיס �החזיר ���דיע� עד ה�זלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�אחרי�ת

.Ë,�חבר �ל וכליו �ית� א� אמת� א� עב�� הח�מד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�רעי� עליו והכ�יד מ���, ��קנה� ל� �אפ�ר �בר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָא�
�מי� ל� ��ת� �י על א� � מ��� ��קח� עד �� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹר�י�
לאו על ע�בר ואינ� מע�ה. �� �אי� זה, לאו על ל�קי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
תחמד "לא ��אמר: �עני� �חמד, החפ� ���ח עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזה,
מע�ה. �� ��� ח��ד ל�", ולקח� עליה�, וזהב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�

.Èצא��� �ל וכ� חבר�, �ל וכליו א��� א� �ית� ה�תא�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
�ח�ב �יו� � מ��� לקנ�ת� ל� �אפ�ר �ברי� מ�אר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�
�לא עבר � ��בר ל�� ונפ�ה זה, �בר יקנה היא� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ל��
�לבד. ��ב א�א �אוה ואי� תתא�ה"; "לא ��אמר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹתע�ה,

.‡È;גזל לידי מביא והח��ד ח��ד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָה�אוה
לה� �הר�ה �י על א� למ�ר, ה�עלי� רצ� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�א�
"וחמד� ��אמר: גזל, לידי יב�א � �רעי� והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דמי�
א� ממ�נ� לה�יל �פניו ה�עלי� עמד� וא� וגזל�". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָב�י�
מ�ע�ה �למד צא �מי�. �פיכ�ת לידי יב�א לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנע�ה�

ונב �ת.אחאב ְְַָָ

.·Èוה��נה אחד; �לאו ע�בר � �ה�תא�ה למד�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא
מה� �ב��ה א� ��עלי� �הפציר �הפצר �התא�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בר
ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ� לאוי�; ��ני ע�בר �ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוי�. ��ל�ה עבר �זל, וא� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתא�ה".

.‚È�נ�מת נ�טל �א�� � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
וג�'. נפ�" את �צע, �צע �ל ארח�ת ��" ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ���,
ה�זל� ורצה ק�מת, ה�זלה היתה לא א� כ�, �י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא�
��נת � ה�זלה �מי והחזיר מאליו �בא ���בה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלע��ת
א�ת� ע�זרי� א�א מ���, מק�לי� �אי� היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמי�
וכל ה�בי�. על ה��רה ה�ר� לקרב �די ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�חלי�
מ���. נ�חה חכמי� ר�ח אי� ה�זלה, �מי מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמק�ל

ב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � �היתה �מ�ת היא הרי א�א נ���ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�זלה
ה�זל� ��ת �י על וא� מ��ה, ה�עלי� ��תיא�� �י ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
וא� �עצמ�; לבעליה ח�זרת ז� הרי � �ניו �יד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
ה�עלי� נתיא�� לא �עדי� �י על א� � ה�זל� �יד ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹנ���ת
ה�זלה. ��עת �מיה �מ��� ����י, א�ת� קנה � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ��ה

ה�זלה·. את "וה�יב ��אמר: ה�א, ��רה �י� זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודי�
מ��� ���זל�, היא א� � למד� ה�מ�עה מ�י �זל". ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�ר
ה�עלי� נתיא�� �מיה. מ��� �יד�, נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�;
אחר �ה��יחה ה�בח �ל ה�זל� קנה � נ���ת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמ��ה,
מ�בריה�, זה ודבר ה�זלה; ��עת א�א מ��� ואינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיא��,

ה�בי� ��נת בתשובה]מ�ני מלשוב ימנעו .[שלא ְִִֵַַַָָ
ה�גזל. מ� ונ�טל ה�בח, ל� �מי� � ה�זלה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כ��חזיר

נ���ת‚. ��א �י על א� � �מ�נה נתנ� א� ה�זל� ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמכר�
ונתיא�� ה�איל ה��קח. מ�ד �עצמ� ח�זרת אינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�זלה,
�נתינה מכירה לאחר �י� �נתינה מכירה לפני �י� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�עלי�,

ר��ת. ו���י �יא�� ה��קח א�ת� קנה �ְְְִֵֵַַָָָ

מה„. � יא�� לפני ה�רי� א� �מכר וה��יח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָה��זל
י�ר� א� ל�קח וקנה מכר, �ה��יח �מה ה�רי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ה��יח
וח�זר ה�זלה, �מחזיר מ�גזל ה�בח �מי ונ�טל ה�בח, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת
וכ� נתיא�. לא �הרי ה�זל�, מ� ה�בח �מי ונ�טל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�גזל
ה�גזל. מ� ה�בח נ�טל ה��ר�, א� ה��קח ה��יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָא�

ח�זרת‰. ה��י, �ה��יח �י על א� � לג�י ה�זל� ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
ה�איל � �ה��יח� אחר לי�ראל ה��י מכר� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
וא� ה�בח; קנה י�ראל, �יד� �היא וזה י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�זל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�גזל, ְִִִִֵַַָָָ�פ�

.Âאחר א� יא�� אחר �ה��יחה �ה�זלה �ארנ�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�בר
על א� ה�בי�, ��נת מ�ני �זל� �ל ה�בח � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ�����ת
אצל�, ונתע�רה �רה �זל �יצד? מאליה. �ה��יחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�י
�זל ילדה, לא �עדי� �י� ��י� ��בע� קד� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�י�

אצל�[כבשה]רחל קד�[בצמר]ונטענה ��זז� �י� , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ונתיא�� ה�איל � �זז� לא �עדי� �י� ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בע�

ה���תה�עלי�, �גזז�, ילדה וא� ה�זלה. ��עת מ��� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
�מי� � �זז� ולא ילדה לא עדי� וא� �זל�; �ל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוה�לד�ת
עצמ�. ה�המה �מחזיר ה�גזל, מ� ה�בח ונ�טל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָל�,

.Ê,ילדה �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� מע�רת, �רה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ�ְַָָָ�זל
מ��� � �זז� �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� טע�נה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
וא� ל�זז. הע�מדת רחל �דמי לילד, הע�מדת �רה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מי
ה���ת הרי � �זז� א� ילדה �����ת קד� א� יא�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
�יד נטענה א� ��תע�רה �י על וא� �עלי�; �ל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוה�לד�ת
ה�זלה, נ���ת ולא ה�עלי� נתיא�� ולא ה�איל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹה�זל�,
�אנסיה. ח�ב �ה�זל� �י על א� עדי�, היא �עליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�ר��ת

.Á� ה�עלי� ��תיא�� אחר וטבח והק�י� �זל, א� ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�נב
��א �די �לבד, �הק�י�� מ�עה ה�זל� �ר��ת היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד �נבה מ�עת וג��תיה ולד�תיה וכל נ��ר; ח�טא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

ל�עלי�. הק��, ְְְִֵֶַַָ�עת

.Ëת��� �ג�� מאליו, ה�א ��בח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לפני אפ�� � �פ�מ� �ח��ה היתה א� אבל ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ�ולד�ת.
�זה ���צא �ל וכ� ה����. �בח ה�גזל מ� נ�טל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיא��,

ה�צאה. �� ��� ִֵֶֶַָָמ�בח

.È�לבר�ת הח�זר �יצד?[לקדמותו]���י ���י. אינ� , ְִִִִֵֵֵַַָ
אינ� � �בה מה� וע�ה �מסמרי�, א�ת� וד�ק עצי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָה��זל
��הי�. ל�ח�ת וח�זרי� א�ת�, לפרק אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ���י;

.‡Èידק �א� קנה; לא � לבנה וע�ה� עפר [יכתוש]�זל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
וע�ה� מ�כת �ל ל��� �זל ��היתה. עפר �חזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה�בנה,
��היה. ל��� יחזר ה�ט�ע, י�י� �א� קנה; לא � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמט�ע

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.·È�ו�פ עצי� ה��זל �ה�[שייפ�]אבל חפר א� וק�צ�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
א� ול�נ�, נ�צ� א� �צבע�, צמר ��זל א� �לי�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוע�י�

טוי צמר]��זל לבנה[חוטי ��זל א� �גדי�, וע�ה� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
הרי � וה�יכ� מע�ת א� וס�ת�, אבני� א� עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָוע�א�

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ני� אחר�ת, מע�ת א�ת� יע�ה �א� �יד�; ���י ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָזה
�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְֲֵֵֵֶַָָֹחד��ת

.‚Èהרי� קנה; לא � וח��� ו�פ� י�נ�ת, מע�ת ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹה��זל
קנה; � וי�נ� חד��ת מע�ת �זל ��הי�. וח�זרי� ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתי�ני�,
�קצצ� מח�ר �קל �זל ה�. חד��ת �ני� א�ת�, יח�� ְָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�

חלי�ת חלי�ת �רת� קנה; לא טבעות]� וע�ה�[טבעות ְָָָֹ�ְ�ְְָָ
קנה. � ָָק�ר�ת

.„È�ק�צ קנה; לא � קט��ת וע�י� �ד�ל�ת ק�ר�ת ְְְֲִַַַָָָָָָֹ�זל
ל�לב[קרשי�]ל�ח�ת �זל קנה. � �מ� �����ה ְְִֶַַַָָָָָָעד

ה�פ�ה וע�י� עלי� �זל העלי�. קנה � עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
�[מטאטא] ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה �זל קנה. �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על וא� ה�זלה, ��עת �מ��� וקנה�; �יד�, ���י זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ה�עלי�. נתיא�� ��א ְְֲִִִֶַָָֹ�י

.ÂË�מי� אי� � ��בר� �לי ה�חת[מעריכי�]�זל ל� ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של ה�ב�ר[ערכו וה�לי �מיו; מ��� א�א ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

� ה�ב�ר ה�לי את ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ל
לא וא� ל�עלי�; היא ��נה ��� ה�חת; �מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ�טלי�,

�זה. ���צא �ל וכ� �יד�. הר��ת ,�� ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצ�

.ÊË��תיא�� �י על א� � וה�קרה נ���ת, ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�זלה
�� ל�זל� ואי� לבעליה, ח�זרת ז� הרי � ה�עלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ��ה
�ג�� א�א יא��, אחר ה�בח את ל�זל� ��נ� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ל��;
ק�מת, ה�זלה היתה א� � ה�קר �בח אבל �ולד�ת; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת

.�� ז�כה ואינ� �עיניה ְְֵֵֶֶֶֶָח�זרת

ג ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

�ינר‡. �וה היא והרי מחבר�, יי� �ל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
��ר א� � �אר�עה ועמדה אצל� וה�קרה ה�זלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��עת
אחר �מ�נה נתנ� א� מכר� א� א�ת� �תה א� החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
הע�ל�; מ� ה�צאה ��עת אר�עה, מ��� � ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ה�קרה
א� מאליה נ��רה �עצמ�. ח�זרת היתה ה�יח�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�א��

ה�זלה. ��עת �ינר, מ��� � ְְְְִִֵֵַַַָָָָאבדה

מ�·. ה�צאה �ב�עת אר�עה, ה�זלה ��עת �וה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
���ר �י� ה�זלה, ��עת אר�עה, מ��� � �ינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע�ל�
�ל וכ� מאליה. אבדה א� ����רה �י� ��תי�, א� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹא�ת�

�זה. ֵֶַָ���צא

ח�תל‚. כלי]ה��זל �מרי�,[סוג חמ�י� �� ��� ְֲִִִֵֵֶַָָ
אחת �כ���כר �ת�עה, י�כר �אחת ��� הח�תל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֶַָָ�כ���כר
ה�גזל ואי� ��עה, א�א מ��� אינ� � �ע�רה י�כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת
ה�י� וכ� מ�כר'. הייתי אחת אחת 'אני ל�: ל�מר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָיכ�ל
�הק�� אבל הדי�ט; �נכסי �זה ���צא �ל וכ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�יק,

ע�רה. מ��� א�א ,�� ְֲֵֵֵֶַָָָאינ�

יכ�ל„. �אינ� �ח� �ח�ה א� והזקינה, �המה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�זל
יכ�ל �אינ� �ח� �ח�� א� והזקינ�, עבדי� �זל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלחזר,
��זל א� �עלה, רפ�את לה� �אי� חלאי� �ג�� ְְְֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחזר,
והרקיב� �ר�ת ��זל א� ה�ל�, �סל� א� ונס�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמט�ע
��בר�, �לי ��זל �מי זה הרי � והחמי� יי� ��זל א� ,����ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וכח�� ועבדי�, �המה �זל א� אבל ה�זלה. ��עת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�מ���
ז�, �מדינה ונפסל מט�ע ��זל א� לחזר, �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ח�

והרקיב� �ר�ת ��זל א� אחרת, �מדינה י�צא ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
עליו ועבר חמ� ��זל א� ונטמאת, �ר�מה א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָמקצת�,
מ��רב, ��פסלה א� עברה, �� ונעברה �המה א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָה�סח,
לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר � לה�קל י�צאה �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָא�

�עצמ�. א�ת� ְְְִַַָָ�מחזיר

א�‰. אבל ה�זלה. את ��החזיר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
ח�ב � �הניה ��אסרה אחר אבדה א� ה�זלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנ�רפה
אחר �� �פר א� לפיכ�, ה�זלה. ��עת �מיה ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
וא��. וחמ� קר� ל��� ח�ב � ונ��ע �הניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אסרה

.Â�חר א� עליה, רכב א� מ�א, עליה ונ�א �המה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��זל
על א� � לבעליה והחזיר� �זה, וכ��צא �� �� א� ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לא �הרי �ל��; ל��� ח�ב אינ� תע�ה, �לא �עבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�י
א� לגזל זה אד� החזק וא� הכחי��. ולא ְְִֶַָָֹ�ְְְְִִִִִָָֹהפסיד�,

ואפ��ל א�ת�, ק�נסי� � �ע� אחר �ע� א�� מע�י� ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַע��ת
��המה, �ה��יח ה�בח א� ה�כר ו�מי� לאר�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�צה

ל�גזל. ְְִֵַַָ�מ���

.Ê�ל�� ולא מלאכה, �� וע�ה חבר�, �ל עב�� ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹה��ק�
עב��; י�טל ��א לאד� ל� ���ח �ט�ר, � אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�לאכה

�פ�על. ל� מ��� אחרת, מ�לאכה ��ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא�

.Á�א � מלאכה �� וע�ה חבר�, �ל ספינת� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה��ק�
ל�כר ע��יה �חתה,[להשכרה]אינ� ��ה ל� �מי� � ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

�ת�רת ל� ירד א� � ל�כר היא ע��יה וא� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוי���.
ל�ל ה�על רצה א� � �ר��ת ��א וירד ה�איל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ�כיר�ת,
�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
זה �ר� �אי� �י על א� � ל�כר ע��יה החצר וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממ��. ח�ר� �הרי �כר, ל� להעל�ת צרי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹל��ר,

.È�וס�ני צמר ל� �היה אחד[צבעי�]מי �בא �ר�יי�, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
�מי ל� מ��� � חבר� מ�עת ��א ���ני� ה�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
��י �על ס�ני� �בח ל� מח�ב ואינ� ��מר, �הפסיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמה
אי� ה��ני�, מ� �ח�ר� מה �מי ה��ק �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מר.

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

.‡Èיד יד[להשתמש]ה��לח ��לח �י� � �פ�ד�� ְִֵֵֶַַַָָָָ
ונתח�ב �זל�, זה הרי � ��ל�ח� ועב�� �נ� יד על א� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ�עצמ�,
ח�ב ה�זלני�. �ל �די� �ר��ת�, ה�זלה ונע�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ�אנסיו,
יד. ���לח עד �אחרי�ת�, ח�ב אינ� � �פ�ד�� יד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹל�לח
�ל��, מ��� ח�ר ��א �י על א� ;�� נתח�ב יד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מ���לח
יד �� ל�לח �די �ר��ת� למק�� מ�ק�� ה��ד�� נטל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹא�א

ח�ר��. צריכה אינ� יד ��ליח�ת ח�ב; זה הרי �ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èנתח�ב � רביעית מ��ה ל�ל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהג�י�
ה�יס את הג�י� א� אבל נטל. ��א �י על א� ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�אנסיה,

��� �אינ� מ�ברי� ב�יס וכ��צא �ינר, מ��� [גוש]ל�ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתח�ב לא א� ה�יס, �כל נתח�ב א� ספק זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

�לבד. �דינר ְְִִֶַָָא�א
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�ני� אחר�ת, מע�ת א�ת� יע�ה �א� �יד�; ���י ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָזה
�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְֲֵֵֵֶַָָֹחד��ת

.‚Èהרי� קנה; לא � וח��� ו�פ� י�נ�ת, מע�ת ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹה��זל
קנה; � וי�נ� חד��ת מע�ת �זל ��הי�. וח�זרי� ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתי�ני�,
�קצצ� מח�ר �קל �זל ה�. חד��ת �ני� א�ת�, יח�� ְָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�

חלי�ת חלי�ת �רת� קנה; לא טבעות]� וע�ה�[טבעות ְָָָֹ�ְ�ְְָָ
קנה. � ָָק�ר�ת

.„È�ק�צ קנה; לא � קט��ת וע�י� �ד�ל�ת ק�ר�ת ְְְֲִַַַָָָָָָֹ�זל
ל�לב[קרשי�]ל�ח�ת �זל קנה. � �מ� �����ה ְְִֶַַַָָָָָָעד

ה�פ�ה וע�י� עלי� �זל העלי�. קנה � עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
�[מטאטא] ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה �זל קנה. �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על וא� ה�זלה, ��עת �מ��� וקנה�; �יד�, ���י זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ה�עלי�. נתיא�� ��א ְְֲִִִֶַָָֹ�י

.ÂË�מי� אי� � ��בר� �לי ה�חת[מעריכי�]�זל ל� ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של ה�ב�ר[ערכו וה�לי �מיו; מ��� א�א ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

� ה�ב�ר ה�לי את ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ל
לא וא� ל�עלי�; היא ��נה ��� ה�חת; �מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ�טלי�,

�זה. ���צא �ל וכ� �יד�. הר��ת ,�� ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצ�

.ÊË��תיא�� �י על א� � וה�קרה נ���ת, ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�זלה
�� ל�זל� ואי� לבעליה, ח�זרת ז� הרי � ה�עלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ��ה
�ג�� א�א יא��, אחר ה�בח את ל�זל� ��נ� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ל��;
ק�מת, ה�זלה היתה א� � ה�קר �בח אבל �ולד�ת; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת

.�� ז�כה ואינ� �עיניה ְְֵֵֶֶֶֶָח�זרת

ג ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

�ינר‡. �וה היא והרי מחבר�, יי� �ל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
��ר א� � �אר�עה ועמדה אצל� וה�קרה ה�זלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��עת
אחר �מ�נה נתנ� א� מכר� א� א�ת� �תה א� החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
הע�ל�; מ� ה�צאה ��עת אר�עה, מ��� � ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ה�קרה
א� מאליה נ��רה �עצמ�. ח�זרת היתה ה�יח�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�א��

ה�זלה. ��עת �ינר, מ��� � ְְְְִִֵֵַַַָָָָאבדה

מ�·. ה�צאה �ב�עת אר�עה, ה�זלה ��עת �וה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
���ר �י� ה�זלה, ��עת אר�עה, מ��� � �ינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע�ל�
�ל וכ� מאליה. אבדה א� ����רה �י� ��תי�, א� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹא�ת�

�זה. ֵֶַָ���צא

ח�תל‚. כלי]ה��זל �מרי�,[סוג חמ�י� �� ��� ְֲִִִֵֵֶַָָ
אחת �כ���כר �ת�עה, י�כר �אחת ��� הח�תל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֶַָָ�כ���כר
ה�גזל ואי� ��עה, א�א מ��� אינ� � �ע�רה י�כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת
ה�י� וכ� מ�כר'. הייתי אחת אחת 'אני ל�: ל�מר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָיכ�ל
�הק�� אבל הדי�ט; �נכסי �זה ���צא �ל וכ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�יק,

ע�רה. מ��� א�א ,�� ְֲֵֵֵֶַָָָאינ�

יכ�ל„. �אינ� �ח� �ח�ה א� והזקינה, �המה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�זל
יכ�ל �אינ� �ח� �ח�� א� והזקינ�, עבדי� �זל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלחזר,
��זל א� �עלה, רפ�את לה� �אי� חלאי� �ג�� ְְְֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחזר,
והרקיב� �ר�ת ��זל א� ה�ל�, �סל� א� ונס�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמט�ע
��בר�, �לי ��זל �מי זה הרי � והחמי� יי� ��זל א� ,����ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וכח�� ועבדי�, �המה �זל א� אבל ה�זלה. ��עת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�מ���
ז�, �מדינה ונפסל מט�ע ��זל א� לחזר, �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ח�

והרקיב� �ר�ת ��זל א� אחרת, �מדינה י�צא ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
עליו ועבר חמ� ��זל א� ונטמאת, �ר�מה א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָמקצת�,
מ��רב, ��פסלה א� עברה, �� ונעברה �המה א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָה�סח,
לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר � לה�קל י�צאה �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָא�

�עצמ�. א�ת� ְְְִַַָָ�מחזיר

א�‰. אבל ה�זלה. את ��החזיר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
ח�ב � �הניה ��אסרה אחר אבדה א� ה�זלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנ�רפה
אחר �� �פר א� לפיכ�, ה�זלה. ��עת �מיה ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
וא��. וחמ� קר� ל��� ח�ב � ונ��ע �הניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אסרה

.Â�חר א� עליה, רכב א� מ�א, עליה ונ�א �המה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��זל
על א� � לבעליה והחזיר� �זה, וכ��צא �� �� א� ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לא �הרי �ל��; ל��� ח�ב אינ� תע�ה, �לא �עבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�י
א� לגזל זה אד� החזק וא� הכחי��. ולא ְְִֶַָָֹ�ְְְְִִִִִָָֹהפסיד�,

ואפ��ל א�ת�, ק�נסי� � �ע� אחר �ע� א�� מע�י� ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַע��ת
��המה, �ה��יח ה�בח א� ה�כר ו�מי� לאר�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�צה

ל�גזל. ְְִֵַַָ�מ���

.Ê�ל�� ולא מלאכה, �� וע�ה חבר�, �ל עב�� ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹה��ק�
עב��; י�טל ��א לאד� ל� ���ח �ט�ר, � אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�לאכה

�פ�על. ל� מ��� אחרת, מ�לאכה ��ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא�

.Á�א � מלאכה �� וע�ה חבר�, �ל ספינת� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה��ק�
ל�כר ע��יה �חתה,[להשכרה]אינ� ��ה ל� �מי� � ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

�ת�רת ל� ירד א� � ל�כר היא ע��יה וא� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוי���.
ל�ל ה�על רצה א� � �ר��ת ��א וירד ה�איל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ�כיר�ת,
�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
זה �ר� �אי� �י על א� � ל�כר ע��יה החצר וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממ��. ח�ר� �הרי �כר, ל� להעל�ת צרי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹל��ר,

.È�וס�ני צמר ל� �היה אחד[צבעי�]מי �בא �ר�יי�, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
�מי ל� מ��� � חבר� מ�עת ��א ���ני� ה�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
��י �על ס�ני� �בח ל� מח�ב ואינ� ��מר, �הפסיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמה
אי� ה��ני�, מ� �ח�ר� מה �מי ה��ק �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מר.

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

.‡Èיד יד[להשתמש]ה��לח ��לח �י� � �פ�ד�� ְִֵֵֶַַַָָָָ
ונתח�ב �זל�, זה הרי � ��ל�ח� ועב�� �נ� יד על א� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ�עצמ�,
ח�ב ה�זלני�. �ל �די� �ר��ת�, ה�זלה ונע�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ�אנסיו,
יד. ���לח עד �אחרי�ת�, ח�ב אינ� � �פ�ד�� יד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹל�לח
�ל��, מ��� ח�ר ��א �י על א� ;�� נתח�ב יד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מ���לח
יד �� ל�לח �די �ר��ת� למק�� מ�ק�� ה��ד�� נטל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹא�א

ח�ר��. צריכה אינ� יד ��ליח�ת ח�ב; זה הרי �ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èנתח�ב � רביעית מ��ה ל�ל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהג�י�
ה�יס את הג�י� א� אבל נטל. ��א �י על א� ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�אנסיה,

��� �אינ� מ�ברי� ב�יס וכ��צא �ינר, מ��� [גוש]ל�ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתח�ב לא א� ה�יס, �כל נתח�ב א� ספק זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

�לבד. �דינר ְְִִֶַָָא�א
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.‚Èח�ב אינ� � מקצת� ונטל אצל�, מפקדי� �ר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ֵָהי�
ה��ח ה��ד�� ��אר ��טל; ה�ר�ת �אחרי�ת ָ�ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א
מחמת ה�אר נפסד וא� �עליו. �ר��ת ה�א הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ�מק�מ�,
�מק�מ�, החבית את ה�ה �יצד? ��ל. ח�ב ��טל, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
והיא ��טל, אחר נ��רה א� � יתר א� רביעית מ��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונטל
הג�י� לא �הרי ��טל, �מה א�א ח�ב אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�מק�מ�
��עת ��� �מי את מ��� החמיצה, וא� החבית; ְִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָָֹה�זלה.

.„Èעת�� �ר��ת� היה א� � �י� �בית �פ�ד�� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָה��פר
�אנסיו. ונתח�ב �זל�, עליו נע�ה � ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ���פר

.ÂËזה הרי ה�עלי�, מ�עת ��א �ליה��אל היה �זל�. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מה� אחד �לקח� עב��, �יד א� ה�ית, �על �ל �נ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יד
�ר��ת�, ונע�ה מ�עת, ��א ��אל זה הרי � �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונ����
החזיר� א� לפיכ�, ל�עלי�; ��חזיר�� עד �אנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתח�ב
ח�ב � נ��ר א� מה� ואבד לעבד, א� �יד�, �היה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל�ט�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָֹל���.

.ÊË� �י� �ית �ר��ת ��א ה�וה מ�ד מ���� ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהח�ט�
ל�מר צרי� ואי� ל�. ח�ב �ה�א �י על א� �זל�, זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
��אמר: �זל�, �ה�א � �מ��נ� חבר� �ית לת�� נכנס ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָא�

�עמד". ֲַַֹ"�ח��

רביעי יו�
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�ל‡. על נ��ע ה�גזל ��היה ל�זלני�, חכמי� קנס� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס
מחזק זה ��היה וה�א, ה�זל�; מ� ונ�טל ��טע�, ְָ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמה

עדי�. ��ני ְְִִֵֵֶָ��זל�

�פני·. למ��נ� חבר� �ית לת�� ��כנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ�יצד?
ל� מ�לי� וכלי� ויצא �ל��, �נפיו �חת היה ולא ִָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹעדי�,

�נפיו בגדו]�חת �על[כנפי ה�, מה העדי� ידע� ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ
'מע�ל� ה�זל� �אמר �י� � �זל�ני' וכ� ��' א�מר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ית
למ��� 'נכנס�י �אמר �י� �ל��', נטל�י ולא נכנס�י ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
�נפי �חת היה ולא נטל�י לא אבל העדי�, �אמר� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ�מ�
ה�ית �בעל זה' �לי 'נטל�י �אמר �י� ��י', �לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָא�א
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי � אחר �כלי זה ��טל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָט�ע�

��טע�. מה �ל ונ�טל ְְִֵֵֶֶַָֹחפ�,

לה�‚. אמ�ד �ה�א �ברי� ���ע� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
לו] שיש א�ת�[משוער אצל� ��פקידי� אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶֶֶַָָ

�חת ���טל� �אפ�ר �דברי� וטע� ��ע�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ברי�
העדי�. �העיד� �מ� ְְִִִֵֵֶַַָָה�נפי�

רא�ה�„. ולא חבר�, את למ��� ��כנס עדי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ה�
�בעל �ל��, �נפיו �חת נראה ואי� ��צא א� ��צא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�עת
'מע�ל� אמר: אפ�� � נטל' וכ� ��' וא�מר: ט�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָה�ית
�ט�ר; זה הרי � העדי� את מכחי� �הרי נכנס�י', ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלא
ה�ת �ב�עת נ��ע נטל�י', ולא 'נכנס�י אמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�א�

חפ�] נקיטת ללא �אפ�ר[מדרבנ� � וה�ל� �ל�� נטל ְְְֵֶֶֶַָָֹ��א
�זל. ולא לגזל ְְִִֵֶַָָֹֹ���נס

�נפיו,‰. �חת �לי� ונטל ��כנס מעיד� אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
א� �ל��', �זל�י 'לא א�מר: וה�א ה�, מה י�דע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינ�

היה מה י�דע העד ואי� ה�איל � נטל�י' '�ח�בי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמר:
�אינ� �זל; ��א חפ� �נקיטת נ��ע זה הרי �נפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חת

עדי�. ��ני א�א �גזלנ�ת, ְְְְִִֵֵֶַָָָ�מחזק

.Âמר�� �� � ה�זל� מ� ונ�טל נ��ע ה�ית ��על ���ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נטל ��ה נ��עת ��מר, �ל א��� אפ�� ה�ית, �על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ�ל

ה�זל�. �מ��� וכ�, ��ְְֵַַַָָָָ

.Ê�לקיט א� �כיר� �� המלקט]היה �על[פועל �ל ְְִִֶַַָָָ
ל�בע, יכ�ל ה�גזל ואי� ונ�טלי�. נ��עי� אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ית,
י�דעי� העדי� ואי� ��גזל; ��עה �בית� היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�הרי

להחז ה�זל� לח�ב �די �נפיו, �חת �טל ואי�מה יר. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ה�זל�, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ��יעי�

.Á�מחרי זה? �די� ע��י� חר�]וכיצד ה�ית[מטיל �על ְְְִִִִֵֶַַַַַַ
�בית מ�דה ואינ� �ל��, מ�ית� ��טל מי על סת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחר�
ה�קצת מחזיר � מקצת ��זל ה�זל� ה�דה ואפ�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ�י�.
ו�אי. טענת ט�ע� ה�ית �על אי� �הרי �לבד, �� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ�ה�דה

.Ëוכל ה�גזל, ה�א מי י�דע ואינ� מחמ�ה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
�י על א� � �זל�' 'לי ל�: וא�מר ��בע� מה� ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
�זל�, ��ה נ��ע מה� אחד �ל הרי � ��זל עדי� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�אי�
ה�א קנס זה, �בר א� ואחד. אחד לכל �זלה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���
�י� אבל וגזל; עברה �עבר מ�ני חכמי� א�ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נס�

מ�פק. ל��� ח�ב אינ� ְִֵֵֵַַָָָ��רה,

.Èאחד �ל 'אביו א� מ��', אחד את '�זל�י ל�ני�: ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
�מי�, ידי לצאת �א א� � ה�א' איזה י�דע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��,
נ�ת� אינ� �די�, אבל ואחד. אחד לכל �זלה ל��� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָח�ב
אחד אי� �הרי �יניה�; א�ת� ח�לקי� וה� אחת, �זלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
חכמי� קנס� ולא וה�דיע�; �א זה א�א ��גזל, י�דע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמה�

��בע. ל� �אי� מ�ני זה, ְְִֵֵֵֶֶַָָ�דבר

.‡Èאמר א� � מאה' '�זל�ני ל�: ואמר חבר�, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��ע�
ה�דה וא� נת�ע. �ל �די� ה�ת �ב�עת נ��ע �זל�י', ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'לא
ה��רה �ב�עת ונ��ע חמ�י�, מ��� � חמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ��זל�
�זל� החזק לא �הרי �מקצת, מ�דה �ל �די� ה�אר ְְַַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹעל
�לי�, �גזל� לבית� ��כנס חבר� את ה��ע� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�עדי�.
אצל�', לי ��� �ח�ב לקח�י� מ���� '�ר� א�מר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוה�א
�י על א� � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: ה�ית ְְְִִִֵֵַַַַַַָ�בעל
עדי� �� ואי� ה�איל �ר��ת, ��א ����נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ה�דה
ה�����, מ� ח�ב� וג�בה נ��ע זה הרי ��זל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ��עידי�

�אסר �]�ה�ה לקחתי �ה�יר[ואמר ה�ה [שכדי�ה�א ִִֶֶֶֶֶַַַָ
�נקיטתנטל] נ��ע זה הרי ונ�טל, נ��ע וה�א וה�איל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטע�.[קדוש]חפ� ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·Èפני� ��א חבר� �ל �ית לת�� ��כנס עדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרא�ה�
מג�י�, �ה�ציא� �י על א� � �לי� מ�� ונטל ה�ית, ִ�ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�על
א� � �ליו את למ�ר ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוא�
�אתי, '�ר��ת� א�מר: וה�ה לקח�', �זל '�ר� ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטע�
אצל� לי ��� '�ח�ב א� לי', 'נת�� א� לי', מכר�� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוא�ה
��א חבר� לבית ה�כנס ��ל נאמ�; אינ� � ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�פ��י�'
זה הרי � עדי� �פני וה�ציא� מ�� �לי� ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�פניו,
�א� ואי� ה�ית; לבעל ה�לי� מחזיר לפיכ�, �זל�. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חזקת

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ח�זר ��חזיר, ואחר �זל. מה רא� העדי� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ב�עה,
�יניה�. וה�י� ��טע�, מה �כל ה�ית �על את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹות�בע

.‚È�ט�ע ה�ית �בעל �לבד, אחד עד �� היה א� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
�ידי', ה�א 'לק�ח א�מר: וה�ה �יד�, זה �לי ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ��ז�ל
� אצל�' ה�א �פ�ד�� היה '��י א� �ביתיו', '�ח�בי ְְְְִִִִִֶֶָָָא�
�א�� �ב�עה; �לא לבעליו, ה�לי להחזיר ח�ב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
א�א �� �אי� ועכ�ו ל���, ח�ב היה עדי�, �ני �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהי�
אינ� �הרי ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה, ח�ב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

המח� וכל העד; את לה�בע,מכחי� יכ�ל ואינ� �ב�עה ב ְְְִֵֶַַָָ�ְְְִֵַָָָָ
ולא לבית� נכנס�י 'לא ואמר: �פר א� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמ���.
וה�א אחד, עד א�א �� ואי� ה�איל � �ל��' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטל�י
מ�ית� לקח ��א ה��רה �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחי��

ונפטר. ְְְִָ�ל��,

.„Èפני� חבר� מ�ד �ס� �ל ל��� �חט� �אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמע�ה
חטפ�י'; ו��י 'חטפ�י, ואמר: הח�ט� �בא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
�ב�עה מח�ב �ה�א מ�ני � להחזיר חכמי� א�ת� ְָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֶַָוח�ב�
העד. �אמר �מ� ה�דה �הרי לה�בע, יכ�ל ואינ� זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�עד
���� ה�ת �ב�עת נ��ע היה �לל, עד �� היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוא��
חטפ�י', לא 'מע�ל� ואמר העד את הכחי� וא�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחט�;
�כל �ני� זה �כדי� חט�. ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מק��. �כל �זה ְֵֶַָָָ���צא

.ÂËי��' א�מר: וה�א אחד, עד �פני זה�בי� מ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחט�
��ה י�דע העד �אי� �י על א� � הי�' וע�רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפ�י,
��ה�בי� �ו�אי ידע �הרי הע�רי�; מ��� זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחט�,
אחד �עד ונמצא ל���; ח�ב היה �ני�, הי� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחט�.

��ארנ�. �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ְמח�ב

.ÊËוה�גזל ה�', ��י חטפ�י, 'ע�רי� הח�ט�: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינ�, י�דע העד ואי� ה�איל � חט�' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָא�מר:
�ב�עת ונ��ע �חטפ�; �ה� �ה�דה הע�רי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ���
�זה נ�טה ודע�י �מקצת. נתח�ב �הרי ה�אר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��רה

ה�ת אמר[מדרבנ�]���בע א�א �כל�� ה�דה לא �הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפ�י'. ְִִֶַָ'��י

.ÊÈ�לי� מ�� ונטל �פניו, ��א חבר� �ל לבית� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
ה�ית �על הרי � נטל ��ה י�דע העד ואי� אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�פני
'לא א�מר: וה��זל �ביתי', היה �לי� 'ע�רי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹא�מר:
מ�ני הע�רה, להחזיר ח�ב � ��י' וה� ע�רה א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטל�י
על נ��ע ואינ� לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְֶ�ה�א
על לטע� יכ�ל �אינ� מ�ני ה�ת, �ב�עת אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�אר

ו�אי. טענת ְֲַַַַַַָה�זל�

ה ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

לסעד�‡. ואס�ר ה�זל�, מ� ה�ז�ל �בר לקנ�ת ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאס�ר
א��[לעוזרו] �ברי� הע��ה ��ל ��קנה�; �די ���י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל

"ולפני על וע�בר עברה, ע�ברי ידי מח�ק � �ה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
מכ��ל". ת�� לא ְִִִֵֵֹע�ר

וה�א·. יא��; לאחר אפ�� ה�ז�ל, �דבר להנ�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאס�ר
ידע �יצד? עצמ�. ה�זלה ה�א זה ��בר �ו�אי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ��דע
.�� לחר� א� עליה לר�ב אס�ר �ז�לה, ז� �ה�המה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ו�אי

ל�‚. לה�נס א� �ת�כ�, לעבר אס�ר � �דה א� �ית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�זל
�ר וא� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ח�ה
�חצר ה�ר �די� ל�עלי�, �כר להעל�ת ח�ב � ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ�ת�כ�
אס�ר � ��ר מה� וע�ה �קלי� �זל מ�ע��. ��א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחבר�

�זה. ���צא �ל וכ� עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר

מ����.„. �ט�ר � יא�� אחר ה�זלה ואכל �עבר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
� הא�כל מ� לג��ת ה�עלי� ורצ� יא��, קד� אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ה�זל�. מ� ��בי� רצ�, וא� היא; �ר��ת� �עדי� ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ��בי�,

אחר‰. ל�ני� ה�זלה את �האכיל �י� ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��זל
ה�יח א� � אבדה א� מכר� א�א האכיל� ��א �י� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיא��,
ח�בי� אינ� � ה��לטלי� מ� אבל ל���; ח�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָקרקע,
ה��לטלי� ואי� ה�זל�, על ה� ח�ב ה�זלה ��מי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָל���;

ח�ב. לבעל ְְְְִִַַַמ��ע�די�

.Â,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
�י� אכל� �י� ל��� ח�בי� לפיכ�, �ה; על �מלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפ��
ה�עלי�, נתיא�� לא �י� ה�עלי� נתיא�� �י� אכל�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

�ה�יח. ה��לטלי� מ� �י� ה�רקע מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�י�

.Ê�א ה��ב: מ� �ל�קח ה�זל�, מ� מ�לטלי� ה��קח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ�י�
ה��ק ��נת �� ע�� לא ה�א, מפרס� ממנו�זל� נוטל [והנגזל ְְַָ�ְַַַָָָֹ

תשלו�] ה��קללא ��נת �� ע�� מפרס�, אינ� וא� [שלא. ְְִֵ�ְַַַָָָ
ממונו] הקונה ול�קחיפסיד ��ת�, �מי� ל��קח ה�גזל ונ�ת� ,ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתיא�� �בר וא� ה�זלה. �דמי ה�זל� ות�בע וח�זר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ�זלת�,
מחזיר�. ואינ� �זלה, �ל עצמ� ל�קח קנה � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�עלי�

.Áעל א� � ��� מ�עט היה וא� ה�זל�; מ� להנ�ת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאס�ר
���דע עד מ���, להנ�ת מ�ר ה�א, �ז�ל ממ�נ� �רב ִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָֹ�י

�יד�. �ז�ל זה ��בר ְְֶֶַַָָָָ�ו�אי

.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

�ה�א זה מאכל �חזקת מה�, להנ�ת אס�ר � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�סטי�
מצרפי� ואי� מטבעות]�ז�ל; ה�בה[=פריטת מ� �ינרי� ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] �זלה.[קופת �חזקת �ה�ל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ��ה�,

.È�נטל אחרת, �ס�ת ל� והחזיר� �ס�ת� מ�כסי� ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטל�
��� מ�ני ;��� א�� הרי � אחר חמ�ר ל� והחזיר� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמ�ר�
י�דע ואינ� מה�, ה�עלי� ��תיא�� וחזקת� היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מכירה
עצמ�, על �מחמיר ותיק היה וא� �זלה. ��� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ו�אי

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִִַַָָָמחזיר�

.‡È�זמ� �ליסטיס? �ה��כר אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה
הע�מד מ�כס א� מאליו, הע�מד מ�כס א� ��י, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ה��כס
�מ�יח ��רצה מה ל�קח א�א קצ�ה ל� ואי� ה�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
�לי� ���קח ואמר ה�ל�, ��סק� מכס אבל ��רצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לג��ת י�ראל מ�כס והעמיד קצ�ב, �בר א� רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָא�
�ל�� לעצמ� מ�סי� ואינ� נאמ� זה �אד� ונ�דע ל�ל�, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ל� ��י� לפי �זל�, �חזקת אינ� � ה�ל� ��זר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

ע�בר �ה�א א�א ע�ד, ולא ה�א. גזל]�י� ה�בריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל� �היה �י� ה�ל�, מנת ��זל �ה�א מ�ני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�כס

י�ראל. מל� �היה �י� ְִֵֵֶֶֶָָָ��י,

.·È�אי �ל על א� העיר, �ני על מס �ה�י� מל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
�בר ו�דה �דה על א� ל�נה, מ�נה קצ�ב �בר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואי�,
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ח�זר ��חזיר, ואחר �זל. מה רא� העדי� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ב�עה,
�יניה�. וה�י� ��טע�, מה �כל ה�ית �על את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹות�בע

.‚È�ט�ע ה�ית �בעל �לבד, אחד עד �� היה א� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
�ידי', ה�א 'לק�ח א�מר: וה�ה �יד�, זה �לי ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ��ז�ל
� אצל�' ה�א �פ�ד�� היה '��י א� �ביתיו', '�ח�בי ְְְְִִִִִֶֶָָָא�
�א�� �ב�עה; �לא לבעליו, ה�לי להחזיר ח�ב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
א�א �� �אי� ועכ�ו ל���, ח�ב היה עדי�, �ני �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהי�
אינ� �הרי ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה, ח�ב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

המח� וכל העד; את לה�בע,מכחי� יכ�ל ואינ� �ב�עה ב ְְְִֵֶַַָָ�ְְְִֵַָָָָ
ולא לבית� נכנס�י 'לא ואמר: �פר א� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמ���.
וה�א אחד, עד א�א �� ואי� ה�איל � �ל��' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטל�י
מ�ית� לקח ��א ה��רה �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחי��

ונפטר. ְְְִָ�ל��,

.„Èפני� חבר� מ�ד �ס� �ל ל��� �חט� �אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמע�ה
חטפ�י'; ו��י 'חטפ�י, ואמר: הח�ט� �בא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
�ב�עה מח�ב �ה�א מ�ני � להחזיר חכמי� א�ת� ְָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֶַָוח�ב�
העד. �אמר �מ� ה�דה �הרי לה�בע, יכ�ל ואינ� זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�עד
���� ה�ת �ב�עת נ��ע היה �לל, עד �� היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוא��
חטפ�י', לא 'מע�ל� ואמר העד את הכחי� וא�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחט�;
�כל �ני� זה �כדי� חט�. ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מק��. �כל �זה ְֵֶַָָָ���צא

.ÂËי��' א�מר: וה�א אחד, עד �פני זה�בי� מ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחט�
��ה י�דע העד �אי� �י על א� � הי�' וע�רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפ�י,
��ה�בי� �ו�אי ידע �הרי הע�רי�; מ��� זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחט�,
אחד �עד ונמצא ל���; ח�ב היה �ני�, הי� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחט�.

��ארנ�. �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ְמח�ב

.ÊËוה�גזל ה�', ��י חטפ�י, 'ע�רי� הח�ט�: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינ�, י�דע העד ואי� ה�איל � חט�' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָא�מר:
�ב�עת ונ��ע �חטפ�; �ה� �ה�דה הע�רי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ���
�זה נ�טה ודע�י �מקצת. נתח�ב �הרי ה�אר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��רה

ה�ת אמר[מדרבנ�]���בע א�א �כל�� ה�דה לא �הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפ�י'. ְִִֶַָ'��י

.ÊÈ�לי� מ�� ונטל �פניו, ��א חבר� �ל לבית� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
ה�ית �על הרי � נטל ��ה י�דע העד ואי� אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�פני
'לא א�מר: וה��זל �ביתי', היה �לי� 'ע�רי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹא�מר:
מ�ני הע�רה, להחזיר ח�ב � ��י' וה� ע�רה א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטל�י
על נ��ע ואינ� לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְֶ�ה�א
על לטע� יכ�ל �אינ� מ�ני ה�ת, �ב�עת אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�אר

ו�אי. טענת ְֲַַַַַַָה�זל�
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לסעד�‡. ואס�ר ה�זל�, מ� ה�ז�ל �בר לקנ�ת ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאס�ר
א��[לעוזרו] �ברי� הע��ה ��ל ��קנה�; �די ���י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל

"ולפני על וע�בר עברה, ע�ברי ידי מח�ק � �ה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
מכ��ל". ת�� לא ְִִִֵֵֹע�ר

וה�א·. יא��; לאחר אפ�� ה�ז�ל, �דבר להנ�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאס�ר
ידע �יצד? עצמ�. ה�זלה ה�א זה ��בר �ו�אי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ��דע
.�� לחר� א� עליה לר�ב אס�ר �ז�לה, ז� �ה�המה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ו�אי

ל�‚. לה�נס א� �ת�כ�, לעבר אס�ר � �דה א� �ית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�זל
�ר וא� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ח�ה
�חצר ה�ר �די� ל�עלי�, �כר להעל�ת ח�ב � ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ�ת�כ�
אס�ר � ��ר מה� וע�ה �קלי� �זל מ�ע��. ��א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחבר�

�זה. ���צא �ל וכ� עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר

מ����.„. �ט�ר � יא�� אחר ה�זלה ואכל �עבר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
� הא�כל מ� לג��ת ה�עלי� ורצ� יא��, קד� אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ה�זל�. מ� ��בי� רצ�, וא� היא; �ר��ת� �עדי� ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ��בי�,

אחר‰. ל�ני� ה�זלה את �האכיל �י� ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��זל
ה�יח א� � אבדה א� מכר� א�א האכיל� ��א �י� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיא��,
ח�בי� אינ� � ה��לטלי� מ� אבל ל���; ח�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָקרקע,
ה��לטלי� ואי� ה�זל�, על ה� ח�ב ה�זלה ��מי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָל���;

ח�ב. לבעל ְְְְִִַַַמ��ע�די�

.Â,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
�י� אכל� �י� ל��� ח�בי� לפיכ�, �ה; על �מלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפ��
ה�עלי�, נתיא�� לא �י� ה�עלי� נתיא�� �י� אכל�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

�ה�יח. ה��לטלי� מ� �י� ה�רקע מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�י�

.Ê�א ה��ב: מ� �ל�קח ה�זל�, מ� מ�לטלי� ה��קח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ�י�
ה��ק ��נת �� ע�� לא ה�א, מפרס� ממנו�זל� נוטל [והנגזל ְְַָ�ְַַַָָָֹ

תשלו�] ה��קללא ��נת �� ע�� מפרס�, אינ� וא� [שלא. ְְִֵ�ְַַַָָָ
ממונו] הקונה ול�קחיפסיד ��ת�, �מי� ל��קח ה�גזל ונ�ת� ,ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתיא�� �בר וא� ה�זלה. �דמי ה�זל� ות�בע וח�זר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ�זלת�,
מחזיר�. ואינ� �זלה, �ל עצמ� ל�קח קנה � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�עלי�

.Áעל א� � ��� מ�עט היה וא� ה�זל�; מ� להנ�ת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאס�ר
���דע עד מ���, להנ�ת מ�ר ה�א, �ז�ל ממ�נ� �רב ִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָֹ�י

�יד�. �ז�ל זה ��בר ְְֶֶַַָָָָ�ו�אי

.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

�ה�א זה מאכל �חזקת מה�, להנ�ת אס�ר � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�סטי�
מצרפי� ואי� מטבעות]�ז�ל; ה�בה[=פריטת מ� �ינרי� ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] �זלה.[קופת �חזקת �ה�ל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ��ה�,

.È�נטל אחרת, �ס�ת ל� והחזיר� �ס�ת� מ�כסי� ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטל�
��� מ�ני ;��� א�� הרי � אחר חמ�ר ל� והחזיר� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמ�ר�
י�דע ואינ� מה�, ה�עלי� ��תיא�� וחזקת� היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מכירה
עצמ�, על �מחמיר ותיק היה וא� �זלה. ��� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ו�אי

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִִַַָָָמחזיר�

.‡È�זמ� �ליסטיס? �ה��כר אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה
הע�מד מ�כס א� מאליו, הע�מד מ�כס א� ��י, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ה��כס
�מ�יח ��רצה מה ל�קח א�א קצ�ה ל� ואי� ה�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
�לי� ���קח ואמר ה�ל�, ��סק� מכס אבל ��רצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לג��ת י�ראל מ�כס והעמיד קצ�ב, �בר א� רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָא�
�ל�� לעצמ� מ�סי� ואינ� נאמ� זה �אד� ונ�דע ל�ל�, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ל� ��י� לפי �זל�, �חזקת אינ� � ה�ל� ��זר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

ע�בר �ה�א א�א ע�ד, ולא ה�א. גזל]�י� ה�בריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל� �היה �י� ה�ל�, מנת ��זל �ה�א מ�ני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�כס

י�ראל. מל� �היה �י� ְִֵֵֶֶֶָָָ��י,

.·È�אי �ל על א� העיר, �ני על מס �ה�י� מל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
�בר ו�דה �דה על א� ל�נה, מ�נה קצ�ב �בר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואי�,
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נכסיו �ל י�קח� זה �בר על ��עבר מי ��ל ��זר א� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקצ�ב,
י�� ה�א ה�ר� ��עת ��דה ���צא מי �ל א� ה�ל�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלבית
�על �אינ� �י� ה�דה �על ה�א �היה �י� �עליה, ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�ס
��בה וי�ראל ��זל, אינ� � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�דה,

ל� ��אא�ת� וה�א, ��ר; ה�א והרי �זל�, �חזקת אינ� ל� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
�ל��. לעצמ� י�ח ולא �ל��, י��ה ולא ְְְְְְְִִֶַַַֹֹי�סי�

.‚Èמ�ני ו���יו מעבדיו אחד על ��עס מל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
להנ�ת �מ�ר �זל, אינ� � חצר� א� �דה� ולקח ֵָָ�ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָה�דינה,
ואי� ,��� היא הרי � ה�ל� מ� א�ת� וה��קח .��ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ח ,��� ה�לכי� �י� ��ה מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� ִַָ�ְְִִִִִִֶֶַַָָָָה�עלי�
הפקיע ה�ל� והרי עליה�, ����עסי� ���יה� ממ�� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��נה וכל �הפקר, ז� �דה א� ז� חצר ונע�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��ד�;
�דה א� חצר ��קח מל� אבל .�� זכה ה�ל� מ� ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�
� �חקק ��יני� ��א חמס, �ר� ה�דינה מ�ני אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
מ�ד�. ה�עלי� מ�ציאי� מ��� וה��קח �זל�, זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

.„Èולא ל�ל, ה�ל� א�ת� ��חקק �י� �ל �בר: �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�לל�
מאי� ���ח וכל �זל; אינ� � עצמ� �פני אחד לאד� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

��ת ��א �לבד, את[וחוקה]זה חמס א�א ל�ל, היד�עה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
���כרי� ו��טריו ה�ל� ��אי לפיכ�, �זל. זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

��ס מס]ה�ד�ת ממ�ר.[תמורת ממ�ר� ה�ד�ת, על ה�צ�ב ְְִִַַַַַַָָָָָָ
ואי� אי� �ל �על מס גולגולת]אבל א�א[מס ��בה אינ� , ֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

האי� א�ת� �על ��ס ה�ד�ת מכר� וא� עצמ�; האד� ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָמ�
.�� ה�ל� �י� היה �� א� א�א ממ�ר, אינ� זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ÂË,ה�דה �על ה�ס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל�
ה�ס, מ�ני ה�דה �על �ברח ה�ס, לנ�ת� ה�דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�היה
זה אי� � �ר�תיה ואכל ל�ל� �עליה מס ונת� זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בא
ה�עלי�; ��חזר� עד ה�ס ונ�ת� �ר�ת א�כל א�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�זל,

�אמרנ�. �מ� ה�א, �י� ה�ל� ְְִִֶֶֶֶַַָ��י�

.ÊË,�האי על ה�צ�ב מס ���� מי ��ל ��זר מל� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�
�על ה�ס ונת� י�ראל �בא נת�, ��א �זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹי��ע�ד

מ�י יתר �� ע�בד זה הרי � העני זה ,[מרגילותו]י�ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�עבד. �� ע�בד אינ� אבל �י�; ה�ל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��י�

.ÊÈר�� מה� וע�ה ב�י�, �עלי �ל אילנ�ת ��רת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל�
�ר� א�ת� וע�ה ��י�, הרס א� וכ� עליו; לעבר מ�ר ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
��י� �זה; ���צא �ל וכ� .�� להנ�ת מ�ר � ח�מה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ָא�

�י�. ִֶֶַה�ל�

.ÁÈי�צא ��ט�ע� �מל� אמ�רי�? �ברי� [נסחר]��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
האר�, א�ת� �ני עליו הס�ימ� �הרי הארצ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ�א�ת�
אי� א� אבל עבדי�. ל� וה� אד�ניה� �ה�א �ע�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חב�רת �כמ� זר�ע, �על �גזל� ה�א הרי י�צא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמט�ע�
עבדיו, וכל זה מל� וכ� �י�; �יניה� �אי� ה�ז�ני�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִַלסטי�

�בר. לכל ְְְִַָָָָ�גזלני�

ו ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � ה�הר ��טפ� �ה� וכ��צא ועצי� ואבני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָק�ר�ת
מ�יל�. �ל וה� מ�רי�, א�� הרי � מה� ה�עלי� ְִִֵֶַָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָנתיא��
להחזיר; ח�ב � נתיא�� לא א� נתיא��, א� י�דע אינ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹוא�
אחריה�. מר�פי� ה�עלי� הי� א� ל�מר, צרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואי�

ה��יל·. �מ��ט�[ממו�]לפיכ�, ה�הר, [התפשטותו]מ�ד ְִִִִַַַַָָָ
נהר �ל �מ�ל�לית� י�, גדותיו]�ל על ה�יס[שעלה �מ� , ְִִִִֶֶַַָָָ

�מ�[צבא] ה�מר, �מ� ה�ב, �מ� הארי, �מ� ה�לקה, �מ� ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
א�� הרי ה�עלי�, ��תיא�� �ו�אי ידע א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ר�לס

יחזיר. ידע, לא וא� ;���ְֲִִֶַַָֹ

מ�ני‚. ,��� א�� הרי � י�ראל ליסטיס מ�ד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה��יל
נתיא�� ��א ידע וא� ה�עלי�; ��תיא�� ה�בר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��ת�
א� ��י ליסטיס מ�ד ה��יל אבל להחזיר. ח�ב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָה�עלי�,
נתיא�� ��א ה�בר ��ת� להחזיר, ח�ב � ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�כס
�מ�ני .��� א�� הרי ��תיא��, �ו�אי ידע וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�עלי�;
לא ��י �סת� ה�עלי�, �תיא�� י�ראל ליסטיס סת� ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מ�ד מ�ציאי� �ה��יי� י�דעי� �ה�עלי� מ�ני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיא��?
�ראי�ת א�א ��זל, עדי� �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�זל�

�ע��. �באמ�� ְְַַָ�ְְרע�ע�ת

ירק]�חלי�„. המל�ט[מי� � ה���� �ת�� ���מחי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידי� �ה� מ�ני �זל, מ��� �ה� אי� לחי�, ��ה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�
�זל, מ��� אס�רי� � יב�� וא� ה�דה; �על על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָה����
� ה�ב�ל על הי� וא� �הפסיד�. מה הפסיד� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ��בר

לחי�. ��ה� אפ�� ְֲֲִִִֵֶַאס�רי�,

לר��ת‰. וק�� �בנ� �ה��ציא ממ��, �נזקי �ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�בר
ה�לל את ה��ציא אבל �זל; מ��� �ה� אי� ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�י�,
��עת ��א �י� זבלי� ה�צאת ��עת �י� הר�י�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלר��ת

�זל. מ��� עליה� ח�בי� � זבלי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָה�צאת

.Âליו� ל� ��תח�פ� �בית[בגדיו]מי אחרי� �כלי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
עד �ה�, י���� לא זה הרי � ה���ה �בית א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
הא�� �בית ל� נתח�פ� .��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ב�א
הא�� ל� ��ת� א� ל�, נתנ� א�� �ל �בניו א��� א� �ְִִֶָָ�ְֶַָָָָ�ָ
��ב�א עד �ה�, י���� לא זה הרי � �לי�' 'טל ל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
� זה' �לי 'טל הא��: ל� אמר .��� את וי�ל ויחזיר ְִֶָֹ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹה�ה
;��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ��ב�א עד ,�� י���� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
הא�� את צ�ה ה�לי �על א� ה�א, א�� �ל �ליו ָ�ְִִֶַַַָָָ�ֵֶֶָָ��א

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ְְְֵֵֶַָָֹלמכר�

.Ê�עליה והע�בר �זל, מ��� חכמי� אסר� הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
והמ�חקי� י�ני� מפריחי �ג�� מ�בריה�; �זל� זה הרי �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ת�� י�ני� אד� יפריח לא �יצד? י�ני� מפריחי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְ�ק��ה.
מ�ני ��י�, ��א אחרי� ממ�� ל�קח �הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹה���ב,
ותביא נקבה א� אחר, מ��ב� נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ����ח
ע�פ�ת ��אר �זה הע��ה �ל א�א �לבד, י�ני� ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מ�בריה�. �זל� זה הרי � �בהמה ח�ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�

.Á�ה� מ�ני ה���ב, �ת�� י�ני� לצ�ד חכמי� אסר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכ�
נ��י� ��ר�י� ואי� אחרי�. א�א[מלכודות]�ל ל��ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

י��ב היה וא� מילי�; אר�עה ה���ב מ� הרחיק �� ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָא�
�עלי �ל �ה��ני� יפר�, לא מיל מאה אפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�רמי�,
�ה� �י על א� ה��בכי�, �ת�� יפר� לא וכ� ה�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמי�
מ� �הרחיק �י על וא� הפקר, �ל א� ��י �ל א� ���ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ה��בכי�. לי��ב �א�ת �ה��ני� מ�ני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ב

.Ëולא א�ה. חמ�י� העיר מ� ה��ב� את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקי�
חמ�י� ל� י� �� א� א�א �דה�, �ת�� ��ב� אד� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיע�ה
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��ד�ת ויפסיד� ה��זל�ת, י��כ� ��א �די ר�ח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�ה
�ינ� היה אפ�� � מאחר לקח� וא� אחרי�. מ�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכל�
�חזקת�, ה�א הרי �לבד, רבע �ית חבר� �דה �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�

להרחיק. א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵַַואי�

.È�א �עצי� ���חקי� א�� �יצד? �ק��ה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ�ְְֲִַַהמ�חקי�
�יניה� �נאי וע��י� �ה�, וכ��צא �עצמ�ת א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�צר�ר�ת
� וכ� �� מ��� י�ח ה�ח�ק, �א�ת� חבר� את ה��צח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ל
לקח, ה�עלי� ��רצ�� �י על א� מ�בריה�. �זל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
�זל. זה הרי והתל, �ח�ק �ר� �ח�� חבר� ממ�� ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה�איל
�נאי וע��י� �ע�פ�ת א� �ח�ה א� �בהמה המ�חקי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכ�
�� מחבר� י�ח י�תר, �ר�� א� �המ�� ��נ�ח ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
מ�בריה�. וגזל אס�ר, ה�ל � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ�,

.‡Èאבל �זל, א��ר �� אי� � ה��י ע� �ק��ה ֲִִִֵֵַָָָ�ְְְֵַַוהמ�חק
לאד� רא�י �אי� �טלי�; �דברי� ע�סק א��ר �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָי�
ע�ל�. �ל �בי��ב� ת�רה �דברי א�א ימיו �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��עסק

.·È��לת ח�ה מיני ��פל� ודגי�, וע�פ�ת ח�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצ�ד�ת
מ�ני מ�בריה�, �זל זה הרי � �נטל� אחר �בא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�צ�דה,

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ�עדי�

.‚È����ה �ל[זור�]נהר �ל ה� הרי ה��בעי�, �מעינ�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנ�� עני �כחה,[חובט]אד�. �ל זיתי� ה�ית �רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מ�בריה�, �זל זה הרי � האר� מעל �נטל� אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בא
העני היה וא� �ה�; ה��כה ליד ה�יע� לא �עדי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ני
�זל זה הרי � לאר� �מ�לי� ה�ית, �רא� �יד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמק��

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� �הרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�מ�ר,

.„È�רנג�לי� �מ� אד� �ל �ר��ת� אינ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ב�רי�
וה��זל מ�בריה�; קני� �ה� י� כ� �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזי�,

לר��ת�[קבוצת]נחיל �א א� מ�עליו ��נע� א� �ב�רי�, ְְְְְִִִִִֶָָָָ
�ל נחיל ��צא מי לפיכ�, מ�בריה�. �זל זה הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ה�חיל לבעל י� � חבר� �ר��ת ו�כ� מר��ת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ב�רי�
� ה�יק וא� נחיל�, את ���ל עד חבר� �דה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלה��

ה��כה את יק� לא אבל �ה�יק; מה על[הענ�]מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�מי�. ל�� ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מ�א� ל�מר: קט� א� א�ה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
אחר מר�פי� ה�עלי� ויהי� ,��� לפי מ�יחי� ��הי� ְְְְְִִִַַַַָָ�ְְְְִִִִֶוה�א,
קט� א� א�ה �אי� �י על א� חנה'; 'היכ� ו��אלי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�חיל,
.�� א�ת� האמינ� מ�בריה�, �ב�רי� וקני� ה�איל עד�ת, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�ני

.ÊË�מ�ד י�צא אינ� �בריה�, �ל �זל �יד� ��� מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ל
�מ� חמ� מ�סי� אינ� ונ��ע, �� �פר א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ד�ני�.

ה�מ�ר. ה�זל על ִֵֶַַַָָ���סי�

חמישי יו�
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ו‡. ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ���ל כפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�

ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א�„. אבל ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א

.Ëולא ה�איל ,�� ��פר �י על א� � חבר� את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹה��זל
עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב אינ� וה�דה, חזר א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנ��ע,
עד ה�זל�, �יד יהי א�א ��יד�; ממ�� לה� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��חזיר
�וה על נ��ע א� אבל ��ה�. וי�ל� ה�עלי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��ב�א�
לה�, ��חזיר עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב � ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�ר�טה
����ע, אחר נתיא�� ��בר מ�ני ה��; �א�י ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ��

לתבע�. ע�ד �אי� ְְְִֵָָָואינ�

.Èח�ב �ר�טה, מ�וה ח�� ��� ה�זלה החזיר ְִֶַָָָָ�ְְֲִִֵֶַָאפ��
ולא נגזל, �ל לבנ� לא י�� ולא ה�עלי�; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלה�ליכ�
וא� �עדי�. ה�ליח ה�גזל ע�ה �� א� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�ל�ח�,
זה הרי � ��עיר� �י� לבית החמ� ואת ה�זלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
���יע עד ,�� מט�לי� �י� �בית ל�; �מת��ר א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
ה�זל ה��ת� וכל �י�. �ית ל�ליח ה�א נ�ת� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעל�.

יצא. �י�, לבית �� ְְִֵֵַָָוכ��צא

.‡È�נת ולא ה�ר� את ל� ל�נת� ��חל א� החמ�, את ל� ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ועל זה על ל� ��חל א� החמ�, על ל� מחל ולא ה�ר� ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
לה�לי� צרי� אינ� � ��ר� �ר�טה מ�וה מ�ח�ת ח�� ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
�י על וא� ה�אר. את וי�ל ה�גזל יב�א א�א ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא �יקר ��א ח���י� אי� ק�מת, עצמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�זלה
ל� נת� ולא החמ� את ל� נת� א� אבל �ר�טה. �וה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה��אר
ה�ר�, על ל� מחל ולא החמ� על ל� ��חל א� ה�ר�, ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
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��ד�ת ויפסיד� ה��זל�ת, י��כ� ��א �די ר�ח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�ה
�ינ� היה אפ�� � מאחר לקח� וא� אחרי�. מ�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכל�
�חזקת�, ה�א הרי �לבד, רבע �ית חבר� �דה �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�

להרחיק. א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵַַואי�

.È�א �עצי� ���חקי� א�� �יצד? �ק��ה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ�ְְֲִַַהמ�חקי�
�יניה� �נאי וע��י� �ה�, וכ��צא �עצמ�ת א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�צר�ר�ת
� וכ� �� מ��� י�ח ה�ח�ק, �א�ת� חבר� את ה��צח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ל
לקח, ה�עלי� ��רצ�� �י על א� מ�בריה�. �זל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
�זל. זה הרי והתל, �ח�ק �ר� �ח�� חבר� ממ�� ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה�איל
�נאי וע��י� �ע�פ�ת א� �ח�ה א� �בהמה המ�חקי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכ�
�� מחבר� י�ח י�תר, �ר�� א� �המ�� ��נ�ח ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
מ�בריה�. וגזל אס�ר, ה�ל � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ�,

.‡Èאבל �זל, א��ר �� אי� � ה��י ע� �ק��ה ֲִִִֵֵַָָָ�ְְְֵַַוהמ�חק
לאד� רא�י �אי� �טלי�; �דברי� ע�סק א��ר �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָי�
ע�ל�. �ל �בי��ב� ת�רה �דברי א�א ימיו �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��עסק

.·È��לת ח�ה מיני ��פל� ודגי�, וע�פ�ת ח�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצ�ד�ת
מ�ני מ�בריה�, �זל זה הרי � �נטל� אחר �בא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�צ�דה,

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ�עדי�

.‚È����ה �ל[זור�]נהר �ל ה� הרי ה��בעי�, �מעינ�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנ�� עני �כחה,[חובט]אד�. �ל זיתי� ה�ית �רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מ�בריה�, �זל זה הרי � האר� מעל �נטל� אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בא
העני היה וא� �ה�; ה��כה ליד ה�יע� לא �עדי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ני
�זל זה הרי � לאר� �מ�לי� ה�ית, �רא� �יד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמק��

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� �הרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�מ�ר,

.„È�רנג�לי� �מ� אד� �ל �ר��ת� אינ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ב�רי�
וה��זל מ�בריה�; קני� �ה� י� כ� �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזי�,

לר��ת�[קבוצת]נחיל �א א� מ�עליו ��נע� א� �ב�רי�, ְְְְְִִִִִֶָָָָ
�ל נחיל ��צא מי לפיכ�, מ�בריה�. �זל זה הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ה�חיל לבעל י� � חבר� �ר��ת ו�כ� מר��ת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ב�רי�
� ה�יק וא� נחיל�, את ���ל עד חבר� �דה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלה��

ה��כה את יק� לא אבל �ה�יק; מה על[הענ�]מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�מי�. ל�� ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מ�א� ל�מר: קט� א� א�ה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
אחר מר�פי� ה�עלי� ויהי� ,��� לפי מ�יחי� ��הי� ְְְְְִִִַַַַָָ�ְְְְִִִִֶוה�א,
קט� א� א�ה �אי� �י על א� חנה'; 'היכ� ו��אלי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�חיל,
.�� א�ת� האמינ� מ�בריה�, �ב�רי� וקני� ה�איל עד�ת, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�ני

.ÊË�מ�ד י�צא אינ� �בריה�, �ל �זל �יד� ��� מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ל
�מ� חמ� מ�סי� אינ� ונ��ע, �� �פר א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ד�ני�.

ה�מ�ר. ה�זל על ִֵֶַַַָָ���סי�

חמישי יו�
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ו‡. ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ���ל כפר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�

ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א�„. אבל ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א

.Ëולא ה�איל ,�� ��פר �י על א� � חבר� את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹה��זל
עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב אינ� וה�דה, חזר א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנ��ע,
עד ה�זל�, �יד יהי א�א ��יד�; ממ�� לה� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��חזיר
�וה על נ��ע א� אבל ��ה�. וי�ל� ה�עלי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��ב�א�
לה�, ��חזיר עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב � ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�ר�טה
����ע, אחר נתיא�� ��בר מ�ני ה��; �א�י ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ��

לתבע�. ע�ד �אי� ְְְִֵָָָואינ�

.Èח�ב �ר�טה, מ�וה ח�� ��� ה�זלה החזיר ְִֶַָָָָ�ְְֲִִֵֶַָאפ��
ולא נגזל, �ל לבנ� לא י�� ולא ה�עלי�; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלה�ליכ�
וא� �עדי�. ה�ליח ה�גזל ע�ה �� א� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�ל�ח�,
זה הרי � ��עיר� �י� לבית החמ� ואת ה�זלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
���יע עד ,�� מט�לי� �י� �בית ל�; �מת��ר א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
ה�זל ה��ת� וכל �י�. �ית ל�ליח ה�א נ�ת� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעל�.

יצא. �י�, לבית �� ְְִֵֵַָָוכ��צא

.‡È�נת ולא ה�ר� את ל� ל�נת� ��חל א� החמ�, את ל� ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ועל זה על ל� ��חל א� החמ�, על ל� מחל ולא ה�ר� ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹעל
לה�לי� צרי� אינ� � ��ר� �ר�טה מ�וה מ�ח�ת ח�� ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
�י על וא� ה�אר. את וי�ל ה�גזל יב�א א�א ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא �יקר ��א ח���י� אי� ק�מת, עצמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�זלה
ל� נת� ולא החמ� את ל� נת� א� אבל �ר�טה. �וה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה��אר
ה�ר�, על ל� מחל ולא החמ� על ל� ��חל א� ה�ר�, ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
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ח�ב � ��ר� �ר�טה מ�וה ח�� זה, ועל זה על ל� ��חל ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
��ארנ�. �מ� ��עיר� �י� לבית י�� א� אחריו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלה�ליכ�

.·È�חמ� �נ�ה �ע� וכפר ל�עלי�, ה�ר� את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�חזיר
עליו �מ��� �בר, לכל �קר� החמ� נע�ה � עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונ��ע
�ה�א מל�ד � עליו" י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: אחר, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחמ�
�� ��כ�ר החמ� ��תמעט עד חמ�, על חמ� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמ�סי�

�ר�טה. מ�וה עליו ְְְִִֶַָָָָונ��ע

.‚Èוחזר ונ��ע, �אבד וטע� ��ד��, אצל� �היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר אצל�, �ה�א ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוה�דה
ה�ר� ע� ��ב�עה �ב�עה לכל חמ� מ��� � אצל� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ה�א
�ה�א מל�ד עליו", י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד,

אחד. קר� על חמ�י� ��ה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמ���
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ל��ר�י�;‡. ה�זלה יחזיר � ה�גזל �מת חבר�, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��זל
ל�, נ��ע וא� �מיה. לה� נ�ת� נ���ת, א� אבדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא�

ל��ר�י�. והחמ� ה�ר� נ�ת� � מת �� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

ה�זלה·. אי� א� � האב �מת ל�, ונ��ע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
ועל ה�ר� על אחיו ע� ח���� ע��ה נ���ת, א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָק�מת
עצמ� ה�זלה לה�ציא ח�ב ק�מת, ה�זלה וא� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמ�;
לאחיו, החמ� ואת ה�זלה את נ�ת� לפיכ�, יד�. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�חת

ח����. ע�ה� ְְִֶֶֶָוע��ה

ה��ר�‚. ה�א לב�� ה�זל� זה ��מצא אחי�, ל� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לזה �ני� ל� אי� וא� לבניו; יד� מ�חת ה�זלה מ�ציא �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לצדקה. א� �הלואת�, א� ח�ב�, לבעל נ�תנ� � ה�זל� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָה��
�י על א� נפטר, � יד� מ�חת עצמ� ה�זלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�איל
ויאמר: ���דיע� וה�א, �ח�ב�; �רע� א� מ�נה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��תנ�

א�א'. �זל ֵֶֶַָ'זה

וזק�„. ל�, וה�דה וחזר ל�, ונ��ע ה�ר את ה��זל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
��כה �י על א� � ה�ר מת �� ואחר מלוה, ה�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו

יד�. מ�חת לה�ציא� ח�ב ְְִִֵַַַַָָָָ��זלה,

�זל‰. א� אבל �ינתי�. ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
זה הרי � ה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מ�מר א�ת� �ל ל�הני� והחמ� ה�ר� ל��� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹח�ב

ה'אש�'] ��.[שיקריב ית��ר �� ואחר א�מ�; �מביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ

.Â�אי "וא� ���רה: ��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�י
מד�ר. ה�ת�ב י�ר�י� ל� ואי� ��ת �גר � �אל" ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאי�
לפיכ�, ה�זלה. �מי א� ה�זלה ה�א �א�, האמ�ר זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוא��
קרא� א�� �הרי יצא, לא ��ילה, ה�ר �זל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�חזיר
�זל ח�לקי� ה�הני� ואי� ��ילה. מקריבי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ת�ב,

ה�ר �זל �נגד לאלו]ה�ר ופע� לאלו �אי[פע� �דר� ,� ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. א�� ��ר �נגד זה א�� ��ר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָח�לקי�

.Êמאנ�י וכה� �ה� לכל �ר�טה �וה �� �אי� ה�ר �זל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל
"ה���ב ��אמר: � ה�בה ידי ה�חזיר� יצא לא ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�מר,
�גזל נאמר ול�ה �ה�. לכל ה�בה ��היה עד ל�ה�", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
י� א� עליו, ולחזר לחקר צרי� א�ה �האי� "אי�"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה�ר
א�ה אי � קט� ה�ר היה א� אבל ל�; אי� א� א� י�ר�י� ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָל�

י�ר�י�. ל� �אי� חזקת� א�א עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי�

.Áה��זל לפיכ�, ה�. מ�נ�ת �מק�לי ה�ר, �גזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹה�הני�
ח�ב � ה�סח עליו ועבר י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר מ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמ�
לה� י�נ�� �א� ה�זלה; ��עת �מיו את ל�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל��
היה וא�� �הניה. אס�ר ה�א �הרי � מ�נה אינ� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכ�ו,
��ארנ�. �מ� לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר היה ק��, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ר

.Ëה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� �ר ��זל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�ה�
יד� מ�חת י�ציא א�א יד�, ��חת ��זלה זה זכה לא �ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה��מרה. �ני ה�הני� אחיו ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹלכל

.È�א�מ והפרי� ה�ר, �מת ל�, ונ��ע ה�ר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָה��זל
הרי � ��רה קד� ה�זל� �מת ל�הני�, להעל�ת� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�גזלת�
עצמ�; ה�זלה א� ה�זלה �ס� את י�ר�י� ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ני
�מק�מ�. ��ארנ� �מ� מ��, �� ���ל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהא��

.‡Èרה�� קד� �מת מ�מר, לאנ�י ה�ס� את ה�זל� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנת�
ה�הני�,[הקרב�] מ�ד לה�ציא יכ�לי� ה�זל� י�ר�י אי� �ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

ה�זל� היה ואפ�� יהיה"; ל� ל�ה�, י�� א�ר "אי� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
ה�הני�. מ�ד מ�ציאי� י�ר�יו אי� � מ�נה מ�נת� �אי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹקט�,

.·È��הא ואת ה��מר�ת, מ� לאחת ה�ס� את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנת�
ז� השבוע]למ�מרה אצל[של ה�ס� יחזר � ��ת� �היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��קחה �ה��מרה ה�ב�עה; ה��מרה לאנ�י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהא��,
מ�ד�. �מ�ציאי� זכת, לא ��ת� �לא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�ס�

.‚È�ה�ר ה�זל� ��חזיר עד הא�� את מקריבי� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאי�
נת� י�ר�י�. ל� �אי� �ר �זל היה א� ל�הני� א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�עלי�,
מע�ב החמ� ואי� ל�, נת��ר � א�מ� והקריב ה�ר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

��רה. אחר החמ� את ל�� וח�ב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��רה;

.„Èספת�� �ה� אי� וה�רקע�ת, וה�טר�ת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדי�
האמ�ר �ל � וכ�'" �פ�ד�� �עמית� "וכח� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחמ�,
ויצא� ה�רקע�ת, יצא� ממ��; וג�פ� ה�א מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�עני�,
ממ��. ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �ה��� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�
ל�הני�. ח�זרי� אינ� י�ר�י�, ל� �אי� �ר �זל הי� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכ�
�עליה �ר��ת א�א לע�ל�, ל�זל� נקנית אינ� ה�רקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכ�
ה�עלי� ונתיא�� זה, אחר זה לאל�, נמ�רה ואפ�� ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָק�מת;
מ�חת ��צאה מי וכל �מי�. �לא ל�גזל ח�זרת ז� הרי �ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על ה�ני ה��כר וח�זר ל�, ��כר� זה על ח�זר � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיד�
ה�זל� על ה�זל� מ� ה��קח ��חזר עד הרא���, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹה��כר

��ת�אר. �מ� מ���, ְְְִִִֵֶֶָֹוי�ל
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והפסיד�‡. מחבר� קרקע נזק]ה��זל לה �ג��[גר� , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ
האילנ�ת, את ��צ� א� �מער�ת, �יחי� ��ר�ת �� ְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�חפר
א� �דה ל� להעמיד ח�ב � ה�ני� והרס ה�עינ�ת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָו�חת
�הפסיד. מה �מי י��� א� ה�זלה, ��עת ��הי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ית
נ�רפה א� נהר ��טפ� �ג�� מאליה, נ�חתה א� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�מי� מ� ��רדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�
הפסד� אחרי�ת ואי� ק�מת; �עליה �חזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�רקע
�� ה�י� �אי� מה � �יד� הפסיד �� א� א�א ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

��ארנ�. �מ� �עבדי�, א� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָ�מ�לטלי�

מציקי�·. �נטל�ה מ���, ונגזלה �דה, �כח[אנסי�]�זל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
א� �ד�ת ה�ל� ��קח �ג�� היא, מדינה מ�ת א� � ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ל�
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לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�דינה אנ�י �ל �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י�
אחרת. �דה ל� להעמיד ח�ב � נלקחה ה�זל� מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

.‚��� מה �ל לנ� 'הראה ל�: ואמר ה�זל�, את ה�ל� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
ה�ל� �נטל� �ד�תיו, �כלל ��זל ז� �דה ל� והראה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל�',
�מיה. נ�ת� א� �מ�ת�, אחרת �דה ל� להעמיד ח�ב �ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

את„. ��בה ה�דה ���על � �יד� והפסיד� �דה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�זל
ח�רי� �ני מ�כסי� א�ת� ��בה ה�זל�, �הפסיד מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מי

בידו] עמד[שנמצאי� וא� �ה; על �מלוה �ה�א מ�ני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�כסי� ��בה � מכר �� ואחר ל���, ונתח�ב ��י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�זל�

הגזל�] הגניבה]�די�מ�ע[של אחר .[שנמכרו ְ�ְִָ

�אכל‰. ה�ר�ת �ל מ��� � �ר�תיה ואכל �דה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
על ויד� ל�, �מי� � וה��יח �זל ח�רי�. �ני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�כסי�
הה�צאה נ�טל הה�צאה, על יתר ה�בח א� ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ח��נה:
ל� אי� ה�בח, על יתרה הה�צאה וא� ה�גזל; מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�לבד

ה�בח. �ע�ר א�א הה�צאה ִִֶֶַַַָָָמ�

.Âיתר ה�בח א� � ה��קח וה��יח� �מכר�, �דה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� הה�צאה נ�טל � הה�צאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ה�זל�; מ� ה�בח �אר ְְִִֶַַַַָָע�

.Ê.�ח�רי מ�ני � ה�בח ��אר מ�ע�די�, מ�כסי� � ְְְִִִֵֶַַָָ�ְְִִֶֶַָה�ר�
מ� נ�טל אינ� � ���קח� �ז�לה �היא �� ה�יר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוא�
על ה�תר ה�בח �אר �מפסיד �לבד, ה�ר� א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�זל�
�ה�יר �י� � ה�בח על יתרה הה�צאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהה�צאה.
הה�צאה מ� ל� אי� � �� ה�יר ��א �י� �ז�לה, �היא ��ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מ� ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� נ�טל� ה�בח; �ע�ר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָא�א

מ�ע�די�. מ�כסי� ְִָ�ְְְִִַַָָה�זל�

.Á�מח�בי � �ר�תיה ה��קח ואכל �מכר�, �דה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��זל
וח�זר ה�דה; לבעל �מ��� �אכל, ה�ר�ת �ל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
�� ה�יר וא� ח�רי�. �ני מ�כסי� ה�זל� מ� א�ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָוג�בה
א�א ה�זל� מ� ��בה ואינ� �ר�ת, ל� אי� � �ז�לה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�היא

�לבד. ְִֶֶַַה�ר�

.Ëולא ממ�ר, ממ�ר� אי� � ��� �אינ� �דה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��כר
��כר�, אחר ה�זל� חזר ��ארנ�. �מ� �ל��, ל�קח ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקנה
ואפ�� ה�זל�. מ� ה��קח �יד נתק�מה � מ�עליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�לקח�
�חזר �יו� � �יד� �ז�לה ��היתה מ�נה ה�זל� ל� ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנ�

���ל זה �יד נתק�מה טרח�לקח�, זה ���ני ה��נה; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה

זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��
ותתק�� �נאמנ�ת� ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
הייתי 'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�לקח�
� �זלנ�ת�' מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ��עה
�פניה�; ��קח� עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
��ת�. ה�מי� ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹותחזר

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�

שישי יו�
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�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח.ה�עלי� מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָ

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
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לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�דינה אנ�י �ל �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י�
אחרת. �דה ל� להעמיד ח�ב � נלקחה ה�זל� מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

.‚��� מה �ל לנ� 'הראה ל�: ואמר ה�זל�, את ה�ל� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
ה�ל� �נטל� �ד�תיו, �כלל ��זל ז� �דה ל� והראה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל�',
�מיה. נ�ת� א� �מ�ת�, אחרת �דה ל� להעמיד ח�ב �ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

את„. ��בה ה�דה ���על � �יד� והפסיד� �דה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�זל
ח�רי� �ני מ�כסי� א�ת� ��בה ה�זל�, �הפסיד מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מי

בידו] עמד[שנמצאי� וא� �ה; על �מלוה �ה�א מ�ני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�כסי� ��בה � מכר �� ואחר ל���, ונתח�ב ��י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�זל�

הגזל�] הגניבה]�די�מ�ע[של אחר .[שנמכרו ְ�ְִָ

�אכל‰. ה�ר�ת �ל מ��� � �ר�תיה ואכל �דה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
על ויד� ל�, �מי� � וה��יח �זל ח�רי�. �ני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�כסי�
הה�צאה נ�טל הה�צאה, על יתר ה�בח א� ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ח��נה:
ל� אי� ה�בח, על יתרה הה�צאה וא� ה�גזל; מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�לבד

ה�בח. �ע�ר א�א הה�צאה ִִֶֶַַַָָָמ�

.Âיתר ה�בח א� � ה��קח וה��יח� �מכר�, �דה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� הה�צאה נ�טל � הה�צאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ה�זל�; מ� ה�בח �אר ְְִִֶַַַַָָע�

.Ê.�ח�רי מ�ני � ה�בח ��אר מ�ע�די�, מ�כסי� � ְְְִִִֵֶַַָָ�ְְִִֶֶַָה�ר�
מ� נ�טל אינ� � ���קח� �ז�לה �היא �� ה�יר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוא�
על ה�תר ה�בח �אר �מפסיד �לבד, ה�ר� א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה�זל�
�ה�יר �י� � ה�בח על יתרה הה�צאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהה�צאה.
הה�צאה מ� ל� אי� � �� ה�יר ��א �י� �ז�לה, �היא ��ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מ� ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� נ�טל� ה�בח; �ע�ר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָא�א

מ�ע�די�. מ�כסי� ְִָ�ְְְִִַַָָה�זל�

.Á�מח�בי � �ר�תיה ה��קח ואכל �מכר�, �דה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��זל
וח�זר ה�דה; לבעל �מ��� �אכל, ה�ר�ת �ל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
�� ה�יר וא� ח�רי�. �ני מ�כסי� ה�זל� מ� א�ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָוג�בה
א�א ה�זל� מ� ��בה ואינ� �ר�ת, ל� אי� � �ז�לה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�היא

�לבד. ְִֶֶַַה�ר�

.Ëולא ממ�ר, ממ�ר� אי� � ��� �אינ� �דה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��כר
��כר�, אחר ה�זל� חזר ��ארנ�. �מ� �ל��, ל�קח ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקנה
ואפ�� ה�זל�. מ� ה��קח �יד נתק�מה � מ�עליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�לקח�
�חזר �יו� � �יד� �ז�לה ��היתה מ�נה ה�זל� ל� ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנ�

���ל זה �יד נתק�מה טרח�לקח�, זה ���ני ה��נה; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה

זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��
ותתק�� �נאמנ�ת� ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה

ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
הייתי 'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָ�לקח�
� �זלנ�ת�' מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ��עה
�פניה�; ��קח� עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
��ת�. ה�מי� ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹותחזר

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�

שישי יו�
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�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח.ה�עלי� מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָ

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
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וקרקע ה�איל �ז�ל; מ�כר ה�ציק ��ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ע�ת,
א� רביע �פח�ת מ�כר זה הרי � מ�כר ה�א ��� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�היא מחמת �הרי �עלי�, �ל הרביע וזה ל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקר�ב
� ��ל�י� ה�ציק מ� ה��קח לפיכ�, �ז�ל. מ�כר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ��ה�
�� ואחר ה�רקע, רביע לה� נ�ת� א� ע�רה, ל�עלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
�יד�. �גזל ה�רקע רביע הרי נת�, לא וא� ה�ל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

א�„. � �נטע� �ר��ת, ��א חבר� �דה לת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹה��רד
ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ל�ע, הע��יה �דה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ע��יה אינ� וא� ה�דה; מ�על ונ�טל ל�ע�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה

ה�ח��נה. על ויד� ל�, �מי� � ְְִִַַַַָָָל�ע

ל�.‰. ��מעי� � ול�' אילנ� 'עקר ה�דה: �על ל� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � אילני' ע�קר 'הריני ה��טע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר

ה�רקע. את ְְִֶֶַַַַ��כחי�

.Â�י�� �ה� �לה�סי� לבני�, רא�יי� ה� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצר�ת
��א חבר� �חצר �ה��נה ה�א�ני�, ה�ר� לפיכ� ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועל��ת;
��ה ל� ו�מי� ל�ע, הע��יה �דה �נ�טע זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ע��
ה��עיל �ני� ��בנה וה�א, לבנ�ת�; זה �בני� ל�� ר�צה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאד�

תועלת] מק��.[מביא א�ת� �מנהג חצר לא�ת� ְְְִֵַָָָָָהרא�י

.Ê�אינ� �דה נטע אפ�� � �ר��ת חבר� ל�דה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��רד
היתה �א� העלי�נה; על ויד� ל�, �מי� � ל�ע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָע��יה
יתר ה�בח וא� הה�צאה; נ�טל ה�בח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�צאה
וה��� א���, �נכסי �בעל ה�בח. נ�טל הה�צאה, ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָעל
לה� ו�מי� ה�, �ר��ת �י�רד � �� חלק ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��דה

העלי�נה. על ְְֶַָָָָויד�

.Áואחר �נה, א� ונטע �ר��ת, ��א חבר� ל�דה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��רד
ה�טיע�ת, ��מר א� ה�ני� וה�לי� ה�דה �על �א ��ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נ�טה ��ע�� ��ראי� ה�ברי� �א�� למה[מסכימה]וכ��צא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העלי�נה. על ויד� ל�, �מי� � ה�בר �א וכרצ�נ� זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ע�ה

.Ë� �ר��ת ��א �בנא� חבר�, �ל חר�ת� לת�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה��רד
'עצי ה�ני�: �על אמר וא� ה�ח��נה. על ויד� ל�, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ�מי�

�בית � נ�טל' אני ��מעי�ואבני אי� ��דה, ל�; ��מעי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
'טל ה�רקע: �על ל� אמר ה�רקע. את ��כחי� מ�ני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹל�,

ל�. ��מעי� � ��נית' ְִִֶַָָמה

.È�י� העלי�נה, על יד� �היתה �י� � ל� ��מי� מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
���בע עד �ל��, נ�טל אינ� � ה�ח��נה על יד� ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�היתה
ה��ני�, 'יב�א� אמר: וא� ה�ציא. ��ה חפ� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�נקיטת
וי�ער� לעיניה�, �ל�יה היא והרי הה�צאה, ��מת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויע��
���ערי�' ��ח�ת הא�ני� ��כר וה�יד והאבני� ְִִֶַַָָָ�ְְְֲִִִֵַַָָָָהעצי�
ה�בח ���טל זה וכ� �ב�עה. �לא ונ�טל ל�, ��מעי� �ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
�ב�עה. צרי� אינ� � העלי�נה על יד� והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ�לבד,

.‡Èואמר ה�דה �על ��ע� ונ�טל, ל� ��מי� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ל
נאמ�, ה��רד � נטל�י' 'לא א�מר ל�דה וה��רד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'נת�י',
לבעל א�מרי� �הרי ונ�טל; �ל�� ל� נת� ��א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹונ��ע
ל��, ח�ב א�ה ��ה ידע� ולא ל� �מ� לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹה�דה:
ל�', ��' ה�דה לבעל ואמר� ל� �מ� א� אבל נת�'? ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהיא�
הרי ה��רד, נ��ע לא �עדי� �י על א� � 'נת�י' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹואמר
וי�טר; ��ת�, ה�ת �ב�עת וי�בע נאמ�, ה�דה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�על

�עליה. �חזקת ְְְְֶֶֶַַַַָָ�ה�רקע

.·È�אריסי �ה�ריד ביבול]�על חלק תמורת [עובדי� ֲִִִֶַַ
אריס עצמ� ה�על היה א� � �ר�� �� ואחר א���, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�נכסי

ל�[במקצועו] ירד� ��א אריסי�; נס��ק� �על, נס��ק �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
וא� ה�ח��נה. על ויד� לה�, ו�מי� ה�על; �עת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָא�א
�אריס. לה� ו�מי� ירד�, ה�רקע �עת על � אריס ה�על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָאי�
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"ה�ב‡. ��אמר: ע�ה, מצות � לי�ראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה�ב
מ��ה ונתע�� י�ראל, אבדת והר�אה לאחי�". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��יב�
��ר את תראה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוה�יח�
ע�ה. מצות ק�� ה�יב�, וא� ע�ה. מצות �ב�ל ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי�";

ע�ה,·. מצות ��ל � ה�יב� ולא האבדה את ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלקח
"לא ועל להתע��", ת�כל "לא על לאוי�: �ני על ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹועבר
לתאב�� נבלה וא�כל ר�ע האבדה �על היה אפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹתגזל".

א�כל[לתאוותו] אבל אבדת�. לה�יב מצוה � �� ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכ��צא
להכעיס הקב"ה]נבלה וה�יני�[את מי�; ה�א הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

��ת �מח�לי זרה, עב�דה וע�בדי והא�יק�רסי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ��ראל,
�ג�י. אבדה, לה� להחזיר אס�ר � ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�פרהסיה

אחי�".‚. "אבדת ��אמר: מ�רת, � ה��י ֱֲִֵֶֶֶֶַַָ�ֲֵַַאבדת
ידי מחזיק �ה�א מ�ני עברה, ע�בר זה הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוה�חזיר�
��פאר� �די ה��, את לק�� החזיר� וא� ע�ל�. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָר�עי
מ��ח. זה הרי � אמ�נה �עלי �ה� וידע� י�ראל ָ�ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאת
להחזיר�. וח�ב אס�רה, אבדת� � ה�� ח��ל ��� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�במק��

�ליה� מכניסי� מק�� הבית]�בכל ה��בי�[לתו� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
�ל��. �רכי מ�ני י�ראל, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָ�כלי

ה��י„. כספו]טע�ת וה�א[בחשבו� �מ�רת; �אבדת�, � ֲֵַַָָ�ְֶֶ
אס�ר. � להטע�ת� אבל מעצמ�, ְְְֲֵֶַַָָָָ��עה

וצרי�‰. מאליו. וטעה ח����, ה��י �ע�ה �ג�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
ואיני ס�מ�, אני ח���נ� �על 'ראה, י�ראל: ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��אמר
מ�ר. זה �ג�� ל�', נ�ת� אני א�מר �א�ה מה א�א ָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָי�דע,
לבדק�, ה�כרי ית��� ��א אס�ר, � �� ל� אמר לא א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתח�ל. �מי� �� ְְְִִִֵֵַַָָונמצא

.Âמחצה� ��יי� �מחצה ,�� �רי� וג�יי� ���ראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר
י�ראל �א וא� �מכריז; נ�טל � אבדה �� �מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָי�ראל,

להחזיר. ח�ב סימניה, ְְְִִֶַַַָָָָונת�

.Êרב� העיר מ� �מק�� מצא א� � ��יי� העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
�סרטיה מצא א� אבל להכריז. ח�ב י�ראל, �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�צ�יי�

גדולה] �כב�י[רחבה]�פלטיה[דר� כנס��ת �ב�י �ד�לי� ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
�מיד �� מצ�יי� �ה��יי� �בכל[כשומרי�]מדר��ת , ְְְִִִִֶַָָָָ

�א ואפ�� ,��� ה�ציאה הרי � �� מצ�יי� �הר�י� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמק��
מ�ני ���פלה, מ��ה נתיא� �הרי סימניה; ונת� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָי�ראל
הר�צה � ��� �היא �י על א� מצא�'. '��י א�מר: ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
� ה�י� מ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָליל�

סימניה. את ����� לי�ראל האבדה את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחזיר

.Áאס�ר יינ� � יי� �ל חבית ��יי� �ר�� ז� �עיר ִִִֵֶַָָָָ�ְִֶָָמצא
ונת� י�ראל �א וא� אבדה; מ��� מ�ר וקנק�� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ְְֲַַַָָָ�הניה,

��צא�. לזה ��ת�ה מ�רת ְְְִִֶֶֶֶָָָ�ִֶָָסימניה,

.Ëי� על א� � אחרת �חצר וה�ליכ� ��ר �חט� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָע��
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�הרי אבדה, מ��� מ�ר זה הרי � י�ראל העיר ֲֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵֶֶָָֹ�רב
מ���. ה�עלי� ְְֲִִִֶַָָנתיא��

.È�ז�ט� אבדה �ב�ל�לית�[התפשטותו]ה��צא י�, �ל ְְֲִִֵֵֶַָָ
��סק �אינ� נהר גדותיו]�ל על ���[שעלה �י על א� � ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ���, �אבד "א�ר ��אמר: מ�צא�, �ל ז� הרי סימ�, ��ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יצאת אד�; �ל אצל �מצ�אה מ��� �אב�דה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ�מצאת�",
מ��ה. נתיא� ו�אי ��ה אד�, �מ�ל מ��� �אב�דה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָז�

.‡Èלדעת ממ�נ� ל�.[במודעות]המא�ד נזקקי� אי� , ְְְִִֵֵַַַַָָ
והל� ק�ר� ולא �לת ל� �אי� �רפת �רת� ה�יח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?

�יס� ה�לי� וכל[ארנקו]ל�, ל�, והל� הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִַַָָָ
�אס�ר �י על וא� לדע��. ממ�נ� א�ד זה הרי � �זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���צא
��אמר: � להחזיר זק�ק אינ� לעצמ�, ל�ל זה �בר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלר�אה

לדע��. למא�ד �רט �מצאת�", מ��� �אבד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ"א�ר

.·È,�� לה��ל ח�ב אינ� � �ר�טה �וה �� �אי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה
להחזיר�. ְְְִַָֹולא

.‚Èק�ה א� �ק גדול]מצא זק�[סל א� חכ� היה א� � ַָָ�ִֵָָָָָָ
לה��ל ח�ב אינ� �יד�, א�� �לי� ל�ל �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�ְמכ�ד
מחזיר� היה א� � ��� הי� א�� �ע��: את וא�מד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
היה לא וא� חבר�; �ל להחזיר ח�ב היה �� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמ�,
ח�ב אינ� חבר� ��ל �� � ��� הי� אפ�� �ב�ד� על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמ�חל

� להחזיר �ר�� היה �ר��להחזיר. ואי� ��דה, הא�� לי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מצא� להחזיר; ח�ב אינ� � �עיר מצא� �עיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזיר�
וא� ה�עלי�, לר��ת ���יע� עד להחזיר� ח�ב � ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ��דה

�כ�. �ר�� ואי� לעיר �ה� נכנס �הרי �י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל

.„È�� לה��ל נתח�ב � וה�י�� �המה מצא א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
התחיל �הרי כב�ד�; לפי �אינ� �י על א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�להחזיר�,
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� �ברחה, החזיר� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ��צוה.
מאה אפ�� "ה�ב", � ��יב�" "ה�ב ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד ,�� לה��ל ח�ב ה�א לע�ל� מ�מע�. ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�עמי�
א� אבל ה����ר; למק�� �עליה לר��ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��חזיר�ה
ואבדה וחר�ה, ��ה �ג�� מ���ר, �אי� למק�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזיר�

�אחרי�ת�. ח�ב � ְֲִַַָָָָמ��

.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
מב�ל אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר�;
י��א "לא �ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹע�ה

וע�ה. תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�על

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

י ��� ���,חבר�, את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה פה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה
מ�יל. לעצמ� ה��יל, וכל הפקר; זה הרי � לאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ב�

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
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�הרי אבדה, מ��� מ�ר זה הרי � י�ראל העיר ֲֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵֶֶָָֹ�רב
מ���. ה�עלי� ְְֲִִִֶַָָנתיא��

.È�ז�ט� אבדה �ב�ל�לית�[התפשטותו]ה��צא י�, �ל ְְֲִִֵֵֶַָָ
��סק �אינ� נהר גדותיו]�ל על ���[שעלה �י על א� � ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ���, �אבד "א�ר ��אמר: מ�צא�, �ל ז� הרי סימ�, ��ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יצאת אד�; �ל אצל �מצ�אה מ��� �אב�דה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ�מצאת�",
מ��ה. נתיא� ו�אי ��ה אד�, �מ�ל מ��� �אב�דה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָז�

.‡Èלדעת ממ�נ� ל�.[במודעות]המא�ד נזקקי� אי� , ְְְִִֵֵַַַַָָ
והל� ק�ר� ולא �לת ל� �אי� �רפת �רת� ה�יח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?

�יס� ה�לי� וכל[ארנקו]ל�, ל�, והל� הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִַַָָָ
�אס�ר �י על וא� לדע��. ממ�נ� א�ד זה הרי � �זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���צא
��אמר: � להחזיר זק�ק אינ� לעצמ�, ל�ל זה �בר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלר�אה

לדע��. למא�ד �רט �מצאת�", מ��� �אבד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ"א�ר

.·È,�� לה��ל ח�ב אינ� � �ר�טה �וה �� �אי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה
להחזיר�. ְְְִַָֹולא

.‚Èק�ה א� �ק גדול]מצא זק�[סל א� חכ� היה א� � ַָָ�ִֵָָָָָָ
לה��ל ח�ב אינ� �יד�, א�� �לי� ל�ל �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�ְמכ�ד
מחזיר� היה א� � ��� הי� א�� �ע��: את וא�מד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
היה לא וא� חבר�; �ל להחזיר ח�ב היה �� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמ�,
ח�ב אינ� חבר� ��ל �� � ��� הי� אפ�� �ב�ד� על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמ�חל

� להחזיר �ר�� היה �ר��להחזיר. ואי� ��דה, הא�� לי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מצא� להחזיר; ח�ב אינ� � �עיר מצא� �עיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזיר�
וא� ה�עלי�, לר��ת ���יע� עד להחזיר� ח�ב � ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ��דה

�כ�. �ר�� ואי� לעיר �ה� נכנס �הרי �י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל

.„È�� לה��ל נתח�ב � וה�י�� �המה מצא א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
התחיל �הרי כב�ד�; לפי �אינ� �י על א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�להחזיר�,
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� �ברחה, החזיר� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ��צוה.
מאה אפ�� "ה�ב", � ��יב�" "ה�ב ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד ,�� לה��ל ח�ב ה�א לע�ל� מ�מע�. ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�עמי�
א� אבל ה����ר; למק�� �עליה לר��ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��חזיר�ה
ואבדה וחר�ה, ��ה �ג�� מ���ר, �אי� למק�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזיר�

�אחרי�ת�. ח�ב � ְֲִַַָָָָמ��

.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
מב�ל אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר�;
י��א "לא �ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹע�ה

וע�ה. תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�על

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

י ��� ���,חבר�, את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה פה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה
מ�יל. לעצמ� ה��יל, וכל הפקר; זה הרי � לאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ב�

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
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�התנה מה ל� נ�ת� � והעבירני' מצ�דת� '��ל ל�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר
�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áיס� עליה ועבר ��ד�ר, מה�כת �היתה [צבא]��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ועמד[שדדה]�טרפ� מ�ד�, לה�יל יכ�לי� אינ� א� � ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

לה�יל ה� יכ�לי� וא� לעצמ�; ה�יל � וה�יל מה� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי �אמר �י על א� � וה�יל מה� אחד וקד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ד�,

לאמצע ה�יל מ�יל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ

.Ëמ�יל ה��יל, �ל � ה�חק ידי על לה�יל יכ�לי� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהי�
זה הרי מ�יל', אני 'לעצמי אמר �� א� א�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מ�יל', אני 'לעצמי א�מר ��מע�ה� ��יו� לעצמ�; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ�יל
ה�יל� ולא ���ב� וכיו� �לה�יל, עצמ� לדחק לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�ל. מ� נתיא�� הרי �ְֲֲִִֵַָֹ

.Èלאמצע ה�יל � מה� אחד וה�יל ��פי�, �ני ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְֵָהי�
חלק[לשניה�] זה הרי � מ�יל' אני 'לעצמי אמר: וא� ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

ה��על את ה��כר וכ� לעצמ�. וה�יל �מחבר�, לה�יל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַ
אני 'לעצמי אמר: וא� ל���יר; ה�א הרי ���יל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ל
�אמר אחר ���יל וכל ה�כיר�ת, מ� �� חזר הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמ�יל'

.��� ה�א הרי ,��ֲֵֵֶ

.‡È�פסק� לטרפ�, �יס עליה ועמד ��ד�ר, �חנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ��רה
ואי� ממ�נ�, לפי מח�בי� � ל� ונתנ� ממ��, ה�יס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָע�
לה�דיע� לפניה� ��ר �כר� וא� נפ��ת. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
י��� ואל נפ��ת. �לפי ממ�� לפי �כר� מח�בי� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�ר�,

הח�רי�. ְִִִַַַָמ�נהג

.·Èאבד�� מי '�ל �יניה�: להתנ�ת הח�רי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
וא� אחרת'; חמ�ר ל� מעמידי� ה��רה, מ�ני חמ�ר ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

ל�. להעמיד ח�בי� אינ� ואבדה, ה�א �� ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ��ע

.‚Èל�ח ר�צה ואיני �מיה, לי '�נ� ואמר: חמ�ר�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
א�א ל�, ��מעי� אי� � ע�כ�' ��מר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמ�ר,
�המ��. וי�מר עצמ� ��זרז �די אחרת חמ�ר ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידי�
��מר ��מה אינ� ���רה, אחרת �המה ל� היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפ��

��י�. ל��מר ְְִֵַַַאחת

.„Èנח��ל עליה ועמד ,��� מה�כת �היתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ואי� מ�א�י, לפי מח�בי� � מ��א� והק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלט�ע�,

ה��ני�. מ�נהג י��� ואל ממ��. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמח�בי�

.ÂË�ל ��אבד מי '�ל �יניה�: להתנ�ת ה��ני� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
א� ואבדה, �� ��ע אחרת'; ספינה ל� מעמידי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
� ה�מ� �א�ת� �� ה�לכ�ת ה�פינ�ת �אי� למק�� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ��ר�

ל�. להעמיד ח�בי� ְֲִִֵַַָָאינ�

קודש שבת
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להכריז‡. ח�ב � להחזיר� ח�ב �ה�א אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה��צא
יב�א �ל�ני, מי� ל� �אבד 'מי ול�מר: �לה�דיע� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָעליה
�עת �ר�טה �וה היתה אפ�� וי�ל'. סימני�, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹוי��
היתה �ב�הה ואב� עליה. להכריז ח�ב � וה�זלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ציאה,

מכריזי�. הי� �עליה ליר��לי�, ְִִִִֶֶַַָָָָח��

מט�ע';·. ל� �אבד 'מי מכריז: מע�ת, מצא א� מכריז? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�יצד
� '�טר�ת' א� '�המה', א� �ס�ת', ל� �אבד 'מי מכריז: ְְְְְִִֵֵֶַַָָָוכ�

מי� �ה�דיע מ�ני ח��� ואינ� וי�ל'. סימני�, וי�� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ'יב�א
מבהקי�. סימני� ���� עד מחזיר� �אינ� לפי ְִָ�ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאבדה,

אי�‚. � מבהקי� �אי� סימני� ונת� האבדה, �על ְִֵָ�ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�א
על א� והר�אי, מבהקי�. סימני� ��אמר עד ל�; ְְִַַַַָָ�ֲִִִִֶַַַָֹמחזירי�
��ביא עד ל�, מחזירי� אי� � מבהקי� סימני� �אמר ְֲִִִִֵֶַַָָ�ִִִֶַָָ�י
�ר� עד ע�� "והיה חכמי�: אמר� .��� �היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹעדי�
לא. א� ה�א ר�אי א� אחי�, אחר ��חקר עד � ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי�"

את„. ונת� �בא אבדה, ל� �אבדה מי �ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�רא��נה,
ר�אי. מחזק �� א� א�א ל�, א�ת� מחזירי� � ְַַָ�ֲִִִִֵֶֶַָָָָסימניה
'הבא ל�: א�מרי� ��ה� �י� �ית התקינ� הר�אי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�ר��

וטל'. ר�אי, א�ה �אי� ְִֵֵֶַַַָֹעדי�

�יה�‰. על ודני� עליה� ס�מכי� � ה�בהקי� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ�ִִַַָה�ימני�
א� ה�ני� א� ה��קל א� וה��ה ��רה. �י� מק��, ְְְְִִִִַַַָָָָָָ�כל

מ סימני� האבדה, ה�.מק�� בהקי� ְֲִִֵָָָ�ְִֵָ

.Â�מ� סימניה נת� וזה האבדה, סימני נת� זה �ני�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�א�
מ�חת �היה א�א לזה; ולא לזה לא י�� לא � האחר ַַ�ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ת�
נת� �יניה�. ��רה יע�� א� לחבר�, האחד ���דה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעד
לבעל י�� � עדי� הביא וה�ני ה�ימני�, את ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאחד
הרי � אחד ועד סימני� נת� וזה סימני�, נת� זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדי�;

וי�יח. �אינ�, �מ� האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Ê�ארג� אריגה עדי הביא וזה ,�� וכ��צא �מלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי י�� � מ��� ��פלה עדי� הביא וזה ל�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָא�ת�
��ת� למי י�� � רח�� מ�ת נת� וזה אר��, מ�ת נת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
��היה רח�� מ�ת הר�אי ���ער �אפ�ר אר��; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמ�ת
��� וזה ורח��, אר�� מ�ת נת� זה .�� מת��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�על�
אר�� מ�ת נת� זה מ�קל�. ���� למי י�� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�קל�תיה

האמרי�ת מ�ת נת� וזה הבגד]ורח��, י��[קצות � ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורח��. אר�� מ�ת ��ת� ְְְְִִֶַַָָָָָלמי

.Áעליה מכריז היה אבדה ��צא מי �ל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ�רא��נה,
א�מר �ני 'רא���', א�מר רא��� רגל רגלי�: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ�ל�ה
�ני ל� יתח�� ��א �די � סת� מכריז �לי�י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'�ני',
�ע� מכריז ימי� ��בעת האחר�� רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָ��לי�י.
וימ�� ימי� ��ל�ה לבית� ה��מע ��ל� �די ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

ה�כריז[יבדוק] זה וימצא ה�מי�, ��ל�ה ויחזר �ליו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאת
��ביעי. ְְִִִַַמכריז

.Ëב�י� מכריזי� ��ה� התקינ� ה�ק��, �ית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�חרב
הא�סי� מ�ר�� מדר��ת; �בב�י ואמר�[גנבי�]כנס��ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ל�כניו מ�דיע ��הא התקינ� היא', מל� �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'ה�ציאה
וד��. ְַָָ�ְְִולמי�עיו,

.Èה�ציאה �היה � ה�עלי� �א� ולא ה�דיע, א� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהכריז
� אצל� �האבדה זמ� וכל אל�ה�. ��ב�א עד אצל�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�חת
�ט�ר; נאנסה, וא� �אחרי�ת�; ח�ב אבדה, א� נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָא�
�מצוה, ע�סק �ה�א מ�ני ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר
��מירת�. ע�סק �ה�א זמ� �ל ע�ה מצו�ת מ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡Èד��� ��א �די �לבדק�, האבדה את לב�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי�
היא� ראה ל�", "וה�בת� ��אמר: � מאליה ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותאבד
אחת מנער� צמר, �ל �ס�ת מצא �יצד? ל�. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��יב��
אד�. בני ��ני ולא �מ�ל, ינער� ולא י��; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹל�ל�י�
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לצר�� לא אבל �לבד, לצר�� מ�ה ��י על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹו��טח�
י�טח�ה[לתשמישו]�לצר�� לא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ

��נב. ��א לצר��, ואפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�פניה�

.·Èלי� ירקב�. ��א �די �ה�, מ���� � ע� �לי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מ�ני הא�ר, ידי על לא אבל �ח�י�, �ה� מ���� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנח�ת
לא אבל �צ�נ�, �ה� מ���� � כס� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���חיק�.
� וקר���ת מגרפ�ת מצא ���חיר�. מ�ני �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ח�י�,
��פחית� מ�ני �ק�ה, לא אבל �ר�, �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי����

�[פוגמ�] ���� �ל �כס�ת זכ�כית �כלי זהב �לי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�אמר� �כדר� אל�ה�. ��ב�א עד �ה� י�ע לא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהרי

למ �עליו �הלכ� �פ�ד�� אמר� �� ה��.�אבדה, דינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

.‚È�וא י��; ל�ל�י� אחת �ה� ק�רא ספרי�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא
לא �לע�ל� י��. �ל�י� �ל ��לל� לקר�ת, י�דע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינ�

לכ�ח�ה �ה� ראשו�]ילמד �ר�ה[לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
על יתר �� יפ�ח ולא ויתר��, �ר�ה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוי�נה,
��א ענינ�ת, ��ני ק�ראי� �ני� יהי� ולא ��י�. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�ה
�עני� ה� ק�ראי� אבל ה�פר; ויבלה זה וימ�� זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימ��
אחד. �עני� ואפ�� אחד, �כר� �ל�ה יקרא� ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„È�� � �פ�י� עליו;[מערי�]מצא �מניח� �מיה� ְְְִִִֵֶָָָָָָ
�לבד. למצוה א�א ע��יי� ואי� ה�ל, �יד ה�א מצ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��בר

.ÂË�להאכיל צרי� �הרי ח�י�, ר�ח �� ��� �בר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא
מ��ל � וחמ�ר �רה �ג�� וא�כל, �ע��ה �בר היה א� �ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
�כר� ול�קח ו��כר� ה�ציאה, מ��� חד� ע�ר �ני� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�תר הרי אכילת�, על יתר �כר� היה וא� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ�מאכיל�;
�ני� �ל �מאכיל� �יציה�, מ�כר � ה�רנג�לי� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָל�עלי�.
��� ה� והרי עליו, �מיה� �� � ואיל� מ�א� חד�; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�ר
מחבר�. �המה ה�� �ל �די� ���פ�ת, �עלי� ְְֲִֵֵֵַָָָָ�ְְְִֶָו�ל

.ÊËרעי �ל �סיחי� עגלי� �ה�[מרעה]מצא מ��ל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
�ריאה ו�ל חד�י�; להאכיל��ל�ה שצרי� � [מפוטמי� ְְְֳִִֶָָָֹ

�ה��] מ��ל �ד�לי�, ותרנג�לי� א�זי� י��. �ל�י� ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��
האחר נמצא א� א�א האחד ���צא אפ�ר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהי�,

י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר
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ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה
�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;

��ר ה��ר,�רט זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�
� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
ל�, המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
�הרי ��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
אינ� � האר� מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנתיא��
�זה. ���צא �ל וכ� להתע��". ת�כל "לא מ��� א�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹע�בר

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
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לצר�� לא אבל �לבד, לצר�� מ�ה ��י על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹו��טח�
י�טח�ה[לתשמישו]�לצר�� לא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ

��נב. ��א לצר��, ואפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�פניה�

.·Èלי� ירקב�. ��א �די �ה�, מ���� � ע� �לי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מ�ני הא�ר, ידי על לא אבל �ח�י�, �ה� מ���� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנח�ת
לא אבל �צ�נ�, �ה� מ���� � כס� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���חיק�.
� וקר���ת מגרפ�ת מצא ���חיר�. מ�ני �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ח�י�,
��פחית� מ�ני �ק�ה, לא אבל �ר�, �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי����

�[פוגמ�] ���� �ל �כס�ת זכ�כית �כלי זהב �לי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�אמר� �כדר� אל�ה�. ��ב�א עד �ה� י�ע לא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהרי

למ �עליו �הלכ� �פ�ד�� אמר� �� ה��.�אבדה, דינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

.‚È�וא י��; ל�ל�י� אחת �ה� ק�רא ספרי�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא
לא �לע�ל� י��. �ל�י� �ל ��לל� לקר�ת, י�דע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינ�

לכ�ח�ה �ה� ראשו�]ילמד �ר�ה[לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
על יתר �� יפ�ח ולא ויתר��, �ר�ה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוי�נה,
��א ענינ�ת, ��ני ק�ראי� �ני� יהי� ולא ��י�. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�ה
�עני� ה� ק�ראי� אבל ה�פר; ויבלה זה וימ�� זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימ��
אחד. �עני� ואפ�� אחד, �כר� �ל�ה יקרא� ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„È�� � �פ�י� עליו;[מערי�]מצא �מניח� �מיה� ְְְִִִֵֶָָָָָָ
�לבד. למצוה א�א ע��יי� ואי� ה�ל, �יד ה�א מצ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��בר

.ÂË�להאכיל צרי� �הרי ח�י�, ר�ח �� ��� �בר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא
מ��ל � וחמ�ר �רה �ג�� וא�כל, �ע��ה �בר היה א� �ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
�כר� ול�קח ו��כר� ה�ציאה, מ��� חד� ע�ר �ני� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�תר הרי אכילת�, על יתר �כר� היה וא� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ�מאכיל�;
�ני� �ל �מאכיל� �יציה�, מ�כר � ה�רנג�לי� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָל�עלי�.
��� ה� והרי עליו, �מיה� �� � ואיל� מ�א� חד�; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹע�ר
מחבר�. �המה ה�� �ל �די� ���פ�ת, �עלי� ְְֲִֵֵֵַָָָָ�ְְְִֶָו�ל

.ÊËרעי �ל �סיחי� עגלי� �ה�[מרעה]מצא מ��ל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
�ריאה ו�ל חד�י�; להאכיל��ל�ה שצרי� � [מפוטמי� ְְְֳִִֶָָָֹ

�ה��] מ��ל �ד�לי�, ותרנג�לי� א�זי� י��. �ל�י� ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��
האחר נמצא א� א�א האחד ���צא אפ�ר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהי�,

י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר
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ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה
�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;

��ר ה��ר,�רט זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�
� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
ל�, המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
�הרי ��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
אינ� � האר� מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנתיא��
�זה. ���צא �ל וכ� להתע��". ת�כל "לא מ��� א�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹע�בר

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
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.Ë��ת� א� הח�ל �ת�� �ינר מ��� ��פל חבר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה
והרי לנהר, א� לי� �נ�פל זה הרי � מ��� ונתע�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימ�. �� �אי� מ�ני מ���, נתיא� �הרי מ�צא�, �ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָה�א

�ברה הביא א�ת� ראה �דעת[נפה]ואפ�� � אחריו לח�� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רע�עה �עפר[לא ��ח��י� �דר� מח��, ה�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה ימצא� ��א �ל��, מה� נפל ��א ה���י� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר
נתיא�. ��א מ�ני לא מח��, זה ה�א �� לאחרי�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��פל

.È,היא '��י ל�: ואמר חבר� מצא� ���ק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָה��צא
�ל�ני מל� ו�ל היא, �ל�נית מדינה ו�ל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחד�ה
ואינ� �ל��, אמר לא � עליה' �ת�ב '�מי אמר אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
�חזקת� מ�ני סימ�, ה�ט�ע סימני �אי� להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָח�ב

וה�ציא�[לשימוש]לה�צאה היתה, ���' אנ�: א�מרי� ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ���מכי� סימ� ואינ� וה�איל אחר'; מ�ד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ�ד�,

מ�צא�. �ל ה�א והרי נתיא�, נפילה מ�עת �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

.‡È�סימ �� ��� �בר �צד סימ�, �� �אי� �בר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָה��צא
��ה ואמר ,��� את ונטל ה�ימ�, �על �א להכריז. ח�ב �ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימ�. �� �אי� ��בר ה��צא זכה � מ��� נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לבד

.·È��� ���רת מ�לי� �ה� וכ��צא חר� �לי ָ�ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��צא
�מ� ה� �הרי ;��� א�� הרי ה�, חד�י� �לי� א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ�וה
מ�ירי� ה�עלי� ואי� סימ� ל� �אי� �ינרי�, מ�אר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ינר
א� ��� ז� צל�חית א� זה �� א� י�דע אינ� �הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא�ת�,

העי� ��בעת� י�ני� �לי� הי� וא� אחר. [שהעי��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בה�] חכמי�הורגלה �למיד יב�א �א� להכריז; ח�ב ,ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ל� י� סימ�, �זה �כלי ל�� יכ�ל �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עי� טביע�ת במראהו]�� א�[מכירו ל�; להרא�ת� ח�ב � ְְְִִִַַַָ

ל�. מחזירי� ה�א', '��י ואמר: ְֲִִִִִֶַַָה�יר�

.‚Èמ��ה �אינ� ותיק �תלמיד אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה
�מ�ה, א� �מ�כ�א, א� �ל��, �דברי א�א � �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ד��ר�
נ�ה �מ�כת ע�סק היה �יצד? .�� מתארח �ה�א �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�
�אל�ת א�ת� י�אל� ��א �די ��נה', אני '�מקו�ת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
��א י��', אני '�ז� ואמר: ז� �מ�ה ���� א� נ�ה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�עני�
'אצל ואמר: �מע�� אצל ��תארח א� קרי, �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�צא
��תארח זה על יטריח� ��א �די מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹרא�ב�
�די וגרע וה�סי� לחבר� אד� �י� �ל�� �הביא א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצל�,
���ה עדי� �א� א� אבל מ�ר; זה הרי � לזה זה ֲִִִֵֶָָָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָלח�ב�
עי�. �טביע�ת ל� מחזירי� אי� א��, מ�ברי� ח�� ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָ�ד��ר�
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.‡�� �אי� �י� סימ�, �� ��� �י� � אבדה ה��צא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ל
�עליה ��א ;�� ל�ע אס�ר ה�חה, �ר� מצא� א� � ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימ�
והיה א�ת�, ל�ל יב�א וא� ל�, ��חזר� עד �� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹה�יח�ה
אי� �הרי �יד�, חבר� ממ�� א�ד הרי � סימ� �� �אי� ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�בר
סימ� �� ל� ��� �בר היה וא� .�� להחזיר� סימ� �� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָל�
�לפיכ� סימניה. ול�� אחריה, לר�� הטריח� זה הרי �ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אפ�� נפילה. �ר� א�ת� ��מצא עד ,�� ���ע ל� ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאס�ר
הרי � מ�ח א� אב�ד זה �בר א� ידע ולא ה�בר, ל� ֲֵָ�ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹנס��ק

א �נטל�, עבר וא� ;�� י�ע לא ל��;זה להחזיר� ל� ס�ר ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ
להחזיר�. ח�ב ואינ� ,�� זכה � סימ� �� �אי� �בר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיה

�ר�·. �י� ה�חה �ר� �י� � סימ� �� ��� �בר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
ח�ב � הר�י� �ר��ת �י� ה�חיד �ר��ת �י� ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָנפילה,
�רה א� חמ�ר ��צא �ג�� ה�חה? �ר� �יצד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלהכריז.
הרי � �א��ה מכ�ה �לי ��צא א� ,���� ��ר� ְֲֵֶַָָ�ְְִִֶֶֶַַָָר�עי�
חמ�ר מצא א� אבל "נ�חי�". ��אמר: �ה�, י�ע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מג�ה �לי א� ה�רמי�, �י� רצה �פרה הפ�כי�, ֶ�ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָוכליו

�מכריז. ונ�טל אבדה, ז� הרי � ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָ�א��ה

ז�‚. הרי ��ילה, �דר�� ר�עי� �רה א� חמ�ר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָראה
�ב��� ה��� �פנ�ת השחר]אבדה. עלות ראה[קוד� א� � ְֲִִֵֶֶַַָָָ

ונ�טל אבדה, ז� הרי � זה אחר זה ימי� �ל�ה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�ת�
אי� העיר, �ל�י �ניה א� � ��ר� רצה �רה ראה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�מכריז.

אבדה. ז� הרי ל�דה, �ניה הי� אבדה; ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָז�

אבדת„. מ��� להחזיר, ח�ב � ה�רמי� �י� ר�עה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצא�
ואינ� אבדה, אינ� � ��י �ל ה�רמי� הי� א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�רקע.
���מצא�ה, ה��י א�ת� יהרג ��א ח�� וא� להחזיר; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹח�ב
�מכריז. ונ�טל אבדה, ז� הרי � ה�ר� �הפסידה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�ני

ל�ח��‰. ח�� ע�מדת א� � הר�י� �ר��ת �רה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא
אמה] אלפיי� �ע�בי�,[העיר, ר�עה היתה להחזיר. ח�ב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ

י�ע לא � מא�דת ואינ� מ��רת �אינ� �רפת �היתה ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ�ְְְֵֶֶֶֶָָָא�
הרי ה�דר, �צד ט�ית א� קר�� מצא אבדה. ז� �אי� ,��ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�סרטיה �ה�; י�ע לא גדולה]זה אבדה,[דר� ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� �מכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונ�טל

.Â�א ה�דר, אחר �מד�י� �כנפיה�, מק�רי� ��זל�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ְָָָמצא
ה��ה מקני�]אחר לא[קיר הרי � ���ד�ת ��בילי� א� , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

א�� הרי נטל�, וא� .�� ה�יח�� �עליה� ��א �ה�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ע
וכ� להכריז. ח�ב סימ�, �ה�א ק�ר ק��רי� הי� וא� ;���ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
סימ�. �ה�ק�� להכריז, ח�ב � �מק�מ� קב�עי� מצא� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָא�

.Ê�מ� ,�� י�ע לא זה הרי מכ�ה, �לי �א��ה ְֲִֵֶֶַֹ�ְְְִַָָָָמצא
ונמל� היא, להת���ת ע��יה �אי� א��ה וא� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ארנ�.
�מכריז. נ�טל מכ�ה, ��צא� �י על א� � לפ��ת� ְִֵֶַ�ְְְִֶֶַַַָָָָעליה
�ה� וכ��צא ו���ד ס�י� �ג�� קט�י�, �לי� הי� א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�

�מכריז. נ�טל ה�ב�עה, �א��ה מכ�י� הי� אפ�� �ְֲִָ�ְְְִִֵַַַָָָ

.Á�ר� �ה�; י�ע לא ה�חה, �ר� � מפ�רי� �ר�ת ִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְֵָָמצא
�ל קט��ת �ריכ�ת מצא א� וכ� .��� ה� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
��צא א� סימ�, �ה� אי� �הרי הר�י�, �ר��ת ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��לי�

�בלה �ל[תאני�]ע��לי �מחר�ז�ת נח���, �ל וכ�ר�ת , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מ�דינת� ה�א�ת צמר וג�י ��ר, �ל וחתיכ�ת [ללא�גי�, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה �ל[חבילות], �ל��נ�ת ,���� ְְֲִִֵֶַָ
י� וא� סימ�. �ה� �אי� מ�ני ,��� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאר�מ�

ל�רס הע��י ��ימ� �מכריז; נ�טל � סימ� ,[להעל�]�ה� ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימ�. ה�א ֲִֵָהרי

.Ëר�תאב�� מצא א� וג�י[ביתיות]ל ה�ית, �על �ל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ח�ב � �מ� וכ�י יי� ��י הא��, מ�ית ה�ק�ח�ת ְִֵֵֶֶַַַַָָ�ְִֵֶֶַָצמר
נפ�ח� וא� מבהקי�. סימני� לה� י� א�� ��ל ְְְְִִִָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָלהכריז;
�י על וא� ,��� א�� הרי � �מ� ו�ל יי� �ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהא�צר�ת

ר��מי� בטיט]�ה� ר��מ�ת,[חתומי� הי� �� ה��י� ��ל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ
אחת צ�רה ��� נח���, �ל �כ�ר�ת ה��י� א�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצא�

לכ��. אחד �מ�קל ָ�ְְִֶָָָ�ְלכ��
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.È��א הרי נפילה, �ר� א� � ה�חיד �ר��ת �ריכ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
�אי� �י על �א� להכריז; ח�ב ה�חה, �ר� וא� ;���ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מבהק. סימ� �אינ� �י על א� סימ�, ה�ק�� � סימ� ְָ�ִִִִֵֶֶַַַָָָָָלה�

אל��ת גדולות]מצא �י�[כריכות ה�חיד �ר��ת �י� , ֲָָ�ְִִֵֵַָ
�מכריז. נ�טל � הר�י� ְְִִִֵַַָ�ר��ת

.‡Èע��ל תאני�]מצא ��ר[חתיכת]�בת�כ�[של חר�, ְִִֶֶָָָ
�חתיכת�, מ��ה �היא ��ר �ל חתיכה מע�ת, ֲִַָָָ�ְְֲִִֶֶָָָָ�בת�כ�
ח�ב � ���י �ה� וי� ה�איל � �א�� ���צא וכל נ���, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ג

לסימ�. א�א �עליה� ע�א�� ��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;

.·Èקב �מ� הי� א� � ה�רנ�ת �מק�� מפ�רי� �ר�ת ְְְִִִַַָָָ�ְֵָָמצא
א�� הרי � א��ת אר�ע על �יתר א� א��ת אר�ע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָ�ת��

מ��לי� ה�עלי� �אי� מ�ני הי�[טורחי�]���, �אספת�. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
��א �ה�, י�ע לא � א��ת מאר�ע �פח�ת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ְמפ�רי�
א� א��ת, ���י קב חצי �מ� הי� .�� ה�יח�� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָה�עלי�
מיני�, �ל�ה מ�ני� ה�ב �היה א� א��ת, ��מ�נה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹק�י�
לא לפיכ� ספק; א�� �ל � ור��ני� �מרי� �מ�מי� ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹ�ְ�מ�

להכריז. ח�ב אינ� � נטל וא� ְְְִִִֵַַַָָֹי�ל,

.‚Èמ�ת� �לי א� �כלי, �ר�ת א� פר�ת, צ��רי ְְְִִִִֵֵֵֵַה��צא
א�� הרי � �ר�ת �לפניו �לי מצא להכריז. ח�ב � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ה�א
�ל 'ה�ר�ת א�מר: �אני �מכריז; נ�טל וה�לי ה�ר�ת, ���ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
מראי� וא� סימ�'. �� אי� והרי אחד; �ל וה�לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,

להכריז. ח�ב אחד, אד� �ל �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�

.„Èאח�רי הי� הרי[תחתית]�יצד? ה�ר�ת, לפני ה�לי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
מ� ��א ח���י� ה�ר�ת, לפני ה�לי �ני הי� ;��� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָא��

אגני� ל�לי הי� וא� נ��כ�. פנימה]ה�לי כפופה �[שפה ְְְְְֳִִִִִַַָָ

נ��כ� �א�� ,��� א�� הרי ה�ר�ת, �ל�י ��ניו �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�
מקצת הי� האגני�. מ�ני �ת�כ� מה� נ�אר היה ה�לי, ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמ�

להכריז. ח�ב � �אר� �מקצת� ��לי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה�ר�ת

.ÂËקציצ�ת מיובשי�]ה��צא �צד[תאני� ואפ�� ��ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַ
נ�טה �היא �אנה וכ� .��� א�� הרי � קציצ�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�דה
�זל, מ��� מ�ר�ת � �ח�יה �אני� ונמצא� ִֵָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָל�ר�,
מ��� �פט�ר�ת נמאסת; נפילת� ע� �� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�אנה

אס�רי�. �ה�, וכ��צא וחר�בי� זיתי� אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמע�ר.

.ÊË�ה�עלי� מ�ר�ת, � הר�ח א�ת� ���יר ְִֶַָָ�ְִִֶַַָָָ�מרי�
�ל הי� וא� חזקת�. היא וז� אד�; לכל א�ת� ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחל�

וכ אס�רי�; � מחילה �ני �אינ� �עלית�מי�, הק�יד א� � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
�� ���ל� ה�ק�� ��� א� האילנ�ת, מק�� וה�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה�דה,

אס�ר�ת,[הנופלות]ה��בל�ת א�� הרי � א�ת� ��ל�ט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ��א �ע�� ��ה ְֲִֵֶֶַַָָֹ�הרי

.ÊÈ�� ואי� לק�מ�; אס�ר ה�ט�י�, את �ה�רג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחת�ל
�ע�ר� �י על א� אבדה, ה�ב מ��� ולא �זל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ���
.��� והע�ר וה�רג� ,�� ז�כה � ה��צא� �ל א�א ְְְְִֶֶֶַָָָמ�עיל;

.ÁÈהרי א�ה, חמ�י� �ת�� � ל��ב� קר�ב ה�מצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ��זל
�ל ה�א הרי א�ה, לחמ�י� ח�� ה��ב�; �על �ל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָה�א
נמצא א�ה. חמ�י� על יתר מד�ה ה��זל �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�צא�,
למחצה, מחצה קר�ב; �ל ה�א הרי ��בכ�ת, �ני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
ה��בכ�ת �ני י�ני ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹיחלק�.
אחר הל� � ר�י� האחד י�ני הי� א� אבל �מנינ�; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�וי�

רח�ק. �ה�א �י על א� ִֶַַָָֹהרב,

�
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וה��גע‡. סביביו; מ�ל מט�א �ת�כ�, �ה�ת סת�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ית
�קבר �ה�א מ�ני �בעה, טמא � מ��� א� מאח�ריו ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
את �ר� לא א� � סתמ� אפ�� �תח, �� נפ�ח ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹסת��.

לדלת]��ימיו שקשורי� והמרכיבי� המשקו� �]�� ה��גע � ִֵַַַָ
וכ�ה ה�תח. �נגד א�א טמא ואי� טה�ר, �מ��� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאח�ריו
�כזית טפחי�; �אר�עה �תח� ה�ת, ה�תח? �ע�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
�מת, ה�א הרי � מ�זית וגד�ל �טפח; �תח� ה�ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�

�אר�עה. ְְְִַָָ�פתח�

.·���� �זמ� � הר�ה �תחי� �ב� ה�ית, �ת�� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָה�ת
�חת מה� �תח �ל �צד וה���ב טמאי�, ��� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ְִנע�לי�,
א� מה�, אחד נפ�ח נטמא. ה�תח, על ה��צאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קרה
��ת אחר �ח�ב �י על וא� מה�, �אחד לה�ציא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�ב
על אר�עה �היא �ח��� לה�ציא� ח�ב אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה�ת,
�נגד א�א טמא ואינ� ,��� ה�תחי� על ה�יל � ְְֵֵֶֶֶָָָ�ְְִִִַַַָָָאר�עה
מ�ני � טה�רי� וה�אר עליו; �ח�ב א� ��פ�ח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�תח
התחיל א� וכ� סת��. �קבר ה�ית אי� והרי נע�לי�, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�
אר�עה, על אר�עה מ��ח�ר � �� לה�ציא� �תח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלח�ר

וח�ב סת��, �תח �� היה ;��� ה�תחי� �ל על ְֶַַָָָָָָ�ְִִִַַָָה�יל
על ה�יל לפ�ח, מ��תחיל � לפתח� והתחיל ,�� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלה�ציא�

מ�גפ�ת וכ�� הר�ה, ח��נ�ת �� הי� .��� [סגורי�]ה�תחי� ְִַָ�ְְֵַַָָ�ָָ
על ה�יל� ולא טמא�ת, ��� � נפ�ח� טה�ר�ת; ��� ��ְְְִָ�ְְִִֵַָֹ
��י על ה�אהיל � �ד�ל �תח �ת�� קט� �תח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�תחי�.
ה�ד�ל. את קט� טהר ��ט�, לה�ציא� ח�ב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ניה�,

מתאימי� �ניה� �ניה�,[בגובה�]הי� ��י על ה�אהיל � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חבר�. את טהר מה�, �אחד לה�ציא� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וח�ב לדר��, אחד �פתח לצפ��, אחד �תח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָל�ית
ואמר�: קר�ביו א� אחיו �א� �� ואחר ��פ�ני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלה�ציא�
את �ר�מי טהר � ��ר�מי' א�א א�ת� מ�ציאי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אי�

יערי� ��א �בלבד יתחכ�]ה�פ�ני, הערי�,[� וא� ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאי�. ְְִֵֵֶ�ניה�

לאכסדרה‚. ה�ת�חי� מה�[מרפסת]��י� �אחד וה�ת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�חצר לצאת מת �ל �ר�� היה א� לא� להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] �ערדר� �ית הרי האכסדרה]� וה��י�[� טה�ר, ְֲִֵֵַַַָָ
טה�רי�. וה��י� טמא, �ער �ית � לאו וא� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאי�;

מ�ג� ה�ית מ� ��פני� סגור]החדר טמאה[� ונכנסה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ�ְָ
הבית]ל�נימי החיצ��[� ה�ית � ח��� החדר]�ר� טה�ר,[� ְִִִִֶֶַַַַַָ

.�� ��כנסה הח��� �ר� וי�צאת ח�זרת �ה�מאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְִֵֶַמ�ני
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.È��א הרי נפילה, �ר� א� � ה�חיד �ר��ת �ריכ�ת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
�אי� �י על �א� להכריז; ח�ב ה�חה, �ר� וא� ;���ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מבהק. סימ� �אינ� �י על א� סימ�, ה�ק�� � סימ� ְָ�ִִִִֵֶֶַַַָָָָָלה�

אל��ת גדולות]מצא �י�[כריכות ה�חיד �ר��ת �י� , ֲָָ�ְִִֵֵַָ
�מכריז. נ�טל � הר�י� ְְִִִֵַַָ�ר��ת

.‡Èע��ל תאני�]מצא ��ר[חתיכת]�בת�כ�[של חר�, ְִִֶֶָָָ
�חתיכת�, מ��ה �היא ��ר �ל חתיכה מע�ת, ֲִַָָָ�ְְֲִִֶֶָָָָ�בת�כ�
ח�ב � ���י �ה� וי� ה�איל � �א�� ���צא וכל נ���, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ג

לסימ�. א�א �עליה� ע�א�� ��א ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;

.·Èקב �מ� הי� א� � ה�רנ�ת �מק�� מפ�רי� �ר�ת ְְְִִִַַָָָ�ְֵָָמצא
א�� הרי � א��ת אר�ע על �יתר א� א��ת אר�ע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָ�ת��

מ��לי� ה�עלי� �אי� מ�ני הי�[טורחי�]���, �אספת�. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
��א �ה�, י�ע לא � א��ת מאר�ע �פח�ת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ְמפ�רי�
א� א��ת, ���י קב חצי �מ� הי� .�� ה�יח�� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָה�עלי�
מיני�, �ל�ה מ�ני� ה�ב �היה א� א��ת, ��מ�נה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹק�י�
לא לפיכ� ספק; א�� �ל � ור��ני� �מרי� �מ�מי� ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹ�ְ�מ�

להכריז. ח�ב אינ� � נטל וא� ְְְִִִֵַַַָָֹי�ל,

.‚Èמ�ת� �לי א� �כלי, �ר�ת א� פר�ת, צ��רי ְְְִִִִֵֵֵֵַה��צא
א�� הרי � �ר�ת �לפניו �לי מצא להכריז. ח�ב � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ה�א
�ל 'ה�ר�ת א�מר: �אני �מכריז; נ�טל וה�לי ה�ר�ת, ���ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
מראי� וא� סימ�'. �� אי� והרי אחד; �ל וה�לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,

להכריז. ח�ב אחד, אד� �ל �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�

.„Èאח�רי הי� הרי[תחתית]�יצד? ה�ר�ת, לפני ה�לי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
מ� ��א ח���י� ה�ר�ת, לפני ה�לי �ני הי� ;��� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָא��

אגני� ל�לי הי� וא� נ��כ�. פנימה]ה�לי כפופה �[שפה ְְְְְֳִִִִִַַָָ

נ��כ� �א�� ,��� א�� הרי ה�ר�ת, �ל�י ��ניו �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�
מקצת הי� האגני�. מ�ני �ת�כ� מה� נ�אר היה ה�לי, ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמ�

להכריז. ח�ב � �אר� �מקצת� ��לי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָה�ר�ת

.ÂËקציצ�ת מיובשי�]ה��צא �צד[תאני� ואפ�� ��ר�, ְְֲִִֵֶֶַַַַ
נ�טה �היא �אנה וכ� .��� א�� הרי � קציצ�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�דה
�זל, מ��� מ�ר�ת � �ח�יה �אני� ונמצא� ִֵָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָל�ר�,
מ��� �פט�ר�ת נמאסת; נפילת� ע� �� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�אנה

אס�רי�. �ה�, וכ��צא וחר�בי� זיתי� אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמע�ר.

.ÊË�ה�עלי� מ�ר�ת, � הר�ח א�ת� ���יר ְִֶַָָ�ְִִֶַַָָָ�מרי�
�ל הי� וא� חזקת�. היא וז� אד�; לכל א�ת� ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחל�

וכ אס�רי�; � מחילה �ני �אינ� �עלית�מי�, הק�יד א� � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
�� ���ל� ה�ק�� ��� א� האילנ�ת, מק�� וה�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה�דה,

אס�ר�ת,[הנופלות]ה��בל�ת א�� הרי � א�ת� ��ל�ט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ��א �ע�� ��ה ְֲִֵֶֶַַָָֹ�הרי

.ÊÈ�� ואי� לק�מ�; אס�ר ה�ט�י�, את �ה�רג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחת�ל
�ע�ר� �י על א� אבדה, ה�ב מ��� ולא �זל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ���
.��� והע�ר וה�רג� ,�� ז�כה � ה��צא� �ל א�א ְְְְִֶֶֶַָָָמ�עיל;

.ÁÈהרי א�ה, חמ�י� �ת�� � ל��ב� קר�ב ה�מצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ��זל
�ל ה�א הרי א�ה, לחמ�י� ח�� ה��ב�; �על �ל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָה�א
נמצא א�ה. חמ�י� על יתר מד�ה ה��זל �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�צא�,
למחצה, מחצה קר�ב; �ל ה�א הרי ��בכ�ת, �ני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
ה��בכ�ת �ני י�ני ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹיחלק�.
אחר הל� � ר�י� האחד י�ני הי� א� אבל �מנינ�; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�וי�

רח�ק. �ה�א �י על א� ִֶַַָָֹהרב,

�
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וה��גע‡. סביביו; מ�ל מט�א �ת�כ�, �ה�ת סת�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ית
�קבר �ה�א מ�ני �בעה, טמא � מ��� א� מאח�ריו ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
את �ר� לא א� � סתמ� אפ�� �תח, �� נפ�ח ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹסת��.

לדלת]��ימיו שקשורי� והמרכיבי� המשקו� �]�� ה��גע � ִֵַַַָ
וכ�ה ה�תח. �נגד א�א טמא ואי� טה�ר, �מ��� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאח�ריו
�כזית טפחי�; �אר�עה �תח� ה�ת, ה�תח? �ע�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
�מת, ה�א הרי � מ�זית וגד�ל �טפח; �תח� ה�ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�

�אר�עה. ְְְִַָָ�פתח�

.·���� �זמ� � הר�ה �תחי� �ב� ה�ית, �ת�� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָה�ת
�חת מה� �תח �ל �צד וה���ב טמאי�, ��� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ְִנע�לי�,
א� מה�, אחד נפ�ח נטמא. ה�תח, על ה��צאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קרה
��ת אחר �ח�ב �י על וא� מה�, �אחד לה�ציא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�ב
על אר�עה �היא �ח��� לה�ציא� ח�ב אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה�ת,
�נגד א�א טמא ואינ� ,��� ה�תחי� על ה�יל � ְְֵֵֶֶֶָָָ�ְְִִִַַַָָָאר�עה
מ�ני � טה�רי� וה�אר עליו; �ח�ב א� ��פ�ח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�תח
התחיל א� וכ� סת��. �קבר ה�ית אי� והרי נע�לי�, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�
אר�עה, על אר�עה מ��ח�ר � �� לה�ציא� �תח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלח�ר

וח�ב סת��, �תח �� היה ;��� ה�תחי� �ל על ְֶַַָָָָָָ�ְִִִַַָָה�יל
על ה�יל לפ�ח, מ��תחיל � לפתח� והתחיל ,�� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלה�ציא�

מ�גפ�ת וכ�� הר�ה, ח��נ�ת �� הי� .��� [סגורי�]ה�תחי� ְִַָ�ְְֵַַָָ�ָָ
על ה�יל� ולא טמא�ת, ��� � נפ�ח� טה�ר�ת; ��� ��ְְְִָ�ְְִִֵַָֹ
��י על ה�אהיל � �ד�ל �תח �ת�� קט� �תח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�תחי�.
ה�ד�ל. את קט� טהר ��ט�, לה�ציא� ח�ב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ניה�,

מתאימי� �ניה� �ניה�,[בגובה�]הי� ��י על ה�אהיל � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חבר�. את טהר מה�, �אחד לה�ציא� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וח�ב לדר��, אחד �פתח לצפ��, אחד �תח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָל�ית
ואמר�: קר�ביו א� אחיו �א� �� ואחר ��פ�ני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלה�ציא�
את �ר�מי טהר � ��ר�מי' א�א א�ת� מ�ציאי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אי�

יערי� ��א �בלבד יתחכ�]ה�פ�ני, הערי�,[� וא� ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאי�. ְְִֵֵֶ�ניה�

לאכסדרה‚. ה�ת�חי� מה�[מרפסת]��י� �אחד וה�ת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�חצר לצאת מת �ל �ר�� היה א� לא� להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] �ערדר� �ית הרי האכסדרה]� וה��י�[� טה�ר, ְֲִֵֵַַַָָ
טה�רי�. וה��י� טמא, �ער �ית � לאו וא� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאי�;

מ�ג� ה�ית מ� ��פני� סגור]החדר טמאה[� ונכנסה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ�ְָ
הבית]ל�נימי החיצ��[� ה�ית � ח��� החדר]�ר� טה�ר,[� ְִִִִֶֶַַַַַָ

.�� ��כנסה הח��� �ר� וי�צאת ח�זרת �ה�מאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְִֵֶַמ�ני
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.„�� ��היה עד סביביו, מ�ל מט�א ה�בר [בתוכו]אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על ה�ני� הג�י� אפ�� טפח. ר�� על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה �קבר. �ה�ל טמא, ה�ל � לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ��י

רצ�צה טפח]טמאה חלל ללא טפח[� חלל �� היה ולא , �ְְְֶַָָָָָָָֹ
א�א טמא ואי� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליה ה�אהיל א� מלמעלה, ה�מאה �נגד ְְְֲִִֶַַַָָָָ�ְֵֶֶַַַה��גע
עליו ��אהיל מה א� מ�מ�ה, �נג�� ה��גע א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה,

טה�ר. ה�ני�, �צד ה��גע אבל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָמ�מ�ה;

�אהל‰. המט�א �בר ��ל מת: �טמאת �ד�ל �לל ְְְֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָזה
הרי � טפח חלל ל� �אי� רצ��, היה א� � ה�ת ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�
עד וי�רדת �ב�קעת לרקיע, עד וע�לה ��קעת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָ�ַה�מאה

�רי �יצד? ה�דדי�. מ� מט�אה ואינ� ערימה]ה�ה��; �] ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וכלי� �ת�כ�, ה�ת מ� �כזית אבני�, �ל �ל א� �ב�אה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ל
�לי וכל טה�רי�; ה�לי� � �� נ�געי� ואינ� ה�מאה, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ�ְַַ�צד
� מ�מ�ה א� מלמעלה ה�מאה �נגד מכ�� ה�ל ְְְְִִַַָָָ�ְֶֶַָ�ְְֶַַ��ת��
היה וא� וי�רדת. �ב�קעת וע�לה ��קעת �ה�מאה ְְְְִֶֶַַַַָָָָ�ֵֶַָטמא,
הרי � טפח ר�� על טפח על טפח חל�ל ה�מאה ְֲֵֶֶֶַַַַַָָ�ְַמק��

סביביו. מ�ל �מט�א סת��, �קבר ְְְִִֵֶֶַָָָה�א

.Âה�ית ��ל זה הרי � צר�ר�ת א� עפר ���אה� [��ית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] וא�כאילו צר�ר�ת; א� עפר �ל �גל ה�א והרי ,ְְְֲִֵֶַַָָ

וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ��קעת � העפר �ת�� טמאה ְְְְֶֶֶַַַַָָָָ�ְָָהיתה
טה�רי�. העפר �ת�� ��צ�יה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָוכלי�

.Êרצ�צה �היא גבה]טמאה על טפח אי� וסמ�[� �כתל, �ְְְְִֶֶַָָָֹ
מ��י צד ה�תל נע�ה �הרי טמאה; ה��ה � ל�תל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ֶַַָֹ�ס�ה
היה לא א�� ל��גע, טה�רי� �ה�דדי� �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהאהל.
טמא, ��� האהל � אהל עליה� מ��ע�ה אבל אהל, ֵָ�ֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעליה�

�ת�כ�. ה�מאה ְְָ�ֲֵֶַ�הרי

שני יו�
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�אבד‡. של]�דה מט�א[מיקומו עפר� � �ת�כ� קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ויהי� ,�� ה�בר נ��� ��א ה�רס; �בית �במ�א, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�ע
ה�אהיל � ��� ה�דה וכל עפר�. �ת�� ��ע�רה ֲִַַָ�ְְְֲֲִֶַָָָָָָעצמ�ת
�אהל; ��� �ל נטמא � אהל �ת�כ� העמיד וא� נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹעליה,
מאהיל. ה�א ה�בר על �דה, �א�ת� �העמיד האהל ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��א

�ל·. �תח� היה א� � ��יו על ועל�ה �ית, �� ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�נה
� מכ�� �יתעל�ה �ל �תח� ובאותונגד השני מעל [אחד ְֲִָ�ְְִִֶֶֶַָ
בדיוק] �חתרוחב ה�בר היה �אפ�� טה�רה; העל�ה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

��י על אהל היא �הרי � טה�רה העל�ה ה�ית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ק��
מכ�� היה לא וא� ��ת�אר. �מ� אינ�אהל, [הפתחי� ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ�ָ

זה] על זה בדיוק אסק�תמכווני� ��א טמאה; העל�ה א� ,ְְֲִֵֶַַָָָָ�ַ
מפת�] ה�בר.[� על מאהילה העל�ה והרי ה�בר, על ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל�ה

�ר�י‚. �אי� לפי זרע, �ל �ת�כ� לזרע מ�ר � ז� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְֶָו�דה
אילני �ת�כ� נ�טעי� אי� אבל ל�בר; עד מ�יעי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעי�
ה�ל�ל��ת ה�ת. עד מ�יעי� �ה�ר�י� מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,

נמוכות] א�[גבעות ה�בר�ת לבית ה�מ�כה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָה�ר�ב�ת
א�� הרי י�נ�ת, ואחד חד��ת אחד � ה�בר�ת �ית ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדר�
ה�פלי�, את �� ק�בר�ת �ה��י� מ�ני טמאה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת

החד��ת הרח�ק�ת אבל אבריה�. �� ק�ברי� �חי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ��מ�י
מעיר קר�ב�ת הי� ��א טמא�ת, � והי�נ�ת טה�ר�ת; �ְְְְְִֵֵֶַָָָ
�אי� �ל קר�ב? �ל ה�א ואיזה �אבדה. מ�ר� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חרבה
ז�כר�. אד� �אי� וי��, מ���; י�תר קר�ב אחר �ל ��ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ה�בר�ת„. לבית ה�ר�ב ה�ק�� וה�א ��כי�, ְְְְִֵֵַַַָָָ�דה
טה�ר, �עפר� �י על א� � �ב�כ�ת �� י��ב�ת ְֲִִֶֶַַַָָָָ�ה��י�
ואי� א�ת�, נ�טעי� אי� � טמאה �� החזקה לא ְְְִֵֵָ�ְְָָ�ֲֵֶֹ�הרי
�� י� ��א ,�� אד� רגל להר�יל ��א א�ת�, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�רעי�
נתיא�� �בר ה�בר�ת, לבית קר�ב �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�טמאה;
�מ�ני ,�� ויק�ר אד� ��ב�א אפ�ר לפיכ� מ���, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�עליו

וע��י� ל�. ח��� לעשות]זה מותר זה[� מק�� מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
.�� טמאה החזקה לא �הרי לקד�, ְָָ�ְְָ�ְֲִֵֶֶַֹֹ���רי�

מק�מ�‰. � ��ה� וא� לפ��ת�; מ�ר ה�מצא, [�קבר ְִֶֶַָ�ְְְִִַָָ
��ת�אר.סביבתו] �מ� ���דק עד �הניה, ואס�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

ה�ד�ע כא�]וקבר הוא שרק ידוע וא�[� לפ��ת�; אס�ר , ְְְִֶֶַַַָָ
�הניה. �מ�ר טה�ר, מק�מ� � ֲַָָָ�ְִָָ��ה�

.Â�מק�מ� א�ת�; מפ�י� הר�י�, את מ�יק �ה�א ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
�הניה. ואס�ר ְֲֵַָָָָטמא,

.Ê��ה�ח �ת�� מצא� א� � מצוה �מת ביתה��גע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיי� של מרחק עד ה�בר�ת;קברות לבית מביא� ,ְְְִֵַָ

�ר�� �דה �ת�� אפ�� � ל�ח�� ח�� יקר]מצא� �[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
ה�צר על מצא� ��מצא. ��ק�� וי�בר מק�מ�, ,[דר�]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

��ר �דה לצדדי�. חרוש]מס�ק� לא ניר[� ��דה זה, מ�ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ��דה ניר �דה ��ר; ��דה ק�בר� � זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמ�ד

��דה ק�בר� � �ר� ��דה זרע �דה ניר; ��דה ק�בר� �ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
מ�ני �ר�, ��דה ק�בר� � �ר� ��דה איל� �דה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָזרע.

ה�מאה נמוכי�]אהל ענפיה� מס�ק�[� �וי�, �ניה� הי� . ֶַֹ�ְְְְִֵֶַָָָ
��רצה. צד ְְִֵֶֶֶַלאיזה

.Á:ואמר אחר �א וא� למפרע; מט�א ה�מצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
לע�רי קד� אפ�� קבר, �א� היה ��א לי �'�רי �נה' � ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
ואיל�. מציאה מ�עת א�א מט�א ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאינ�

.Ë�מ �אהל ��ט�א �בר א� מת, א� קבר, ה��צא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ל
לאחרי�; ��לה יהיה ��א �די עליו, לצ�� ח�ב � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת
ה�בר�ת. על לצ�� �י� מ�ית י�צאי� הי� מ�עד, �ל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְ�בח��

מצמצ� �זית על מצ�ני� בדיוק]אי� ���פ�[� לפי ה�ת, מ� ְְְְִִֵַַַ�ְְִִֵֶַָ
ירקב]יחסר ו��פ�[� ממחה, �סיד; מצ�ני�? �ב�ה �אר�. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ה�מאה ��י על ה���� את מעמידי� אי� ה�מאה. מק�� ְָ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָ�ְַַעל
��א[בדיוק] ה�מאה, �צ�י �מ�א� מ�א� ע�ד� יהי א�א ,ְְִִִִֵֵֶַָָָ�ְֶָֹ

מ�ק�� ה���� את מרחיקי� ואי� ה�הר�ת; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד
להפסיד ��א לגרוע]ה�מאה, י�ראל[� אר� [בשטחאת ַ�ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ה��י�תטהור] על מצ�ני� ואי� ודאיות]. ה�[טומאות �הרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
קבר, �� �אבד �דה �ג�� ה�פק�ת, על א�א ל�ל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיד�עי�

וה�רע�ת הקברות]וה�ככ�ת מבית היוצאי� וזיזי� .[עצי� ְְְְַַָָ

.È�� אי� א� � �יב� מה יד�ע ואי� מצ�נת, �דה ְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְֶָָָמצא
�יד�ע אילנ�ת, �� י� קבר; �� �אבד �יד�ע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנ�ת,

��ת�אר. �מ� קבר, �� ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ��חר�

.‡È� ��י� הי� טמא. �ח�יה מצ�נת, אחת אב� ְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְֶֶַַָָמצא
�יניה�, סיד אי� וא� טמא. �יניה� �יניה�, סיד י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָא�

iriax mei ,iyily mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

י� א� � רא�יה� על �]א�א של �[חתיכות �יניה� חר� ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
והיה �יניה�, חר� אי� וא� �ני�; א�א זה �אי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָטה�ר,

מר�דה מפוזר]ה�יד זה[� הרי � �מ�א� מ�א� רא�יה� על ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. גבול]צ���, טמא,[� ה�א � מצ�� אחד ְְִֵֶֶֶָָָָ�ֵָָ

אר�עת מצא �ל�ה. וכ� �ני�, וכ� טה�רה; ה�דה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל
טמאה; ��� ה�דה וכל טה�רי�, ה� � מצ�ני� ְֵָָ�ְְִִֵֶַָָָ�ְְֶָָמצריה

ה�מאה. מ�ק�� ה���� מרחיקי� ְָ�ְְִִִִֵֶַַַ�אי�

שלישי ,יו�

ט ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

אחת,‡. �ג�ה ר�י� מתי� �מצא ��דה, ח�פר �היה ַַָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
��צא א� הר�גי�, ��צא א� זה, �צד זה א� זה, �ב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מק�� ��א ח��� אינ� � �ר�יו �י� רא�� א� י��ב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
�ל ונ�טל ��צא, ה�ת נ�טל א�א היה; ה�בר�ת �ית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

ה�ח�ח ר�]העפר קרקע[� �בת�לת וח�פר [���ח�יו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ה�דהמקו� ��אר ה�ל; �מ�ציא אצ�ע�ת, ְְִֶֶַַָָָָֹֹ�ל�

ע� זה ועפר ��מצא. מ�ד� ��היתה טהרה, �חזקת �ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ה�ת'. '�ב�סת ה�קרא ה�א �ח�פר, אצ�ע�ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל�

.·,��� העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� �� ��הרג� ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�דה
מל�ט � �דה� מ��� קבר המפ�ה וכ� טה�רה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
��ר וכ� טה�רה. היא והרי עצ�, עצ� העצמ�ת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ל
העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� א� נפלי� לת�כ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ��טילי�

טה�ר. ה�א והרי עצ�, עצ� ���ֲֵֶֶֶֶֶַָ

.‚� ה�תי� ���ברי� �דר� מ��ב מת �מצא ח�פר, ְְְִִֵֶֶֶַָ�ֵֵָָָָהיה
�ב ואת אחדנ�טל� �ל נ�טל � �ני� מצא א� וכ� �סת�; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

�ל�ה מצא טה�רה. ה�דה וכל ע��. �תב�סת� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמה�,
זה �י� י� א� � ה�ק�רי� �דר� מ�ל מה� אחד �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ִֵֵֶֶָָמתי�,
הרי � וק�בריה מ�ה �מלא �מ�נה, ועד א��ת מאר�ע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מ� לב�ק וצרי� זה. ה�א ה�בר�ת �ית ��א ח��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
��יניה�; וחצר מער�ת ���י �ה� א�ה, ע�רי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר��
��דק הע�רי� א�ת� הרי � אחר מת �� מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוא�

�כ�נת �ה� �י על א� �]טה�ר�ת, ל בשכנות קבר�ת.[� ְְְִֵֶַַַָ
מ��� לב�ק צרי� � א�ה ע�רי� �ס�� אחד מת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצא

ל�בר �רגלי� אחר�ת, א�ה קברותע�רי� שבית [מסתבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הר�ג,כא�] ���� א� ��ח�ה ��צא מא�� אחד היה וא� .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�י� רא�� ��היה �דר��, ��א מ��ב א� י��ב, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ�ֵא�
ואת נ�טל� א�א א�ה, ע�רי� ��דק אינ� � ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכ�תיו

��י�. �חזקת� �לבד; ְְְִִֶֶַָָָָ�ב�סת�

מט�אי�„. ואינ� ה�איל קבר�ת; טמאת לה� אי� ְְְְְִִֵַַָָ�ִֵֶַָה��י�,
�ל �עצמ� ���ע עד טה�ר, �קבר� ה��גע הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�אהל

י�א�ה. א� ְִֶָָָ�טמאה,

ל�‰. אי� � ימ�ת החי מ� י�טל �א� אבר �חסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמת
די�] שמקיפו, ד��ב�סה[ולעפר את סופג העפר אי� [כי ְָ

ולאהנפש] קבר�ת[די�], סביבותיו�כ�נת אמה כ' �] ְְְַָֹ
אי�טהורות] � ה�דה �ני על �ל�יי� ה�מצאי� �מתי� .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצ�, עצ� מל�ט א�א �ב�סה, ולא קבר�ת, �כ�נת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלה�
ואי� �ב�סה, ל� י� � �ר��ת ��א וה�ק�ר טה�ר. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוה�ל

קבר�ת. �כ�נת ְְַָל�

.Âח�ה�� �דר�� מתי� �ל�ה ה��צא ידעואחד [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הימצאות�] ��כי�על �ל�ה ��צא א� ���[בסלע], א� , ְִֶָָָֹ

מצא[בקרקע]�נקיע קבר�ת. �כ�נת זה הרי � �מערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
�כ�נת לה� ואי� �ב�סה, לה� י� � יד�ע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ני�,

ע��ה אינ� ה�ד�ע, �ה�בר המקו�]קבר�ת; �כ�נה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
��רי� ה�א ��ח�ה, �ל�ה ה��צא א�א אמר� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד ח�פר �אמרנ�? א�ה הע�רי� ��דק �יצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�דיקה.
ה�ראית קרקע והיא לבת�לה, א� לסלע, מ�יע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ�ה�א
הרי � חר� �מצא א�ה, מאה אפ�� העמיק עב�דה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
ה�יע לבת�לה; ���יע עד להעמיק וצרי� �ב�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָז�

�בת�לה. ז� הרי ְְֲִִֵַָלמי�,

.Ê�ל� לח�ר צרי� הע�רי�[שורה]אינ� מ�ח�ת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וח�פר א�ה, �מ�יח א�ה על א�ה ח�פר א�א ס�פ�; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר �י� �אי� � ס�פ� עד א�ה, �מ�יח א�ה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ה

מא�ה. ֵַָָ�ח�ת

.Áל�ל�לית א� לנהר הע�רי� �ת�� וה�יע ��דק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה �הרי לב�ק; צרי� ואינ� יפסיק, � הר�י� לדר� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹא�

ה�בר�ת. ְְַַָ�כ�נת

.Ëמצא �� א� א�א טה�ר, � �דיקה �ל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָה��ציא
�תר�מה. א�כל ��מצא, קד� אבל �חפר; ��ק�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה

��ל ההרוג]והמפ�ח א�כל[שעל אינ� �הרי� �תר�מה; ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מק�מ�. מ�יר �אינ� א�א ה�ל, �חת �� �ה�תי� ו�אי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָי�דע

.È�מה אחד �דק � טה�רי� ��י� ��ני ��תערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ונמצא� �ני� �דק טמאי�; וה�ני� טה�ר ה�א טה�ר, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מצא�
�ל��� �דק טמא; �חזקת וה�לי�י טה�רי� ה� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטה�רי�,
עד �ל��� ��ב�ק עד � טמאה �חזקת ��� טה�ר, ְְְְִֶַַָָָֹ�ְְֶַָ�ָָָ�מצא

טה�רי�. �ל��� ויהי� לבת�לה, א� לסלע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ���יע

.‡Èטמא עליו, ה�אהיל � נפלי� לת�כ� ��טילי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ��ר
אי� ,�� מצ�יי� �בר�לס �חל�ה �י על וא� ��רה; ְְְְִֵַָָָ�ְִִֶַַָ�י�
נפל, א�ה �� ה�ילה א� אבל ו�אי. מידי מ�ציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
ה�איל � ה�ילה לא א� המט�א �בר ה�ילה א� יד�ע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואי�

וטה�ר. ספק, זה הרי ,�� מצ�יי� �בר�לס ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְוחל�ה

.·È�ה� �ה�, וכ��צא ה�מא�ת א�� ��ל יד�ע, ְְֵֵֶֶַָ�ֵֶַַָָָָ�בר
�בריה� �ל ה� הרי � ספק מ�[מדרבנ�]מ��� טמא ואי� ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

ה�פק�ת �ל אבל ו�אית. טמאה ��טמא מי א�א ְְֲִֵַַָָָָ�ְִִֶֶַָָָה��רה,
�ערי�ת �י� אס�ר�ת, �מאכל�ת �י� �טמא�ת, �י� �ְֵ�ְְֲֲֲֵֵַַָָ
�מ� ס�פרי�, מ�ברי א�א לה� ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו��ת�ת

מק�מ�ת. �בכ�ה �יאה א��רי �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ��ארנ�

רביעי יו�
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�הרי‡. קבר, �� ��חר� מק�� זה ה�רס? �ית ה�א ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
ה�דה. �כל ונת�רס� העפר, �ת�� ה�ת עצמ�ת ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנ�ק�ק�
על חר� אפ�� ה�בר; �� ��חר� ה�דה �ל על טמאה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ְְָוגזר�

מ�קע היה ואפ�� האר��, ומוג�]��י [לוחות�ר�בדי�[טמו� ֲִֵַַָָָָ�ְְְִָ
�שיש] ק�מ�ת ��י ר�� האר�� ��י על היה ואפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבני�,

ה�א ��ה עד ה�רס. �ית ע��ה זה הרי קבר, וחר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�איל
ה�בר. מ�ק�� א�ה מאה על א�ה מאה ה�רס? �ית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנע�ה
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י� א� � רא�יה� על �]א�א של �[חתיכות �יניה� חר� ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
והיה �יניה�, חר� אי� וא� �ני�; א�א זה �אי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָטה�ר,

מר�דה מפוזר]ה�יד זה[� הרי � �מ�א� מ�א� רא�יה� על ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. גבול]צ���, טמא,[� ה�א � מצ�� אחד ְְִֵֶֶֶָָָָ�ֵָָ

אר�עת מצא �ל�ה. וכ� �ני�, וכ� טה�רה; ה�דה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל
טמאה; ��� ה�דה וכל טה�רי�, ה� � מצ�ני� ְֵָָ�ְְִִֵֶַָָָ�ְְֶָָמצריה

ה�מאה. מ�ק�� ה���� מרחיקי� ְָ�ְְִִִִֵֶַַַ�אי�

שלישי ,יו�

ט ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

אחת,‡. �ג�ה ר�י� מתי� �מצא ��דה, ח�פר �היה ַַָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
��צא א� הר�גי�, ��צא א� זה, �צד זה א� זה, �ב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מק�� ��א ח��� אינ� � �ר�יו �י� רא�� א� י��ב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
�ל ונ�טל ��צא, ה�ת נ�טל א�א היה; ה�בר�ת �ית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

ה�ח�ח ר�]העפר קרקע[� �בת�לת וח�פר [���ח�יו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ה�דהמקו� ��אר ה�ל; �מ�ציא אצ�ע�ת, ְְִֶֶַַָָָָֹֹ�ל�

ע� זה ועפר ��מצא. מ�ד� ��היתה טהרה, �חזקת �ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ה�ת'. '�ב�סת ה�קרא ה�א �ח�פר, אצ�ע�ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל�

.·,��� העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� �� ��הרג� ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�דה
מל�ט � �דה� מ��� קבר המפ�ה וכ� טה�רה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
��ר וכ� טה�רה. היא והרי עצ�, עצ� העצמ�ת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ל
העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� א� נפלי� לת�כ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ��טילי�

טה�ר. ה�א והרי עצ�, עצ� ���ֲֵֶֶֶֶֶַָ

.‚� ה�תי� ���ברי� �דר� מ��ב מת �מצא ח�פר, ְְְִִֵֶֶֶַָ�ֵֵָָָָהיה
�ב ואת אחדנ�טל� �ל נ�טל � �ני� מצא א� וכ� �סת�; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

�ל�ה מצא טה�רה. ה�דה וכל ע��. �תב�סת� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמה�,
זה �י� י� א� � ה�ק�רי� �דר� מ�ל מה� אחד �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ִֵֵֶֶָָמתי�,
הרי � וק�בריה מ�ה �מלא �מ�נה, ועד א��ת מאר�ע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מ� לב�ק וצרי� זה. ה�א ה�בר�ת �ית ��א ח��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
��יניה�; וחצר מער�ת ���י �ה� א�ה, ע�רי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר��
��דק הע�רי� א�ת� הרי � אחר מת �� מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוא�

�כ�נת �ה� �י על א� �]טה�ר�ת, ל בשכנות קבר�ת.[� ְְְִֵֶַַַָ
מ��� לב�ק צרי� � א�ה ע�רי� �ס�� אחד מת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצא

ל�בר �רגלי� אחר�ת, א�ה קברותע�רי� שבית [מסתבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הר�ג,כא�] ���� א� ��ח�ה ��צא מא�� אחד היה וא� .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�י� רא�� ��היה �דר��, ��א מ��ב א� י��ב, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ�ֵא�
ואת נ�טל� א�א א�ה, ע�רי� ��דק אינ� � ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכ�תיו

��י�. �חזקת� �לבד; ְְְִִֶֶַָָָָ�ב�סת�

מט�אי�„. ואינ� ה�איל קבר�ת; טמאת לה� אי� ְְְְְִִֵַַָָ�ִֵֶַָה��י�,
�ל �עצמ� ���ע עד טה�ר, �קבר� ה��גע הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�אהל

י�א�ה. א� ְִֶָָָ�טמאה,

ל�‰. אי� � ימ�ת החי מ� י�טל �א� אבר �חסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמת
די�] שמקיפו, ד��ב�סה[ולעפר את סופג העפר אי� [כי ְָ

ולאהנפש] קבר�ת[די�], סביבותיו�כ�נת אמה כ' �] ְְְַָֹ
אי�טהורות] � ה�דה �ני על �ל�יי� ה�מצאי� �מתי� .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצ�, עצ� מל�ט א�א �ב�סה, ולא קבר�ת, �כ�נת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלה�
ואי� �ב�סה, ל� י� � �ר��ת ��א וה�ק�ר טה�ר. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוה�ל

קבר�ת. �כ�נת ְְַָל�

.Âח�ה�� �דר�� מתי� �ל�ה ה��צא ידעואחד [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הימצאות�] ��כי�על �ל�ה ��צא א� ���[בסלע], א� , ְִֶָָָֹ

מצא[בקרקע]�נקיע קבר�ת. �כ�נת זה הרי � �מערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
�כ�נת לה� ואי� �ב�סה, לה� י� � יד�ע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ני�,

ע��ה אינ� ה�ד�ע, �ה�בר המקו�]קבר�ת; �כ�נה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
��רי� ה�א ��ח�ה, �ל�ה ה��צא א�א אמר� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד ח�פר �אמרנ�? א�ה הע�רי� ��דק �יצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�דיקה.
ה�ראית קרקע והיא לבת�לה, א� לסלע, מ�יע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ�ה�א
הרי � חר� �מצא א�ה, מאה אפ�� העמיק עב�דה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
ה�יע לבת�לה; ���יע עד להעמיק וצרי� �ב�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָז�

�בת�לה. ז� הרי ְְֲִִֵַָלמי�,

.Ê�ל� לח�ר צרי� הע�רי�[שורה]אינ� מ�ח�ת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וח�פר א�ה, �מ�יח א�ה על א�ה ח�פר א�א ס�פ�; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר �י� �אי� � ס�פ� עד א�ה, �מ�יח א�ה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ה

מא�ה. ֵַָָ�ח�ת

.Áל�ל�לית א� לנהר הע�רי� �ת�� וה�יע ��דק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה �הרי לב�ק; צרי� ואינ� יפסיק, � הר�י� לדר� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹא�

ה�בר�ת. ְְַַָ�כ�נת

.Ëמצא �� א� א�א טה�ר, � �דיקה �ל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָה��ציא
�תר�מה. א�כל ��מצא, קד� אבל �חפר; ��ק�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה

��ל ההרוג]והמפ�ח א�כל[שעל אינ� �הרי� �תר�מה; ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מק�מ�. מ�יר �אינ� א�א ה�ל, �חת �� �ה�תי� ו�אי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָי�דע

.È�מה אחד �דק � טה�רי� ��י� ��ני ��תערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ונמצא� �ני� �דק טמאי�; וה�ני� טה�ר ה�א טה�ר, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מצא�
�ל��� �דק טמא; �חזקת וה�לי�י טה�רי� ה� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטה�רי�,
עד �ל��� ��ב�ק עד � טמאה �חזקת ��� טה�ר, ְְְְִֶַַָָָֹ�ְְֶַָ�ָָָ�מצא

טה�רי�. �ל��� ויהי� לבת�לה, א� לסלע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ���יע

.‡Èטמא עליו, ה�אהיל � נפלי� לת�כ� ��טילי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ��ר
אי� ,�� מצ�יי� �בר�לס �חל�ה �י על וא� ��רה; ְְְְִֵַָָָ�ְִִֶַַָ�י�
נפל, א�ה �� ה�ילה א� אבל ו�אי. מידי מ�ציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
ה�איל � ה�ילה לא א� המט�א �בר ה�ילה א� יד�ע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואי�

וטה�ר. ספק, זה הרי ,�� מצ�יי� �בר�לס ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְוחל�ה

.·È�ה� �ה�, וכ��צא ה�מא�ת א�� ��ל יד�ע, ְְֵֵֶֶַָ�ֵֶַַָָָָ�בר
�בריה� �ל ה� הרי � ספק מ�[מדרבנ�]מ��� טמא ואי� ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

ה�פק�ת �ל אבל ו�אית. טמאה ��טמא מי א�א ְְֲִֵַַָָָָ�ְִִֶֶַָָָה��רה,
�ערי�ת �י� אס�ר�ת, �מאכל�ת �י� �טמא�ת, �י� �ְֵ�ְְֲֲֲֵֵַַָָ
�מ� ס�פרי�, מ�ברי א�א לה� ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו��ת�ת

מק�מ�ת. �בכ�ה �יאה א��רי �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ��ארנ�

רביעי יו�
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�הרי‡. קבר, �� ��חר� מק�� זה ה�רס? �ית ה�א ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
ה�דה. �כל ונת�רס� העפר, �ת�� ה�ת עצמ�ת ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנ�ק�ק�
על חר� אפ�� ה�בר; �� ��חר� ה�דה �ל על טמאה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ְְָוגזר�

מ�קע היה ואפ�� האר��, ומוג�]��י [לוחות�ר�בדי�[טמו� ֲִֵַַָָָָ�ְְְִָ
�שיש] ק�מ�ת ��י ר�� האר�� ��י על היה ואפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואבני�,

ה�א ��ה עד ה�רס. �ית ע��ה זה הרי קבר, וחר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�איל
ה�בר. מ�ק�� א�ה מאה על א�ה מאה ה�רס? �ית ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנע�ה
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�ית·. ה�א הרי � סאי� אר�עת �ית �ה�א הר��ע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�ל
ואינ� ��ארנ�. �מ� �במ�א �מ�ע מט�א ועפר� ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�רס,
טה�ר. ה�ה, ה�רס �ית על ה�אהיל וכ� �אהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמט�א

וקד�‚. וה�ל�, ח�ר� והיה ה�בר, את לחר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
�הטיח א� ה�חר�ה, את נער א�ה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��גמר

�ית[המחרישה] ע��ה ה�א �� עד � �גדר א� ְְֵֵֶֶַַָָ�סלע
�מ�� אליו ה�יע לא �הרי טה�ר, וה�אר �לבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�רס

וחזר יתר, א� א�ה חמ�י� �מ� חר� [אחרה�חר�ה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] ה�רס; �ית ה�ל � ה�אה �ה�לי� עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחר�

�אי� טה�ר, ולח�� מ�אה � א�ה למאה ח�� וה�ל� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָח�ר�
מ�אה. ליתר מ�יע�ת קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמ�ת

���דע„. עד אד�, �ל �ה� � המכ��ת העצמ�ת ִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֶַַָָחזקת
�ל �ה� � המג��ת העצמ�ת וחזקת �המה; �ל ֵֶֶ�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�

חרי� �� היה אד�. �ל �ה� ���דע עד מלא[בור]�המה, ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, �ב על צב�ר�ת אד� עצמ�ת �הי� א� אד�, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמ�ת
�� �אבד �דה �חר� א� ה�דה, ע� א�� עצמ�ת ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחר�

של] הרי[מיקומו � קבר) �� ��מצא (א� אינ�קבר זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
��חר� �דה על א�א טמאה �זר� ��א ה�רס; �ית ְְֶֶֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶַָָֹע��ה
ע��ה אינ� ��דה, ה�ת את הח�ר� וכ� ו�אי. קבר ��ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
�זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר א��, ��ל ה�רס; ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ית

ה�צ�י. ה�בר �ה�א ��חר�, �קבר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא�א

ע��ה‰. אינ� � ��� �אינ� ��דה ה�בר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהח�ר�
,��� אפ�� ;��� �אינ� �בר א�סר אד� �אי� ה�רס, ָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ית

אריס יבול]א� תמורת עובד ע��ה[� אינ� � א�יטר���ס א� , ְִִֵֶֶָ
חבר� ו�ל ��� ��דה קבר חר� ה�רס. עמו]�ית [הגובל ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ע��ה אינ� חבר�, ו�ל ה�רס; �ית ע��ה ,��� � ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�אחת
ה�רס. ְֵַָ�ית

.Â,ה�רס �ית ע��ה אינ� � ��דה� קבר �חר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לג�י�. �רס �ית ְְִֵֵֶָ�אי�

.Ê�ו�טפ למ�ה, טה�רה ו�דה למעלה, �רס �ית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ�דה
אד�ה היתה אפ�� � ל�ה�רה ה�רס �ית מעפר ָ�ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָ��מי�

והא�ימה לבנה א� ביתוהל�ינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ולאהפרס] ה�רס, �ית ע��ה ה�רס �ית �אי� טה�רה; �ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

��� על א�א טמאה �בר�ת�.[אדמה]�זר� ְָ�ְְִִֶַָָָ

.Áלפי נטע; �ל �� לנטע מ�ר ה�ה, ה�רס ְְִִֶַַָָֹ�ְֵֶַַָ�ית
�בית מ�ל�ה �למ�ה מ�ל�ה, למ�ה י�רדי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ה�ר�י�

נפרס ה�בר �הרי � טה�ר התפזר]ה�רס ה�דה.[� �ני על ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ה�קצר זרע א�א �ת�כ�, ז�רעי� אי� הנעקר]אבל .[ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ה�ב�אה את וכ�בר �ת�כ�, �רנ� את צ�בר � ועקר זרע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוא�
�בר�ת נפות]���י י�[� ��א �בר�ת, ��ל� וקטנ��ת , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

העצה ואת ה�� את ו��ר� ��ע�רה; עצ� [קש�ה� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וא�הקטנית] ��ע�רה, עצ� �ה� י� ��א �זרה, � ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

מר�יל ונמצא �מ�כר�, מ�ציא� �הניה, ל� מפי�]��יר �] ְְְְֲִִִִַַַָָָ
ה�מאה. ְָ�ֶַאת

.Ëית� היא אפ�� ה�רס, �ית �היא �החזקה ְְְֲִִִֵֵֶַָָ�ֶֶָ�דה
�אינ� הר� ה�יט מ�ק�� מ��כה ואפ�� ��רי�, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָאר�עת
א�ת� מ�פת טה�רה ואפ�� ה�רס, �ית נע�ה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחר�

�חזקת�. היא הרי � ר�ח�תיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמאר�ע

.Èהמצ�נת �דה מסומנת]מצא �]� �יב� מה יד�ע ואי� , ְֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָ
�ת�כ� קבר ��חר� �יד�ע איל�, �� י� [ומותרתא� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ת�כ�בנטיעה] קבר �אבד �יד�ע איל�, �� אי� [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
א�לנוטעה] זק� מק�� �א�ת� ��היה וה�א, ��ארנ�; �מ� ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

���ר וי�דעי� �כ� �קיאי� אד� �ל �אי� � חכמי� ָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�למיד
�אחרת. לנטע ואס�ר �ז� ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡Èחת� מתנדנדי� �אי� אבני� על ה�רס �בית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמה��
ר�כב וה�א ל� ��כנס א� עליה�, ��ה�� ��עה אד� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
א� אבל טה�ר. זה הרי � יפה ��ח� �בהמה אד� ��י ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
�י על א� � ה��� ��עת ��ז�עזעי� אבני� ��י על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָה��

�ה�� �מי טמא זה הרי נדנד, ולא העפר�����ר על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
��היינה עד רע, ��ח� אד� ��י על ה�� א� וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמ�;
נ��א�, ��ה�א מרעיד�ת ו��קיו לז� ז� נ�ק��ת ְְְְְִֶַָָָ�ְַאר���תיו
��עת �ללי� ��טיל עד רע, ��ח� �המה ��י על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא�

מאמ�]רכיבה �רגליו.[מרוב ה�� �כא�� טמא, זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.·Èני� �מעמד לטהר� צרי� ה�רס, �ית ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָהמטהר
העפר �ל את ��נס א�ת�? מטהרי� וכיצד חכמי�. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�למידי
לת�� ונ�תנ� ה�דה, �ל �ני מעל להסיט� יכ�ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א

�ממחה ��י�, ��קביה עצ�[מפורר]�ברה �ל �מ�ציא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ל�ה ��יו על נת� א� וכ� ויטהר. ,�� ה�מצא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ��ע�רה
�ל�ה �ניו �ל מעל ��טל א� אחר, מ�ק�� עפר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹטפחי�
טפחי�, �ל�ה אחד מחצי� נטל טה�ר; זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטפחי�
נטל טה�ר. זה הרי � טפחי� �ל�ה האחר חצי� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹונת�
עפר �מחצה טפח עליו ונת� �מחצה, טפח �ניו ְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמעל

ע�ק� א� וכ� �ל��; ע�ה לא � אחר אבניו]מ�ק�� ,[סילק ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ר�פ� �ל��. ע�ה לא � מלמעלה ע��ק ��עת ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�בדק
טה�ר. זה הרי אד�, מה��� מתנדנדי� �אינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�אבני�

חמישי יו�
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.‡���� על �זר� ��ח�ה � הע�י� אדמתה]אר� �] ְְִִֶֶַַַָָָָ
א� ,�� המה�� א�א מט�אי� הי� ולא ה�רס, �בית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�לבד,
וא� ��ט�א, אויר� על וגזר� חזר� מעפר�. נ��א א� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנ�גע
ור�� רא�� �הכניס �יו� א�א נ�א, ולא נגע ��א �י �ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹעל
אויר� �הכניס חר� �לי וכ� נטמא; הע�י�, אר� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
אר� לאויר ר�� �הכניס �לי� ��אר הע�י�, ֲִֶֶַָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַָָלאר�

נטמא�. � ְְִִַָהע�י�

�טמאת·. א�ת� ע�� לא � הע�י� אר� אויר ְַ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�טמאת
��רפי� עפר�, טמאת �על מ��ה: היא ק�ה א�א ְְֲִַָָ�ֲִִֶֶֶַַָָָָָעפר�,
�בעה, טמאת טמא �ג��� וה�תט�א וקד�י�; ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ר�מה
אי� �אויר�, ה�תט�א אבל ��ביעי. �לי�י ה�יה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָוצרי�
וכ� �מ�; והערב טבילה א�א ��ביעי, �לי�י ה�יה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי�
לא ��לי�, � אויר� מחמת ��טמא� וקד�י� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ�ר�מה

��רפי�. ולא ְְְִִֹא�כלי�

�מ�ע‚. מט�אי� � ה�רס �ית ועפר הע�י� אר� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר
ה�רצ�פי� �ח�ת� �ע�ר�? וכ�ה ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ�במ�א,

דרכי�] הולכי �פיקה[שק וה�א לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ
לאר� ח�צה ועפר ה�רס �ית עפר ס�אי�. �ל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ד�לה
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ישראל]��א� ירק]�ירק[לאר� ע� �מק��[� י� א� � ְְִֵֶָָָָ
מצטר�; אינ� לאו, וא� מט�א; ה�רצ�פי�, �ח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
�א�ת א�ר�ת �הי� מע�ה �בר�ת�. ��� על א�א �זר� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ��א

�ה� והי� �ד�לי�, �הני� לבני לאר� שיעורמח�צה [בכול�, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
מ���של] לה� ח�� ולא � ח�תמ�ת �כסאתי� ְְְִִִֶַָָָָָֹ�סאה

ה�רצ�פי�. �ח�ת� מה� �ח�ת� היה ��א לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�טמאה,

עד„. � לאר� מח�צה חר� �כלי �ספלי� ���רי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ביא
ה�ק� הע�י�;[בכבש�]��א אר� מ��� טמאי� , ֶֹ�ְְִִִֵֶֶַָ

הע�י�,מ �אר� ��טמא חר� �לי מ��� טמאי� �ה�ק�, ִֶ�ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
��ארנ�. �מ� וכלי�, אד� מט�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�

טמא‰. � �ב�לעי� �הרי� � הע�י� �אר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמה��
�זע�� ע�לה �ה�� �במק�� ��� �בעה; [עלטמאת �ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מ���גדותיו] וטמא הע�י�, �אר� נ�גע מ��� טה�ר �ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה��רחי� �מג�ל �בה ���ה הע�י� לאר� ה�כנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאויר�.

זר�ק �אהל טמא; � נייד]�אויר אהל.[� קר�י אינ� ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

.Â;טה�ר ואויר� לאר�, �ח�צה מט�א עפר� � ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָס�ריה
י�ראל לאר� סמ�כה היתה א� לפיכ�, אויר�. על �זר� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
הע�י�, אר� לא �יניה�, מפסיק היה ולא ��פה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�פה
לה�נס יכ�ל זה הרי � ה�רס �ית ולא ה�בר�ת, �ית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
�ג���. י�ע ��א וה�א, �מג�ל; �בה ���ה �טהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹל�
מק�� �יניה� ואי� י�ראל, לאר� ה�מ�כה הע�י� אר� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכ�

נב�קת ז� הרי � �טה�רה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

.Êמט�א זה הרי � י�ראל �אר� ��י� �� ��כנ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמק��
נפלי�. �� קבר� ��א ���דק, עד הע�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אר�

.Áמד�ר מחמת ��טמא� וקד�י� מגורי]�תר�מה �] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ
י�ה� וכ�ה ��רפי�. ולא א�כלי� לא ��לי�, � ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהע�י�
��תע�ר �די י��, אר�עי� �דיקה? צרי� ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ק��,
� א�ה ע�� �אי� אי� אפ�� ��ט�א. נפל ות�יל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�ה
�זרה ���דק; עד טמא מד�ר� י��, אר�עי� �הה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא�
א� א�ה, א� עבד, אפ�� א�ה. �� ��היה מד�ר ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמ���

ע��ה � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� א� [טומאתסריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
הע�י�.�] ְִַָמד�ר

.Ë�קט א� א�ה, א� מ��ראל, עבד �� �היה ��י� ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמד�ר
צרי� אינ� � נפל �� יק�ר� ��א א�ת� מ��רי� ��ע, ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה�יבי� את � ��דקי� ה� מה ואת ניקוז�דיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
�החזירהמי�] מק�� וכל ה�ר�חי�; ה�י� ואת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�ֲָהעמ�י�,

�דיקה, צרי� אינ� � ה�פל מ�� לה�לי� יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ְַוהחל�ה
הרי �חרב, הע�י� מד�ר מ��. א�ת� ��ררי� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני

���דק. עד �טמאת� ְִֵֶַָָ�ְה�א

.Èאכסדראות]האיצטונ��ת ��י�,[� מד�ר מ��� �ה� אי� , ְְְִִִִֵֶָָָ
וע�רה ה�פלי�. להטמי� מק�� �� ואי� �ל�יה, �היא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
�ירת� �אי� לפי � ��י� מד�ר מ��� �ה� אי� ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמק�מ�ת,
מק�מ�ת: הע�רה ה� וא�� טמאה. עליה� �זר� לא ְְְֲֵֵָָָָ�ְְֲֵֶָָֹקב�עה,

וה�ר�ני� וה�ריפי�, וה���ת, הערבי�, קיבו�אהלי [מקו� ְְֳִֵַַָָ�ְְְִִַַ�ְִָ
��יפירות] וה� �פנ�ת ל� ואי� הע��די� ��י �על ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

�בית ה�]ה�י�, וה�רח�,[שלפני חצר, �ל ואויר� �ער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
�מק�� ה�לחמה, �כלי הח�י� �� �ע��י� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�מק��

הפרשי�]ה�גי�נ�ת מרוצת �]. ְִַ

.‡Èהיה �� א� א�א ��י�, מד�ר מ��� �� אי� � ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנ�ת
הרי הע�י�, מד�ר מ��� טמאה �היא חצר �ת�כ�. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר

וא ��� �ער הע�י��ית מד�ר ואי� �מ�ה. טמאי� ויר� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לאר�. �ח�צה ה�רס ��י ְְְֵֶַָָָָָֹולא

.·Èסיסית �ג�� � י�ראל �אר� ה�בלע�ת ְְְְִִִֵֶֶָָ�ֲַָעיר�ת
מ� ��ט�ר�ת �י על א� � וחבר�תיה א�קל�� ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחבר�תיה,
הע�י�. אר� מ��� �ה� אי� ה�ביעית, �מ� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ע�ר�ת
�ה� �י על א� טה�ר�ת, �בל ע�לי �ל �רכי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

הע�י�. �אר� ְְִֶֶַָָ�מבלע�ת

שישי יו�

יב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ה�מאה‡. את מביא � טפח ר�� על מר�ע טפח על ְָ�ִֵֶֶַַַָ�ְֶֶַַַטפח
טפח א�א אהל קר�י �אי� ��רה; �י� ה�מאה, �פני ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֵֵַוח�צ�
ה�ת מ� �זית �יצד? זה. על יתר א� טפח, �ר�� טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
�ה�, וכ��צא וצ��ר�ת מחטי� �ג�� �לי� �בצ�� לאויר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ�מ�ח
�� ��� אהל עליה� האהיל א� � ��מאה נ�געי� ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָֹ�ְְִֵַָואינ�
מביא זה הרי � טפח האר� מעל �ב�� והיה טפח, על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָטפח
אהל ��י על אחרי� �לי� הי� �טמאי�; ל�לי�, ה�מאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ�ֶַאת
�האהל מ�ני טה�רי�, ה� הרי � טפח על טפח �� ��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
�האהל ���� למד�, ה�ה ה�מאה. �בי� �ינ� ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ֵֵֵַָח�צ�
�י� וח�צ� ל�, �ח�צה �ל מ�יל �� � ��ח�יו �ל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמט�א
על ה�מאה היתה א� וכ� ��יו; �על �לי� �בי� ְַָ�ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ַה�מאה
�פני ח�צ� �האהל טה�רי�, ה�לי� � �ח�יו וכלי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��יו,
על מ�פח �ח�ת א� טפח, מר�� �ח�ת האהל היה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ַה�מאה.
��צד ה�לי� � טפחי� ��ה �ב�� �ה�א �י על א� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
��נגד �ל � זה אהל מ� ��מעלה וכלי� טה�רי�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה�מאה
אהל �� ואי� ה�מאה, על �האהיל� מ�ני טמא; ְְֵֶָָֹ�ְְֱִִֵֵֶֶַַָָ�ַה�מאה,

לחצו�]לח� ��י[� על טמאה היתה א� וכ� ה�מאה. �פני ְִֵַָֹ�ְְְִֵָָָ�ְֵַַָ
�הרי טמא; ה�מאה, ��נגד �ל � �ח�יו וכלי� זה, ְֲֵֵֶָָ�ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאהל
�פני ��ח� אהל �� ואי� עליה�, האהילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�ַה�מאה
ח��ב ה�א �נגיעה טפח, מר�� �ח�ת ��ל � ְְִִֵֶֶַָָָָָ�ַה�מאה

בכלי�] הטומאה נגעה טמאה[כאילו ��ח�יו, וטמאה ,ְ�ְְֶַָָ�ְָ
טפח]רצ�צה חלל מעליה שאי� ��ה[� ��ארנ�. �מ� היא, ְְְִֵֶֶַַָ

אבל �לי�; א� אד� האהל היה ���א אמ�רי�? ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹ�ברי�
ה� �הי� �י� � ה�מאה על אהל ��ע�� �לי� א� ְֵֵֶָָ�ֲִֵֶֶַַַָָֹאד�
�אי� �לי� הי� אפ�� האהל, ע��די �הי� �י� אהל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצמ�
ה�מאה, את מביאי� א�� הרי � ע�ר �ל טמאה ְָ�ְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְְִַמק�לי�
��י על מ�ח �היה ל�ח �יצד? ה�מאה. �פני ח�צצי� ֵַַָ�ְֵֶַַָָָ�ְְְִִֵֵַָואינ�
�לי אפ�� �לי�, אר�עה ��י על א� אד�, �ני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָאר�עה
צרי� ואי� טמאה, למינ� �אי� מ�לי� �ה� וכ��צא ְְִֵָָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבני�
קני� אר�עה א� ���די� אר�עה על מ�ח היה א� ְְִִַַַַָָָָָָ�ִַָָל�מר,
ה�לי� � �ח�יו וכלי� טמאה והיתה טפח, ְְְִִֵֵַַָָ�ְְְִֶֶַָָ��ב�הי�
ה�מאה �נגד ��א אפ�� ��יו, על �לי� הי� וא� ְָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטמאי�.
�ח�יו וכלי� ה��ח, ��י על טמאה היתה וא� טמאי�; �ְְְִִֵָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָ
מ�ח ה��ח היה א� טמאי�.אבל ה��ח ��חת �לי� �ל �ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�ָ
טמאה והיתה וח�ה, �המה ��י על א� אבני�, אר�ע ��י ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טה�רי�. ��יו �על ה�לי� הרי � ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�ח�יו
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ישראל]��א� ירק]�ירק[לאר� ע� �מק��[� י� א� � ְְִֵֶָָָָ
מצטר�; אינ� לאו, וא� מט�א; ה�רצ�פי�, �ח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
�א�ת א�ר�ת �הי� מע�ה �בר�ת�. ��� על א�א �זר� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ��א

�ה� והי� �ד�לי�, �הני� לבני לאר� שיעורמח�צה [בכול�, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
מ���של] לה� ח�� ולא � ח�תמ�ת �כסאתי� ְְְִִִֶַָָָָָֹ�סאה

ה�רצ�פי�. �ח�ת� מה� �ח�ת� היה ��א לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�טמאה,

עד„. � לאר� מח�צה חר� �כלי �ספלי� ���רי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ביא
ה�ק� הע�י�;[בכבש�]��א אר� מ��� טמאי� , ֶֹ�ְְִִִֵֶֶַָ

הע�י�,מ �אר� ��טמא חר� �לי מ��� טמאי� �ה�ק�, ִֶ�ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
��ארנ�. �מ� וכלי�, אד� מט�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�

טמא‰. � �ב�לעי� �הרי� � הע�י� �אר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמה��
�זע�� ע�לה �ה�� �במק�� ��� �בעה; [עלטמאת �ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מ���גדותיו] וטמא הע�י�, �אר� נ�גע מ��� טה�ר �ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה��רחי� �מג�ל �בה ���ה הע�י� לאר� ה�כנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאויר�.

זר�ק �אהל טמא; � נייד]�אויר אהל.[� קר�י אינ� ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

.Â;טה�ר ואויר� לאר�, �ח�צה מט�א עפר� � ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָס�ריה
י�ראל לאר� סמ�כה היתה א� לפיכ�, אויר�. על �זר� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
הע�י�, אר� לא �יניה�, מפסיק היה ולא ��פה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�פה
לה�נס יכ�ל זה הרי � ה�רס �ית ולא ה�בר�ת, �ית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
�ג���. י�ע ��א וה�א, �מג�ל; �בה ���ה �טהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹל�
מק�� �יניה� ואי� י�ראל, לאר� ה�מ�כה הע�י� אר� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכ�

נב�קת ז� הרי � �טה�רה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

.Êמט�א זה הרי � י�ראל �אר� ��י� �� ��כנ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמק��
נפלי�. �� קבר� ��א ���דק, עד הע�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אר�

.Áמד�ר מחמת ��טמא� וקד�י� מגורי]�תר�מה �] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ
י�ה� וכ�ה ��רפי�. ולא א�כלי� לא ��לי�, � ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהע�י�
��תע�ר �די י��, אר�עי� �דיקה? צרי� ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ק��,
� א�ה ע�� �אי� אי� אפ�� ��ט�א. נפל ות�יל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�ה
�זרה ���דק; עד טמא מד�ר� י��, אר�עי� �הה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא�
א� א�ה, א� עבד, אפ�� א�ה. �� ��היה מד�ר ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמ���

ע��ה � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� א� [טומאתסריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
הע�י�.�] ְִַָמד�ר

.Ë�קט א� א�ה, א� מ��ראל, עבד �� �היה ��י� ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמד�ר
צרי� אינ� � נפל �� יק�ר� ��א א�ת� מ��רי� ��ע, ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה�יבי� את � ��דקי� ה� מה ואת ניקוז�דיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
�החזירהמי�] מק�� וכל ה�ר�חי�; ה�י� ואת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�ֲָהעמ�י�,

�דיקה, צרי� אינ� � ה�פל מ�� לה�לי� יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ְַוהחל�ה
הרי �חרב, הע�י� מד�ר מ��. א�ת� ��ררי� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני

���דק. עד �טמאת� ְִֵֶַָָ�ְה�א

.Èאכסדראות]האיצטונ��ת ��י�,[� מד�ר מ��� �ה� אי� , ְְְִִִִֵֶָָָ
וע�רה ה�פלי�. להטמי� מק�� �� ואי� �ל�יה, �היא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
�ירת� �אי� לפי � ��י� מד�ר מ��� �ה� אי� ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמק�מ�ת,
מק�מ�ת: הע�רה ה� וא�� טמאה. עליה� �זר� לא ְְְֲֵֵָָָָ�ְְֲֵֶָָֹקב�עה,

וה�ר�ני� וה�ריפי�, וה���ת, הערבי�, קיבו�אהלי [מקו� ְְֳִֵַַָָ�ְְְִִַַ�ְִָ
��יפירות] וה� �פנ�ת ל� ואי� הע��די� ��י �על ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

�בית ה�]ה�י�, וה�רח�,[שלפני חצר, �ל ואויר� �ער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
�מק�� ה�לחמה, �כלי הח�י� �� �ע��י� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�מק��

הפרשי�]ה�גי�נ�ת מרוצת �]. ְִַ

.‡Èהיה �� א� א�א ��י�, מד�ר מ��� �� אי� � ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנ�ת
הרי הע�י�, מד�ר מ��� טמאה �היא חצר �ת�כ�. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר

וא ��� �ער הע�י��ית מד�ר ואי� �מ�ה. טמאי� ויר� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
לאר�. �ח�צה ה�רס ��י ְְְֵֶַָָָָָֹולא

.·Èסיסית �ג�� � י�ראל �אר� ה�בלע�ת ְְְְִִִֵֶֶָָ�ֲַָעיר�ת
מ� ��ט�ר�ת �י על א� � וחבר�תיה א�קל�� ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחבר�תיה,
הע�י�. אר� מ��� �ה� אי� ה�ביעית, �מ� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ע�ר�ת
�ה� �י על א� טה�ר�ת, �בל ע�לי �ל �רכי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

הע�י�. �אר� ְְִֶֶַָָ�מבלע�ת

שישי יו�
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ה�מאה‡. את מביא � טפח ר�� על מר�ע טפח על ְָ�ִֵֶֶַַַָ�ְֶֶַַַטפח
טפח א�א אהל קר�י �אי� ��רה; �י� ה�מאה, �פני ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֵֵַוח�צ�
ה�ת מ� �זית �יצד? זה. על יתר א� טפח, �ר�� טפח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעל
�ה�, וכ��צא וצ��ר�ת מחטי� �ג�� �לי� �בצ�� לאויר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ�מ�ח
�� ��� אהל עליה� האהיל א� � ��מאה נ�געי� ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָֹ�ְְִֵַָואינ�
מביא זה הרי � טפח האר� מעל �ב�� והיה טפח, על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָטפח
אהל ��י על אחרי� �לי� הי� �טמאי�; ל�לי�, ה�מאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ�ֶַאת
�האהל מ�ני טה�רי�, ה� הרי � טפח על טפח �� ��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹזה
�האהל ���� למד�, ה�ה ה�מאה. �בי� �ינ� ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ֵֵֵַָח�צ�
�י� וח�צ� ל�, �ח�צה �ל מ�יל �� � ��ח�יו �ל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמט�א
על ה�מאה היתה א� וכ� ��יו; �על �לי� �בי� ְַָ�ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ַה�מאה
�פני ח�צ� �האהל טה�רי�, ה�לי� � �ח�יו וכלי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��יו,
על מ�פח �ח�ת א� טפח, מר�� �ח�ת האהל היה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ַה�מאה.
��צד ה�לי� � טפחי� ��ה �ב�� �ה�א �י על א� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָטפח
��נגד �ל � זה אהל מ� ��מעלה וכלי� טה�רי�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה�מאה
אהל �� ואי� ה�מאה, על �האהיל� מ�ני טמא; ְְֵֶָָֹ�ְְֱִִֵֵֶֶַַָָ�ַה�מאה,

לחצו�]לח� ��י[� על טמאה היתה א� וכ� ה�מאה. �פני ְִֵַָֹ�ְְְִֵָָָ�ְֵַַָ
�הרי טמא; ה�מאה, ��נגד �ל � �ח�יו וכלי� זה, ְֲֵֵֶָָ�ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאהל
�פני ��ח� אהל �� ואי� עליה�, האהילה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�ַה�מאה
ח��ב ה�א �נגיעה טפח, מר�� �ח�ת ��ל � ְְִִֵֶֶַָָָָָ�ַה�מאה

בכלי�] הטומאה נגעה טמאה[כאילו ��ח�יו, וטמאה ,ְ�ְְֶַָָ�ְָ
טפח]רצ�צה חלל מעליה שאי� ��ה[� ��ארנ�. �מ� היא, ְְְִֵֶֶַַָ

אבל �לי�; א� אד� האהל היה ���א אמ�רי�? ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹ�ברי�
ה� �הי� �י� � ה�מאה על אהל ��ע�� �לי� א� ְֵֵֶָָ�ֲִֵֶֶַַַָָֹאד�
�אי� �לי� הי� אפ�� האהל, ע��די �הי� �י� אהל, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעצמ�
ה�מאה, את מביאי� א�� הרי � ע�ר �ל טמאה ְָ�ְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְְִַמק�לי�
��י על מ�ח �היה ל�ח �יצד? ה�מאה. �פני ח�צצי� ֵַַָ�ְֵֶַַָָָ�ְְְִִֵֵַָואינ�
�לי אפ�� �לי�, אר�עה ��י על א� אד�, �ני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָאר�עה
צרי� ואי� טמאה, למינ� �אי� מ�לי� �ה� וכ��צא ְְִֵָָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבני�
קני� אר�עה א� ���די� אר�עה על מ�ח היה א� ְְִִַַַַָָָָָָ�ִַָָל�מר,
ה�לי� � �ח�יו וכלי� טמאה והיתה טפח, ְְְִִֵֵַַָָ�ְְְִֶֶַָָ��ב�הי�
ה�מאה �נגד ��א אפ�� ��יו, על �לי� הי� וא� ְָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטמאי�.
�ח�יו וכלי� ה��ח, ��י על טמאה היתה וא� טמאי�; �ְְְִִֵָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָ
מ�ח ה��ח היה א� טמאי�.אבל ה��ח ��חת �לי� �ל �ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�ָ
טמאה והיתה וח�ה, �המה ��י על א� אבני�, אר�ע ��י ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טה�רי�. ��יו �על ה�לי� הרי � ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�ח�יו
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��יו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על �ל[� הרי � ְָָ�ְֲֵַַָָָ
�פני ח�צ� �האהל מ�ני טה�רי�, ��ח�יו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי�
ה�אי� אדמה, �כלי אבני� �כלי �ללי� �כלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ�ַה�מאה.

ניידי�]�מ�ה ואינ� סאה מ' מכילי� �אהלי�,[� ה� הרי � ְְֲִִֵֵָָֹ
ה�מאה. �פני ח�צצי� �לפיכ� �כלי�; ְָ�ְְְְְִִִִֵֵֵַָָואינ�

ע�]נסר‚. וע�ד�[� חד�, ���ר �י על נת�� [��ה�א ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה�סריוצא] �חת טמאה והיתה טפח, �פ�תח צדדיו ְֶֶַַַָ�ְְְְִֵֶַַָָָָָמ�ל

ה�לי� �ל � ��יו על טמאה טה�רי�; ��יו �על �לי� �ְִִֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָ
זה. לעני� �כלי� אינ� חד� ����ר מ�ני טה�רי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ח�יו

טמא. ה�ל י��, היה ְִֵַָָָָָֹוא�

י�ני�,„. אפ�� ���רי�, �ני �י על נת�� �ה�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
והיתה זה, לת��ר �מח�צה זה לת��ר מח�צה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוע�ד�
טמא; �לבד �יניה� � ה���רי� �ני �י� �ח�יו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ַה�מאה
� ל���רי� �ח�צה ה�צו�ת ��י ��חת �לי� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
נסר וכ� זה. �צד זה אהלי� ��ני ה� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹטה�רי�;
�מ�ה טפח מ�ה וי�צא י��, אפ�� ���ר, �י על נת�� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�א
���ד �לי� � זה �צד וטמאה ה�דדי�, מ� לא אבל ְְִֵֶֶַַַָ�ְְֲִִֶַַָָֹטפח,

טה�רי�. ְִִֵַה�ני

מר�ע‰. �ג�� �לי ���א מחרישה]אד� �],�� וכ��צא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
�ה�פ� היה א� � ה�מאה על האחד ה�לי צד ְְִֵֶָָָ�ְְֱִִֶֶַַַַָָוהאהיל
� ��לי� אצ�ע רחב א�א �רח�� �אי� �י על א� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,
מ�בריה�; טמאה ל� �מביא ה���א, את מט�א זה ְְִִֵֶָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶַַהרי
אבל טפח. �רח�� ��� מ��� טפח, �ה�פ� ��� על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�זר�
אד� ול�אר ��ח�יו, לכלי� ה�מאה את מביא ְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ִֵֵֶַאינ�
טפח. רחב �� ��היה עד � ה�מאה ועל עליה� ְְִֶֶֶַַַָֹ�ְֲֲִֵֶֶַַַ��אהיל

.Âא�א �קבר; אינ� ה�ת, �ה� ���יחי� ע� �ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאר�נ�ת
והע�מד ח�צ�, טפח, �ב� וה�ת האר�� ���י �י� י� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹא�
אר�נ�ת �רב �י על וא� ה��רה. מ� טה�ר � האר�� ��י ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
� טפח חלל �� �אי� וי� ה�איל � טפח חלל �ה� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�
על המה�� ו��היה ח�צצי�, �אינ� האר�נ�ת �ל על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�זר�

�קבר. א� �מת �נ�גע האר�� ְְְֵֵֵֶֶַַָָ��י

.Ê� �ח�יה וה�מאה לכתל, מ�תל נת�נה �היא ְְֶַָָ�ְְְִִֶֶֶַָָֹֹק�רה
�� י� ה�מאה[ברחבה]א� את מביאה � טפח ��תח ְִִֵֵֶֶַַַָָ�ְָ

על א� טמאי�, ��ח�יה האד� א� ה�לי� וכל ;��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ַַ�חת
�קצת� �וה ��� �אי� ממנה]�י מ�פח,[חלק �ח�תה ִֵֶ�ְְִֶַָָָָָָ

� טפח ��תח �� אי� וא� ה�א. אהל מקצת ��צת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ�ני
��ה ��ארנ�. �מ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ�טמאה

�ה�פ� קורה]יהיה �זמ�[של טפח? ��תח �� ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מר�עת, �היא �בזמ� טפחי�; �ל�ה עג�ה, ַַ�ְְְְִִִֶַָָָֹ�ֲִֶ�היא

טפחי�. ְְִַָָָאר�עה

.Áעגול]סאה מדידה צ��[כלי על מ�ה [העגול]�היא ְִֶָ�ִַָָ
השמי�]�אויר תחת �חת[� ה�מאה את מביאה אינ� � ְֲִִֵֶַָָָ�ְַַָ

�קר�ב, �מחצה טפחי� אר�עה �ה�פ� ��היה עד ,����ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה�פח ויהיה �מחצה, טפח העלי�� ה�ד �ב� ��היה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�די
היתה א� לפיכ�, טפח; האר� מעל �בה� מ��ה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
� �ל�ה �ה�פ� והיה טפח, חצי האר� מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�הה
לאויר, מ�ל �ה�א עגל ע��ד וכ� ה�מאה. את ֲִָָ�ְְֵֶַָָֹ�ְִֶַָמביאה
��היה עד �פנ�, �חת טמאה מביא אינ� � האר� על ְְְִֶֶַַַָָ�ִֵֵֶַָָָ��מ�ח

ע�רי� �ה�פ� אי� וא� טפחי�; ואר�עה ע�רי� ה�� ��ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זה וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת טמאה טפחי�, ְְְֶֶֶַַַַָָ�ְְְִַָָָואר�עה

���מכי��הצר הע�רי� על טפחי�, ואר�עה ע�רי� יכ� ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
�ה�פ� ��� ��ל ה���טי�: �ל �ח���� חכמי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליה�
טפח על טפח וכל טפח; רחב �� י� טפחי�, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל�ה
היה א� לפיכ�, חמ�י�. ��ני טפח �אלכס�נ� י� ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ר��ע,
�ל �חת נמצא � טפחי� ואר�עה ע�רי� הע��ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ה��
א�� �ח���נ�ת מעט, ויתר מר�ע טפח ר�� על טפח ְְְֵֵֶֶַָָ�ְְֶֶַַַָ�פנ�

צ�רת� היא וז� ה�; ְְִֵֵָ�קר�ב

קודש שבת
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�מ�‡. אהל, קר�י � טפח ר�� על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ל
�י� ה�מאה; את �מביא ה�מאה, �פני וח�צ� ְֵָ�ְִֵֶַָ�ְְְִֵֵֵֶַַ��ארנ�;
�ידי היה ��א אפ�� מאליו, ��ע�ה �י� להאהיל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ע�ה�
�חרר�ה� חר אחד �יצד? וח�צ�. מביא זה הרי � ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאד�

מלחת �אכל�� א� �רצי�, א� עלמי�, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ
שבקרקע] המלחי� ונע�הידי ק�ר�ת א� אבני� ��בר א� ,ְֲֲִֶַַָָָ

וח�צ�. �מביא אהל, זה הרי � טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�

אבל·. �בריא. חזק האהל ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ��ה
�פני ח�צ� ואינ� ה�מאה את מביא אינ� � רע�ע ְְְִֵֵֵָ�ִֵֵֶֶַַָֹאהל
את מביא ס�פרי�, מ�ברי אבל ה��רה; מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ַה�מאה,
על ה��ככי� האילנ�ת �ריגי �יצד? ח�צ�. ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ַה�מאה
ה�דר מ� ה��צא�ת ואבני� 'סככ�ת', ה�קראי� וה� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�,
יכ�לי� א� � '�רע�ת' ה�קראי� וה� האר�, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה��ככ�ת

כובד]לק�ל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת וה�[� �ינ�נית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינ� וא� ה��רה; מ� וח�צצי�, מביאי� א�� הרי � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָע�מדי�
א�� הרי � נ�פלי� וה� א�א �ינ�נית, מעזיבה לק�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָרא�יי�
�ה�. ���צא �ל וכ� ח�צצי�. ואינ� מ�בריה�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאי�

�מ�ה‚. ה�א ע� �לי וח�צצי�: מביאי�, סאהא�� [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
נייד] ה�אי�שאינו אדמה �לי �ללי�, �לי אבני�, �לי וכ� ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ע�ר �לי �פ��טי קיבול]�מ�ה, בית ללא וסדי�[� ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ
מצע]�מ�� א�[� �בהמ�ת אהלי�, ע��יי� �ה� �מחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

�י� ז� רא� ��היה וה�א, טה�ר�ת; �י� טמא�ת �י� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹח��ת
והח�טט ��כ�, והע�� �ב�ק�ת; ��� ויהי� ז�, [�רגלי ְְְִֵַ�ְְְֵֶַַָָָ

ואכלי�חופר] ה�מ�, מ� לה�יל� לקט� מק�� ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָ���לי�
�ימ�ת ה�תק�מי� ירק�ת י��א�. ��א �די מכ�רי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�ֵֶָ�אינ�
וח�צצי�; �מביאי� �אילנ�ת, ה� הרי � וה��מי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהח�ה
יונית. �דלעת חמ�ר, וירק�ת וה�יס�ס, האר�ס, ה�: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָוא��

וה�ז�זטרי�ת וה�יזי� וה�רע�ת, ה�ככ�ת, בליטותוכ� [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
וה�קיפי�בכותל] וה��בכ�ת, בהר], בליטות וה�לעי�,[� , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]וה�חירי� מ� היוצא שיפוע וה�נני�[� סלע, [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וח�צצי�.בראש מביאי� א�� �ל �ְְְִִִֵָ

�אינ�„. ע� �כלי האד�, ח�צצי�: ולא מביאי�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹוא��
�מ�ה ניידי�]�אי� ה�לי�,[� �כל �ה� מ�ני � ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

�מחצלת �מ�� וסדי� ויריעה ע�ר, �לי �פ��טי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מתט�אי�;
אהל ע��יי� ���ע�אינ� לה� ואי� �לבד, מת�חי� א�א י�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

א� טמאי� ואכלי� ��ת�, וח�ה �בהמה �תלי�; �� ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָואי�
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היא �הרי יד, �ל ורחי� ח�צ�; אינ� טמא ��בר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מכ�רי�,
ח�צצי�. ואינ� מביאי�, א�� �ל אבני�. �לי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�כלל

וה�רק�ת‰. ה�רעי� ח�צצי�: ולא מביאי�, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹוא��
וכ�ת ��נינ�; ירק�ת האר�עה מ� ח�� ל�רקע, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�ְַהמח�רי�

ערימת] וה�לח;[� וה�ליד, וה�פ�ר, וה�לג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָה�רד,
למק�� מ�ק�� כא�]וה��לג ורגל כא� רגל וה��פ�[� , ְְְִֵֵַַָָ

ה��פנפת וט�ית ה��רח, והע�� למק��, ,[ברוח]מ�ק�� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאי�, לא א�� �ל ה�י�. �ני על �טה �היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ספינה
ה�תק��. אהל אינ� �האהיל�, �י על �א� � ח�צצי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â�ב� להעמיד�, יכ�ל �ה�א �דבר ה�פינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָק�ר
ה�מאה. את מביאה ז� הרי � �אב� ה��ית ְָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ�נ�

.Êע�]נסר גזיר �חת[� וטמאה ה�י�, �ני על צ� �ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָ�ְַַָ

��בר טה�רי�; ה�ני צ�� ��חת ה�לי� הרי � האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצ��
ה�מאה. את מביאה אינ� ה�טה, �ה�פינה ְָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ארנ�,

.Áמ�כת מביאי�: ולא ח�צצי�, מחצלת]א�� �ר�סה,[� ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
�]וחבילי של וה���ל�ת[חבלי� זבל]מ�ה, סלי �], ְְֲִִֵֵַַַָ

�א�[רשתות]וה�ריג�ת ח�צצי�? ה� �יצד ��ח��נ�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
אחד והיה אחד, �בית וה�מאה ��י�, �ני �י� ח��� ְְְִֶֶַָָָָָ�ְְִֵֵַַָָָהיה
�יניה� ��� �י על א� � �סתמ� זה �ח��� מת�ח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמא��
ה�ני; ל�ית ה�מאה ��נס ולא ח�צצי�, א�� הרי ְִִֵַַַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵַָֹאויר,

�עיני א� א��, �סריג�ת �� יהיה ��א חורי]וה�א, �] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה �א� � טפח ��תח לחבל, חבל �י� א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה���ל�ת,

��ת�אר. �מ� ה�מאה, �� ��נס טפח, ��תח ��ִֵֵֶַַַָָ�ְְְִֵֶָָ
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� הר"ח לצ�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
�ד��ק�, �להק�יד וה���ת וה�אזני� ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹה��קל�ת
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתע�ה: אמר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוה�א

לכ�" יהיה צדק והי� el)צדק ,hi `xwie)���ל� . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צ�ק � צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צ�ק � אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿה�אזני�
אתֿ צ�ק � צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה��קל�ת
ההיני� את צ�ק � צדק והי� יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפ�ת
וההי� ה�ב�; מ�ת �איפה ידע�, �כבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
א�ֿעלֿ�י אחד, ענינ� וכלֿא�� ה�ח. מ�ת �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
א� ה��קל ה�ה �ה�בר לפי ה���ת. מיני ������ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מס��. �בר �ל ���ת� �ע�ר א�א אינ� ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָנמ�ד
וה��קל�ת ה�אזני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿה��גי�
מ��ת. נקראי�: ה�ח, �מ��ת ה�ב� ְִִִִִֵַַַָָ�מ��ת
ה�ע�רי� �ד��ק להק�יד ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוה���י,

מה �כלֿס�ג עליה� מצות��ס�� נקרא: � � ֶ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ספרא �ל��� ה�צאתי(my)מ��ת. �� �נאי "על : ְְְִִִֵַַָָ

עליכ� ��ק�ל� �נאי על � מצרי� מאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכ�
מ�דה מ��ת �מצות ��לֿה��דה מ��ת, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
��פר מ��ת �מצות וכלֿה��פר מצרי�; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ�יציאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מצרי�". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָ�יציאת

מ ה' .(gt.)�תרא(aa`)�פרק ְְִֶֶַָ

� הרע"א מ�ר��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
וה�א �ב��קל�ת, �ב���ת ה�רקע�ת ְְְְִִִִַַַַַָָ�מדידת

���קל ���ה ����ט עול "לאֿתע�� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמר�:
dl)�ב���רה" ,my)א�� �פי ה�ס�ק עני� , ְְְִִֶַַַָָָ

וה�א ה��ה. �מ��ט עול" �ע�� "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ���לה:
miyecw)אמר� zyxt `xtq):זה לאו עני� �בא�ר ְְְִֵֶַָָָ

לדי� א� ����ט', עול תע�� oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ
����ט? נאמר ל�ה �� א� אמ�ר; �בר �ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"���ה אמר�: ו�� ."��� נקרא �ה��דד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמל�ד
וחל�קת�, מדידת� �ל�מר האר�", מדידת ז� �ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מ�פתי ��ח�בי� מה �פי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ��ע�ה

dqcpdde)ה���רת oeaygd znkg)ה���ת �ד��ק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יע�ה ואל �ה�, ה�כ�ני� ה�רכי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב �ע��י� �דר� אמת �ה� �אי� ה�ערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�דרכי
וה�אזני�. ה��קל�ת ��לל � �מ�קל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹהע�.

� הער"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�ב�ינ� אצלנ� חסרי� �מ��ת מ�קל�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָמ�החזיק
�ממ�ר, �מ�ח �ה� נ���� ��א ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוא�ֿעלֿ�י
אב� �כיס� ל� "לאֿיהיה יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָֹוה�א

�קט�ה" �ד�לה bi)ואב� ,dk mixac)איפה וכ� , ְְְֵֵֶַָָָָָ
dphweואיפה ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְֵָ

(dxiknl Ðתרא� �בא �מרא �ל��� .(:ht): ְְְַָָָָָ
�ת�� יתרה א� חסרה מ�ה ���הה לאד� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ"אס�ר

עביט היא ואפ�� רגלי�".(ilk)�ית� מימי �ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
ואיפה, איפה ל� "לאֿיהיה �אמר�: �ח��ב ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹואל
לפי מצות, ��י � ואב�" אב� ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹֹולאֿיהיה
�די ה�צוה, �יני לה�למת נאמר� ה�אוי� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ני

ה��קל �ה� ה�דידה מיני �ני ("`oa")לכל�ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
"`dti")וה��ה Ð gtpd zcn)לא אמר: �א�� , ְְִִַָָָֹ
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היא �הרי יד, �ל ורחי� ח�צ�; אינ� טמא ��בר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מכ�רי�,
ח�צצי�. ואינ� מביאי�, א�� �ל אבני�. �לי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�כלל

וה�רק�ת‰. ה�רעי� ח�צצי�: ולא מביאי�, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹוא��
וכ�ת ��נינ�; ירק�ת האר�עה מ� ח�� ל�רקע, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�ְַהמח�רי�

ערימת] וה�לח;[� וה�ליד, וה�פ�ר, וה�לג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָה�רד,
למק�� מ�ק�� כא�]וה��לג ורגל כא� רגל וה��פ�[� , ְְְִֵֵַַָָ

ה��פנפת וט�ית ה��רח, והע�� למק��, ,[ברוח]מ�ק�� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאי�, לא א�� �ל ה�י�. �ני על �טה �היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ספינה
ה�תק��. אהל אינ� �האהיל�, �י על �א� � ח�צצי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â�ב� להעמיד�, יכ�ל �ה�א �דבר ה�פינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָק�ר
ה�מאה. את מביאה ז� הרי � �אב� ה��ית ְָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ�נ�

.Êע�]נסר גזיר �חת[� וטמאה ה�י�, �ני על צ� �ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָ�ְַַָ

��בר טה�רי�; ה�ני צ�� ��חת ה�לי� הרי � האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצ��
ה�מאה. את מביאה אינ� ה�טה, �ה�פינה ְָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ארנ�,

.Áמ�כת מביאי�: ולא ח�צצי�, מחצלת]א�� �ר�סה,[� ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
�]וחבילי של וה���ל�ת[חבלי� זבל]מ�ה, סלי �], ְְֲִִֵֵַַַָ

�א�[רשתות]וה�ריג�ת ח�צצי�? ה� �יצד ��ח��נ�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
אחד והיה אחד, �בית וה�מאה ��י�, �ני �י� ח��� ְְְִֶֶַָָָָָ�ְְִֵֵַַָָָהיה
�יניה� ��� �י על א� � �סתמ� זה �ח��� מת�ח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמא��
ה�ני; ל�ית ה�מאה ��נס ולא ח�צצי�, א�� הרי ְִִֵַַַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵַָֹאויר,

�עיני א� א��, �סריג�ת �� יהיה ��א חורי]וה�א, �] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה �א� � טפח ��תח לחבל, חבל �י� א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה���ל�ת,

��ת�אר. �מ� ה�מאה, �� ��נס טפח, ��תח ��ִֵֵֶַַַָָ�ְְְִֵֶָָ

�

'h - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd 'a xc` e"h

ראשו� יו�

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הר"ח לצ�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
�ד��ק�, �להק�יד וה���ת וה�אזני� ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹה��קל�ת
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתע�ה: אמר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוה�א

לכ�" יהיה צדק והי� el)צדק ,hi `xwie)���ל� . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צ�ק � צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צ�ק � אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿה�אזני�
אתֿ צ�ק � צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה��קל�ת
ההיני� את צ�ק � צדק והי� יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפ�ת
וההי� ה�ב�; מ�ת �איפה ידע�, �כבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
א�ֿעלֿ�י אחד, ענינ� וכלֿא�� ה�ח. מ�ת �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
א� ה��קל ה�ה �ה�בר לפי ה���ת. מיני ������ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מס��. �בר �ל ���ת� �ע�ר א�א אינ� ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָנמ�ד
וה��קל�ת ה�אזני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿה��גי�
מ��ת. נקראי�: ה�ח, �מ��ת ה�ב� ְִִִִִֵַַַָָ�מ��ת
ה�ע�רי� �ד��ק להק�יד ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוה���י,

מה �כלֿס�ג עליה� מצות��ס�� נקרא: � � ֶ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
ספרא �ל��� ה�צאתי(my)מ��ת. �� �נאי "על : ְְְִִִֵַַָָ

עליכ� ��ק�ל� �נאי על � מצרי� מאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכ�
מ�דה מ��ת �מצות ��לֿה��דה מ��ת, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
��פר מ��ת �מצות וכלֿה��פר מצרי�; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ�יציאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מצרי�". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָ�יציאת

מ ה' .(gt.)�תרא(aa`)�פרק ְְִֶֶַָ

� הרע"א מ�ר��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
וה�א �ב��קל�ת, �ב���ת ה�רקע�ת ְְְְִִִִַַַַַָָ�מדידת

���קל ���ה ����ט עול "לאֿתע�� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמר�:
dl)�ב���רה" ,my)א�� �פי ה�ס�ק עני� , ְְְִִֶַַַָָָ

וה�א ה��ה. �מ��ט עול" �ע�� "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ���לה:
miyecw)אמר� zyxt `xtq):זה לאו עני� �בא�ר ְְְִֵֶַָָָ

לדי� א� ����ט', עול תע�� oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ
����ט? נאמר ל�ה �� א� אמ�ר; �בר �ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"���ה אמר�: ו�� ."��� נקרא �ה��דד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמל�ד
וחל�קת�, מדידת� �ל�מר האר�", מדידת ז� �ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מ�פתי ��ח�בי� מה �פי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ��ע�ה

dqcpdde)ה���רת oeaygd znkg)ה���ת �ד��ק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יע�ה ואל �ה�, ה�כ�ני� ה�רכי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב �ע��י� �דר� אמת �ה� �אי� ה�ערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�דרכי
וה�אזני�. ה��קל�ת ��לל � �מ�קל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹהע�.

� הער"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�ב�ינ� אצלנ� חסרי� �מ��ת מ�קל�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָמ�החזיק
�ממ�ר, �מ�ח �ה� נ���� ��א ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוא�ֿעלֿ�י
אב� �כיס� ל� "לאֿיהיה יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָֹוה�א

�קט�ה" �ד�לה bi)ואב� ,dk mixac)איפה וכ� , ְְְֵֵֶַָָָָָ
dphweואיפה ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְֵָ

(dxiknl Ðתרא� �בא �מרא �ל��� .(:ht): ְְְַָָָָָ
�ת�� יתרה א� חסרה מ�ה ���הה לאד� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ"אס�ר

עביט היא ואפ�� רגלי�".(ilk)�ית� מימי �ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
ואיפה, איפה ל� "לאֿיהיה �אמר�: �ח��ב ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹואל
לפי מצות, ��י � ואב�" אב� ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹֹולאֿיהיה
�די ה�צוה, �יני לה�למת נאמר� ה�אוי� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ני

ה��קל �ה� ה�דידה מיני �ני ("`oa")לכל�ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
"`dti")וה��ה Ð gtpd zcn)לא אמר: �א�� , ְְִִַָָָֹ
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�דר� �מ�ה, ולא �מ�קל לא מ��ת ��י ל� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהי�
ע�ה �מצות ל�(gx)��ארנ� "לאֿיהיה ואמר�: . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ

�מ� ואיפה" איפה ל� יהיה ולא ואב� אב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ�כיס�
אכל נ�� �ס� נ�� לאחי� "לאֿת�י� ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאמר�:

י��" א�ר �לֿ�בר k)נ�� ,bk my)לאו �ה�א ֲִֶֶֶֶָָָָָ
אחד עני� �כ�� ��� ר�י� מיני� �� ��לל ְִֶָָָ�ְִִִֶֶֶַַָָָאחד,
א� "ולא" �כפל מתר��ת ה�צות ואי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֹעצמ�.
�כבר ה��יעי, ��לל �הק�מנ� �מ� אחד, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהעני�
מאתי� ה��לימה ��צוה לזה ��מה ל� ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָקד�
ל� "ולאֿיראה אמר�: וה�א לאֿתע�ה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹמ�צות

�אר". ל� ולאֿיראה ְְְֵֵֶָָֹֹחמ�

שני ,יו�

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרמ"ו מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

אתֿה�ב�ל נ��ה ��א וה�א ה�רקע�ת, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹ�ב�ל�ת
ל��ע� אפ�ר ��הא עד ז�לתנ� לבי� ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ��ינינ�

אמר�(envrl)לטע�� וה�א ז�לת�. אתֿקרקע ְְְְִֶַַָָ
רע�" �ב�ל ת�יג "לא ci)יתע�ה: ,hi mixac). ְְֲִִֵֶַַֹ

my)�בספרי mihtey zyxt)ת�יג "לא אמר�: ְְְִִֵַָֹ
�מה תגזל", "לא נאמר: �בר והלא רע�", ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹֹֹ�ב�ל

�� מל�ד ת�יג" "לא ל�מר לֿהע�קר�למ�ד ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
א� יכ�ל לאוי�. ��ני ע�בר � חבר� �ל ְְֲִִֵֵֵֶַָָ�ח�מ�
א�ר "�נחלת� ל�מר: �למ�ד לאר�? ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָ�ח�צה

�אר�" ��ני(my)�נחל ע�בר י�ראל �אר� , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאו מ��� א�א ע�בר אינ� לאר� �ח�צה ְִִֵֵֶֶָָָָָָלאוי�;
��או נת�אר ה�ה תגזל. לא �ל�מר: � ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחד"

י�ראל. �אר� א�א אינ� ְְִֵֵֶֶֶֶָָזה

� הרמ"ג מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
"לא ה��ר�ת: �ע�רת אמר� וה�א מ��ראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאד�

eh)�גנב" ,k zeny)ה�כל�א �ל��� .exzi zyxt) ְְְְִִַָֹ
(my�סנהדרי �בגמרא נפ�". לג�נב אזהרה "הרי :ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
(.et)יא��ה ר�י מ�י�? נפ��ת לג�נב "אזהרה :ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

מ"�א א�מר: י�חנ� ר�י מ"�אֿ�גנב", ְִִִִֵֵַָָֹֹֹא�מר:
עבד" ממ�רת an)י�כר� ,dk `xwie)ליגי� ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

(miwleg mpi` md)ח�ב קא מר :qgiizn cg`) ֵָָָ
(lלפי �מכירה", לאו ח�ב קא �מר �גנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

וימ��ר, ��גנ�ב עד �� על א�ת� ע�נ�י� ְְְְִִִֵֶֶַַָ�אי�
אמר חנק. ח�ב � א�� לאוי� �ני על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�כ��עב�ר
מ�ת ביד� ונמצא �מכר� אי� "וגנב ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹיתע�ה:

fh)י�מת" ,`k zeny)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִֵָָָָ
מ�נהדרי� י"א .(dt:)�פרק ְְְִִֶֶֶַ

שלישי ,יו�

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרמ"ה מ�גז�ל,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

�בחזקה �אנס ,�� זכ�ת לנ� �אי� �בר לקיחת ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹוהיא
תגזל" "לא יתע�ה: אמר� וה�א hi,�גל�י, `xwie) ְְְְְִִֶַָָֹֹ

(biה��לה �עלי �ר�� וכ� .(:hr `nw `aa)לא" : ְְֲֵֵַַַָָָֹ
מ�ד אתֿהחנית "ו�גזל ��אמר: �עני� � ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹתגזל"

k`)ה�צרי" ,bk aÎl`eny)לע�ה נ�ק זה ולאו . ְְֲִִִֵֶַַַָ
�זל" א�ר אתֿה�זלה "וה�יב אמר�: (xwie`וה�א ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

(bk ,dטל� �אפ�� א�א ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ
(dל�קה �אינ� ��� wzipdע�ה e`l lkak `ly) ֲֵֵֶֶָ

(dyrlלאו �ה�א לפי �מ���] ל�קה אד� [�אי� ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
אתֿה�זלה �ר� �א� לת�ל�מי�: [���ק] ����ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
וא� �וה; מהֿ�היתה מ��� � ל�� זרק� ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָא�
א��, �מקריב חמ� מ�סי� � ונ��ע �� ְְְִִִֶַַַָָָָֹ�פר

�מק�מ� ��ת�אר fr)�מ� dyr zevn)נת�אר וכ� , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ
מ��ת �פרק(fh.)�ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ק�א. מ�בא י' �פרק ִֶֶַָָָט'

רביעי יו�

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרמ"ז מ�כ���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

(akrl)�ה�ב�עי הח�ב�ת עלינ�(milhend)את ְִֵֶַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א נ��מ�, ולא �ה� נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל

תגזל" ולא אתֿרע� bi)"לאֿתע�ק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ
ה��לת �ל �בר לקיחת היא �הגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוה�א
�אמר�: זה מ�ע�ה והזהרנ� �בהס�ר, ְְְְֲִֵֶַַָ�ְְְְְֵֶַָ�תח��לה

��ארנ� �מ� �גנב�", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ
וחזקה �אנס ה��לת �ל �בר לקיחת ה�א ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוה�זל
�� והזהרנ� ה�רכי�, ��דדי �ע��י� �מ� ְְַַ�ְְְְְִִֵֶַָָ�גל�י
ה�א והע�ק תגזל"; "לא �אמר�: זה מע�ה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
��ק�ע �ל�מר: מס��, ח�ב אצל� לז�לת� ְְִֶַַָ�ְְְְְְֵֶֶָ��הא
ואינ� �� מחזיק וא�ה ממ�� �באחרי�ת� אצל� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָל�
א�א אנס, �ר� ��א �י� אנס �ר� �י� ל� ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמ�סר�

(zeprha edgec)ל��� הזהרנ� �רמ�ה. א� ו��ב � ְְִִֵָָ�ְְַַ
אתֿ תע�ק "לא יתע�ה: �אמר� זה מע�ה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

�ספרא אמר� �בפר�� miyecw)רע�". zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממ��, �ל �ה�א ע�ק � ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתע�ק

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�כיר" �כר lretd)ה��ב� xky akrn)ֿל� וכ� ְְִֵֵַַָָ
ח�ב �ה�א לפי �כיר, ��כר והמ�יל ל�. ְְְְִִִִִֶֶַַָה��מה
מ��� ממ�� ל� מסר ��א א�ֿעלֿ�י עלי� ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ב�ע
וא�ֿעלֿ�יֿ ממ��, ��� מ��� א�ה ליד� �א ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מ�החזיק הזהר� ח�ב אצל� ל� ��ק�ע �יו� ְְְֲִִַַָ�ְְְִֵֵֶֶַָכ�
�בר לדגמא והביא זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .��ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְָָָ

�כיר" "לאֿתע�ק ואמר: �עצמ� ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני �ה�א לפי אתֿה�כיר לאֿתע��ק ענינ�: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ה�מ� עליו "ולאֿתב�א :�� �אמר �דר� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואבי��,
(el ribnd mlyzy ila)"ה�א עני eh)�י ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)�ל��� zyxt)כיר� "לאֿתע�ק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מל�ד תגזל"? "לא נאמר: �בר והלא ואבי��, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
�ל מ���: ע�בר � �כיר �כר ְִִֵֵֶַַַָָ��לֿה��ב�
�מ��� �כיר, �ע�ת �בלֿתלי� �בלֿתגזל, ִִַָ�ְְֲִִַַַָֹֹתע�ק,
אמר� עני� �פר�� אמר� ו�� �כר�". ת�� ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ�י�מ�
עלֿידי לה�רע אני "ממהר אמר�: ואבי��" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)�ינ� הע�ק על והע�בר ואבי��". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכח� יתע�ה: אמר �וה. ה�זל� ודי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ענ�
ע�ק א� �גזל א� יד א�ֿבת��מת �פ�ד�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�עמית�

k`)אתֿעמית�" ,d `xwie). ֲִֶ

חמישי ,יו�

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ

לר��� אי� �תח��ל�ת מח�ב�תינ� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַמ�העסיק
"לא יתע�ה: אמר� וזה� מאחינ�, ז�לתנ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקני�

רע�" �ית fi)תחמד ,k zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(my exzi zyxt)�א � תחמד "לא :(ile` jkÎm`) ְַֹֹ

"לאֿתחמד ל�מר: �למ�ד �ד��ר? ח��ד ְְְֲִִִַַַֹֹאפ��
ל�" ולקח� עליה� וזהב dk)�ס� ,f mixac)מה , ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ

�ע��ה עד נ�י �א� א� מע�ה, ��ע�ה עד ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ה��
מזהיר זה ��או ל� נת�אר ה�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמע�ה",
�בר לעצמנ� ���יג �די �ח��ל�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמ�ע��ת
�מי� �מ�� �קנ�ה ואפ�� אחינ�, מרכ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חמדנ�
תחמד". "לא על עברה ��לֿזה � ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ�ְמר�י�

שישי ,יו�

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ו מ�תל�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

(xeywl)�ז�לתנ רכ�� �ח��ד ְְְְִֵֵַָמח�ב�תינ�
�ח��לה ע��ת לידי יביא ��ה לפי ל�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ�להתא�ת

אמר: זה, �עני� ��א ה�או ל��� וזה� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכי�ת�,
רע�" �ית תתא�ה gi)"ולא ,d mixac)ני� ואי� . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ

"לא וה�א הרא��� ה�או א�א אחד, עני� ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹה�אוי�
ז�לתנ� קני� מ�ר��� מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ

(zeleagzה�אוה על אפ�� מזהיר ה�ני וה�או ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ
ה�כל�א �ל��� �לבד. exzi)והח��ד zyxt)לא" : ְְְְְִִִַַָָֹ

תתא�ה "לא א�מר: ה�א �לה�� רע�" �ית ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹתחמד
ה�אוה על רע�"�לח�ב ale)�ית daygna)פני� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ

הח��ד ועל ו��(dyrna)עצמ� עצמ�". �פני ְְְְְִִֵַַַַָָ
לחמ�ד ס�פ� אד� התא�ה �א� "מ�י� ְְְִִִִֶַַַָָָָאמר�:

(zeiyrn zelert zhiwpa)לא" ל�מר: �למ�ד ?ְַַֹ
ס�פ� אד� חמד �א� מ�י� תחמד". ולא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹתתא�ה

וגזל�" �ד�ת "וחמד� ל�מר: �למ�ד (dkinלגז�ל? ְְְְְִַַָָָָ
(a ,aאחיו אצל יפה �בר ראה �א� זה: �בר �ר�� .ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

עבר �הרי ל� ונתא�ה עליו מח�ב�� ה�ליט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָא�
אהבת �� ותתח�ק תתא�ה". "לא יתע�ה: אמר� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹעל
יח�ל ולא לה�יג�, �ח��לה ��ע�ה עד ה�בר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹא�ת�
�ה�א להחליפ� א� למכר� עליו �להכ�יד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמ�פ�ס�
� זה �בר �יד� עלה א� יקר. וי�תר מ��� ט�ב ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָי�תר
ה�בר א�ת� ���ר�� תחמד" "לא על �� עבר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהרי
א�א �מכירת�, עני� ל� היה ��א חבר� �ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�היה
ונמצא �ה�יג�. עד �ח��לה וע�ה עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�הכ�יד

��ארנ� �מ� לאוי�, �ני על mxeb)�עבר df lky). ְְְִֵֵֶֶַַַָָ
ח�ת� מחמת חליפי� �לק�ל מ�מ��ר זה נמנע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָוא�
מחמת �באנס �חזקה ל�קח� אז הרי ה�בר, ְְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹלא�ת�
עבר אז והרי �נפ��, ה�בר א�ת� אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָהתחזק�ת
�מע�ה זה �עני� והת��נ� תגזל". "לא על ��ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ונב�ת k`)אחאב ,`Îmikln)�ל נת�אר ה�ה . ְְְְִִֵֵַָָָ
תחמד". "לא �בי� תתא�ה" "לא אמר� �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹההב�ל

קודש שבת

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקצ"ד לה�יבה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ע� �עינ�, ק�מת היא א� עצמ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאתֿה�זלה
חמ� dreaya)��ספת dzlfb lr xtk m`)��ל א� ִֵֶֶֶֹ

"וה�יב יתע�ה: אמר� וה�א נ���תה, א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�מיה
וג�'" �זל א�ר bk)אתֿה�זלה ,d `xwie)כבר� . ְְְֲֵֶֶַָָָָ

מ��ת �מ�כת לאו(fh.)�אר� ה�א �גזל ��או , ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ
תגזל לא אמר: "רחמנא ואמר�: לע�ה (my���ק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

(bi ,hiיני� נת�אר� �כבר וג�'". אתֿה�זלה וה�יב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
מ האחר�ני� ��רקי� ז� ק�א.(aa`)מצוה ְְֲִִִִַַַָָָָ



פי ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�כיר" �כר lretd)ה��ב� xky akrn)ֿל� וכ� ְְִֵֵַַָָ
ח�ב �ה�א לפי �כיר, ��כר והמ�יל ל�. ְְְְִִִִִֶֶַַָה��מה
מ��� ממ�� ל� מסר ��א א�ֿעלֿ�י עלי� ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ב�ע
וא�ֿעלֿ�יֿ ממ��, ��� מ��� א�ה ליד� �א ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מ�החזיק הזהר� ח�ב אצל� ל� ��ק�ע �יו� ְְְֲִִַַָ�ְְְִֵֵֶֶַָכ�
�בר לדגמא והביא זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .��ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְָָָ

�כיר" "לאֿתע�ק ואמר: �עצמ� ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני �ה�א לפי אתֿה�כיר לאֿתע��ק ענינ�: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ה�מ� עליו "ולאֿתב�א :�� �אמר �דר� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואבי��,
(el ribnd mlyzy ila)"ה�א עני eh)�י ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)�ל��� zyxt)כיר� "לאֿתע�ק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מל�ד תגזל"? "לא נאמר: �בר והלא ואבי��, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
�ל מ���: ע�בר � �כיר �כר ְִִֵֵֶַַַָָ��לֿה��ב�
�מ��� �כיר, �ע�ת �בלֿתלי� �בלֿתגזל, ִִַָ�ְְֲִִַַַָֹֹתע�ק,
אמר� עני� �פר�� אמר� ו�� �כר�". ת�� ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ�י�מ�
עלֿידי לה�רע אני "ממהר אמר�: ואבי��" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)�ינ� הע�ק על והע�בר ואבי��". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכח� יתע�ה: אמר �וה. ה�זל� ודי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ענ�
ע�ק א� �גזל א� יד א�ֿבת��מת �פ�ד�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�עמית�

k`)אתֿעמית�" ,d `xwie). ֲִֶ

חמישי ,יו�

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ

לר��� אי� �תח��ל�ת מח�ב�תינ� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַמ�העסיק
"לא יתע�ה: אמר� וזה� מאחינ�, ז�לתנ� �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקני�

רע�" �ית fi)תחמד ,k zeny)ה�כל�א �ל��� . ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(my exzi zyxt)�א � תחמד "לא :(ile` jkÎm`) ְַֹֹ

"לאֿתחמד ל�מר: �למ�ד �ד��ר? ח��ד ְְְֲִִִַַַֹֹאפ��
ל�" ולקח� עליה� וזהב dk)�ס� ,f mixac)מה , ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ

�ע��ה עד נ�י �א� א� מע�ה, ��ע�ה עד ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ה��
מזהיר זה ��או ל� נת�אר ה�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמע�ה",
�בר לעצמנ� ���יג �די �ח��ל�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמ�ע��ת
�מי� �מ�� �קנ�ה ואפ�� אחינ�, מרכ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חמדנ�
תחמד". "לא על עברה ��לֿזה � ְֲִֵֶֶַַָָֹֹ�ְמר�י�

שישי ,יו�

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרס"ו מ�תל�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

(xeywl)�ז�לתנ רכ�� �ח��ד ְְְְִֵֵַָמח�ב�תינ�
�ח��לה ע��ת לידי יביא ��ה לפי ל�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ�להתא�ת

אמר: זה, �עני� ��א ה�או ל��� וזה� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכי�ת�,
רע�" �ית תתא�ה gi)"ולא ,d mixac)ני� ואי� . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ

"לא וה�א הרא��� ה�או א�א אחד, עני� ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹה�אוי�
ז�לתנ� קני� מ�ר��� מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ

(zeleagzה�אוה על אפ�� מזהיר ה�ני וה�או ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ
ה�כל�א �ל��� �לבד. exzi)והח��ד zyxt)לא" : ְְְְְִִִַַָָֹ

תתא�ה "לא א�מר: ה�א �לה�� רע�" �ית ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹתחמד
ה�אוה על רע�"�לח�ב ale)�ית daygna)פני� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ

הח��ד ועל ו��(dyrna)עצמ� עצמ�". �פני ְְְְְִִֵַַַַָָ
לחמ�ד ס�פ� אד� התא�ה �א� "מ�י� ְְְִִִִֶַַַָָָָאמר�:

(zeiyrn zelert zhiwpa)לא" ל�מר: �למ�ד ?ְַַֹ
ס�פ� אד� חמד �א� מ�י� תחמד". ולא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹתתא�ה

וגזל�" �ד�ת "וחמד� ל�מר: �למ�ד (dkinלגז�ל? ְְְְְִַַָָָָ
(a ,aאחיו אצל יפה �בר ראה �א� זה: �בר �ר�� .ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

עבר �הרי ל� ונתא�ה עליו מח�ב�� ה�ליט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָא�
אהבת �� ותתח�ק תתא�ה". "לא יתע�ה: אמר� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹעל
יח�ל ולא לה�יג�, �ח��לה ��ע�ה עד ה�בר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹא�ת�
�ה�א להחליפ� א� למכר� עליו �להכ�יד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמ�פ�ס�
� זה �בר �יד� עלה א� יקר. וי�תר מ��� ט�ב ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָי�תר
ה�בר א�ת� ���ר�� תחמד" "לא על �� עבר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהרי
א�א �מכירת�, עני� ל� היה ��א חבר� �ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�היה
ונמצא �ה�יג�. עד �ח��לה וע�ה עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�הכ�יד

��ארנ� �מ� לאוי�, �ני על mxeb)�עבר df lky). ְְְִֵֵֶֶַַַָָ
ח�ת� מחמת חליפי� �לק�ל מ�מ��ר זה נמנע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָוא�
מחמת �באנס �חזקה ל�קח� אז הרי ה�בר, ְְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹלא�ת�
עבר אז והרי �נפ��, ה�בר א�ת� אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָהתחזק�ת
�מע�ה זה �עני� והת��נ� תגזל". "לא על ��ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ

ונב�ת k`)אחאב ,`Îmikln)�ל נת�אר ה�ה . ְְְְִִֵֵַָָָ
תחמד". "לא �בי� תתא�ה" "לא אמר� �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹההב�ל

קודש שבת

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקצ"ד לה�יבה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָ

ע� �עינ�, ק�מת היא א� עצמ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאתֿה�זלה
חמ� dreaya)��ספת dzlfb lr xtk m`)��ל א� ִֵֶֶֶֹ

"וה�יב יתע�ה: אמר� וה�א נ���תה, א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�מיה
וג�'" �זל א�ר bk)אתֿה�זלה ,d `xwie)כבר� . ְְְֲֵֶֶַָָָָ

מ��ת �מ�כת לאו(fh.)�אר� ה�א �גזל ��או , ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ
תגזל לא אמר: "רחמנא ואמר�: לע�ה (my���ק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

(bi ,hiיני� נת�אר� �כבר וג�'". אתֿה�זלה וה�יב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
מ האחר�ני� ��רקי� ז� ק�א.(aa`)מצוה ְְֲִִִִַַַָָָָ



c"agפב i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‰ıeÁ ˙aLa da ÍÏÈÏ ¯zÓ ,ÔÎÏ Ì„˜ B‡ ˙aLa ÈLÈÏLa e�È‰c ,˙aM‰ È�ÙÏ ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ‰�ÈÙqÏ Ò�Î� Ì‡Â§¦¦§©©§¦¨Ÿ¤¨¦¦§¥©©¨§©§¦§¦¦§©¨Ÿ¤¨¥ª¨¥¥§¨§©¨
B�È‡ ÔÈÓeÁz ¯eq‡L ÔÂÈÎc .*ÌÈÁÙË '‚Ó ‰hÓÏ elÙ‡ B‡ ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰hÓÏ ˙Îl‰nL BÏ Úe„È Ì‡ Û‡ ÌeÁzÏ©§©¦¨©¤§©¤¤§©¨¦§¨¦£¦§©¨¦§¨¦§¥¨¤¦§¦¥
,*ÌeÏk ‰NBÚ B�È‡ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ‰�ÈÙqÏ Ò�ÎpLk ¯Ò‡Ï Ík Ïk ¯ÈÓÁ‰Ï eˆ¯ ‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡¤¨¦¦§¥¤Ÿ¨§©§¦¨¨§¤¡Ÿ§¤¦§©©§¦¨Ÿ¤¨¦¥¨¤¥¤§

.ÌeÁzÏ ıeÁÓ B˙B‡ ‰ÎÈÏBnL ‡È‰ ‰�ÈÙq‰Â§©§¦¨¦¤¦¨¦©§
ÔÓ ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓa elÙ‡ ,*‰�ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a ˙aL ÏlÁÏ Ï‡¯Ni‰ *Í¯ËˆiL ¯LÙ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ elÙ‡Â©£¦¦§¦§¨¤¤§¨¤¦§¨¥§©¦§¨¥§©¥©¨§¨©©§¦¨£¦¦§¨¨¨£¨¦
ÚÈbiLÎe ,*¯z‰a Ò�Î� ‡e‰ ÂLÎÚ È¯‰L ,ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ dÎB˙a Ò�kÏ BÏ ¯zÓ Î"ÙÚ‡ ,LÙ� Áewt È�tÓ ,‰¯Bz‰©¨¦§¥¦©¤¤ª¨¦¨¥§¨Ÿ¤¨¦¤£¥©§¨¦§¨§¤¥§¤©¦©

.ÏelÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ‡e‰ ¯zÓ LÙ� Áewt È�tÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Í¯ËˆÈÂ ˙aM‰©©¨§¦§¨¥§©£§¨¨¦§¥¦©¤¤ª¨§¥¨¦
Í¯ËˆiL Ú„BÈ Ì‡ ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Îl‰Ó ‡È‰ Ì‡ elÙ‡ dÎB˙Ï Ò�kÏ ¯eÒ‡ ˙aL Ì„˜ ÌÈÓÈ '‚ ÍBz Ï·‡£¨§¨¦Ÿ¤©¨¨¦¨¥§¨£¦¦¦§©¤¤§©§¨¦§¨¦¦¥©¤¦§¨¥§
ÌB˜ÓÏ ‰�eÎa Ò�Î�k ‰‡¯pL ÈÙÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ B�È‡L ¯·„a elÙ‡ ,LÙ� Áewt È�tÓ ˙aL ÏlÁÏ§©¥©¨¦§¥¦©¤¤£¦§¨¨¤¥¨¤¨¦¦§¥§¦§¦¤¦§¤§¦§¨§©¨¨¦§

.Ík ¯Á‡ ˙aL ÏlÁiL È„k ‰�kÒ©¨¨§¥¤§©¥©¨©©¨§
˙aM‰ ¯Á‡L ÌÈÓÈ ÌÈ‡¯˜� Ô‰ Úe·MaL ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓÈ '‚L ÈÙÏ ‡e‰ ,ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ÍÎÏ ÌÈLLBÁ ÔÈ‡M ‰Óe©¤¥§¦§¨§Ÿ¤¨¦§¦¤¨¦¨¦¦¤©¨©¥¦§¨¦¨¦¤©©©©¨
¯Á‡ Í¯ËˆiL Ú„BiL ¯·c Ì‰a ˙BNÚÏ ‡lL Ì‰a ¯‰fÏ ·iÁÓ B�È‡ ÍÎÈÙÏ ,*‰‡a‰ ˙aMÏ ÌÈÒÁÈ˙Ó Ì�È‡Â ,¯·Ú‰¤¨¨§¥¨¦§©£¦©©¨©¨¨§¦¨§¥§ª¨¦¨¥¨¤¤Ÿ©£¨¤¨¨¤¥©¤¦§¨¥§©©
'‚a Î"‡˘Ó .*ÏelÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡e‰ ¯zÓ LÙ� Áewt È�tÓ BÏlÁÏ Í¯ËˆÈÂ ˙aL ÚÈbiLkL ,‰‡a‰ ˙aL ÏlÁÏ Ík̈§§©¥©¨©¨¨¤§¤©¦©©¨§¦§¨¥§§©§¦§¥¦©¤¤ª¨§¥¨¦§
¯‰f‰Ï ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ ·iÁÓ ,‰‡a‰ ˙aMÏ ÌÈÒÁÈ˙Óe ˙aM‰ È�ÙlL ÌÈÓÈ ÌÈ‡¯˜pL Úe·MaL ÌÈ�B¯Á‡‰ ÌÈÓÈ̈¦¨©£¦¤©¨©¤¦§¨¦¨¦¤¦§¥©©¨¦§©£¦©©¨©¨¨§ª¨¦¦§¥§¦§¦¨¥
È„k B˙iNÚa Ôek˙Ó el‡k ‰‡¯� ‡‰È ‡lL ,˙aM‰ ÏlÁÏ Ík ¯Á‡ Í¯ËˆiL Ú„BiL *¯·c Ì‰a ˙BNÚÏ ‡lL Ì‰ä¤¤Ÿ©£¨¤¨¨¤¥©¤¦§¨¥§©©¨§§©¥©©¨¤Ÿ§¥¦§¤§¦¦§©¥©£¦¨§¥

:Ík ¯Á‡ ˙aM‰ ÏlÁÏ§©¥©©¨©©¨§

mixe`ia

íéçôè 'âî äèîì�מדי הקרקע על כעומדת שנחשבת –

תחומי� איסור בו שיש הקרו� על לרוכב ודומה .27'לבוד',

íåìë äùåò åðéà àåäù�תחומי איסור עליו שאי� כש� –

במי� שט מחמת נאסר אינו כ� כלו�, עושה שאינו מחמת
אותו28בשבת המשיטה היא שהספינה כיו� יצא29, א� וכ� .

אינו בשוגג) או (בהיתר ספינה ע"י בשבת לתחו� מחו�
כלו� עשה שלא כיו� לדעת, כיוצא .30נחשב

êøèöéù øùôàùיג בסעי� נתבאר יצטר� ודאי א� אבל –

ימי� שלושה קוד� ג� לכתחילה להחמיר .31שיש

äðéôñä úëìåäá úáù ììçìומתיחת סידור ידי על –

כמבואר שבת חילולי הרבה בזה נוספו ובימינו המפרשי�,
הבאה. באות

øúéäá ñðëð àåä åéùëòהוא זה בסעי� המדובר –

בימי או הכי, בלאו הנוסעת נכרי לספינת הנכנס בישראל
בשבת הספינה להעמיד אפשר שאי מיוחדי� במקרי� קד�
לסדר עליו הישראל, בבעלות כשהספינה אבל י�, בלב
בספינות ובפרט שבת, לחלל יצטר� שלא באופ� נסיעתו
שיעבור יתכ� שלא רישי' פסיק כמעט שהוא בימינו גדולות
ויצטרכו המכונות בא' קלקול שיהיה בלא שלימה שבת

החוק ע"י הנקבעות רבות פעולות ישנ� כ� כמו לתקנו,
שליחת המכריחות לשנות�, אפשר שאי הבי��לאומי
כל המכונות של ידנית ובדיקה יומני� רישו� מברקי�,
שרוב ספינה ובעני� שעב) ע' חי"ג (אג"ק שעות ארבע

לב�ג. אותיות הבא בסעי� ראה ישראל נוסעיה
äàáä úáùì íéñçééúîעד הבדלה לעשות יכול שלכ� –

ג' יו� .32סו�

ìåìéç ïàë ïéàåבמי אלא הותר לא ימי� ג' קוד� ג� –
מי אבל לפרנסתו, נפשו לחיי למדברות לצאת שמוכרח
לחלל שיצטר� למצב עצמו להכניס לו אסור מוכרח שאינו
בעל בגד לו שיש למי ודומה המקילה, זו לדיעה אפילו שבת
לעונש. שראוי מציצית לפטרו כדי תחבולות ועושה כנפות ד'

øáã íäá úåùòì àìùניתוח לקבוע אי� זה מטע� –33

יצטר�שא כאשר השבת, קוד� ימי� ג' תו� דחו� ינו
רבות פעמי� הנעשה רפואי וטיפול מעקב שלאחריו בימי�
מצד ממשי סיוע לפעמי� מצרי� וכ� יהודי�, ידי על
בפיקוח כרו� אינו מהטיפולי� שחלק ובפרט החולה.

הקבוע34נפש היו� שא� הוסי� ג) (סעי� שלמה ובשלח� .
הרי לשבת הסמוכי� בימי� רק הוא המומחה הרופא של

zexewn

יז.27) אות לעיל וראה
בשבת.28) לתוכה כשנכנס – בספינה אפילו שאסור
ז.29) סעי� להל�
ס"ז.30) תה סי'
בזה.31) הצמח�צדק דברי הובאו וש�

ס"ח.32) רצט סי' להל�
אלא33) חכ�, ע"י זירוז לעשות שהותר במקו� לידה זירוז וכ�

ליולדת. או לעובר סכנה נשקפת שלא
שאיתרע34) במצב הרי זה, בעני� לשקו"ט מקו� יש א� ג�

בכבוד והידור בזכיות להוסי� עליו – רפואי לטיפול וזקוק מזלי'
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יכול יסורי� כשסובל וכ� מצוה, לדבר כמו מותר, זה
לשבת. הסמוכי� בימי� הניתוח לקבוע

øáã íäá úåùòì àìùנהגו הקוד� בסעי� הנזכר מטע� –

חמישי ביו� מילתו שנדחתה תינוק למול שלא ספרד בני
שבת בערב אפילו למול נהגו אשכנז בני אול� שישי, .35או

ìàøùé äáåøùאסורה בש"ק ישראליות ספינות נסיעת –
כמה עוד ויעברו הלכתי, היתר שו� בזה ואי� בתכלית,
ללא ממוש� זמ� לנסוע היכולות אניות שיהיו עד שני�
זה בסימ� המבוארי� להיתרי� לדמותה ואי� אד�, יד מגע

כח אות לעיל .36כמבואר

ìàøùé äáåøù ïåâëלהכנס אסור ימינו של ובספינות –
בהמתקת שבת עליו שיחללו כיו� ימי�, ג' קוד� אפילו

וכו' אור הדלקת נסיעתו37המי�, לסדר שיכול ובפרט ,

הספינה מ� לרדת או נכרי�, שרובה בספינה או באוירו�
� דהנוסע אמיתית נפשות סכנת של ובמקו� השבת. קוד�
זמ� איזה שאסור להודיעו הרב על הנסיעה, לו שמתירי�
וכו' מהאור שבאני', מהמי� ליהנות השבת, כניסת לאחרי
השבת שמחללי� באניה חולה ישנו כ� א� (אלא

.38בשבילו)

ìàøùé äáåøù,אסור כ� ג� – מחצה על מחצה היה וא� –
שניה� לצור� מכוי� הוא הסת� .39שמ�

ïìá÷ì çéðäì øúåîåהישראל גו� שאי� קבלנות דיני –

נתבארו � וכד') בית בנית כלי� (תיקו� בשבת מה� נהנה
הישראל שגו� במלאכות נכרי קבלנות דיני רמד, סימ� לעיל
לצור� כלי תיקו� או נר הדלקת (כגו� בשבת מה� נהנה

רעו. ובסי' י�יא, סעיפי� רנב סי' להל� נתבארו השבת)
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שבת עונג ביטול מצד זה לאיסור נוס� (צד לעילהשבת, ראה
.518 ע' חט"ז בלקו"ש פרטיו כל על מבואר זה עני� ג). אות

ש�.35) וברעק"א סק"א וש"� בט"ז רס"ב סי' יו"ד
כ"ק36) ובמכתב בפרהסיא, שבת כמחלל בה הנוסע די�

מבקש בו מכתבו על במענה בש"ק: באניה שנסע לא' אדמו"ר
בלימוד קביעות לו יעשה הנה כו' באני' שנסע במה תיקו�
פרוטות איזה ית� עש"ק בכל הנה נדר בלי וכ� . . שבת הלכות
פנימיות בלימוד נוס� שיעור לו יהי' גופא הש"ק וביו� לצדקה
מבואר פרטיו כל על זה עני� ע"כ. החסידות. תורת היא התורה
ג� שנדפס בשבת ישראלית באניה נסיעה באיסור בקונטרס

ל. ע' ח"ב ומנהג הלכה בשערי
לאסור37) ויש בזה, וההיתר האיסור אופני רעו סי' להל� ראה

נוסעי� עליה שיש בי� קבועי� בזמני� המפליגה ספינה אפילו
כפי דלא למאה, נר לאחד נר של ההיתר בזה דאי� שאי�, בי�
ימחה כ� א� אלא סנ"ה, פ"ל כהלכתה שבת בשמירת שכתב

עבורו. בשבת פעולה שו� יעשו שלא המתאי� בתוק� בה�
לב.38) ואות כח אות לעיל וראה שעב, ע' חי"ג אג"ק
ס"ז.39) רעו סי' להל�
לה.40) אות לעיל ראה

ה�ו סעיפי� בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� ב, חלק

•
oilitz zekld - jexr ogley

·� ל� המיחד �בית� ��א ��תנ� �ר�ה איזה החלי� ָָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוא�
ְִ�ס�לי�:

ונחלק�‚ הרא��ני�, ה�א�ני� �י� י�נה מחלקת זה �סדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוי�
.�� ור�נ� ר�"י �זה �� ��ְִֵֵֶַַַָָ

�מע"ר�"י א� "והיה "�מע" חכמי�: �ברי מפר�י� וסיעת� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹ
���י ה�ניח, רא� מאמצע היא התחלת� ז� �מאל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמ�מאל
ה��רא, ימי� �ה�א ה�ניח, רא� ��מאל ה� הרא��נ�ת ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�ר���ת
�ה�א ימינ�, לצד הרא� מאמצע ה� האחר�נ�ת �ר���ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���י

ואחריה "�מע" �ר�ת היא ז� �מאל �תח�ת ה��רא, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�מאל
��ית ה�א "ק��" ��ר�ת ונמצא �מע", א� "והיה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ�ר�ת
�י "והיה ואחריה ה��רא, ימי� �ה�א ה�ניח ���מאל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחיצ��
ה��רא, �מאל �ה�א ה�ניח מימי� "�מע" ואחריה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיבא�",
�ה��רא ונמצא החיצ��. ��ית �מע" א� "והיה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחריה
�ה� �מ� �סדר� א�ת� ק�רא � ל�מאל� מימינ� �דר�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ����רא
�� � �סדר� להי�ת צריכה ��תיבת� ��מ� ���רה, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ�ת�ב�ת

ה��רא. לג�י �סדר� להי�ת צריכה ���י� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהנחת�



פג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÂÏL ‰ÎÈÏ‰‰ ¯wÚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,Ïk‰ ÌÈNBÚ ÌÈ¯Îp‰L ,ÏÏk ˙aM‰ ÏlÁÏ Í¯ËˆÈ ‡lL BÏ Úe„È Ì‡ elÙ‡Â©£¦¦¨©¤Ÿ¦§¨¥§§©¥©©¨§¨¤©¨§¦¦©Ÿ¦¨¨¦¦©©£¦¨¤
‡È‰ Ì‡ elÙ‡ ˙aM‰ È�ÙlL ÌÈÓÈ '‚ ÍB˙a dÎB˙a Ò�kÏ ¯eÒ‡ ,*Ï‡¯NÈ da¯L ÔB‚k ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ ‰�ÈÙq‰©§¦¨¦§¦¦§¨¥§¤ª¨¦§¨¥¨¦¨¥§¨§§¨¦¤¦§¥©©¨£¦¦¦
Ù"Ú‡) ¯eÓb ¯eq‡ ‰Êa LÈ ˙aLa ‰�ÈÙq‰ ˙ÎÏB‰a ÌÈ˜ÒBÚ ÌÈ¯Îp‰M ‰nL ÈÙÏ ,ÌÈÁÙË 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Îl‰Ó§©¤¤§©§¨¦§¨¦§¦¤©¤©¨§¦§¦§¨©©§¦¨§©¨¥¨¤¦¨
Ì˙B‡ eÎÈÏBiL „Úa Ì‰Ï eˆˆwL ¯ÎO‰ Ïa˜Ï Ì˙·BËÏ ÌÈ�ek˙Ó Ì‰Â ,Ï‡¯NÈ ˙¯ÈÓ‡ ‡Ïa ÌÓˆÚÓ ÌÈ˜ÒBÚ Ì‰L¤¥§¦¥©§¨§Ÿ£¦©¦§¨¥§¥¦§©§¦§¨¨§©¥©¨¨¤¨§¨¤§©¤¦¨
Ï‡¯Ni‰L (Ô‡k ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙aLa BzÎ‡ÏÓ ‰NÚiL *ÔÏa˜Ï ÁÈp‰Ï ¯zÓe ,ÍÎÏ ÌÈ�Ïa˜ Ì‰ È¯‰Â ,ÌˆÙÁ ÊBÁÓÏ¦§¤§¨©£¥¥©§¨¦§¨§ª¨§©¦©§©§¨¤©£¤§©§§©¨¦¨¨¨¤©¦§¨¥
,Ï‡¯Ni‰ ÌL ÏÚ ˙‡¯˜� ‰Î‡Ïn‰ Ïk È¯‰) ˙aLa BÏÈ·La È¯Îp‰ ‰NBÚL ‰Î‡Ïn‰ ÛebÓ dÓˆÚ ˙aMa ‰�‰�¤¡¤©©¨©§¨¦©§¨¨¤¤©¨§¦¦§¦§©¨£¥¨©§¨¨¦§¥©¥©¦§¨¥
Ï‡¯NÈÏ LÈ ‰Î‡Ïn‰ ˙iNÚ ˙ÚLa ÂLÎÚL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰fÓ ‰·BË BÏ ÚÈbiL È„k Ôek˙Ó È¯Îp‰L Èt ÏÚ Û‡L¤©©¦¤©¨§¦¦§©¥§¥¤©¦©¨¦¤¦¨¨¥¨¤©§¨¦§©£¦©©§¨¨¥§¦§¨¥
‰NBÚL ‡l‡ Ï‡¯Ni‰ ÏÈ·La Ôek˙Ó Î"‚ È¯Îp‰L ,È¯Îp‰ ÏÈ·LaÓ ¯˙BÈ BÏÈ·La ˙ÈNÚ� ‡È‰ È¯‰ ,‰pnÓ ‰‡�‰£¨¨¦¤¨£¥¦©£¥¦§¦¥¦¦§¦©¨§¦¤©¨§¦¦§©¥¦§¦©¦§¨¥¤¨¤¤

ÔÏa˜Ï ‰ÓBc B�È‡Â ,BÏ ÔziL ¯ÎO‰ „Úa Ôk40dÓˆÚ ˙aMa ‰�‰� Ï‡¯Ni‰ ÔÈ‡L ˙aLa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÏk Ôw˙Ó‰ ¥§©©¨¨¤¦¥§¥¤§©§¨©§©¥¥¦§¦§¨¥§©¨¤¥©¦§¨¥¤¡¤©©¨©§¨
‡ BÊ ‰Î‡ÏÓ ÛebÓ‰�ÈÙÒa ˙aLa ÍÏÈÏ ÌÏBÚÏ ¯z‰ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏe ,(Ì‰a LnzLÈÂ Ì¯Ó‚iLk ˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l ¦§¨¨¤¨§©©©©¨§¤¦§§¥§¦§©¥¨¤§¦¨§¥¤¥§¨¥¥§§©¨¦§¦¨

,e�kzÒÈ ˙aLa eÎÏÈ ‡Ï Ì‡Â dÎB˙Ï eÒ�Î� ¯·kL ÔÂÈk ‡e‰ ¯zÓ ‰�kq‰ È�tnL ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ˙Îl‰n‰©§©¤¤¦§¦¦§¨¥¤¨¤¦§¥©©¨¨ª¨¥¨¤§¨¦§§§¨§¦Ÿ¥§§©¨¦§©§
:¯‡a˙pL ÌÚhÓ ˙aM‰ È�ÙlL ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ‡l‡ dÎB˙Ï Ò�kÏ ÔÈ‡ Ôk Ì‡¦¥¥¦¨¥§¨¤¨Ÿ¤¨¦¤¦§¥©©¨¦©©¤¦§¨¥

mixe`ia

יכול יסורי� כשסובל וכ� מצוה, לדבר כמו מותר, זה
לשבת. הסמוכי� בימי� הניתוח לקבוע

øáã íäá úåùòì àìùנהגו הקוד� בסעי� הנזכר מטע� –

חמישי ביו� מילתו שנדחתה תינוק למול שלא ספרד בני
שבת בערב אפילו למול נהגו אשכנז בני אול� שישי, .35או

ìàøùé äáåøùאסורה בש"ק ישראליות ספינות נסיעת –
כמה עוד ויעברו הלכתי, היתר שו� בזה ואי� בתכלית,
ללא ממוש� זמ� לנסוע היכולות אניות שיהיו עד שני�
זה בסימ� המבוארי� להיתרי� לדמותה ואי� אד�, יד מגע

כח אות לעיל .36כמבואר

ìàøùé äáåøù ïåâëלהכנס אסור ימינו של ובספינות –
בהמתקת שבת עליו שיחללו כיו� ימי�, ג' קוד� אפילו

וכו' אור הדלקת נסיעתו37המי�, לסדר שיכול ובפרט ,

הספינה מ� לרדת או נכרי�, שרובה בספינה או באוירו�
� דהנוסע אמיתית נפשות סכנת של ובמקו� השבת. קוד�
זמ� איזה שאסור להודיעו הרב על הנסיעה, לו שמתירי�
וכו' מהאור שבאני', מהמי� ליהנות השבת, כניסת לאחרי
השבת שמחללי� באניה חולה ישנו כ� א� (אלא

.38בשבילו)

ìàøùé äáåøù,אסור כ� ג� – מחצה על מחצה היה וא� –
שניה� לצור� מכוי� הוא הסת� .39שמ�

ïìá÷ì çéðäì øúåîåהישראל גו� שאי� קבלנות דיני –

נתבארו � וכד') בית בנית כלי� (תיקו� בשבת מה� נהנה
הישראל שגו� במלאכות נכרי קבלנות דיני רמד, סימ� לעיל
לצור� כלי תיקו� או נר הדלקת (כגו� בשבת מה� נהנה

רעו. ובסי' י�יא, סעיפי� רנב סי' להל� נתבארו השבת)

zexewn

שבת עונג ביטול מצד זה לאיסור נוס� (צד לעילהשבת, ראה
.518 ע' חט"ז בלקו"ש פרטיו כל על מבואר זה עני� ג). אות

ש�.35) וברעק"א סק"א וש"� בט"ז רס"ב סי' יו"ד
כ"ק36) ובמכתב בפרהסיא, שבת כמחלל בה הנוסע די�

מבקש בו מכתבו על במענה בש"ק: באניה שנסע לא' אדמו"ר
בלימוד קביעות לו יעשה הנה כו' באני' שנסע במה תיקו�
פרוטות איזה ית� עש"ק בכל הנה נדר בלי וכ� . . שבת הלכות
פנימיות בלימוד נוס� שיעור לו יהי' גופא הש"ק וביו� לצדקה
מבואר פרטיו כל על זה עני� ע"כ. החסידות. תורת היא התורה
ג� שנדפס בשבת ישראלית באניה נסיעה באיסור בקונטרס

ל. ע' ח"ב ומנהג הלכה בשערי
לאסור37) ויש בזה, וההיתר האיסור אופני רעו סי' להל� ראה

נוסעי� עליה שיש בי� קבועי� בזמני� המפליגה ספינה אפילו
כפי דלא למאה, נר לאחד נר של ההיתר בזה דאי� שאי�, בי�
ימחה כ� א� אלא סנ"ה, פ"ל כהלכתה שבת בשמירת שכתב

עבורו. בשבת פעולה שו� יעשו שלא המתאי� בתוק� בה�
לב.38) ואות כח אות לעיל וראה שעב, ע' חי"ג אג"ק
ס"ז.39) רעו סי' להל�
לה.40) אות לעיל ראה

ה�ו סעיפי� בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� ב, חלק

•
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·� ל� המיחד �בית� ��א ��תנ� �ר�ה איזה החלי� ָָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוא�
ְִ�ס�לי�:

ונחלק�‚ הרא��ני�, ה�א�ני� �י� י�נה מחלקת זה �סדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוי�
.�� ור�נ� ר�"י �זה �� ��ְִֵֵֶַַַָָ

�מע"ר�"י א� "והיה "�מע" חכמי�: �ברי מפר�י� וסיעת� ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָֹ
���י ה�ניח, רא� מאמצע היא התחלת� ז� �מאל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמ�מאל
ה��רא, ימי� �ה�א ה�ניח, רא� ��מאל ה� הרא��נ�ת ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�ר���ת
�ה�א ימינ�, לצד הרא� מאמצע ה� האחר�נ�ת �ר���ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���י

ואחריה "�מע" �ר�ת היא ז� �מאל �תח�ת ה��רא, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�מאל
��ית ה�א "ק��" ��ר�ת ונמצא �מע", א� "והיה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ�ר�ת
�י "והיה ואחריה ה��רא, ימי� �ה�א ה�ניח ���מאל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחיצ��
ה��רא, �מאל �ה�א ה�ניח מימי� "�מע" ואחריה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיבא�",
�ה��רא ונמצא החיצ��. ��ית �מע" א� "והיה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחריה
�ה� �מ� �סדר� א�ת� ק�רא � ל�מאל� מימינ� �דר�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ����רא
�� � �סדר� להי�ת צריכה ��תיבת� ��מ� ���רה, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ�ת�ב�ת

ה��רא. לג�י �סדר� להי�ת צריכה ���י� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהנחת�
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"והיה "�מע" חז"ל: �אמר� מה מפר�י� וסיעת� �� ר�נ� ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
החיצ�� ��ית היא התחלת� ז� �מאל � מ�מאל �מע" ְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹֹא�
"�מע", �ר�ת נ�תני� ו�� ה��רא, �מאל �ה�א ה�ניח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��ימי�
לימי� י�תר ה�תקרב ל� ה�מ�� ��ית �מע", א� "והיה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹואחריה
��ימי� החיצ�� ��ית היא "�מע" ��ר�ת ונמצא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה��רא.
ל�בר וסימ� ���מאל�. החיצ�� ��ית "ק��" �פר�ת ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹה�ניח,
�י"�י� אצל �"�מע" "ק��" �ל �י"�י� �הינ� "�י"�י�", ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַה�א
א� "והיה יבא�" �י "והיה �פר�י�ת החיצ�ני�. ה��י� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��צדדי
לז�. ז� סמ�כ�ת "הוי�ת" ל�בר וסימ� �אמצע, ה� � ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�מע"

�ה� יד �ל ��ר���ת לכ� ה�ל, לדברי � �סדר� ��תיבת� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�לפי
א� "והיה �ר�ת חלק להניח צרי� � אחד �קל� ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָָנכ�ב�ת
ואחרֿ�� ה�ל�, �קצה "�מע" �ר�ת �ח�ה ויכ�ב ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹ�מע",

�מע". א� "והיה �ר�ת ְְִֶַַָָָָָָָֹלפניה

אחר�נה �יטה �ס�� א�ת��ת, ��ע �די חלק להניח ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוצרי�
�יטה ��רא� "�מע" ��ר�ת �די �מע", א� "והיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ��פר�ת
�היא �מ� �ת�חה, �ר�ה �היה ��אחריה ���� ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלי�נה

���רה. ְַָָ�ת�חה

לה��הגי� יבא�", �י "והיה �ר�ת �ס�� להניח צרי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָוכ�
��אר העלי�נה, �יטה �רא� �מע" א� "והיה �ר�ת ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹֹלהתחיל
חלק לפניה �מניחי� סת�מה, לע��ת� לה��הגי� אבל ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָה�ר���ת.
חלק להניח לה� אי� � העלי�נה �יטה �רא� א�ת��ת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ת�ע

יבא�": �י "והיה �ר�ת �ס�� א�ת��ת ��ע ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ�די

הע�ל�.„ מנהג וכ� וסיעת�. �ר�"י ְְְְְִִִִֵַַָָָָָוהע�ר

�� לר�נ� ה��רה מ� �ס�לי� א�� ��פ�י� �יו� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוא�ֿעלֿ�יֿכ�,
�מי� ירא �ל לכ� �פ�י�, �לא ימיו �ל �ר�י נמצא � ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹוסיעת�
ויכ�� יחד, ויניח� �פ�י� ז�גי �ני ויע�ה �ניה�, ידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַיצא
וה�אר ח�בה, ידי י�צא אני � �הלכה �ה� �א�ת� ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�הנחת�:
�פ�י�, ז�גי �ני להניח �רא� י� מק�� �י �עלמא, �רצ�ע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹה�
ה�ני�, לצד למ�ה ר�"י �ל רא� �ל �פ�י� ויניח ��ר�ע. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוכ�

��ר�ע). (וכ� מה� למעלה �� ר�נ� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָו�ל

�"בל ע�בר ��ר�ת �פ�י� ז�ג�ת �ני �ה�ניח �י על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַוא�
מת��� אינ� א� וא� ��ניה�, ל�צוה מת��� ה�א א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ��סי�",
ס�פרי�, מ�ברי אס�ר א�ֿעלֿ�יֿכ� � מה� �אחת א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָל�צוה
�א� אי� � �פ�� מ�ה �ס�ל ה�א אחד ���ג �א� מק�� ְִִֵֶֶַַָָָָָָָמ�ל

� ��סי�" "�ל ולאמ��� אחת, מצוה א�א ע�ה לא �הרי לל, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
�פני �פס�ל� ע�מד ה�ני ���ג ז�, ה�צוה �ג�� �ל�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָה�סי�
ל�צוה מת��� ��ה�א א�א ה��ר, ל��ג �לל ��� ואינ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעצמ�,
�מ� �מ�סי�, ��ראה מ�ני ס�פרי� מ�ברי אס�ר � ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ��ניה�

תרנא: �סימ� ְְִִֵֶָָ��ת�אר

מ�ני‰ �ח��� א� יחד, להניח� ה�ק�� לכ�� י�דע אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוא�
וה� הע�ר, �ה� עליה� ויבר� ר�"י �ל יניח � ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��הרא
�ל יניח ה�פ�ה �לאחר �תפ�ה, �מע קריאת ��עת עליו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָיהי�

ה�ל. לדברי לצאת �די �רכה, �לא �� ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹֹר�נ�

�� לר�נ� �פ�י� �לא �מע קריאת ��רא נ�קפ� ל�� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹוא�
�מע קריאת ויקרא יחזר � �עצמ� �קר עד�ת והעיד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוסיעת�,
��ה� �מע" א� "והיה �פר�ת "�מע" �ר�ת ה�פ�ה ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאחר

"ו�אמר": �ר�ת �� ל�מר צרי� ואי� �פ�י�, מצות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�הז�ר�

Âולא וי�ל, יב�א ה�� את ל�ל הר�צה �ל לא מק��, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹמ�ל
�חסיד�ת, �מפרס� ��חזק מי א�א הר�אי�, �מק�� �� ְֲִַָ�ְְָ�ְֲִִִֵֶֶֶַָָיע�ה
מי �י�הרא לה� נראי� � �ר�"י נ�הגי� �הע�ל� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ��יו�
��חמיר לה� מחזק אינ� א� �זה, עצמ� על להחמיר ְְִֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַָ�ח���

�ברי�: ��אר �� �� עצמ� ְְְִִֵַַַָָעל

Ê�וסימ �יסי� �ני יע�ה א�א אחד, �כיס ה��ג�ת ��י יניח ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
מה� אחד ���ג לפי �זה, זה �ל י�� ��א וכיס, �יס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלכל
התנה �� א� א�א ל�פ�י�, המיחד ��יס לה�יח� ואס�ר חל, ְְִִִִֵֶַָָָ�ְְְִִַַַָֹה�א
מב: �סימ� ��ת�אר �מ� לכ�, ��חד� ��עה �� עליו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמ�ח�ה

Áה יחלי� לא התנהוכ� �� א� א�א לזה, מ�ה והרצ�ע�ת ��י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ְִִָמ�ח�ה:

ב�ח סעיפי� הפרשיות הנחת די� לד סימ� א', חלק
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הפרק: מלאכהתוכ� בעשיית מותר שפורי� הטע�

השבת ביו� הקב"ה שביתת וגדר

è"åéá à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
úåùòì áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå
.áéúë àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà

שאר כל לגבי פורי� במעלת הנ"ל כל פי על אמנ�
לעני� אמאי גיסא, לאיד� מוב� אינו טובי�, הימי�
לגבי יו"ט בשאר מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור
מלאכה איסור עצמ� על קיבלו לא שבנ"י פורי�,

בפורי�.

úééùòã øåñéà ïéðò äðä éë ,úðúåðä àéä éë ïéðòäå
.ïùøùì úåãîäå ìëùä úééìò àåäù äëàìî

הנ"ל המעלה מחמת דוקא דאדרבה, הוא, והעני�

נפש מסירת ידי על הגיעו ישראל שבני שבפורי�,

בו אי� ובעצמו, בכבודו ב"ה סו� אי� לאור שלה�

מלאכה. איסור

מלאכה, עשיית איסור ומנוחה, השביתה עני� דהנה

וכמו לשרש�. ומדות) (שכל הכוחות עליית על מורה

המלאכה דבשעת גשמית, ממלאכה המנוחה עני�

המלאכה, בעשיית כוחותיו את האד� מלביש

"בכח") ה� (שש� משרש� יוצאי� שכוחותיו

של למצב שבאי� עד ובאצבעותיו ביד ומתלבשי�

המנוחה ועני� מלאכה, בעשיית והתעסקות "פעולה"

לשרש�. חוזרי� שכוחותיו הוא, המלאכה עשיית בגמר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

"כי יתבר�, אצלו שנאמר המנוחה עני� הוא וכ�
לפניו שיי� דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו
ברא בעמל שלא וכמחז"ל ח"ו, עייפות גדר יתבר�
עליית � הוא מנוחה פירוש אלא עולמו, את הקב"ה
היתה העול� דבריאת ומקור�. לשרש� יתבר� כוחותיו
הספירות, עשר (שה� הקב"ה של כוחותיו גילוי ידי על
ומקור� משרש� ומדות), דשכל סוגי� לשני הנחלקות
אל חזרה עליית� � היא ומנוחה והפעולה, הגילוי אל

ומקור�. שרש�

מאחר כי העולמות", "עליות עני� ג� וזהו
העולמות לכל החיות מקור שה� יתבר� שכוחותיו
עצמ� העולמות שג� בהכרח הרי למקור�, עולי�

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגת� עולי�

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää

משרש� הכוחות וירידת יציאת גדר � זה כל אמנ�
שיי� לא � ומקור� לשרש� חזרה ועליית� ומקור�,
דוקא דש� ההשתלשלות", שב"סדר בה"הארה" אלא
יש השתלשלות שבסדר היינו ומטה", "מעלה שיי�
דישנו אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה מדריגות חילוקי
מנוחה בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא שהוא כפי
ממדריגת�), למעלה העולמות עליית הפועל ושביתה
(שאז בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי ויש

למטה). יורדי� העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äèîìù äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì
השבת, ליו� המעשה ימי ששת בי� החילוק וזהו
הקב"ה של שאורו דכמו מלאכה, תעשה ימי� דששת
ירידה של במצב הוא העולמות את ומחי' הבורא
במצב הוא האד� כ� השתלשלות", ב"סדר והתלבשות
ביו� ואח"כ מלאכה. בעשיית "התלבשות" של
האור עולה השבת דביו� דהיות תשבות, השביעי
עני� נמש� זה שמצד הרבה, נעלית יותר למדריגה
ממדריגת� עולי� שהעולמות העולמות" ד"עליות
האור למדריגת (היינו יותר עליונות למדרגות שלמטה
האד� על כ� על ומקורו), בשרשו שנמצא כפי האלקי

מלאכה. מעשיית לשבות

úôñåúá íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
ïåúáùå äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà
äðåéìòä äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî

.æà äìâúîä
טוב, ביו� מלאכה ואיסור השביתה עני� הוא עד"ז

בסדר וגילוי אור התוספת מאיר טוב שביו� דהיות

שהוא המנוחה, עני� להיות צרי� כ� על השתלשלות,

שהאד היינו "עלי'", להתעלותבחינת צרי� �

של העליונה המדריגה את לקבל שיוכל כדי ממדריגתו

רוחנית והתעלות טוב, ביו� המתגלה אור" ה"תוספת

גשמית. ממלאכה ושביתה באיסור מתבטאת זו

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

האלקי באור העלי' או הירידה זה, עני� כל אבל

או מלאכה עשיית או האד�, אצל ג� (המחייבת

בהאור אלא שיי� אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה

העני� שיי� דש� ההשתלשלות", שב"סדר האלקי

(כנ"ל). ומטה" "מעלה רוחניי�, מדריגות דחילוקי

ììë ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
לא עליו� היותר העול� מ� ונשא ר� יתבר� הוא

תחתו�, היותר מהעול� והבדלתו מרוממותו פחות

אינו יתבר� שהוא כול�בגדרדהיות הרי העולמות,

עילאה חכמה ע� גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווי�

הספירה שהיא האצילות, עול� של חכמה (היינו

אלקי עול� שהוא עליו� היותר העול� של הראשונה

יתבר�. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווי� � ממש)

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שג� זהו

צדיקי� "רננו בו לפיבהוישנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

עשר של המדריגות לחילוקי רומזות הש� אותיות

השבת ביו� לשרשו האור עליית עני� וכ� הספירות),

בשבת), ומנוחה השביתה עני� נמש� זו עלי' (שבגלל

לה'), (שבת הוי' מש� היא שבת שקדושת לפי הוא

השתלשלות. סדר של אור



פה c"ag i`iyp epizeax zxezn

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

"כי יתבר�, אצלו שנאמר המנוחה עני� הוא וכ�
לפניו שיי� דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו
ברא בעמל שלא וכמחז"ל ח"ו, עייפות גדר יתבר�
עליית � הוא מנוחה פירוש אלא עולמו, את הקב"ה
היתה העול� דבריאת ומקור�. לשרש� יתבר� כוחותיו
הספירות, עשר (שה� הקב"ה של כוחותיו גילוי ידי על
ומקור� משרש� ומדות), דשכל סוגי� לשני הנחלקות
אל חזרה עליית� � היא ומנוחה והפעולה, הגילוי אל

ומקור�. שרש�

מאחר כי העולמות", "עליות עני� ג� וזהו
העולמות לכל החיות מקור שה� יתבר� שכוחותיו
עצמ� העולמות שג� בהכרח הרי למקור�, עולי�

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגת� עולי�

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää

משרש� הכוחות וירידת יציאת גדר � זה כל אמנ�
שיי� לא � ומקור� לשרש� חזרה ועליית� ומקור�,
דוקא דש� ההשתלשלות", שב"סדר בה"הארה" אלא
יש השתלשלות שבסדר היינו ומטה", "מעלה שיי�
דישנו אלקי, בהאור ומטה" ו"מעלה מדריגות חילוקי
מנוחה בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא שהוא כפי
ממדריגת�), למעלה העולמות עליית הפועל ושביתה
(שאז בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי ויש

למטה). יורדי� העולמות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äèîìù äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì
השבת, ליו� המעשה ימי ששת בי� החילוק וזהו
הקב"ה של שאורו דכמו מלאכה, תעשה ימי� דששת
ירידה של במצב הוא העולמות את ומחי' הבורא
במצב הוא האד� כ� השתלשלות", ב"סדר והתלבשות
ביו� ואח"כ מלאכה. בעשיית "התלבשות" של
האור עולה השבת דביו� דהיות תשבות, השביעי
עני� נמש� זה שמצד הרבה, נעלית יותר למדריגה
ממדריגת� עולי� שהעולמות העולמות" ד"עליות
האור למדריגת (היינו יותר עליונות למדרגות שלמטה
האד� על כ� על ומקורו), בשרשו שנמצא כפי האלקי

מלאכה. מעשיית לשבות

úôñåúá íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
ïåúáùå äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà
äðåéìòä äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî

.æà äìâúîä
טוב, ביו� מלאכה ואיסור השביתה עני� הוא עד"ז

בסדר וגילוי אור התוספת מאיר טוב שביו� דהיות

שהוא המנוחה, עני� להיות צרי� כ� על השתלשלות,

שהאד היינו "עלי'", להתעלותבחינת צרי� �

של העליונה המדריגה את לקבל שיוכל כדי ממדריגתו

רוחנית והתעלות טוב, ביו� המתגלה אור" ה"תוספת

גשמית. ממלאכה ושביתה באיסור מתבטאת זו

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

האלקי באור העלי' או הירידה זה, עני� כל אבל

או מלאכה עשיית או האד�, אצל ג� (המחייבת

בהאור אלא שיי� אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה

העני� שיי� דש� ההשתלשלות", שב"סדר האלקי

(כנ"ל). ומטה" "מעלה רוחניי�, מדריגות דחילוקי

ììë ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
לא עליו� היותר העול� מ� ונשא ר� יתבר� הוא

תחתו�, היותר מהעול� והבדלתו מרוממותו פחות

אינו יתבר� שהוא כול�בגדרדהיות הרי העולמות,

עילאה חכמה ע� גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווי�

הספירה שהיא האצילות, עול� של חכמה (היינו

אלקי עול� שהוא עליו� היותר העול� של הראשונה

יתבר�. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווי� � ממש)

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שג� זהו

צדיקי� "רננו בו לפיבהוישנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

עשר של המדריגות לחילוקי רומזות הש� אותיות

השבת ביו� לשרשו האור עליית עני� וכ� הספירות),

בשבת), ומנוחה השביתה עני� נמש� זו עלי' (שבגלל

לה'), (שבת הוי' מש� היא שבת שקדושת לפי הוא

השתלשלות. סדר של אור
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.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ית' ועצמותו מהותו נמש� שבו בפורי�, משא"כ
מלאכה. איסור עני� שיי� לא כנ"ל, עלמי� בגדר שאינו
"מעלה בו שיש השתלשלות, סדר של באור דרק
אור" ה"תוספת את לקבל שכדי לומר שיי� ומטה",
במצב ולהיות (הגשמית) ה"מטה" מ� לצאת צריכי�
מלאכה דעשיית האור, את לקבל כדי "רוחניות" של
עליו� אור לגילוי סתירה היא בגשמיות) (הטירדא
מהותו משא"כ ויו"ט; בשבת המאיר יותר רוחני
וחכמה כלל, עלמי� בגדר שאינו יתבר�, ועצמותו
הרי כנ"ל, יתבר� לפניו שווי� גשמיית ועשי' עילאה

כמו בדיוק גשמיות בעשי' להתגלות יכול יתבר� הוא

יותר "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות, בחכמה

מותר פורי� כ� ועל גשמית, עשי' מאשר יתבר� אליו

אינה גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתבר�. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

הדעת שמצד בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלי�

בשמחה אבל מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש

דחול עובדי� ועני� העבודה אי� הדעת, מ� שלמעלה

השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה

g wxt ypi` aiig d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âומע"ט תשובה בעני� הנ"ל עני� שרש להבי� יש
צדיקייא לאתבא אתא משיחא דמלכא ואי�
בבגדי יעקב שנתלבש מה (שזהו דוקא צדיקייא בתיובתא,
שרשו שיתק� כו' אלקי� דש� הברכו' לקבל החמודו' עשו
ליעקב אור תוס' עי"ז ושיגיע דוקא דתו"מ מ"ה ש� ע"י
עני� עיקר כללות שזהו דוקא לצדיקי' התשובה ע"י והוא
יעשו דצדיקי� כלל מוב� זה אי� באמת דהנה הנ"ל).
מעול� חטאו שלא בצדיקי' התשובה שיי� אי� תשובה
כנ"ל, מצ"ג גדולי' בע"ת למה הטע� להבי� יש וג� כו'.
ששב הבע"ת ממעלת יוגרע מעול� חטאו שלא בשביל וכי
הצדיקי' תשובת שתלוי זה מה להבי� יש וג� כו'. חטאו על
תחלה והנה כו'. לאתבא אתא שהוא דוקא משיח בביאת
מ"ה בחי' שזהו ובע"ת צדיקי' עני� בכללות להקדי� יש
אתא ומשיח ב"� בבחי' ובע"ת מ"ה בבחי' צדיקי' וב"�,

כו'. לשלימותו וב"� דמ"ה יחוד לייחד היינו כו'
ÔÈ·‰ÏÂ�מעני יוב� וב"� מ"ה דבחי' עני� ביאור הנה זה

בכל רואי' אנו דהנה למעלה, ושוב רצוא בחי'
ויוב� והתפשטות הסתלקות רו"ש בחי' בה� שיש הברואי'
המלאכי� דהנה דעשי', הגלגלי' עד עליוני' במלאכי' זה
בחי' הוא קדוש הפכי', ב' והמה וברו� קדוש אומרי'
דלית ההשגה מ� בער� ומובדל קדוש להיותו העלא'
המשכה בחי' הוא ה' כבוד וברו� כלל בי' תפיס' מחשב'
ומוכרח כו', העליו� ממקומו שיורד מטה למטה וירידה
התפעלו' מיני ב' הפכי' ב' שה� אלה מהשגות שמסתע�
דקדו"ש שמהתבוננו' ושוב רצוא והיינו הפכי' ב' שה�
ממקומו וההזזה הביטול בחי' שהוא רצוא בבחי' יתפעל
כבוד דברו"� ומהתבוננו' אי"� בבחי' חוצבו במקור ליכלל
למטה אלקו' גילוי שזהו מפני שו"ב בבחי' יתפעל כו'

ואנו שוב, בחי' וזהו אלקי' ופחד בירא' יתפעל בקרוב
בהיות למטה באד� שבלב עבודה בכל אלה עניני' ב' רואי'
כ"ע סובב בבחי' הא' בתפלה התבוננות מיני ב' שיש ידוע
מימות ומתנשא לבדו ומרומ� שמובדל קדו"ש בחי' שהוא

ו מקור בחי' מהיו' למעלה והיינו העולמי'עול� לחיי שרש
העולמי� חי שנק' קוד� יחיד מל� ונק' ליש מאי� להשפיע
לו יש שלא היינו שבמוח ההשגה מ� נפלא זה ודבר כו',
אי� שמשיג רק כו' ומקי� סובב הוא אי� ממש תפיס'
אלקו' עצמות לגבי ליש מאי� הנשפעי' לעולמו' ערו� שאי�
ומזה כו', הוי' קדוש בחי' וזהו כו' מחשב' לית וכי כלל
הנפלאה והתשוקה האהבה שהוא רצוא בבחי' בלב יתפעל
להיו' כו' המחשי� גופו מחומר לצאת התכללו' בבחי'
התפעלו' שכל כו' העליוני� החיי� בצרור צרורה נפשו
ה' מרחוק כאשר דוקא היינו האלקי לאי"� וביטול תשוקה
א� כו', ומופלא ומובדל קדוש שהוא אי� לו נראה
הפועל כח שהוא כ"ע ממלא ית' שהוא אי� הב' מהתבוננו'
ברא מי וראו מרו� שאו וכמ"ש ליש מאי� בנפעלי' האלקי
רגע שבכל אי� ודעתו מחשבתו יעמיק כאשר כו' אלה
הכל את שמחי' החיי� ממקור העול� חיות נמש� ורגע
בא וירא' פחד שכל לפי אלקי' ופחד ביראה יתפעל בפ"מ,
במערות ובאו וכמו דוקא אליו קרוב כשהמל� הקירוב מצד
נתפסת אלקי' ההשג' כאשר והיינו כו' ה' פחד מפני צורי'
בחוש ונרגש ערכו כפי ממש המוח בכלי דוקא ונרגשת
זא� די דערהערט ער (בל"א הטבעי בחוש המוח בהרגשת
גדול במורגש בא הלב התפעלות וכמ"כ כו'), מוח אי�
ששב שוב בחי' וזהו ממש מקרוב כרואה ופחד בירא'
כמ"ש לאחו"ר ישוב פחד מאיזה הנרתע כמו שהוא לאחור
אל שבא זהו שבודאי כו' מרחוק ויעמדו וינועו הע� וירא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

דבחי' בהסתלקו' ממקומו והזזה ההעלא' היפ� דוקא עצמו
ממקומו והזזה ביטול יש וירא' שבפחד (ואע"פ כו' הרצוא
הוא אבל כו') ארט פו� רירעט צו ווערט ער (בל"א ְֶֶָיותר
מבחו"� ולא נקש� לדא דא וארכבותי וכמו תוכו בתו�
מצד שבלב דתשוקה בהסתלקו' לב� ר� א� מא' וזהו כלל),
באמרו כו' שו"ב מיד כו' קדו"ש באמרו ההפלא' בחי'
ושוב רצוא והחיו' הקדש וחיו' במלאכי' וכמ"ש ברו"�
כשאו' כו', וממלא דסובב בהתבוננו' הנ"ל ע"ד שהוא
העליו� בקד"ש ההשג' העדר מצד ברצוא מתפעלי' קדו"ש
אוי"ר מהתפעלות למעלה לגמרי לאי� ביטול לבחי' באי'
באי� כאשר א� מה� ומובדל שנפלא מאחר כלל במורגש
אומרי' הנ"ל ממלא דבחי' השג' כמו ותפיס' השג' לכלל

זאת אלקי' שההשג' ומאחר כו', למטה מלמעלה ברו�
להתפעלו' בא ע"כ מדרגתו לפי מלא� בכל ונרגש נתפס
לפי דוקא מורגש"ת בהתפעלות שוב בחי' שזהו ופחד ירא'
אור בגילוי דוקא ותפיס' במחשבה השגתו התפעלו' ער�

ביטול רצוא בבחי' קדוש או' שהשרפי' וזהו בלתימקרוב.
בהתפעלו' ברו� או' והאופני' כלל בהשגת� מורגש
הבריא' בעול� ה� שהשרפי' לפי כו' ומדות בהשג' מורגשת
ואופני' קדו"ש בבחי' כו' בכורסייא מקננא עילא' דאימ"א
דוקא גדול וברעש ברו"� או' ממלא בבחי' שהשגת� ביצי'
היפו� שזהו לפי קדוש שאו' השרפי' לעומת ומתנשאי'
ובמורגש בגילוי בא ובאופני' נפלא' ההשג' שבשרפי' ממש
וד"ל. ברו"� ואו' השרפי' ולנגד לעומ"ת מתנשאי' ע"כ

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

‰˙ÚÂמעלינו להסיר שנצטוינו הערלה, העברת עני� יוב�
אלינו שיי� איננו כי לגמרי שמעלי� הזה ההעל�
טהור בי� ההבדלה בנוסח מזכירי� שאיננו כמו כלל*
המס� כי ה' אור בנפשותינו ויאיר יזרח ועי"ז כו', לטמא
התגלות ל' מילה פי' וזהו כנ"ל: הגילוי המונע הוא הזה
שבנפש מ"ה שבכח הביטול בחי' או"א התגלות י"ה מ"ל
אב כי אברה� שמ� והי' אבר� שמ� עוד יקרא ולא וז"ש
ראשית הוא אב פי' ה') י"ז (בראשית נתתי� גוי� המו�
(תהלי� ה' גוי� כל על ר� כמ"ש היינו ור� חכמה הגילוי
דאלקייא אלקא לי' קרו כי מה� רחוק שהוא ד') קי"ג
מבדיל מס� מחמת והיינו כבודו השמי� על ואומרי�
התפשטות בחי' ה' בו ניתוס� המילה וע"י הנ"ל דערלה
המו� אב שיקרא עד זורח אורו להיות הגילוי על המורה
שנפלו קדושה ניצוצי ה� הרבה גרי� שיתגיירו גוי�
בהסיר עליה� שיזרח אורו ע"י לקדושה ויתקרבו בקליפות
שפה עמי� אל אהפו� כתיב ולעתיד הנ"ל מבדיל מס�
דבר ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ט') ג' (צפני' ברורה
ויהי' וכל מכל הנ"ל מבדיל מס� שיעביר פי' ה') מ' (ישעי'
כמשל ה' פי הנק' ית' מלכותו מדת ע"י אלקות גילוי
ומדות שכל נפשיות הכחות כל מתגלי� יד� שעל האותיות
וכמו ממללא רוח כמו דבור ל' מ"ל מילה פי' ג"כ וזהו כו'

שנת"ל:

[הג"ה]
שיי� אי� כי זה בעני� נסתפקתי הזה המאמר בהעתקתי (*
והלא לישראל שיי� אי� לטמא טהור בי� שההבדלה לומר
הנאכלת החי' בי� להבדיל ובהמה חי' בסימני לבדוק נצטוו
היא הנוגה אי� וג� הטמאות דג"ק תאכל לא אשר ובי� דנוגה
ואחר נוגה, בירורי הוא העבודה ועיקר הנ"ל טמאה הבדלה
שנעשו וחולי� והמעקה, החשמ"ל הוא הפרכת כי י"ל הישוב
בי� מבדלת ונוגה החול, בימי השולט סנדל הוא עטה"ק
עצמה בה ומ"מ לטמא טהור בי� הבדלה היא לג"ק קדושה
כי לחול שבת בי� בהבדלה זה מזכירי� שאיננו ומה טוב, יש
רק סנדל באמצעות כ"א באמצעיתה השפע מקבלי� איננו
ולקרב לבדוק נצטוינו אלקית השפע קבלתינו שאחר
הטמאי� ולהרחיק למחיצתינו לעלות שיכול הטהורי�
שעיקרה י"ל הערלה אבל בנוגה הוא זה והבירור למחיצת�
מה וז"ש לגמרי, אותה ודוחי� אות� כורתי� לכ� דנוגה רע
שלנו הבהמית נפש ג� כי ב') ז' (שה"ש בנעלי� פעמיי� יפו
מאופני� לשרשה באת שבה הרע ואתהפכא אתכפיי' כד

מעלה: למעלה מ"� בסוד ועולת נעל הנק' הנ"ל
יש היסוד שסביב האריז"ל מ"ש פח"ח דברי מוב� ומעתה
נוגה ערלה ואח"כ הנ"ל פרכת בחי' החשמ"ל לבוש
כו' אותה ומעבירי� וכורתי� לטהור טמא שבי� הבדלה
הערלה: העברת בעני� הראשו� החלק ביאור ונשל�

dlin zevn ± zeevnd xtq

•



פז c"ag i`iyp epizeax zxezn

דבחי' בהסתלקו' ממקומו והזזה ההעלא' היפ� דוקא עצמו
ממקומו והזזה ביטול יש וירא' שבפחד (ואע"פ כו' הרצוא
הוא אבל כו') ארט פו� רירעט צו ווערט ער (בל"א ְֶֶָיותר
מבחו"� ולא נקש� לדא דא וארכבותי וכמו תוכו בתו�
מצד שבלב דתשוקה בהסתלקו' לב� ר� א� מא' וזהו כלל),
באמרו כו' שו"ב מיד כו' קדו"ש באמרו ההפלא' בחי'
ושוב רצוא והחיו' הקדש וחיו' במלאכי' וכמ"ש ברו"�
כשאו' כו', וממלא דסובב בהתבוננו' הנ"ל ע"ד שהוא
העליו� בקד"ש ההשג' העדר מצד ברצוא מתפעלי' קדו"ש
אוי"ר מהתפעלות למעלה לגמרי לאי� ביטול לבחי' באי'
באי� כאשר א� מה� ומובדל שנפלא מאחר כלל במורגש
אומרי' הנ"ל ממלא דבחי' השג' כמו ותפיס' השג' לכלל

זאת אלקי' שההשג' ומאחר כו', למטה מלמעלה ברו�
להתפעלו' בא ע"כ מדרגתו לפי מלא� בכל ונרגש נתפס
לפי דוקא מורגש"ת בהתפעלות שוב בחי' שזהו ופחד ירא'
אור בגילוי דוקא ותפיס' במחשבה השגתו התפעלו' ער�

ביטול רצוא בבחי' קדוש או' שהשרפי' וזהו בלתימקרוב.
בהתפעלו' ברו� או' והאופני' כלל בהשגת� מורגש
הבריא' בעול� ה� שהשרפי' לפי כו' ומדות בהשג' מורגשת
ואופני' קדו"ש בבחי' כו' בכורסייא מקננא עילא' דאימ"א
דוקא גדול וברעש ברו"� או' ממלא בבחי' שהשגת� ביצי'
היפו� שזהו לפי קדוש שאו' השרפי' לעומת ומתנשאי'
ובמורגש בגילוי בא ובאופני' נפלא' ההשג' שבשרפי' ממש
וד"ל. ברו"� ואו' השרפי' ולנגד לעומ"ת מתנשאי' ע"כ

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

‰˙ÚÂמעלינו להסיר שנצטוינו הערלה, העברת עני� יוב�
אלינו שיי� איננו כי לגמרי שמעלי� הזה ההעל�
טהור בי� ההבדלה בנוסח מזכירי� שאיננו כמו כלל*
המס� כי ה' אור בנפשותינו ויאיר יזרח ועי"ז כו', לטמא
התגלות ל' מילה פי' וזהו כנ"ל: הגילוי המונע הוא הזה
שבנפש מ"ה שבכח הביטול בחי' או"א התגלות י"ה מ"ל
אב כי אברה� שמ� והי' אבר� שמ� עוד יקרא ולא וז"ש
ראשית הוא אב פי' ה') י"ז (בראשית נתתי� גוי� המו�
(תהלי� ה' גוי� כל על ר� כמ"ש היינו ור� חכמה הגילוי
דאלקייא אלקא לי' קרו כי מה� רחוק שהוא ד') קי"ג
מבדיל מס� מחמת והיינו כבודו השמי� על ואומרי�
התפשטות בחי' ה' בו ניתוס� המילה וע"י הנ"ל דערלה
המו� אב שיקרא עד זורח אורו להיות הגילוי על המורה
שנפלו קדושה ניצוצי ה� הרבה גרי� שיתגיירו גוי�
בהסיר עליה� שיזרח אורו ע"י לקדושה ויתקרבו בקליפות
שפה עמי� אל אהפו� כתיב ולעתיד הנ"ל מבדיל מס�
דבר ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ט') ג' (צפני' ברורה
ויהי' וכל מכל הנ"ל מבדיל מס� שיעביר פי' ה') מ' (ישעי'
כמשל ה' פי הנק' ית' מלכותו מדת ע"י אלקות גילוי
ומדות שכל נפשיות הכחות כל מתגלי� יד� שעל האותיות
וכמו ממללא רוח כמו דבור ל' מ"ל מילה פי' ג"כ וזהו כו'

שנת"ל:

[הג"ה]
שיי� אי� כי זה בעני� נסתפקתי הזה המאמר בהעתקתי (*
והלא לישראל שיי� אי� לטמא טהור בי� שההבדלה לומר
הנאכלת החי' בי� להבדיל ובהמה חי' בסימני לבדוק נצטוו
היא הנוגה אי� וג� הטמאות דג"ק תאכל לא אשר ובי� דנוגה
ואחר נוגה, בירורי הוא העבודה ועיקר הנ"ל טמאה הבדלה
שנעשו וחולי� והמעקה, החשמ"ל הוא הפרכת כי י"ל הישוב
בי� מבדלת ונוגה החול, בימי השולט סנדל הוא עטה"ק
עצמה בה ומ"מ לטמא טהור בי� הבדלה היא לג"ק קדושה
כי לחול שבת בי� בהבדלה זה מזכירי� שאיננו ומה טוב, יש
רק סנדל באמצעות כ"א באמצעיתה השפע מקבלי� איננו
ולקרב לבדוק נצטוינו אלקית השפע קבלתינו שאחר
הטמאי� ולהרחיק למחיצתינו לעלות שיכול הטהורי�
שעיקרה י"ל הערלה אבל בנוגה הוא זה והבירור למחיצת�
מה וז"ש לגמרי, אותה ודוחי� אות� כורתי� לכ� דנוגה רע
שלנו הבהמית נפש ג� כי ב') ז' (שה"ש בנעלי� פעמיי� יפו
מאופני� לשרשה באת שבה הרע ואתהפכא אתכפיי' כד

מעלה: למעלה מ"� בסוד ועולת נעל הנק' הנ"ל
יש היסוד שסביב האריז"ל מ"ש פח"ח דברי מוב� ומעתה
נוגה ערלה ואח"כ הנ"ל פרכת בחי' החשמ"ל לבוש
כו' אותה ומעבירי� וכורתי� לטהור טמא שבי� הבדלה
הערלה: העברת בעני� הראשו� החלק ביאור ונשל�

dlin zevn ± zeevnd xtq

•



c"agפח i`iyp epizeax zxezn

.c
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כמשמעו‡Ì�Ó[מח)] שהוא אית�, מבחי' שיומש� בכדי
לקמ� כמשי"ת השפעה העדר שה"ע קשה
ערו� אי� באמת שהרי מדות, בחי' הוא נחל לבחי' אי"ה,

המוחי� לגבי המשלי�91המדות בעני� וכמש"ל כלל,
כלל,92דארי' ביניה� ערו� שאי� דחכמה ארי' לגבי דחסד

שעני� לעול�, תורה קדמה שנה אלפי' שארז"ל מה שז"ע
שהרי במדרגה, קדמה כ"א בזמ� שקדמה פי' אי� קדמה פי'
ומחודש נברא הוא שהזמ� זמ�, ג� הי' לא שנבה"ע קוד�
במעלה כנ"ל הוא קדמה פי' אלא כו', דעול� המקו� כמו
עני� שהרי בפעולת�, ג� ה� מחולקי� ולכ� ומדרגה,
שזהו והחסד, הטוב השפעת הו"ע החסד מדת עד"מ המדות
אבל להתרח�, או להתחסד מי על נברא מציאות שיש רק
או להתחסד מי על עוד נברא מציאות עדיי� יש כשלא
עני� כל שהרי לגמרי, המדה מהות מתבטל הרי להתרח�
ממילא להתחסד מי על יש וכשלא להתחסד הוא החסד
ממילא לית� למי עני יש כשלא עד"מ לגמרי, המדה מתבטל
בעול� עכ"פ נמצא הי' וא� זה, של הנדיבות מדת מתבטל
ימצא אי' הנדיב אצל מתעורר שמ"מ לומר יכולי' היינו עני
קוד� וכ"ש אד� עוד שנברא קוד� אבל לו, להשפיע עני
אינו להשפיע למי כלל יש שלא שמאחר לגמרי שנבה"ע
שיהי' עדיי� ידוע אינו ג"ז שהרי וכלל, כלל המדה מתעורר
אבל באד�, הוא כ"ז אמנ� לעני. ההשפעה מדת ושיהי' עני
שנת"ל והג� שנברא, קוד� ג� אלו בחי' שייכי� למעלה

וחסדי� רחמי� זכור בעני� הנה93ובכ"מ המה מעול� כי
לא שא� לומר א"א מ"מ לעולמות, שייכי� שה� הפי'
השפעת אחר באופ� הי' שאפשר המדה, מתבטל הי' העול�

באלקות, ג� לומר נוכל זה אלא תמצא, אלק' והחקר המדות
שהמדות יודעי� אנו המדות עני� כעת משיגי� שאנו שכמו
למה כלל יודעי� אנו אי� העול� ובלא לעולמות, שייכי�
בפ"ע לישב יוכל הרי החכמה עני� אבל כו', המדה עני� הוא
הדברי� לסדר מי לפני יש לא כי הג� השכלות ולהשכיל
שנה, י"ג במערה שישב רשב"י וכמו כלל לו ולהשפיע
וע' יאיר, ב� פנחס ר' לגבי כמארז"ל אצלו ניתוס� ואעפ"כ

ברא אשר בד"ה באריכות ואדרבה94מזה לעשות, אלקי'
לשפוט הדבר אמיתות על לבוא כשצריכה החכ' פעולת עני�
בהעדר לגמרי שותק ה"ה אז הוא, כ� או הוא כ� א� בשכלו
איבער (בל"א הוא שכ� בהנחה א"ע שיניח עד ההשפעה
במשנה מצינו ולכ� אזוי). ציא אזוי גופא זי� בא לייגי�
פירושי' ב' בזה ויש זוגות, זוגות מזדווגי� שהיו דסנהדרי�

והרמב"� זוגו,95רש"י ב� ע� או לעצמו ואחד אחד כל או ,
יחד הלילה כל ישבו לא למה ולכאו' ביחד. הכל לא עכ"פ
אלא הוא, אי� העני� על לבוא הדבר סוד ימתיקו ויחדיו
שיהי' טוב יותר העני� אמיתות על לבוא שבכדי צ"ל ע"כ
לבד, זוגו ב� ע� או יחד, כול� שיהיו מכמו לעצמו כאו"א
השפעה, שלצור� ההעל� מאיר זוגו ב� ע"י כי שי"ל והיינו
עצמו, שלצור� הכללי מהעל� גילוי לידי לבוא יוכל ואז
והמדות שהחכ' מזה היוצא עכ"פ אי"ה. לקמ� מזה כמשי"ת
גילוי מצד וה� עצמ� מצד ה� בתכלית, זמ"ז ה� רחוקי�
שהוא אית� מבחי' שיומש� בכדי וא"כ ומדריגות�, בחי'
מדות בחי' נחל לבחי' ההשפעה, העדר בחי' קשה כמשמעו
להיות צרי� לזולתו, השפעה בחי' ה"ה מהות� כל שה�

ביניה�. ממוצע
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תש"ח ואיל�. קסח ע' עזר"ת ואיל�. נד ע' תרל"ד תקמ�מא. ע' ח"ב

ועוד. ואיל�. 272 ע'
(92'ix`c milynd oipra l"ynkeלעיל) מט� את הר� ואתה ד"ה :

רפח�ט). ע'
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‰p‰Âמ�תר ה�לכ�ת �ספירת ��מ�� ההמ�כה �ר� ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מ�חינת והח��ת הא�ר �ה�א ה�נה �רא� ְְְְִִֶַַַַַָָָֹמלכ�ת
א�ר �חינת ה�א הרי מלכ�ת, �בחינת ��מ�� �ע�יק ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָחסד
אל ��תק�ל אפ�ר ואי �לל לפרטי� נתח�ק ולא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ללי
ידי על זה� �מק�לי� הא�ר ��תק�ל �בכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמק�לי�,
החסד את המח�קי� �ה� �ע�יק, גב�ר�ת ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ�חינת
ידי �על החסד אמי�ת עי�ר יתק�י� זה ידי �על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלחלקי�,
��מי� �ב�ר�ת �כעני� החסד, את לק�ל ה�בראי� י�כל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
�כלית וזה� טי�י� טי�י� ��תח�קי� �גב�רה ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָ���רדי�
האר� את והרוה דוקא זה ידי �על החסד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָואמי�ית
ה��צא �ה��ל �אד�, ה�פ� �כח�ת וכ� והצמיח�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ליד�
מ�צא�ת �ה' לא�ת��ת �מתח�ק ���ט ק�ל ה�א ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָמהבל
ה' ידי על והיינ� כו' מהחי� גיכ"ק מה�ר�� אחה"ע ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָה�ה
ה�הר �הק�מת וכדאיתא ה���ר, מק�ר מנצפ"� ְְְְְְִִִַַַַַָָֹגב�ר�ת
על למהוי אצטרי� �רכה �ל ��ס א�א, י��ע�ת ��ס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ�עני�
וה� גב�ר�ת, ה' �חינת �ה� �� �מב�אר אצ�עי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחמ�
י��ע�ת, איקרי� חמ� ואי��� �כאמר� י��ע�ת נקרא� ְְְְְְְְְֲִִִִֵַָָ�וקא
גב�ר�ת ה' �ה� ז��ת] מ�ה [ר�י הרמ''ז �פיר�� �� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוע��

�ע�יק. מיס�ד ְְִִִַַָה�מ�כ�ת
e‰ÊÂמ�ל �ר� על �כמ� אצ�ע�ת, ה' גב�ר�ת הה' ��קרא� ¿∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ

ה�ח הרי אצ�ע�ת לה' התח�ק�ת� ק�ד� ה�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�ד
אצ�ע�ת לה' �כ��תח�קת התח�ק�ת, �לי �יחד �� ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�ל�ל
מצ�מצ� �רטי �ח אצ�ע לכל ��היה הה�א �ח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמתח�ק
(�ת���ת �גמרא וכדאיתא כו' קמיצה וז� זרת ז� עצמ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�פני
ז� והתח�ק�ת עבידא למי�תי� וחדא חדא �כל ו��) א ְְְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָה.
החסד, אמי�ית ה� א�� גב�ר�ת ה' א� �ב�ר�ת �חינת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַהיא
יכ�ל היה לא האצ�ע�ת ח��ק ב� היה לא א� ה�ד ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ�הרי
א�� �ע���ת ��ל לכ��ב ולא �פע��ה מלאכה �� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָֹלע��ת
עצמ� �ה�ד �הג� נמצא האצ�ע�ת, ידי על �וקא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָנע��ת
גב�ר�ת ה' ידי על לא א� מק�� מ�ל ה�ח �לל�ת ְְְִִִֵַַַָָָֹֹהיא
וה��עה �ע��ה להי�ת יכ�ל היה לא האצ�ע�ת ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָֹ�חי��ק
�ע��ת �למ�ת ה� א�� גב�ר�ת ה' הרי �� וא� ���ד, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹמה�ח

הנ"ל. ��מי� �ב�ר�ת �כעני� ְְְְִִֶֶַַַַָהחסד

e‰ÊÂ�זה� י��ע�ת, ��� הנ"ל �ב�ר�ת ��קרא� מה עני� ¿∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַ
אצ�עי� ה' על להי�ת צרי� �רכה �ל ���ס �� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָג�

�מ� ה��וקא. ��� גב�ר�ת �הה' ע�יק �בחינת ��� ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�מאלא לית �הא חסדי�, �הה' �מי�חד�ת �ל�ל�ת ְְְְְֲִֵַַַָָָָָו�אי
��מ�ה, ה�ב�ר�ת �ל מי��ק מה� ולכ� ע�יקא, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�האי
�כמ� ��ר��, א�א נמ�קי� ה�יני� אי� מעני� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�כיד�ע
נקרא כ� �י על וא� ה��פר, �כ�ונת ח�י� ע� �פרי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��ת�ב
הה' �ע��ת �לימ�ת נמ�� יד� ועל ��ה� גב�ר�ת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָה'
אל להתק�ל ���כל �כדי ה�פע ��תח�ק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָחסדי�
ואחד אחד לכל החסד נמ�� זה ידי על וג� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�בראי�,

�פרט. ְְִִִֵַָָמה�בראי�
‰p‰c�ה���רי וי�� ה�נה �רא� ��מ�� החסד �חינת ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

חסד המ�כת �חינת ה�א �ע�יק חסדי� ה' ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמ�חינת
��מ�כי� �ע�יק גב�ר�ת והה' הע�ל�, לכלל�ת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ�ללי
��ה �פרט נברא לכל החסד �חינת ��תח�ק ה�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�נעילה
נמ�� זה ידי על וג� ואחד, אחד לכל י�מ�� החסד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמ�
למק�� מ�אי י�תר ותת��ט ה�פע ת�מ�� ��א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהח�ת�
ידי �על החיצ�ני�, יניקת תהיה ��א והיינ� צרי�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אי�
גב�ר�ת, הה' �חינת ידי על ואחד אחד לכל החסד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��מ��
תהיה לא מ�ילא הג�לה, �בחינת החסד ה��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אה
�לי �בחינת ה�א ��הא�ר �דוקא החיצ�ני�, יניקת ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָמ�ה
למק�� �� ���מ�� להי�ת ויכ�ל �י�תר ית��ט אז ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָגב�ל
נמ�� אינ� הג�לה �בחינת ��ה�א אבל רא�י, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�אינ�

רא�י. �אינ� ְֵֶָָלמק��
e‰ÊÂתהיה לא ואחד אחד �בכל גב�ר�ת, הה' עני� �� ג� ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

וזה� אליו. ��מ�� החסד מה��עת החיצ�ני� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיניקת
ה��עת ונחלק ��ח�� מה �היינ� �נעילה הח�ת� ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעני�

ואחד. אחד לכל �פרט ְְְִֶֶֶֶַָָָָהחסד
.¯evÈ˜��מ�� ה�פע מח�ק�ת �ע�יק גב�ר�ת ה' ƒְְְְְִִֶֶַַַַָ

מח�קי� מ�צא�ת ה' ��מי�, �ב�ר�ת ְְְְְְִִַַָָ�מלכ�ת,
ה� יד� ועל ה�ללי �ח מח�קי� אצ�ע�ת ה' ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹה��ל,
�כדי הח�ת� אצ�עי�, ה' על �יתבא י��ע�ת ��ס ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָה�ע���ת,

�פרט. אחד �לכל הרא�י למק�� י�יע ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�פע
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‰p‰Âמ�תר ה�לכ�ת �ספירת ��מ�� ההמ�כה �ר� ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מ�חינת והח��ת הא�ר �ה�א ה�נה �רא� ְְְְִִֶַַַַַָָָֹמלכ�ת
א�ר �חינת ה�א הרי מלכ�ת, �בחינת ��מ�� �ע�יק ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָחסד
אל ��תק�ל אפ�ר ואי �לל לפרטי� נתח�ק ולא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ללי
ידי על זה� �מק�לי� הא�ר ��תק�ל �בכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמק�לי�,
החסד את המח�קי� �ה� �ע�יק, גב�ר�ת ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ�חינת
ידי �על החסד אמי�ת עי�ר יתק�י� זה ידי �על ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלחלקי�,
��מי� �ב�ר�ת �כעני� החסד, את לק�ל ה�בראי� י�כל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה
�כלית וזה� טי�י� טי�י� ��תח�קי� �גב�רה ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָ���רדי�
האר� את והרוה דוקא זה ידי �על החסד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָואמי�ית
ה��צא �ה��ל �אד�, ה�פ� �כח�ת וכ� והצמיח�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ליד�
מ�צא�ת �ה' לא�ת��ת �מתח�ק ���ט ק�ל ה�א ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָמהבל
ה' ידי על והיינ� כו' מהחי� גיכ"ק מה�ר�� אחה"ע ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָה�ה
ה�הר �הק�מת וכדאיתא ה���ר, מק�ר מנצפ"� ְְְְְְִִִַַַַַָָֹגב�ר�ת
על למהוי אצטרי� �רכה �ל ��ס א�א, י��ע�ת ��ס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ�עני�
וה� גב�ר�ת, ה' �חינת �ה� �� �מב�אר אצ�עי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחמ�
י��ע�ת, איקרי� חמ� ואי��� �כאמר� י��ע�ת נקרא� ְְְְְְְְְֲִִִִֵַָָ�וקא
גב�ר�ת ה' �ה� ז��ת] מ�ה [ר�י הרמ''ז �פיר�� �� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוע��

�ע�יק. מיס�ד ְְִִִַַָה�מ�כ�ת
e‰ÊÂמ�ל �ר� על �כמ� אצ�ע�ת, ה' גב�ר�ת הה' ��קרא� ¿∆ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ

ה�ח הרי אצ�ע�ת לה' התח�ק�ת� ק�ד� ה�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�ד
אצ�ע�ת לה' �כ��תח�קת התח�ק�ת, �לי �יחד �� ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�ל�ל
מצ�מצ� �רטי �ח אצ�ע לכל ��היה הה�א �ח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמתח�ק
(�ת���ת �גמרא וכדאיתא כו' קמיצה וז� זרת ז� עצמ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�פני
ז� והתח�ק�ת עבידא למי�תי� וחדא חדא �כל ו��) א ְְְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָה.
החסד, אמי�ית ה� א�� גב�ר�ת ה' א� �ב�ר�ת �חינת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַהיא
יכ�ל היה לא האצ�ע�ת ח��ק ב� היה לא א� ה�ד ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ�הרי
א�� �ע���ת ��ל לכ��ב ולא �פע��ה מלאכה �� ְְְְְֲִֵֶַָָָָָֹלע��ת
עצמ� �ה�ד �הג� נמצא האצ�ע�ת, ידי על �וקא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָנע��ת
גב�ר�ת ה' ידי על לא א� מק�� מ�ל ה�ח �לל�ת ְְְִִִֵַַַָָָֹֹהיא
וה��עה �ע��ה להי�ת יכ�ל היה לא האצ�ע�ת ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָֹ�חי��ק
�ע��ת �למ�ת ה� א�� גב�ר�ת ה' הרי �� וא� ���ד, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָֹמה�ח

הנ"ל. ��מי� �ב�ר�ת �כעני� ְְְְִִֶֶַַַַָהחסד

e‰ÊÂ�זה� י��ע�ת, ��� הנ"ל �ב�ר�ת ��קרא� מה עני� ¿∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַ
אצ�עי� ה' על להי�ת צרי� �רכה �ל ���ס �� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָג�

�מ� ה��וקא. ��� גב�ר�ת �הה' ע�יק �בחינת ��� ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�מאלא לית �הא חסדי�, �הה' �מי�חד�ת �ל�ל�ת ְְְְְֲִֵַַַָָָָָו�אי
��מ�ה, ה�ב�ר�ת �ל מי��ק מה� ולכ� ע�יקא, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�האי
�כמ� ��ר��, א�א נמ�קי� ה�יני� אי� מעני� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�כיד�ע
נקרא כ� �י על וא� ה��פר, �כ�ונת ח�י� ע� �פרי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ��ת�ב
הה' �ע��ת �לימ�ת נמ�� יד� ועל ��ה� גב�ר�ת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָה'
אל להתק�ל ���כל �כדי ה�פע ��תח�ק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָחסדי�
ואחד אחד לכל החסד נמ�� זה ידי על וג� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�בראי�,

�פרט. ְְִִִֵַָָמה�בראי�
‰p‰c�ה���רי וי�� ה�נה �רא� ��מ�� החסד �חינת ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

חסד המ�כת �חינת ה�א �ע�יק חסדי� ה' ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמ�חינת
��מ�כי� �ע�יק גב�ר�ת והה' הע�ל�, לכלל�ת ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ�ללי
��ה �פרט נברא לכל החסד �חינת ��תח�ק ה�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�נעילה
נמ�� זה ידי על וג� ואחד, אחד לכל י�מ�� החסד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמ�
למק�� מ�אי י�תר ותת��ט ה�פע ת�מ�� ��א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהח�ת�
ידי �על החיצ�ני�, יניקת תהיה ��א והיינ� צרי�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אי�
גב�ר�ת, הה' �חינת ידי על ואחד אחד לכל החסד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��מ��
תהיה לא מ�ילא הג�לה, �בחינת החסד ה��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אה
�לי �בחינת ה�א ��הא�ר �דוקא החיצ�ני�, יניקת ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָמ�ה
למק�� �� ���מ�� להי�ת ויכ�ל �י�תר ית��ט אז ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָגב�ל
נמ�� אינ� הג�לה �בחינת ��ה�א אבל רא�י, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�אינ�

רא�י. �אינ� ְֵֶָָלמק��
e‰ÊÂתהיה לא ואחד אחד �בכל גב�ר�ת, הה' עני� �� ג� ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

וזה� אליו. ��מ�� החסד מה��עת החיצ�ני� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיניקת
ה��עת ונחלק ��ח�� מה �היינ� �נעילה הח�ת� ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעני�

ואחד. אחד לכל �פרט ְְְִֶֶֶֶַָָָָהחסד
.¯evÈ˜��מ�� ה�פע מח�ק�ת �ע�יק גב�ר�ת ה' ƒְְְְְִִֶֶַַַַָ

מח�קי� מ�צא�ת ה' ��מי�, �ב�ר�ת ְְְְְְִִַַָָ�מלכ�ת,
ה� יד� ועל ה�ללי �ח מח�קי� אצ�ע�ת ה' ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹה��ל,
�כדי הח�ת� אצ�עי�, ה' על �יתבא י��ע�ת ��ס ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָה�ע���ת,

�פרט. אחד �לכל הרא�י למק�� י�יע ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�פע
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‰�‰Â�מ בנ"י ויאנחו ע"י הנה מצרי� שבגלות כש�
זכינו האלקי� אל שועת� ותעל ויזעקו העבודה
דגלות לב� וצעק העבודה שקידת ע"י כמו"כ הנה למ"ת,
בזח"א אי' דהנה התורה. פנימי' לגילוי יזכו האחרו� זה
בקושיא, קשה בעבודה חייה� את וימררו ע"א, דכ"ז
עבודה ובכל הלכתא, בלבו� ולבני� וחומר, בקל בחומר
משנה. דא בפר� כו' עבודת� כל את ברייתא, דא בשדה
גשמי' בדברי� ונתלבשה למטה שירדה התורה עני� דכל
ית'. חכמתו גזירת ע"פ שה� כמו בירורי� לברר בכדי הוא

כ�47וכמאמר אומר שגוזר המל� וכמו מלכתא מתניתי�
מותר זה טהור וזה טמא שזה אומר גוזר המשנה כ� וכ�,

וכמא' אסור, מבררת48וזה התורה דחכמת אתברירו. בחכ'
ופי' אסור, וזה מותר שזה ואומרת שפוסקת עי"ז בירורי�
ויוכל החיצוני� בידי וקשור אסור שאינו מה הוא מותר

הנפש הוא הד� כי בקדושה. וליכלל מאכל49לעלות ומכל .
מוחא אינו� שליטי� תלת כי ובשר, לד� נהפ� יאכל אשר

וכבדא נשמה50ליבא נר"� בחי' לג' כללי' כלי� ג' שה�
בכבד ונפש בלב רוח וכמו51במוח נה"י. חג"ת חב"ד וה� .

עד בירור אחר בבירור מתברר מאכל דבר כל הרי בגשמי'
עוד, ומתברר בהכבד נכלל ההוא שהד� ד�, ממנו שנעשה
להתברר עולה והמובחר הלב, ע"י להתברר עולה והמובחר
נה"י בחי' שהוא בכבד דנפש ברוחני' כ"ה הנה המוח. ע"י
מצוה לדבר הר� כמו חיצוני� באברי� המצות קיו� 52שה�

בתורה, גופו את המייגע וכ� בפועל, העבודה שהוא
עצמו הוא53והמרעיב בלב ורוח ותחנוני�. בתפלה להארי�

ובלימוד המצות בקיו� החיות שה� חג"ת מדות בחי'
תפלה זו שבלב בעבודה וההתעסקות להתבונ�54התורה

ונשמה פרטית. ובהשגחה מאי� יש בבריאה אלקי בעני�
ויודע בזה שכלו כל שמניח בתורה היגיעה שהו"ע במוח
רב בעיו� התורה פנימי' ולומד ית' ורצונו חכמתו שזהו
בו ופועל היטב בשכלו ונתפסי� מושגי� העניני� להיות

לשנות הטבעי� מדותיו וזיכו� בבירור טובה התעוררות
אצלו יקר ונעשה בתפלה הוי' אל ולהתקרב שלו הרגילות
באברי המלובשי� נפשו בכחות הוא דכ"ז ה'. מצות קיו�
יד� ועל שבה� אוכל, שהוא מהמאכלי� הניזוני� הגו�
האכילה בכח וכאשר הגו�, ע� הנפש וחבור קישור מתחזק
ומקיי� נפשו ובכל לבבו בכל ומתפלל לומד הוא ההיא
שבהמאכלי� הניצוצות מתבררי� עי"ז הנה ה' מצות

אור ומוסיפי� בקדושה ונכללי� כאשר55ועולי� הוא דכ"ז .
ברורי� הבלתי מאכלות אבל תורה. ע"פ מותר הוא המאכל

בי"ש התורה ע"פ גמור שלומד56בהיתר הג� הנה ברורה
בקדושה. ונכללת עולה אינה ההיא האכילה בכח ומתפלל

דכתיב מאי אריב"ל ב') דע"ב (יומא ארז"ל וזאת57דהנה
לא חיי�, ס� לו נעשית זכה וגו', משה ש� אשר התורה
בתורה לימודו כאשר היינו דזכה מיתה. ס� לו נעשית זכה
ע"פ ה� הוראותיו כל הנה דאז ה' ביראת וברורה זכה הוא
ע"פ בה� שמשתמש הדברי� כל הנה אז ה', תורת
שלומד הג� הנה זכה לא וא� חיי�. ס� לו נעשו הוראותיו
ח"ו ושוכח בלבד שכלית ידיעה כמו אצלו הוא אבל תורה
חכמתו ובכח ית', ורצונו חכמתו שזהו התורה נות� על
דיר"ש, בהבהירות זכי� אינ� אבל שונות סברות ממציא
וכמו מיתה. ס� לו נעשה ח"ו הלכות הפסקי הנה אז
כחותיו, מתחזקי� טוב מאכל אוכל דכאשר בגשמיות
ובלבני� בחמר וזהו ר"ל. נחלה אז רע מאכל אוכל וכאשר
התורה ע"פ הנה זה וג� שכלי�, השגות ה� וג"ש דק"ו
וטע� איש. מפי איש קבלה ע"פ ה� כאשר דוקא רק הוא
בא והוא אלקי שכל הוא שבתורה שהשכל לפי הוא הדבר
דברי להיות הוא בתורה היגיעה עני� וכל בקבלה. רק
התורה. אל כלי שיהי' והיינו ולבו במוחו חקוקי� התורה
דזהו אש. ע"י הוא ליבו� וכל הלכתא. ליבו� ובלבני� וזהו
כי ה' אל ולהתחנ� באהוי"ר לבבו את להלהיב התפלה אש

לתורה. יזכה

'ebe miwel`d jl ozie d''c

•

סע"ב.47) כח, ביצה
דרושי48) (שער ח שער חיי� ע� סע"ב. רנד, (היכלות) זח"ב ראה

יח פ"ו. ומ"ד)נקודות) מ"� (שער לט שער פ"ה. ניצוצי�) רפ"ח (שער
המצוות ספר סכ"ח. ב). (קמד, ס"כ הקודש אגרת תניא א. דרוש
המאמרי� ספר תתסג. ע' ח"ג אמור אוה"ת ב. סו, ב. לא, להצ"צ

.55 ע' תש"ט .206 ע' תש"ח
כג.49) יב, ראה פ'
א.50) קנג, זח"ב

וש"נ.51) ואיל�. קלא ס"ע לעיל ראה
ש�52) הזק� אדמו"ר שו"ע יב. סעי� צ סימ� או"ח טושו"ע ראה

ועוד. יג. סעי�
א.53) ק, סנהדרי� ראה
א.54) ב, תענית
פ"ז.55) תניא ראה
שמי�.56) ביראת =

מד.57) ד, ואתחנ�
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.Êהשנה בראש שנים הרבה שהיה שי' מאנ"ש אחד

מוהר"ש אדמו"ר כ"ק הסבא, אצל בליובאוויטש

תרמ"א השנה שבראש לי, כותב זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

צדיק שאפילו השנה, ראש של במאמר מהסבא שמע

� הגוף חלישות מחמת תורה מתלמוד המתבטל גמור

הלב. מעומק שלימה תשובה לעשות צריך

חיהמהסבא, דרישתשלום לשמוע לי נעים זהמאד היה

שנים. וחמש חמשים חמשים, לפני שנאמרה אימרה

עילאה, תשובה היא שלימה שתשובה יודעים כולנו

טובה וקבלה העבר על חרטה היא שענינה התשובה שכן

היא שלימה תשובה אך תתאה. תשובה היא להבא, על

עילאה. תשובה

מתגעגע, הוא אליה בחיים, שאיפה רגיל אדם לכל

לו. טוב � אליה מגיע הוא וכאשר שואף, הוא אליה

תוקף גם מהותו. ערך לפי היא אחד כל של שאיפתו

לו שנעשה הטוב ומדת שואף שהוא למה השתוקקותו

מדריגת במעלת תלוי � לשאיפתו מגיע הוא כאשר

הנפש. וכוחות החושים

צדיק של וכשרונותיו חושיו להגדיר קל לא בכלל

מכל גמור. צדיק של שאיפתו לתאר קשה במילא גמור,

להתבונן בכוחו ויש העמקה של בחוש שניחון מי מקום

צדיק של שלימה שתשובה יבין גמור, צדיק של בשאיפתו

עילאה. שבתשובה השניה המדריגה היא גמור

עילאה תשובה של הענין טעם בטוב מוסבר בחסידות

עילאה. לתשובה תתאה תשובה שבין וההבדל

העבר על חרטה היא תתאה תשובה של נקודתה

היא עילאה תשובה של נקודתה להבא. על וקבלה

יותר. לטוב להשתנות השאיפה

איננה כאן, מדובר אודותה עילאה, תשובה שהרי,

מה על לו אין הרי כי העבר, על חרטה של הענין

יותר. לטוב שאיפה של הענין היא אלא להתחרט,

יותר, לטוב להשתנות החזקה השאיפה מפאת רק

אצלו נעשה הטוב, של ההרגש מצד יותר, עמוקות במלים

אותו מביא בלבד וזה טוב, לא � שלו הקודם הטוב

פשוט. בקול אצלו צועק הלב הלב, לצעקת

.Áהרי עילאה. בתשובה הראשונה המדריגה זוהי

עדיין זה אין זאת בכל הנפש, של געוואלד צעקת שזו למרות

השניה במדריגה היא הנפש עצם של התשובה הנפש. עצם

עצם שאיפת והיא קול. בלי הלב צעקת עילאה. תשובה של

חיצונית. תנועה של גילוי שום בלי הבאה הנפש

שיכול מי הנפש. ממהלך יוצא פועל היא שאיפה כל

ולהעמיק גמור צדיק של הנפש במהלך מושג לו להיות

ב להתבונן היטב השלימהדעתו שהתשובה יבין זו שאיפתו

עילאה. תשובה של השניה המדריגה היא גמור צדיק של

מה היא, עילאה תשובה של הראשונה המדריגה

שבתשובה למרות הרי יותר. לטוב להשתנות שואף שהוא

בה מעורב זאת בכל אך העבר, על חרטה משום אין זו

יותר. לטוב להשתנות היא שאיפתו כל ולכן ומצבו, מעמדו

באה איננה עילאה תשובה של השניה המדריגה ואילו

המעוררת הפרטי ומצבו במעמדו פרטית התבוננות ידי על

הראשונה במדריגה כמו יותר, לטוב להשתנות שאיפה בו

המדריגה יותר. נעלות במדריגות אלא עילאה, תשובה של

לגמרי. אחר ענין היא עילאה תשובה של השניה

עילאה תשובה של השניה המדריגה של השאיפה

הנפשית וההנחה יתברך, רצונו אמיתת כפי להיות היא

רצונו אמיתת כפי בפועל אינו אדם שאם היא שלו

יתברך. רצונו היפך ח"ו הוא הרי יתברך,

ההפכיות: התנועות שתי

יתברך; רצונו אמיתת כפי להיות הרצון תוקף א)

רצונו היפך ח"ו זה הרי כך לא שאם בנפש ההנחה ב)

הנפש לכלות עד התפעלות, לידי אותו מביאות יתברך;

ממש.

של המדריגות שבשתי השאיפות שתי שבין ההבדל

עמוקה השכלה שהוא למרות הרי עילאה, תשובה

את להבין אחד כל יכול מקום מכל הנפש, כוחות במהלך

מסויים להרגש להגיע יכול הוא זו ומהבנה היטב, הדבר

אלו. שאיפות של טעם בטוב

.Ëהמתבטל גמור צדיק שאפילו אומר הסבא

תשובה לעשות צריך הגוף, חלישות מחמת תורה מתלמוד

הלב. מעומק שלימה

אורחים מנינים עשרות לפני הסבא אומר זה מאמר

תורה, בני שוחטים, רבנים, חסידים, ומאות בתים, בעלי

כולם ועל עליו, חוזרים פשוטים וחסידים בתים בעלי

תשובה, של תנועה זו וחריפה קצרה אימרה משפיעה

לערכו. בהתאם אחד בכל

עכשיו, שקבלתי המכתב הוא כך על חי ומופת ראיה

ועדיין המאמר, את שמע שהלז שנים וארבע חמשים זה

שגם "בכן", עם כזו בהתעוררות נמשכת, המאמר השפעת

פשוט. יהודי שכן ומכל תשובה לעשות צריך גמור צדיק

מאמר שכל החסידות, תורת של כוחה השם ברוך זהו

ולעורר. להחיות מיוחד כוח בהם יש מלה וכל

מאות והחיו עוררו הסבא של אלו ספורות מלים

לדרגות אותם והביאו ביותר.לבבות הנעלות

זמן ויקח בריא ציור ובכוח הישר בשכל שניחון מי

ויצייר � גדולה שעה אומר, שהרבי כפי � מסויים

רגשותיו גמור, צדיק של הנפש מהלך את במחשבתו

יש לאלקות והשתוקקות שאיפה ואיזו אלקות של בטוב

� הנפש כלות של בהתעלפות מתעלף שהוא עד לצדיק
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.Êהשנה בראש שנים הרבה שהיה שי' מאנ"ש אחד

מוהר"ש אדמו"ר כ"ק הסבא, אצל בליובאוויטש

תרמ"א השנה שבראש לי, כותב זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

צדיק שאפילו השנה, ראש של במאמר מהסבא שמע

� הגוף חלישות מחמת תורה מתלמוד המתבטל גמור

הלב. מעומק שלימה תשובה לעשות צריך

חיהמהסבא, דרישתשלום לשמוע לי נעים זהמאד היה

שנים. וחמש חמשים חמשים, לפני שנאמרה אימרה

עילאה, תשובה היא שלימה שתשובה יודעים כולנו

טובה וקבלה העבר על חרטה היא שענינה התשובה שכן

היא שלימה תשובה אך תתאה. תשובה היא להבא, על

עילאה. תשובה

מתגעגע, הוא אליה בחיים, שאיפה רגיל אדם לכל

לו. טוב � אליה מגיע הוא וכאשר שואף, הוא אליה

תוקף גם מהותו. ערך לפי היא אחד כל של שאיפתו

לו שנעשה הטוב ומדת שואף שהוא למה השתוקקותו

מדריגת במעלת תלוי � לשאיפתו מגיע הוא כאשר

הנפש. וכוחות החושים

צדיק של וכשרונותיו חושיו להגדיר קל לא בכלל

מכל גמור. צדיק של שאיפתו לתאר קשה במילא גמור,

להתבונן בכוחו ויש העמקה של בחוש שניחון מי מקום

צדיק של שלימה שתשובה יבין גמור, צדיק של בשאיפתו

עילאה. שבתשובה השניה המדריגה היא גמור

עילאה תשובה של הענין טעם בטוב מוסבר בחסידות

עילאה. לתשובה תתאה תשובה שבין וההבדל

העבר על חרטה היא תתאה תשובה של נקודתה

היא עילאה תשובה של נקודתה להבא. על וקבלה

יותר. לטוב להשתנות השאיפה

איננה כאן, מדובר אודותה עילאה, תשובה שהרי,

מה על לו אין הרי כי העבר, על חרטה של הענין

יותר. לטוב שאיפה של הענין היא אלא להתחרט,

יותר, לטוב להשתנות החזקה השאיפה מפאת רק

אצלו נעשה הטוב, של ההרגש מצד יותר, עמוקות במלים

אותו מביא בלבד וזה טוב, לא � שלו הקודם הטוב

פשוט. בקול אצלו צועק הלב הלב, לצעקת

.Áהרי עילאה. בתשובה הראשונה המדריגה זוהי

עדיין זה אין זאת בכל הנפש, של געוואלד צעקת שזו למרות

השניה במדריגה היא הנפש עצם של התשובה הנפש. עצם

עצם שאיפת והיא קול. בלי הלב צעקת עילאה. תשובה של

חיצונית. תנועה של גילוי שום בלי הבאה הנפש

שיכול מי הנפש. ממהלך יוצא פועל היא שאיפה כל

ולהעמיק גמור צדיק של הנפש במהלך מושג לו להיות

ב להתבונן היטב השלימהדעתו שהתשובה יבין זו שאיפתו

עילאה. תשובה של השניה המדריגה היא גמור צדיק של

מה היא, עילאה תשובה של הראשונה המדריגה

שבתשובה למרות הרי יותר. לטוב להשתנות שואף שהוא

בה מעורב זאת בכל אך העבר, על חרטה משום אין זו

יותר. לטוב להשתנות היא שאיפתו כל ולכן ומצבו, מעמדו

באה איננה עילאה תשובה של השניה המדריגה ואילו

המעוררת הפרטי ומצבו במעמדו פרטית התבוננות ידי על

הראשונה במדריגה כמו יותר, לטוב להשתנות שאיפה בו

המדריגה יותר. נעלות במדריגות אלא עילאה, תשובה של

לגמרי. אחר ענין היא עילאה תשובה של השניה

עילאה תשובה של השניה המדריגה של השאיפה

הנפשית וההנחה יתברך, רצונו אמיתת כפי להיות היא

רצונו אמיתת כפי בפועל אינו אדם שאם היא שלו

יתברך. רצונו היפך ח"ו הוא הרי יתברך,

ההפכיות: התנועות שתי

יתברך; רצונו אמיתת כפי להיות הרצון תוקף א)

רצונו היפך ח"ו זה הרי כך לא שאם בנפש ההנחה ב)

הנפש לכלות עד התפעלות, לידי אותו מביאות יתברך;

ממש.

של המדריגות שבשתי השאיפות שתי שבין ההבדל

עמוקה השכלה שהוא למרות הרי עילאה, תשובה

את להבין אחד כל יכול מקום מכל הנפש, כוחות במהלך

מסויים להרגש להגיע יכול הוא זו ומהבנה היטב, הדבר

אלו. שאיפות של טעם בטוב

.Ëהמתבטל גמור צדיק שאפילו אומר הסבא

תשובה לעשות צריך הגוף, חלישות מחמת תורה מתלמוד

הלב. מעומק שלימה

אורחים מנינים עשרות לפני הסבא אומר זה מאמר

תורה, בני שוחטים, רבנים, חסידים, ומאות בתים, בעלי

כולם ועל עליו, חוזרים פשוטים וחסידים בתים בעלי

תשובה, של תנועה זו וחריפה קצרה אימרה משפיעה

לערכו. בהתאם אחד בכל

עכשיו, שקבלתי המכתב הוא כך על חי ומופת ראיה

ועדיין המאמר, את שמע שהלז שנים וארבע חמשים זה

שגם "בכן", עם כזו בהתעוררות נמשכת, המאמר השפעת

פשוט. יהודי שכן ומכל תשובה לעשות צריך גמור צדיק

מאמר שכל החסידות, תורת של כוחה השם ברוך זהו

ולעורר. להחיות מיוחד כוח בהם יש מלה וכל

מאות והחיו עוררו הסבא של אלו ספורות מלים

לדרגות אותם והביאו ביותר.לבבות הנעלות

זמן ויקח בריא ציור ובכוח הישר בשכל שניחון מי

ויצייר � גדולה שעה אומר, שהרבי כפי � מסויים

רגשותיו גמור, צדיק של הנפש מהלך את במחשבתו

יש לאלקות והשתוקקות שאיפה ואיזו אלקות של בטוב

� הנפש כלות של בהתעלפות מתעלף שהוא עד לצדיק
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אור ועמוד אש עמוד היא כשלעצמה זו התבוננות הנה

שיתעלה המתבונן, של מהותו כל לשנות בכוחה שיש

ערוך. שבאין בדרגא לשעה

זו אין בלבד, לשעה היא המתבונן של העליה אכן,

אותם אך זו, לדרגא עדיין שייך הוא אין שלו, הדרגא

שצייר הציור של בהרגש חי שבהם ספורים רגעים

את המשאיר עליון אור הופעת משום בהם יש לעצמו,

להשתוקקות. וגורם רישומו

.Èביומא ממדת5הגמרא מרובה טובה מדה אם דנה

ובאה טובה, ממדה מרובה פורענות מדת ח"ו או פורענות,

במבול פורענות. ממדת מרובה טובה שמדה מסקנה לידי

כתוב6כתוב המן ובנתינת נפתחו", השמים 7"וארובות

בסוטה הגמרא פתח". שמים הלכה8"ודלתי אומרת

פורענות". ממדת מרובה טובה מדה "ולעולם פסוקה:

בו ומתעמק מה, דבר במחשבתו מצייר שאדם בציור

בו, מהרהר שהוא בדבר מרגיש שהוא עד חזק, בהרהור

רע. וציור טוב ציור : וציורים הרהורים סוגי שני ישנם

הציור את להסביר ובמיוחד זאת, להסביר מיותר

מסויים בחלק החשוכה הפינה היא זו שלדאבוננו הרע

רעים מהרהורים עלינו לא הסובלים אנשים של

מר הצעירות. בשנים ובמיוחד מסויימים, רעים ומציורים

לשתוק. יותר מרה ורחמנות כך, על לדבר מאד

מתנה הם והרהור ציור של והכוחות החושים

האמיתי המתווך זה הרי לאדם, השי"ת שמעניק מיוחדת

מחיי אותו מוציא עליונה, למדריגה האדם את המעלה

השוררות והרתיחה מהמהומה אותו מציל החולין,

היחיד. ברשות אותו ומעמיד הרבים ברשות

הציור את מנצל הוא כאשר הוא האמור כל אך,

במדריגה האדם את מעמיד זה אז טוב, בדבר וההרהור

לרגשות להגיע האדם יכול והרהור, ציור ידי על עילאית.

לא השכל שבאמצעות וטהור, אמיתי נפשי בטוב כאלה,

פעם. אף אליהם יגיע

כדי בלבד מתווך הוא ובאופןהשכל היטב דבר כל להבין

שהוא במה רגש מעניקים וההרהור הציור ואילו יסודי.

בפרטים יותר, נעלה והרהור בציור שבא הרגש מבין.

הדעת. העמקת ידי על הבא הרגש מאשר מסויימים,

.‡Èאלה מאד. נעלה הוא הדעת העמקת של הרגש

השכלה שבין ההבדל את יודעים במושכלות שעוסקים

הבנה הן והשגה השכלה הדעת. העמקת לבין והשגה

כבר פעם הרגש. היא הדעת והעמקת וטהורה ברורה

שכל, הרגשת לבין שכל הבנת שבין ההבדל על דיברנו

מרגיש שהוא עד מהשכלה זז אינו אמיתי חכם ואשר

שאדם נקרא מתי ידיעה. של האמת זוהי שכן אותה,

כשהוא זה הרי � אמיתית בהשגה ההשכלה את מבין

ההשכלה. את מרגיש

שהוא בזמן כלומר ההשכלה, בעולם הוא זה כל אך

רושם משאיר בהשכלה הרגש כל הרי במושכלות, שקוע

שהוא ניכר יומית היום בהנהגה היום, כל למשך מסויים

במושכלות. עוסק

של באופן יותר הוא והרהור ציור של הרושם

הרושם מאשר לגופניות השייך טעם ביתר הוא חקיקה,

הוא הדעת העמקת של הרושם שכן הדעת, העמקת של

העולם. מן מובדל יותר

העמקת של הרושם גם האמורים, הרושמים שני

תולדות, שניהם הם והרהור, ציור של הרושם וגם הדעת

המולידה. לטבע דומה תולדה וכל

העולם, מן ומנותק קר הוא הדעת העמקת של הטבע

מן וההתנתקות הקרירות � יותר גדולה שההעמקה וככל

ציור של הטבע ואילו יותר. גדולות הגוף ומן העולם

לעולם. וקרוב גופני חם, הוא והרהור

העמקת ושל והרהור ציור של הרושמים גם ממילא

של הרושם מוצאם. למקור בטבעם דומים הדעת,

ההופכת העולם לעניני קרירות יוצר הדעת העמקת

אינו חם, הוא והרהור ציור של הרושם ואילו לאדישות.

לדברים מסויימת לטינה והופך בטבעו אדיש להיות יכול

העולם. בעניני שישנם טובים הלא

ודעת השגה השכלה, שכן הוא, דבר של טעמו

אין טבעה מהות עצם מצד עולם. מעניני רחוקות

ועניניו, העולם על השפעה ושום מגע שום להשכלה

השכלה. על השפעה ושום מגע שום אין ועניניו ולעולם

לעבודה. השכלה בין ההפרש זה

עם ידועה במדה קשורים וההרהור הציור אך,

לעניני אדישים להיות יכולים הם ואין והעולם, הגופניות

זה ממילא חם, הוא והרהור ציור של הרושם עולם.

ב באדם השתוקקותמורגש של תנועה תנועות: שתי

העולם. לרגש מסויימת וגישה הקודם, לרגש

וההרהור, הציור בנושא תלויה העולם לרגש הגישה

היא לעולם גישתו הרי רע בדבר הם וההרהור הציור אם

אינם ועבודה תורה ועניני רע מיני בכל גופו תאוות למלא

ומשגיח משפיע לא כאן עוזרים לא למוחו. חודרים

והציור ההרהור אם ואילו טוב. ישיבה ראש ולא טובים

בתורה לעסוק היא לעולם שלו הגישה � טוב בדבר הם

כלפי סלידה בו מעורר והדבר שבלב, ובעבודה ומצוות

שבעולם. טובים הלא הענינים

d"vxz dxez zgnye zxvr ipiny
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רפ"א ב"ה.

הקצר הדבור וביותר הארוכה, הדומי' מאד לי קשה

כמה על לדעת המראה כזו ארוכה דומי' אחרי בנמוס, והצנו�

לחיצת מפני � לדבר מה שאי� או במאד, נעימי� הבלתי דברי�,

התורה באור ח"ו היאוש מפני � לדבר חפ� שאי� או והמוח הלב

מה� כ"א אשר � שקר של השפלות מפני � לדבר כח שאי� או �

החסידות בתורת ומאוסי� פסולי� מה� והמסתע� יחד וכול�

לכל ונתונה המסורה העבודה מהל� על מאד במאד ופועלי�

אות�. בבריאתו ית' הבורא בכוונת ואיש איש

תעודת� אל יתאימו ואשר בריותיו, בטוב החפ� האלקי�

הנפש במעלת המעלות רו� עד בוא היכולת למו נת� שיצר�,

יוכל יד� על אשר כנפי� לו ויברא החומר על הצורה שיתגבר

מעמדה אשר הראשונה והשליבה וגסותו, מחומריותו לצאת

משולבות בשליבות השמימה מגיע וראשה הבשר בלב

ה באלו, אלו ומועילומקושרות מתוק פרי אשר האהבה, יא

פגשנו כזאת ... העיקרי� יבאר וכאשר בכלל האנושי בחברת

לה�. אשר בכל ... יקרה מה ... גדותיה� ...

ביד נתונה היא כאשר בהיר אור תפי� הלזו הטובה האב�

הלח� על לא הלא כי מעשיהו, כלכל אי� לאשרו דבר מבי�

אחד וכל בו, להתעני� עני� בו בהמוצא א� כי האד� יחי' לבדו

בדבר, המחויב הוא, רק הוא כאלו עצמו את לראות חייב

וה� משכנו, ומקו� בעירו ה� יוכל, אשר בכל הרבי� את לזכות

אלא בעולמנו לנו אי� מגעת. שידו מקו� ובכל לו בהסביב

החומרי הפרטי מצבינו ע� התחשב מבלי טוב, ועשות השכ�

התלאות בי� � שוימע� � שמי� מאתנו רבי� אשר והרוחני,

לא אשר תפארתינו, הוד בהלקח הגדולה האבילות אחרי ר"ל

תוקל. ולא תפוג לא עי� בדמע וג� ועיקר, כלל המוח תסבול

כוחינו לאזור הדעת מישר ועוז כח לנו הנותנת היא אמנ�

עליה� ד' ידידינו אחינו את ולעודד הרוחני, מצבינו להטבת

לקוות שכלינו. יד תשיג אשר בכל ולהעיר� להאיר� יחיו,

כ"ק הוד בזכות בעזרנו יהי' כי עליו� א�ל ורחמי לחסדי

חי ספק בלי אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אלקה יואיל כי עלינו, שמי� רחמי ומעורר אתנו, הנהו חי

ית'. רצונו עשות נפשינו בעוזרי היות

בעזרתו חרו�, ועושה פועל רואה הנני וב� ידי, אשי� עלי�

ומקד�, מאז אות� הסובב והיאוש העצבות תעזוב בא� ית'

הנני אותה נצטוותי, אשר בקול שמוע אתה, עמי אתי וא�

הצלחת אשר לאלו, ג� ומה לכל, היא יקרה העת ממ�, דורש

רשאי� אינ� נתונה, הא�ל בחסדי ביד�, והפרחת� רבי�

העמידו� אשר ורב�, רבנו היו�, כמו� ובודד עוזב קר להיות

בהרמת עבוד עבודה כי מאת� דורש והשלו�, האמת על

כמו היות רשות ל� ואי� וגאונו, קרנו ישראל, בהדרת התורה,

היו�. עד שהנ�

לב, לשימת ראוי� יהיו אשר מכתבי�, קבל הנני מקווה

המטבעות והענוה, השפלות את עזוב לבב�, מסגר פתח

תוכל, אשר בכל התעני� ופועל, עבודה תמורת� וקח הפסולות,

יברכ� � המה רבי� אשר ריעי�, אחי� את בכתובי� בוא

פנימה, מלב יוצא קול הוד לשמוע ותאבי� טובי� וג� � הא�ל

ברו"ג. תעשה אשר בכל אלי� פני� ה' ויאר

[dtw 'nr '` jxk]

ב"ה

ניוועל, עיר יושבי התמימי� האברכי� אל

יחיו עליה� ד'

וברכה! שלו�

תמימי� איכ� נתעלפת� בו אשר הקפוא הקרח נורא מה

שנה זה הלא דרכיכ� ועל עליכ� הראש שערות תסמר איכ�?

כ"ק הוד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אשר

ואמותיכ� אבותיכ� ויחיו הוא, אביכ� ורבכ� מורכ�

ישא כאשר אתכ� נשא והוא ברו"ג, ושני� ימי� באריכות

לחיי� אתכ� ולהביא ל"ע בצעריכ� הצטער הוא בנו את איש

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הוא לולא אמיתי�

והקדושה האצילה נפשו ובמסירות ית' בעזרתו זי"ע נבג"מ

וכפראי היית� כבהמות לא הא� כהיו� היית� אי' נא זכרו

בנות אי� אשר בארבע שמי� הולכי ח"ו היינו נחשבת� יער

ש"ק שמירת גמ"ח ותפלה התורה ועבודתכ� תורתכ� לה�

לכ� מהידוע עליכ� הקדושה נפשו מסר ומאשר הוא שלו וכו'

הזה הקדושה הכבודה כל לכ� הנה לכ� ידוע ומהבלתי

הקפאו� בא ומאי� יקרי� כיהודי� הקודש ע� בדגל להתחשב

ומלואה עול� הרעשת� לא אשר הלזה ההרגשה והעדר

לכ�. הקדוש אבינו צוה מה ולדרוש מלחקור

ומה לחשוב מה ידעתי ולא העת כל הנני משתומ� עומד

אנ"ש ידידינו כל ואודות אודותיכ� אחרת מחשבה אי� כי ג�

את הביא החיי� ושרשי הפרנסה בטרדת הזמ� רק אשר שיחי'

איש איש אלו. מכל מעלה מעלה עומדת תורתינו אבל כ"ז

ח� כי יזכה ואז הקדוש ורבו מורו כ"ק להוד חומו יזכור מכ�

עניניו. בכל ויצליח לו אשר בכל עליו ג� הקדוש זכותו

הצליח לעד תשכחו לא אשר את וזכרו ובנעימי� בטוב חיו

ורבכ�. מורכ� ונפש נפשכ� אוות בכל

אחי�. אהבת ברגשי הדו"ש

[cnw 'nr ` jxk]
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הקצר הדבור וביותר הארוכה, הדומי' מאד לי קשה

כמה על לדעת המראה כזו ארוכה דומי' אחרי בנמוס, והצנו�

לחיצת מפני � לדבר מה שאי� או במאד, נעימי� הבלתי דברי�,

התורה באור ח"ו היאוש מפני � לדבר חפ� שאי� או והמוח הלב

מה� כ"א אשר � שקר של השפלות מפני � לדבר כח שאי� או �

החסידות בתורת ומאוסי� פסולי� מה� והמסתע� יחד וכול�

לכל ונתונה המסורה העבודה מהל� על מאד במאד ופועלי�

אות�. בבריאתו ית' הבורא בכוונת ואיש איש

תעודת� אל יתאימו ואשר בריותיו, בטוב החפ� האלקי�

הנפש במעלת המעלות רו� עד בוא היכולת למו נת� שיצר�,

יוכל יד� על אשר כנפי� לו ויברא החומר על הצורה שיתגבר

מעמדה אשר הראשונה והשליבה וגסותו, מחומריותו לצאת

משולבות בשליבות השמימה מגיע וראשה הבשר בלב

ה באלו, אלו ומועילומקושרות מתוק פרי אשר האהבה, יא

פגשנו כזאת ... העיקרי� יבאר וכאשר בכלל האנושי בחברת

לה�. אשר בכל ... יקרה מה ... גדותיה� ...

ביד נתונה היא כאשר בהיר אור תפי� הלזו הטובה האב�

הלח� על לא הלא כי מעשיהו, כלכל אי� לאשרו דבר מבי�

אחד וכל בו, להתעני� עני� בו בהמוצא א� כי האד� יחי' לבדו

בדבר, המחויב הוא, רק הוא כאלו עצמו את לראות חייב

וה� משכנו, ומקו� בעירו ה� יוכל, אשר בכל הרבי� את לזכות

אלא בעולמנו לנו אי� מגעת. שידו מקו� ובכל לו בהסביב

החומרי הפרטי מצבינו ע� התחשב מבלי טוב, ועשות השכ�

התלאות בי� � שוימע� � שמי� מאתנו רבי� אשר והרוחני,

לא אשר תפארתינו, הוד בהלקח הגדולה האבילות אחרי ר"ל

תוקל. ולא תפוג לא עי� בדמע וג� ועיקר, כלל המוח תסבול

כוחינו לאזור הדעת מישר ועוז כח לנו הנותנת היא אמנ�

עליה� ד' ידידינו אחינו את ולעודד הרוחני, מצבינו להטבת

לקוות שכלינו. יד תשיג אשר בכל ולהעיר� להאיר� יחיו,

כ"ק הוד בזכות בעזרנו יהי' כי עליו� א�ל ורחמי לחסדי

חי ספק בלי אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

אלקה יואיל כי עלינו, שמי� רחמי ומעורר אתנו, הנהו חי

ית'. רצונו עשות נפשינו בעוזרי היות

בעזרתו חרו�, ועושה פועל רואה הנני וב� ידי, אשי� עלי�

ומקד�, מאז אות� הסובב והיאוש העצבות תעזוב בא� ית'

הנני אותה נצטוותי, אשר בקול שמוע אתה, עמי אתי וא�

הצלחת אשר לאלו, ג� ומה לכל, היא יקרה העת ממ�, דורש

רשאי� אינ� נתונה, הא�ל בחסדי ביד�, והפרחת� רבי�

העמידו� אשר ורב�, רבנו היו�, כמו� ובודד עוזב קר להיות

בהרמת עבוד עבודה כי מאת� דורש והשלו�, האמת על

כמו היות רשות ל� ואי� וגאונו, קרנו ישראל, בהדרת התורה,

היו�. עד שהנ�

לב, לשימת ראוי� יהיו אשר מכתבי�, קבל הנני מקווה

המטבעות והענוה, השפלות את עזוב לבב�, מסגר פתח

תוכל, אשר בכל התעני� ופועל, עבודה תמורת� וקח הפסולות,

יברכ� � המה רבי� אשר ריעי�, אחי� את בכתובי� בוא

פנימה, מלב יוצא קול הוד לשמוע ותאבי� טובי� וג� � הא�ל

ברו"ג. תעשה אשר בכל אלי� פני� ה' ויאר

[dtw 'nr '` jxk]

ב"ה

ניוועל, עיר יושבי התמימי� האברכי� אל

יחיו עליה� ד'

וברכה! שלו�

תמימי� איכ� נתעלפת� בו אשר הקפוא הקרח נורא מה

שנה זה הלא דרכיכ� ועל עליכ� הראש שערות תסמר איכ�?

כ"ק הוד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק אשר

ואמותיכ� אבותיכ� ויחיו הוא, אביכ� ורבכ� מורכ�

ישא כאשר אתכ� נשא והוא ברו"ג, ושני� ימי� באריכות

לחיי� אתכ� ולהביא ל"ע בצעריכ� הצטער הוא בנו את איש

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הוא לולא אמיתי�

והקדושה האצילה נפשו ובמסירות ית' בעזרתו זי"ע נבג"מ

וכפראי היית� כבהמות לא הא� כהיו� היית� אי' נא זכרו

בנות אי� אשר בארבע שמי� הולכי ח"ו היינו נחשבת� יער

ש"ק שמירת גמ"ח ותפלה התורה ועבודתכ� תורתכ� לה�

לכ� מהידוע עליכ� הקדושה נפשו מסר ומאשר הוא שלו וכו'

הזה הקדושה הכבודה כל לכ� הנה לכ� ידוע ומהבלתי

הקפאו� בא ומאי� יקרי� כיהודי� הקודש ע� בדגל להתחשב

ומלואה עול� הרעשת� לא אשר הלזה ההרגשה והעדר

לכ�. הקדוש אבינו צוה מה ולדרוש מלחקור

ומה לחשוב מה ידעתי ולא העת כל הנני משתומ� עומד

אנ"ש ידידינו כל ואודות אודותיכ� אחרת מחשבה אי� כי ג�

את הביא החיי� ושרשי הפרנסה בטרדת הזמ� רק אשר שיחי'

איש איש אלו. מכל מעלה מעלה עומדת תורתינו אבל כ"ז

ח� כי יזכה ואז הקדוש ורבו מורו כ"ק להוד חומו יזכור מכ�

עניניו. בכל ויצליח לו אשר בכל עליו ג� הקדוש זכותו

הצליח לעד תשכחו לא אשר את וזכרו ובנעימי� בטוב חיו

ורבכ�. מורכ� ונפש נפשכ� אוות בכל

אחי�. אהבת ברגשי הדו"ש

[cnw 'nr ` jxk]
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)(‡.'Â‚Â Ú˘Â‰È ÁÏ˘ÈÂ�צרי אני כרחי על
שהרי שלח�, משה אבל ימי שבתו� לומר
את עברו משה אבל ימי שתמו ימי� ג' לסו�
אדר בז' משה שמת למדי� אנו שמש� הירד�,
מ� שעלו מיו� למפרע ל"ג מונה כשאתה
כרח� ועל הראשו�, לחדש בעשור הירד�
עד הירד� את עברו לא המרגלי� משנשתלחו
ימי� שלשת ש� וישבו שנאמר: החמישי, יו�
אל ויבאו ויעברו בלילה, בו הרודפי� שבו עד
ויסעו בבוקר יהושע וישכ� נו� ב� יהושע
יעברו, טר� ש� וילינו ד', יו� הרי מהשטי�,

ה': יו� עד עברו שלא כ�Á¯˘.נמצא ברז,
כחרשי�, עצמכ� עשו לה� אמר יונת�, תרג�
אחר: דבר מפניכ�. דבריה� יסתירו שלא כדי
שתהיו כדי קדרות, עצמיכ� הטעינו חרס, חרש

כקדרי�: ÂÁÈ¯È.נראי� ˙‡Â ı¯‡‰ ˙‡ Â‡¯
אלא יצאת, ולמה היתה בכלל יריחו והלא
יושבת שהיתה לפי כול�, כנגד קשה שהיתה

בו וכיוצא הספר. ל)על ב ב ויפקדו(שמואל :
והלא ועשהאל, איש עשר תשעה דוד מעבדי
שהיה אלא יצא, ולמה היה, בכלל עשהאל

בו כיוצא כול�, כנגד א)קשה יא א :(מלכי�

בת ואת רבות נכריות נשי� אהב שלמה והמל�
ולמה היתה, בכלל פרעה בת והלא פרעה,
וכלפי כול�, כנגד מחבבה שהיה אלא יצאת,
שנויה כ� מכול�, יותר אותו שהחטיאה חטא

נב)בספרי ÂÊ�‰.:(עקב יהונת�:‡˘‰ תרג�
מזונות: מיני מוכרת ÂÙÁÏ¯.(·)פונדקיתא,

כמו כט)לרגל, לט אוכל:(איוב חפר מש� :

(„).Â�Ùˆ˙Â�הרבי על מדברי� מקראות יש
בהטמנת�, שמיהרה לפי צר,כיחיד, ובמקו�

תנחומא אגדת ומדרש יחידי, היה (שלחכאילו

לפניה�א) עמד ופנחס היו, וכלב פנחס יש:
אחר: דבר כמלא�. שהיה לפי ראוהו ולא
ודוגמתו עצמו, בפני ואחד אחד כל ותצפנו,

ט)מצינו כז ולא(משלי לב, ישמח וקטרת שמ� :

cec zcevn
(‡).˘¯Á ÌÈÏ‚¯Óנמס א� הבריות, מחשבות מחפשי�

.לבב�: ¯Ó‡Ï:אמר וכה לומר: כלÂ�Ùˆ˙Â.(„)רצה
אחד: אחד להטמי� נוח יותר כי מיוחד, במקו� אחד

.ÌÈ˘�‡‰:�עליה תשאלו È˙Ú„È.אשר ‡ÏÂ:�בוא בעת

oeiv zcevn
(‡)ÌÈÏ‚¯Óכמו חיפוש עני� ג). יט א, הימי� לחקר(דברי

ולרגל: כמוÁ¯˘ולהפ� מחשבה, ענינו כט). ג אל(משלי
רעה: רע� על מזו�:ÂÊ�‰תחרוש מוכרת .(·)‰�‰.

הזאת: כמוÂÙÁÏ¯להעיר ולחפש, לרגל כא). לט (איוב

חופר בקרקע מה דבר שהמחפש ש� על בעמק, יחפרו
כמוÂ�Ùˆ˙Â(„)בה: אותו, הסתירה ז). ב לישרי�:(משלי כמוÔÎיצפ� אמת, ענינו כט). י דברת:(שמות מאיזהÔÈ‡Óכ� .

מקו�:‡�‰(‰)מקו�: לאיזה .
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לב: ישמחו ‰ıÚ.(Â)אמר È˙˘Ù·�פשתי
‰Â¯·ÚÓ˙.(Ê)בגבעוליה�: ÏÚמעבר מקו�

אל לאחוריה� שחזרו סבורי� שהיו המי�,
בינתי�: מפסיק והירד� מואב, Ú˘‰Â¯ערבות

.Â¯‚Ò:�השוערי(‡È)ÁÂ¯ „ÂÚ ‰Ó˜ ‡ÏÂ

.˘È‡·�ל אי� אמרו אשה, ע� לשכב אפילו
ובת הזונה, רחב אל בא שלא ונגיד שר כל
ממצרי�, ישראל כשיצאו היתה שני� עשר

שנה ארבעי� כל ב)וזנתה קטז :(זבחי�

(·È).˙Ó‡ ˙Â‡את ותכבשו כשתבאו שתעשו

cec zcevn
(‰).¯Ú˘‰ È‰ÈÂשער סגירת זמ� בוא בעת לומר, רצה

היו�: חש� כאשר ˙˘ÌÂ‚È.העיר, ÈÎמקרוב זה היות
יותרÌ�ÓË˙Â.(Â)יצאו: במקו� להטמינ� הוסיפה
‰ıÚ.נסתר: È˙˘Ù·,�הע בתו� עדיי� שה� בפשתי�

פשת�: של הקני� שיש‰ÂÎÂ¯Ú˙.וה� ירגישו שלא בכדי
ש�: טמו� לפי‡Ì‰È¯Á.(Ê)מי הרודפי� חשבו כ�

מעתה:Â¯‚Ò.דעת�: יצאו שלא השער, את השער שומרי סגרו לזה בעיר, עוד לבקש� שרצו Ó‰Â‰.(Á)לפי
ÂÎÂ'.(Ë)המרגלי�: ‰ÏÙ� ÈÎÂ:�בכ להלח� כח נעצר ÂÎÂ'.(È‡)ולא ‰Ó˜ ‡ÏÂנמוכה רוחו איש כל לומר, רצה
‡ÌÈ‰Ï.ושפלה: ‡Â‰:�כול על בידו היכולת כ� ברור:ÚÂ˙‰.(È·)א� והדבר עשית�ÒÁ„.הואיל לא עדיי� כי היות

מאומה: טובה ÂÎÂ'.לי Ì˙È˘ÚÂ:�מה טובה הקדמת מבלי אבי בית ע� חסד עשו את� ג� סימ�‡Â‡.˙Ó˙לזה
יד: בנו ישלחו לבל ישראל כל ידעו למע� ÂÎÂ'.(È„)אמיתי, Â�˘Ù�עצמנו נמסור יד, בכ� לשלוח ירצה מי א�

אתכ�: להציל בכדי Ê‰.למיתה Â�¯·„ הרבה‡˙ האות, לגלות תגידי א� כי ל�, ונתנה מבקשת שאת האות את
עצמ�: להציל Ó‡Â˙.יעשוהו „ÒÁחסד עמ� נעשה אנו אבל גמול, לתשלו� צפית אבל חסד עמנו עשית את היות

גמול: תשלו� תקות מבלי אמת של

oeiv zcevn
(Â)˙ÂÎÂ¯Ú‰:וסדור עריכה מלשו� .(Ê)ÏÚכמו ענינו .

וכ� יג)עד, מט צידו�:(בראשית על מקו�‰Â¯·ÚÓ˙וירכתו .

הירד�: באל"�:Ì‰ÈÏÚ(Á)מעבר אליה�, כמו: ענינו .

(Ë)ÌÎ˙ÓÈ‡:ופחד אימה מלשו� .Â‚Ó�:נמסו .

(È)˘È·Â‰:יבש מלשו� .Ì˙Ó¯Á‰:�וכליו מיתה עני� .
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לב: ישמחו ‰ıÚ.(Â)אמר È˙˘Ù·�פשתי
‰Â¯·ÚÓ˙.(Ê)בגבעוליה�: ÏÚמעבר מקו�

אל לאחוריה� שחזרו סבורי� שהיו המי�,
בינתי�: מפסיק והירד� מואב, Ú˘‰Â¯ערבות

.Â¯‚Ò:�השוערי(‡È)ÁÂ¯ „ÂÚ ‰Ó˜ ‡ÏÂ

.˘È‡·�ל אי� אמרו אשה, ע� לשכב אפילו
ובת הזונה, רחב אל בא שלא ונגיד שר כל
ממצרי�, ישראל כשיצאו היתה שני� עשר

שנה ארבעי� כל ב)וזנתה קטז :(זבחי�

(·È).˙Ó‡ ˙Â‡את ותכבשו כשתבאו שתעשו
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(‰).¯Ú˘‰ È‰ÈÂשער סגירת זמ� בוא בעת לומר, רצה

היו�: חש� כאשר ˙˘ÌÂ‚È.העיר, ÈÎמקרוב זה היות
יותרÌ�ÓË˙Â.(Â)יצאו: במקו� להטמינ� הוסיפה
‰ıÚ.נסתר: È˙˘Ù·,�הע בתו� עדיי� שה� בפשתי�

פשת�: של הקני� שיש‰ÂÎÂ¯Ú˙.וה� ירגישו שלא בכדי
ש�: טמו� לפי‡Ì‰È¯Á.(Ê)מי הרודפי� חשבו כ�

מעתה:Â¯‚Ò.דעת�: יצאו שלא השער, את השער שומרי סגרו לזה בעיר, עוד לבקש� שרצו Ó‰Â‰.(Á)לפי
ÂÎÂ'.(Ë)המרגלי�: ‰ÏÙ� ÈÎÂ:�בכ להלח� כח נעצר ÂÎÂ'.(È‡)ולא ‰Ó˜ ‡ÏÂנמוכה רוחו איש כל לומר, רצה
‡ÌÈ‰Ï.ושפלה: ‡Â‰:�כול על בידו היכולת כ� ברור:ÚÂ˙‰.(È·)א� והדבר עשית�ÒÁ„.הואיל לא עדיי� כי היות

מאומה: טובה ÂÎÂ'.לי Ì˙È˘ÚÂ:�מה טובה הקדמת מבלי אבי בית ע� חסד עשו את� ג� סימ�‡Â‡.˙Ó˙לזה
יד: בנו ישלחו לבל ישראל כל ידעו למע� ÂÎÂ'.(È„)אמיתי, Â�˘Ù�עצמנו נמסור יד, בכ� לשלוח ירצה מי א�

אתכ�: להציל בכדי Ê‰.למיתה Â�¯·„ הרבה‡˙ האות, לגלות תגידי א� כי ל�, ונתנה מבקשת שאת האות את
עצמ�: להציל Ó‡Â˙.יעשוהו „ÒÁחסד עמ� נעשה אנו אבל גמול, לתשלו� צפית אבל חסד עמנו עשית את היות

גמול: תשלו� תקות מבלי אמת של

oeiv zcevn
(Â)˙ÂÎÂ¯Ú‰:וסדור עריכה מלשו� .(Ê)ÏÚכמו ענינו .

וכ� יג)עד, מט צידו�:(בראשית על מקו�‰Â¯·ÚÓ˙וירכתו .
הירד�: באל"�:Ì‰ÈÏÚ(Á)מעבר אליה�, כמו: ענינו .

(Ë)ÌÎ˙ÓÈ‡:ופחד אימה מלשו� .Â‚Ó�:נמסו .

(È)˘È·Â‰:יבש מלשו� .Ì˙Ó¯Á‰:�וכליו מיתה עני� .
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ותחיוני: האות שתכירו Ì„È¯Â˙Â(ÂË)העיר,
.ÔÂÏÁ‰ „Ú· Ï·Á·היו וחלו� חבל באותו

עול�, של רבונו אמרה: אליה. עולי� הנואפי�
לי תמחול באלו חטאתי ש�)באלו :(זבחי�

(ÊË).ÌÈÙ„Â¯‰ ·Â˘ „Úהקדש ברוח ראתה
ימי� שלשת לסו� כב)שישובו דברי� :(ספרי

(ÊÈ).Â�Á�‡ ÌÈÈ˜��ב הדבר תולי� אנו הרי
הזה: האות ˙˜Â˙.(ÁÈ)לעשות קו‡˙ לשו�

·¯‡˘Â.(ËÈ)וחבל: ÂÓ„על הריגתו עו�
מיתתו: יגרו� הוא כי תהא, „ÂÓראשו

.Â�˘‡¯·:עלינו תהא הריגתו עו�
(‚Î).Â¯·ÚÈÂ:�הירד את

cec zcevn
(ÂË).ÔÂÏÁ‰ „Ú·:סגרו העיר שערי ‰ÓÂÁ‰.כי ¯È˜·

לחומה: מחו� אל החלו� ÂÚ‚ÙÈ.(ÊË)פני ÔÙכשתלכו
בשוב�: הרודפי� בכ� יפגשו פ� לדרכיכ�, ˘Ó‰.עתה

נקיי��˜ÌÈÈ.(ÊÈ)בההר: להיות אנחנו רוצי� לומר, רצה
היטב: הדבר נפרש ולזה שבועה, בטול ‡�Â�Á(ÁÈ)מעו�

.ÌÈ‡·:�באר נבוא בעת לומר, הורדתנו‰Ê‰.רצה אשר
וסימ�:˙˜˘¯È.בו: לאות החלו�·Â.להיות על מוסב

בו: דר� לומר, ·¯‡˘Â.(ËÈ)ורצה ÂÓ„:בנפשו פשע כי עצמו על מיתתו עו� לומר, �˜ÌÈ.רצה Â�Á�‡Âהיה לא כי
המיתה: מ� לשומרו הזה:Ê‰.(Î)מהאפשר והאות ‰Â‡.(Î‡)הסימ� ÔÎ:�הנכו הדר� זהו לומר, ÌÁÏ˘˙Â.רצה

ותשלח�: אמר בעצתה, ההר אל שהלכו באר�:Â˘˜˙Â¯.לפי ישראל שבאו �˙Ô.(Î„)בעת ÈÎנאמר שלפניו במקרא
וכו': ה' נת� כי הוא הדבר תכלית הנה אמרו לספר, תמו וכאשר אות�, המוצאות שספרו

oeiv zcevn
(ÂË)¯È˜·:בכותל .(ÊË)ÂÚ‚ÙÈ:פגישה עני� .Ì˙·Á�Â.

מחבואה: במקו� תסתרו לומר, ורצה מחבואה, מלשו�
(ÁÈ)˙Â˜˙�וכ וחבל, קו מלשו� יג). מד קו:(ישעיהו נטה
È�˘‰כמו אדו�, בצבע צבוע לומר, רצה ד). כה (שמות

שני: כמו˙‡ÈÙÒותולעת הכנסה, עני� טו). יט ואי�(שופטי�
אות�: מאס� לה�:‰Â‡ˆÂÓ˙(Î‚)איש שקרה מה .
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(‚).'‰ È�ÈÚ· Ú¯חורש שהיה בב"ר מפורש
לאשפות)בגנות כדרכה:(ומערה שלא עליה בא
(„).Â˙ÏÎ ¯Ó˙Âגנות מזכיר היא� אני תמיה

דוד: של ÏÎÏÎÂ(Â)זקינתו ÔÓÈ‰Â Ô˙È‡Â
„Â.Ú¯והיו היו שלמה ובימי דוד בימי כול�

נאמר זה ועל ביותר ה')חכמי� א' ויחכ�(מלכי�
ודרדע וכלכל והימ� האזרחי מאית� האד� מכל
לשו� נופל שלמה חכמת לעני� להל� מחול, בני
בשביל דיעה דור שנקרא אע"פ דרדע זה
שאמר ומה מכול� שלמה נתחכ� חכמתו

הזרחי כמו יתיר אל"� כ"ו)האזרחי (במדבר

האל"� נכנסת מקומות ובהרבה יצא מזרח
ודוגמתו נקראת ואינה יג)בתיבה ואחותי,(איוב

ט')והאזניחו והאספסו�(ישעיה י"א)וכ� (במדבר

ותמרו כמו נחסרת י"ט)ופעמי� ב' ויכו(שמואל
כ"ב)הרמי� ב' ופסיקתא(לקמ� הארמי� כמו

זה אית� הראשו� אד� זה אד� מכל דורש
ודרדע יוס� זה וכלכל משה זה הימ� אברה�
עגל: מעשה לה� שמחל מחול המדבר דור זה

(Ê).¯ÎÚ ÈÓ¯Î È�·Âעכר קורהו אני ולמה
שמו עכ� את(ומפורש)והלא עכר שהוא לפי

אל� ל"ו ידו על ונפלו החר� על שעבר ישראל
לספר שיכול מה שכל שפירשתי מה והוא איש

מספר לא)(ואעפ"כ)בגנות כ� ועל יצא(ס"א
מה�: È¯ÊÚ‰.(Á)מלכות Ô˙È‡ È�·Âובני כמו

חושי� מ"ו)ד� È·ÂÏÎ.(Ë):(בראשית ˙‡Âזהו
ובספר חצרו� ב� וכלב למטה שמוכיח כמו כלב

כ"ה) א' מדבית(שמואל ותרגו� כלבי והוא כתיב
ומתפאר היה מחזיק כלבי תרגו� וכ� כלב
כלומר כמוהו שבט בכל מיוחס שאי� בעצמו

מלוכה לו נת� שמואל המלוכה)א� תבוא ועל(לי
עבדי� רבו היו� ישי ב� ומי דוד מי נאמר כ�
נשא אחיו וירחמאל המואביה מרות יצא שהרי
ומתגאה מתנשא כלובי וזה למטה כמ"ש נכרית

לבו:(בכל) נשאו ·�È(È)אשר ‡È˘� ÔÂ˘Á�
.‰„Â‰Èשל כבודו מפני אלא לפרש בא לא
·ÊÚÂ.(È‡)דוד: ˙‡ „ÈÏÂ‰ ‡ÓÏ˘Âרבותינו

יכול היא� יש ותימה בועז זה אבצ� אמרו
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(‚).‰„Â‰È È�·יהודה שבט את מייחס דוד לכבוד

‰'.בראשונה: È�ÈÚ· Ú¯לא עד המיתו ולזה לו חטא כי
ימיו: ÈÓ¯Î.(Â)השלי� È�·Âוהוא זבדי ב� היה כרמי

חושי� ד� ובני כמו המקרא ל' דר� כ� כי ובני אמר היה שאחד וא� זרח ב� מ"ו)זמרי כמוהו:(בראשית ÎÚ¯.ורבי�
האויב לפני ישראל נס ועי"ז יהושע בימי בחר� מעל אשר בדבר ישראל עוכר היה כי כאמור לגנאי וקראו עכ� הוא

בחרב: ‰ÈÏÂ„.(È)ונפלו Ì¯Â:הבכור ירחמאל בני הזכיר לא עד יחוסו לספר הקדי� דוד כבוד מפני
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(Ê).¯ÎÂÚאותי עכרת� כמו והשחתה בלבול (בראשיתעני�

ופשע:ÏÚÓ.:לד) חטא כלב:È·ÂÏÎ.(Ë)עני� הוא
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:äãeäé éða àéùð ïBLçð-úà ãéìBä áãðénòåàéàîìN-úà ãéìBä ïBLçðå §©¦¨¨Æ¦´¤©§½§¦−Ÿ§¥¬§¨«§©§Æ¦´¤©§½̈

:æòa-úà ãéìBä àîìNåáé:éLé-úà ãéìBä ãáBòå ãáBò-úà ãéìBä æòáe §©§−̈¦¬¤«Ÿ©ÆŸ©Æ¦´¤¥½§¥−¦¬¤¦¨«
i"yx

(‚).'‰ È�ÈÚ· Ú¯חורש שהיה בב"ר מפורש
לאשפות)בגנות כדרכה:(ומערה שלא עליה בא
(„).Â˙ÏÎ ¯Ó˙Âגנות מזכיר היא� אני תמיה

דוד: של ÏÎÏÎÂ(Â)זקינתו ÔÓÈ‰Â Ô˙È‡Â
„Â.Ú¯והיו היו שלמה ובימי דוד בימי כול�

נאמר זה ועל ביותר ה')חכמי� א' ויחכ�(מלכי�
ודרדע וכלכל והימ� האזרחי מאית� האד� מכל
לשו� נופל שלמה חכמת לעני� להל� מחול, בני
בשביל דיעה דור שנקרא אע"פ דרדע זה
שאמר ומה מכול� שלמה נתחכ� חכמתו

הזרחי כמו יתיר אל"� כ"ו)האזרחי (במדבר

האל"� נכנסת מקומות ובהרבה יצא מזרח
ודוגמתו נקראת ואינה יג)בתיבה ואחותי,(איוב

ט')והאזניחו והאספסו�(ישעיה י"א)וכ� (במדבר

ותמרו כמו נחסרת י"ט)ופעמי� ב' ויכו(שמואל
כ"ב)הרמי� ב' ופסיקתא(לקמ� הארמי� כמו

זה אית� הראשו� אד� זה אד� מכל דורש
ודרדע יוס� זה וכלכל משה זה הימ� אברה�
עגל: מעשה לה� שמחל מחול המדבר דור זה

(Ê).¯ÎÚ ÈÓ¯Î È�·Âעכר קורהו אני ולמה
שמו עכ� את(ומפורש)והלא עכר שהוא לפי

אל� ל"ו ידו על ונפלו החר� על שעבר ישראל
לספר שיכול מה שכל שפירשתי מה והוא איש

מספר לא)(ואעפ"כ)בגנות כ� ועל יצא(ס"א
מה�: È¯ÊÚ‰.(Á)מלכות Ô˙È‡ È�·Âובני כמו

חושי� מ"ו)ד� È·ÂÏÎ.(Ë):(בראשית ˙‡Âזהו
ובספר חצרו� ב� וכלב למטה שמוכיח כמו כלב

כ"ה) א' מדבית(שמואל ותרגו� כלבי והוא כתיב
ומתפאר היה מחזיק כלבי תרגו� וכ� כלב
כלומר כמוהו שבט בכל מיוחס שאי� בעצמו

מלוכה לו נת� שמואל המלוכה)א� תבוא ועל(לי
עבדי� רבו היו� ישי ב� ומי דוד מי נאמר כ�
נשא אחיו וירחמאל המואביה מרות יצא שהרי
ומתגאה מתנשא כלובי וזה למטה כמ"ש נכרית

לבו:(בכל) נשאו ·�È(È)אשר ‡È˘� ÔÂ˘Á�
.‰„Â‰Èשל כבודו מפני אלא לפרש בא לא
·ÊÚÂ.(È‡)דוד: ˙‡ „ÈÏÂ‰ ‡ÓÏ˘Âרבותינו

יכול היא� יש ותימה בועז זה אבצ� אמרו

cec zcevn
(‚).‰„Â‰È È�·יהודה שבט את מייחס דוד לכבוד

‰'.בראשונה: È�ÈÚ· Ú¯לא עד המיתו ולזה לו חטא כי
ימיו: ÈÓ¯Î.(Â)השלי� È�·Âוהוא זבדי ב� היה כרמי

חושי� ד� ובני כמו המקרא ל' דר� כ� כי ובני אמר היה שאחד וא� זרח ב� מ"ו)זמרי כמוהו:(בראשית ÎÚ¯.ורבי�
האויב לפני ישראל נס ועי"ז יהושע בימי בחר� מעל אשר בדבר ישראל עוכר היה כי כאמור לגנאי וקראו עכ� הוא

בחרב: ‰ÈÏÂ„.(È)ונפלו Ì¯Â:הבכור ירחמאל בני הזכיר לא עד יחוסו לספר הקדי� דוד כבוד מפני

oeiv zcevn
(Ê).¯ÎÂÚאותי עכרת� כמו והשחתה בלבול (בראשיתעני�

ופשע:ÏÚÓ.:לד) חטא כלב:È·ÂÏÎ.(Ë)עני� הוא
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âé:éLéìMä àòîLå éðMä áãðéáàå áàéìà-úà Bøëa-úà ãéìBä éLéàå§¦©²¦¬¤§Ÿ−¤¡¦¨®©«£¦«¨¨Æ©¥¦½§¦§−̈©§¦¦«
ãé:éLéîçä écø éòéáøä ìàðúðåè:éòáMä ãéåc éMMä íöà §©§¥Æ¨«§¦¦½©©−©£¦¦«µŸ¤©¦¦½¨¦−©§¦¦«
æè)áéúëíäéúéçàåLáà äéeøö éðáe ìéâéáàå äéeøö íäéúBéçàå (áàBéå é §©§Ÿ¥¤−§©§«¥¤−§¨´©£¦¨®¦§¥´§À̈©§©²§¨¬

ìL ìà-äNòå:äLæé:éìàòîLiä øúé àùîò éáàå àùîò-úà äãìé ìéâéáàå ©«£¨¥−§¨«©«£¦©¾¦¨§−̈¤£¨¨®Ÿ©£¦´£¨½̈Ÿ¤−¤©¦§§¥¦«
çéááBLå øLé äéðá älàå úBòéøé-úàå äMà äáeæò-úà ãéìBä ïBøöç-ïa áìëå§¨¥´¤¤§À¦²¤£¨¬¦−̈§¤§¦®§¥´¤¨¤½¨¥¬¤§−̈

:ïBcøàåèé:øeç-úà Bì ãìzå úøôà-úà áìë Bì-çwiå äáeæò úîzåëøeçå §©§«©−̈¨£¨®©¦©³¨¥Æ¤¤§½̈©¥¬¤−¤«§Æ
i"yx

מצרי� ליציאת שנייה בשנה נחשו� והלא להיות
האר� מבאי היה והוא כבר מת בנו ושלמו� מת
נולד לאר� בכניסתו אבצ� שהוא בנו ובועז
שנה מאות שלש היו יפתח עד מצרי� ומיציאת
והרתה רות על בועז שבא בשעה אמרו וחכמי�
מות לאחר שופט היה ואבצ� בועז מת מיד

דכתיב י"ב)יפתח את(שופטי� אחריו וישפוט
שהרי תמיה אני זה ועל לח� מבית אבצ� ישראל
דמו שנצרר לאחר אמר שהוא באבר� מצינו
הוליד ואי� יולד שנה מאה הלב� ואמר וכו'

אמר כ� על וי"ל שנה מאות ג' ב� ד')בועז (רות

ה' ויראהו דוגמתו הריו� לה ה' ל"ב)וית� :(דברי'

.Ôˆ·‡בחורה אשה שהרי הצנוני� לכל אב
בה נגע ולא ונצטנ� אצלו :(סא"א)שכבה

(‚È).Â¯Î· ˙‡ „ÈÏÂ‰ È˘È‡Âכלומר אל"� מלא
חיל: גבור ‰˘·ÈÚ.(ÂË)איש „ÈÂ„יו"ד מלא

לפיכ� המרגלית מצא ועתה דוד של כבודו מפני
אליהו: השמיני מנה Ì‰È˙ÂÈÁ‡Â(ÊË)לא

.ÏÈ‚È·‡Â ‰ÈÂ¯ˆבני שהיו דוד של כבודו מפני
מפורש: כ� ושרי� חיל ואנשי גבורי� אחותו

(ÊÈ).ÈÏ‡ÚÓ˘È‰ ¯˙È(י"ז ב' כתוב(ובשמואל
בית דוגמת דר היה ישמעאל באר� הישראלי

הגתי אדו� ו')עובד ב' ו')וכ�(ש� א' (מלכי�

אשה ב� מצור חיר� את ויקח המל� וישלח
צורי: איש ואביו ÔÂ¯ˆÁ(ÁÈ)אלמנה Ô· ·ÏÎÂ
.‰˘‡ ‰·ÂÊÚ ˙‡ „ÈÏÂ‰אשה לו שהיתה לפי

עזובה בתו ש� את כינה לכ� עזובה ששמה
את כלב לו ויקח עזובה ותמת כדכתיב אשה
עזובה: ששמה אשה לו שהיתה מכא� אפרת

(ËÈ):¯ÂÁ ˙‡ ÂÏ „Ï˙Â(Î)˙‡ „ÈÏÂ‰ ¯ÂÁÂ
.Ï‡Ïˆ· ˙‡ „ÈÏÂ‰ È¯Â‡Â È¯Â‡שכל וחשוב צא

שני� שמונה מ� פחות היה מה� אחד
במרגלי� שני� מ' ב� היה כלב שהרי כשהולידו

י"ד)דכתיב בשלוח(יהושע אנכי שנה ארבעי� ב�
הוק� שהרי כול� נולדו כבר שעה ואותה וגו'
כשהוליד ח' ב� היה כלב בצלאל שעשה המשכ�
ואחר יריעות כשהוליד ט' וב� אשה עזובה
את והולידה אפרת את לקח אשתו עזובה מיתת
ח' ב� וחור שני� י' ב� הרי אחרת בשנה חור
בצלאל כשהוליד ח' ב� ואורי אורי את כשהוליד

וכתיב שני� כ"ו ל"ו)הרי איש(שמות כל ואת
בצלאל הרי שנה מי"ג פחות איש ואי� לב חכ�
שנה מ' הרי שנה י"ח ב� המשכ� שעשה בשעה
מ� פחות היה מה� אחד שכל נמצא אחת חסר
ומורה סורר ב� בפרק מפורש וכ� כשהולידו ח'

הולידו: ושש שש ב� ומדרש

cec zcevn
(ÂË).ÈÚÈ·˘‰ „ÈÂ„,אליהו שהוא השמיני זכר ולא

היה שאליהו לומר ויתכ� יהודה על לנגיד דוד שהקימו
האחי� לשבעת אחיות היו ואביגיל צרויה אחרת מאשה
אליהו את ג� עמה� יחשוב וא� האב מ� ולא הא� מ� רק

וכמ"ש הא� מ� ולא האב מ� לא אחיות היו לא לאליהו כי ואביגיל צרויה ואחיותיה� לומר יכול היה לא (בש"באז

כ�:) אמרו לא רז"ל ÔÂ¯ˆÁ.(ÁÈ)אול� Ô· ·ÏÎÂ:הבכור לירחמאל אותו ג� הקדי� נשיא שהיה כלב כבוד מפני
.‰˘‡ ‰·ÂÊÚ ˙‡ „ÈÏÂ‰העיר את כצאתי וכ� יריעות ומ� אשתו עזובה מ� בני� ט)הוליד העיר:(שמות מ� ומשפטו

.‰È�· ‰Ï‡Â:עזובה והיא האחת, של

oeiv zcevn
(‚È).È˘È‡Â:ישי ‰ÈÏ‡ÚÓ˘È.(ÊÈ)הוא ¯˙Èיתרא הוא

האמור שהתגורר(בש"ב)הישראלי על הישמעאלי ונקרא
הישראלי: נקרא ישראל מבני שהוא ולדעת ישמעאל באר�
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:ìàìöa-úà ãéìBä éøeàå éøeà-úà ãéìBäàëøéëî-úa-ìà ïBøöç àa øçàå ¦´¤¦½§¦−¦¬¤§©§¥«§©©À¨³¤§Æ¤©¨¦Æ
:áeâN-úà Bì ãìzå äðL íéML-ïa àeäå dç÷ì àeäå ãòìâ éáàáëáeâNe £¦´¦§½̈§´§¨½̈§−¤¦¦´¨¨®©¥¬¤−¤§«§−
:ãòìbä õøàa íéøò LBìLå íéøNò Bì-éäéå øéàé-úà ãéìBäâëçwiå ¦´¤¨¦®©§¦À¤§¦³§¨Æ¨¦½§¤−¤©¦§¨«©¦©´

älà-ìk øéò íéML äéúða-úàå úð÷-úà ízàî øéàé úeç-úà íøàå-øeLb§«Â©£¨¤©Ÿ̧¨¦¯¥«¦¨²¤§¨¬§¤§Ÿ¤−¨¦¦´¦®¨¥¾¤
:ãòìâ-éáà øéëî éðaãëïBøöç úLàå äúøôà áìëa ïBøöç-úBî øçàå §¥−¨¦¬£¦¦§¨«§©©¬«¤§−§¨¥´¤§¨®¨§¥³¤¤§Æ

:òB÷ú éáà øeçLà-úà Bì ãìzå äiáàäëïBøöç øBëa ìàîçøé-éðá eéäiå £¦½̈©¥´¤½¤©§−£¦¬§«©©¦«§¯§¥§©§§¥²§¬¤§−
:äiçà íöàå ïøàå äðeáe íø øBëaäåëdîLe ìàîçøéì úøçà äMà éäzå ©§´¨®¨¬¨²Ÿ¤¨−Ÿ¤£¦¨«©§¦̧¦¨¬©¤²¤¦«©§§¥−§¨´

:íðBà íà àéä äøèòæë:ø÷òå ïéîéå õòî ìàîçøé øBëa íø-éðá eéäiå £¨¨®¦−¥¬¨«©¦«§¬§¥−̈§´§©§§¥®©¬©§¨¦−¨¥«¤
çë:øeLéáàå áãð énL éðáe òãéå énL íðBà-éðá eéäiåèëúLà íLå ©¦«§¬§¥−̈©©´§¨¨®§¥´©©½¨−̈©£¦«§¥²¥¬¤

:ãéìBî-úàå ïaçà-úà Bì ãìzå ìéçéáà øeLéáàìðáeíétàå ãìñ áãð é £¦−£¦¨®¦©¥´¤½¤©§−̈§¤¦«§¥¬¨−̈¤´¤§©¨®¦
i"yx

(‡Î).¯ÈÎÓ ˙· Ï‡ ÔÂ¯ˆÁ ‡· ¯Á‡Âזה כל
בת אל בא חצרו� שהרי דוד של כבודו משו�
דוגמא אישות לשו� שלא לפילגש לקחה מכיר

שבע בת אל בא נ"א)כאשר היה(תהלי� והוא
אחת לגריעותא מכיר לבת דברי� ב' הרי ס' ב�
זק� היה שחצרו� וא' אישות לשו� לקחה שלא
וכשהוליד לו נתנוה יהודה משפחות כבוד מפני
אשה ליקח ערי� כ"ג מכיר בני לו נתנו יאיר

מבנותיו: Ì¯‡Â.(Î‚)אחת ¯Â˘‚ Á˜ÈÂגשור
קרובי� שהיו לפי והמעכתי גשורי הוא
אר� של במזרחה יושבי� שהיו לארמי�

דכתיב במזרח יושבי� היו ואר� (ישעיהישראל

ובימיט') מאחור ופלשתי� מקד� אר�
אויב ביד מסר� ישראל כשחטאו השופטי�

הלכו ואז אר� סא"א)ביד מה�(אלו ולקחו�

כא�: כתב� שהחזיר� ולפי החזיר� דוד וכשבא
(„Î).‰˙¯Ù‡ ·ÏÎ·�ש קראו(כלב)על אשתו

העיר ‡˘ÂÁ¯אפרתה:(כלב)את ˙‡ ÂÏ „Ï˙Â
.ÚÂ˜˙ È·‡:�חצרו מיתת ˙˜ÚÂ.לאחר È·‡

יהודה: שבט של שהוא תקוע עיר של שר
(‰Î).ÔÂ¯ˆÁ ¯ÂÎ· Ï‡ÓÁ¯È È�· È‰ÈÂלפי

לומר הוצר� ע"כ כלב של במשפחתו שהפסיק
ירחמאל: של בכור ירחמאל, בכור חצרו� בכור

(ÂÎ)‰Ó˘Â Ï‡ÓÁ¯ÈÏ ˙¯Á‡ ‰˘‡ È‰˙Â
.‰¯ËÚוביבמות היתה ישראלית פשוטו לפי

יפה בה להתעטר נכרית שלקח כתב ירושלמי
היתה: ‡Ì�Â.ושרית Ì‡ ‡È‰(שמעתי)כמו א�

בישראל א� ה')שקמתי היתה(שופטי� (והיא

וכמוסא"א) אונ� לשו� היה וחלש שפל אונ�
ממנו באוני אכלתי כ"ו)לא וכמו(דברי�

cec zcevn
(‡Î).¯Á‡Â�האמורי הבני� שלשת לו שנולד אחר ר"ל

‚ÚÏ„.למעלה: È·‡לזה וידוע חשוב היה גלעד כי על
רבי�: וכמוהו בנו אחר מכיר את ÂÏ.(Î·)יחס È‰ÈÂהאלה הערי� ירש וממנה הגלעד מאר� אשה שלקח ארז"ל

בתורה: הכתוב יאיר זה È‡È¯.(Î‚)ואי� ˙ÂÁ לזה‡˙ יאיר חות לעריו קרא בתורה המוזכר מנשה ב� יאיר כי על
שהיו בשופטי' המוזכר השופט הגלעדי יאיר וכמו מרובות ועריו כשמו שמו היה כי יאיר חות לעריו הוא ג� קרא

זה: בעבור יאיר חות ג"כ וקרא� עירי� שלשי� מבניו:Ì˙‡Ó.לבניו לקחו יאיר מות לאחר ˜�˙.ר"ל קנת‡˙ ע�
עיר: ששי� ההוא בהמחוז שהיו בנותיה ÈÎÓ¯.וע� È�· ‰Ï‡ ÏÎהאלה הערי� הששי� כל אמר כאלו הלמ"ד תחסר

מכיר: לבני ÔÂ¯ˆÁ.(Î„)היו ˙ÂÓ ¯Á‡Âששמה חצרו� אשת אז אפרת את בנו כלב שלקח בעת חצרו� שמת אחר ר"ל
אשחור: את לו ילדה ˙˜ÚÂ.אביה È·‡בכל וכ� וזרעו בניו היו תקוע אנשי כל ור"ל עיר, ש� והוא תקוע של שר

עיר: על אבי לשו� שנזכר ‡Á¯˙.(ÂÎ)מקו� למעלה:‡˘‰ האמורי� בניו א� ‡Ì�Â.מלבד Ì‡ ‡È‰�אונ כי על
אחריו: אמו ייחס לזה וידוע חשוב היה

oeiv zcevn
(‚Î).˙ÂÁ:כפרני תרגומו
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:ìàìöa-úà ãéìBä éøeàå éøeà-úà ãéìBäàëøéëî-úa-ìà ïBøöç àa øçàå ¦´¤¦½§¦−¦¬¤§©§¥«§©©À¨³¤§Æ¤©¨¦Æ
:áeâN-úà Bì ãìzå äðL íéML-ïa àeäå dç÷ì àeäå ãòìâ éáàáëáeâNe £¦´¦§½̈§´§¨½̈§−¤¦¦´¨¨®©¥¬¤−¤§«§−
:ãòìbä õøàa íéøò LBìLå íéøNò Bì-éäéå øéàé-úà ãéìBäâëçwiå ¦´¤¨¦®©§¦À¤§¦³§¨Æ¨¦½§¤−¤©¦§¨«©¦©´

älà-ìk øéò íéML äéúða-úàå úð÷-úà ízàî øéàé úeç-úà íøàå-øeLb§«Â©£¨¤©Ÿ̧¨¦¯¥«¦¨²¤§¨¬§¤§Ÿ¤−¨¦¦´¦®¨¥¾¤
:ãòìâ-éáà øéëî éðaãëïBøöç úLàå äúøôà áìëa ïBøöç-úBî øçàå §¥−¨¦¬£¦¦§¨«§©©¬«¤§−§¨¥´¤§¨®¨§¥³¤¤§Æ

:òB÷ú éáà øeçLà-úà Bì ãìzå äiáàäëïBøöç øBëa ìàîçøé-éðá eéäiå £¦½̈©¥´¤½¤©§−£¦¬§«©©¦«§¯§¥§©§§¥²§¬¤§−
:äiçà íöàå ïøàå äðeáe íø øBëaäåëdîLe ìàîçøéì úøçà äMà éäzå ©§´¨®¨¬¨²Ÿ¤¨−Ÿ¤£¦¨«©§¦̧¦¨¬©¤²¤¦«©§§¥−§¨´

:íðBà íà àéä äøèòæë:ø÷òå ïéîéå õòî ìàîçøé øBëa íø-éðá eéäiå £¨¨®¦−¥¬¨«©¦«§¬§¥−̈§´§©§§¥®©¬©§¨¦−¨¥«¤
çë:øeLéáàå áãð énL éðáe òãéå énL íðBà-éðá eéäiåèëúLà íLå ©¦«§¬§¥−̈©©´§¨¨®§¥´©©½¨−̈©£¦«§¥²¥¬¤

:ãéìBî-úàå ïaçà-úà Bì ãìzå ìéçéáà øeLéáàìðáeíétàå ãìñ áãð é £¦−£¦¨®¦©¥´¤½¤©§−̈§¤¦«§¥¬¨−̈¤´¤§©¨®¦
i"yx

(‡Î).¯ÈÎÓ ˙· Ï‡ ÔÂ¯ˆÁ ‡· ¯Á‡Âזה כל
בת אל בא חצרו� שהרי דוד של כבודו משו�
דוגמא אישות לשו� שלא לפילגש לקחה מכיר

שבע בת אל בא נ"א)כאשר היה(תהלי� והוא
אחת לגריעותא מכיר לבת דברי� ב' הרי ס' ב�
זק� היה שחצרו� וא' אישות לשו� לקחה שלא
וכשהוליד לו נתנוה יהודה משפחות כבוד מפני
אשה ליקח ערי� כ"ג מכיר בני לו נתנו יאיר

מבנותיו: Ì¯‡Â.(Î‚)אחת ¯Â˘‚ Á˜ÈÂגשור
קרובי� שהיו לפי והמעכתי גשורי הוא
אר� של במזרחה יושבי� שהיו לארמי�

דכתיב במזרח יושבי� היו ואר� (ישעיהישראל

ובימיט') מאחור ופלשתי� מקד� אר�
אויב ביד מסר� ישראל כשחטאו השופטי�

הלכו ואז אר� סא"א)ביד מה�(אלו ולקחו�

כא�: כתב� שהחזיר� ולפי החזיר� דוד וכשבא
(„Î).‰˙¯Ù‡ ·ÏÎ·�ש קראו(כלב)על אשתו

העיר ‡˘ÂÁ¯אפרתה:(כלב)את ˙‡ ÂÏ „Ï˙Â
.ÚÂ˜˙ È·‡:�חצרו מיתת ˙˜ÚÂ.לאחר È·‡

יהודה: שבט של שהוא תקוע עיר של שר
(‰Î).ÔÂ¯ˆÁ ¯ÂÎ· Ï‡ÓÁ¯È È�· È‰ÈÂלפי

לומר הוצר� ע"כ כלב של במשפחתו שהפסיק
ירחמאל: של בכור ירחמאל, בכור חצרו� בכור

(ÂÎ)‰Ó˘Â Ï‡ÓÁ¯ÈÏ ˙¯Á‡ ‰˘‡ È‰˙Â
.‰¯ËÚוביבמות היתה ישראלית פשוטו לפי

יפה בה להתעטר נכרית שלקח כתב ירושלמי
היתה: ‡Ì�Â.ושרית Ì‡ ‡È‰(שמעתי)כמו א�

בישראל א� ה')שקמתי היתה(שופטי� (והיא

וכמוסא"א) אונ� לשו� היה וחלש שפל אונ�
ממנו באוני אכלתי כ"ו)לא וכמו(דברי�

cec zcevn
(‡Î).¯Á‡Â�האמורי הבני� שלשת לו שנולד אחר ר"ל

‚ÚÏ„.למעלה: È·‡לזה וידוע חשוב היה גלעד כי על
רבי�: וכמוהו בנו אחר מכיר את ÂÏ.(Î·)יחס È‰ÈÂהאלה הערי� ירש וממנה הגלעד מאר� אשה שלקח ארז"ל

בתורה: הכתוב יאיר זה È‡È¯.(Î‚)ואי� ˙ÂÁ לזה‡˙ יאיר חות לעריו קרא בתורה המוזכר מנשה ב� יאיר כי על
שהיו בשופטי' המוזכר השופט הגלעדי יאיר וכמו מרובות ועריו כשמו שמו היה כי יאיר חות לעריו הוא ג� קרא

זה: בעבור יאיר חות ג"כ וקרא� עירי� שלשי� מבניו:Ì˙‡Ó.לבניו לקחו יאיר מות לאחר ˜�˙.ר"ל קנת‡˙ ע�
עיר: ששי� ההוא בהמחוז שהיו בנותיה ÈÎÓ¯.וע� È�· ‰Ï‡ ÏÎהאלה הערי� הששי� כל אמר כאלו הלמ"ד תחסר

מכיר: לבני ÔÂ¯ˆÁ.(Î„)היו ˙ÂÓ ¯Á‡Âששמה חצרו� אשת אז אפרת את בנו כלב שלקח בעת חצרו� שמת אחר ר"ל
אשחור: את לו ילדה ˙˜ÚÂ.אביה È·‡בכל וכ� וזרעו בניו היו תקוע אנשי כל ור"ל עיר, ש� והוא תקוע של שר

עיר: על אבי לשו� שנזכר ‡Á¯˙.(ÂÎ)מקו� למעלה:‡˘‰ האמורי� בניו א� ‡Ì�Â.מלבד Ì‡ ‡È‰�אונ כי על
אחריו: אמו ייחס לזה וידוע חשוב היה

oeiv zcevn
(‚Î).˙ÂÁ:כפרני תרגומו



aק `-minid ixac

:íéðá àì ãìñ úîiåàì:éìçà ïLL éðáe ïLL éòLé éðáe éòLé íétà éðáe ©¨¬¨¤−¤¬Ÿ¨¦«§¥¬©©−¦¦§¦®§¥³¦§¦Æ¥½̈§¥¬¥−̈©§¨«
áì:íéðá àì øúé úîiå ïúðBéå øúé énL éçà òãé éðáeâìúìt ïúðBé éðáe §¥³¨¨Æ£¦´©©½¤−¤§¨¨®©¨¬¨¤−¤¬Ÿ¨¦«§¥¬¨−̈¤´¤

éða eéä älà àææå-:ìàîçøéãìì äéä-àìåìe úBða-íà ék íéða ïLLïLL §¨¨®¥¬¤¨−§¥«§©§§¥«§«Ÿ¨¨¯§¥¨²¨¦−¦´¦¨®§¥¨²
:òçøé BîLe éøöî ãáòäìãìzå äMàì Bcáò òçøéì Bza-úà ïLL ïziå ¤¬¤¦§¦−§¬©§¨«©¦¥̧¥¨¯¤¦²§©§¨¬©§−§¦¨®©¥¬¤

:ézò-úà Bìåì:ãáæ-úà ãéìBä ïúðå ïúð-úà ãéìä ézòåæìãéìBä ãáæå −¤©¨«§©©ÆŸ¦´¤¨½̈§¨−̈¦¬¤¨¨«§¨¨Æ¦´
:ãáBò-úà ãéìBä ììôàå ììôà-úàçìãéìBä àeäéå àeäé-úà ãéìä ãáBòå ¤¤§½̈§¤§−̈¦¬¤¥«§¥ÆŸ¦´¤¥½§¥−¦¬

:äéøæò-úàèì:äùòìà-úà ãéìä õìçå õìç-úà ãéìä äéøæòåîäNòìàå ¤£©§¨«©«£©§¨ÆŸ¦´¤½̈¤§¤−¤Ÿ¦¬¤¤§¨¨«Ÿ§¤§¨¨Æ
:íelL-úà ãéìä éîññå éîññ-úà ãéìäàîäéî÷é-úà ãéìBä íelLå Ÿ¦´¤¦§½̈§¦§©−Ÿ¦¬¤©«§©Æ¦´¤§©§½̈

:òîLéìà-úà ãéìä äéî÷éåáîàeä Bøëa òLéî ìàîçøé éçà áìë éðáe ¦«©§−̈Ÿ¦¬¤¡¦«¨¨«§¥³¨¥Æ£¦´§©§§¥½¥¨¬§Ÿ−´
éæ-éáà:ïBøáç éáà äLøî éðáe óâî:òîLå í÷øå çtúå çø÷ ïBøáç éðáe £¦¦®§¥¬¨«¥−̈£¦¬¤§«§¥−¤§®¬Ÿ©§©ª−©§¤¬¤¨¨«©

ãî:énL-úà ãéìBä í÷øå íò÷øé éáà íçø-úà ãéìBä òîLåäîénL-ïáe §¤´©¦½¤©−©£¦´¨§§¨®§¤−¤¦¬¤©¨«¤©©−
:øeö-úéá éáà ïBòîe ïBòîåîàöBî-úàå ïøç-úà äãìé áìk Lâìét äôéòå ¨®¨−£¦¬¥««§¥¨Æ¦¤¤́¨¥½¨«§¨²¤¨¨¬§¤−̈

i"yx

י"א)כמתאונני� שנת�(במדבר שש�, ממנו ויצא
כלומר בגנות� ומספר עבדו המצרי לירחע בתו
ב� ישמעאל ממנו ויצא למלכות ראויי� היו לא
אחיק� ב� גדליה שהרג אלישמע ב� נתניה

מ"א) ÈÎ(Ï„):(ירמיה ÌÈ�· Ô˘˘Ï ‰È‰ ‡ÏÂ
.˙Â�· Ì‡,אחלי שש� ובני למעלה שאמר ומה

בני�: בלא ומת היה שפל Ô˙ÈÂ(Ï‰)חולה
.‰˘‡Ï Â„·Ú ÚÁ¯ÈÏ Â˙· ˙‡ Ô˘˘�מכא

ומכא� לה ותנהו עבד� שחרר בגרה בת� אמרו
בגר תאמ� אל ירושלמי ביבמות חכמי� אמרו
המצרי עתי מ� ה� דורות וט"ו דורות ט"ו עד
ומדרש ירחע ע� דורות ט"ז וי"א ישמעאל עד
והלא המלוכה מזרע שהי' כ� אפשר רבותינו
אלא ר� מ� ולא היה ירחמאל מזרע ישמעאל

למול�: מזרעו ‡ÈÁ(Ó·)שהעביר ·ÏÎ È�·Â

.Ï‡ÓÁ¯Èמשפחות קצת למעלה שיחס לפי
כלב לומר צרי� ירחמאל ביחס והפסיק כלב
כל יחס כבר תאמר שלא ירחמאל אחי
אחי כלב לומר הוצר� לכ� כלב משפחות
כל דר� וכ� היה אחר כלב לא שזה ירחמאל
קצת מיחס אלא כסדר מיחס אינו היחס
וכשיחס אחרת משפחה ותופש פלוני ממשפחת
משפחה ליחס מתחיל זו ממשפחה קצת
מעורבב וכ� האחרת ושוב כבתחילה ראשונה

הזה: היחס ספר ÛÈÊ.כל È·‡ ‡Â‰�זי של שר
העיירות וש� חברו� ושר מרשה בני כל ושר

בספר כתובות ט"ו)האלה זי�(ביהושע וכדכתיב
ובעלות ואכזיב(ש�)קעילה(וכתיב)וטל�

ÌÚ˜¯È.(Ó„)ומרשה: È·‡שנאמר אבי כל
בסמו�: הכתובה העיר אותה על שר כא�

cec zcevn
(·Ï).ÌÈ�· ‡Ï:�בני ·�ÌÈ.(Ï„)בלא Ô˘˘Ï ‰È‰ ‡ÏÂ:זרע השאיר ולא בחייו מת אחלי בנו ÏÎ·.(Ó·)כי È�·Â

דר� וכ� כלב מזרע עוד לספר חזר ועתה אחיו ירחמאל מזרע לספר וחזר בו פסק כלב מזרע לספר התחיל שכבר ע�
הראשו�: לספור ולחזור אחר בספור ולהפסיק קצת לספר הזה ·Â¯ÂÎ.הספר Ú˘ÈÓ�חשובי היו למעלה הנזכרי� אולי

הקדימ�: ולזה Ó¯˘‰.ממנו È�·Â�סמ זי� הזכיר עתה שזה ולפי וכו' מרשה זי� ובני אמר וכאלו זי� מלת תחסר
המבי�: על

a `-minid ixac

:ææb-úà ãéìä ïøçå ææb-úàåæîäôéòå èìôå ïLéâå íúBéå íâø écäé éðáe §¤¨¥®§¨−̈Ÿ¦¬¤¨¥«§¥−¤§¨®¤¯¤§¨²§¥¨¬¨¤−¤§¥¨¬
:óòLåçî:äðçøz-úàå øáL ãìé äëòî áìk Lâìtèîéáà óòL ãìzå ¨¨«©¦¤³¤¨¥Æ©£½̈¨¬©¤−¤§¤¦§£¨«©¥À¤µ©©£¦´

:äñëò áìk-úáe àòáâ éáàå äðaëî éáà àåL-úà äpîãîðéða eéä älà ©§©½̈¤§¨²£¦¬©§¥−̈©«£¦´¦§¨®©¨¥−©§¨«¥³¤¨Æ§¥´
:íéøòé úéø÷ éáà ìáBL äúøôà øBëa øeç-ïa áìëàðíçì-úéá éáà àîìN ¨¥½¤−§´¤§¨®¨¾̈£¦−¦§©¬§¨¦«©§¨Æ£¦´¥½̈¤

:øãb-úéá éáà óøçáðì íéðá eéäiåéöç äàøä íéøòé úéø÷ éáà ìáBL ¨¥−£¦¬¥¨¥«©¦«§³¨¦Æ§½̈£¦−¦§©´§¨¦®¨Ÿ¤−£¦¬
:úBçðnäâðälàî éòøLnäå éúîMäå éúetäå éøúiä íéøòé úéø÷ úBçtLîe ©§ª«¦§§Æ¦§©´§¨¦½©¦§¦Æ§©¦½§©ª¨¦−§©¦§¨¦®¥¥À¤

:éìàzLàäå éúòøvä eàöéãðúéa úBøèò éúôBèðe íçì úéa àîìN éða ¨§Æ©¨´§¨¦½§¨¤§−̈ª«¦«§¥´©§À̈¥¬¤Æ¤Æ§´¨¦½©§−¥´

i"yx

(ÊÓ).È„‰È È�·Âהיה עיפה של מבני� אחד
צרי� שאינו לפי אביו היה מי הזכיר שלא ומה
יהדי: זה א� כי עיפה של מבני� שו� להזכיר

(ËÓ)È·‡ ‡Â˘ ˙‡ ‰�Ó„Ó È·‡ ÛÚ˘ „Ï˙Â
.‡Ú·‚ È·‡Â ‰�·ÎÓשלו הללו עיירות שתי

ÒÎÚ‰.היו: ·ÏÎ ˙·Âלראש מתחיל עתה
עתניאל אשת שהיתה משו� בעכסה ומקדי�
ספר קרית יכה אשר כלב ויאמר ש� כדכתיב

·ÂÎ¯(�)וגו': ¯ÂÁ Ô· ·ÏÎ È�· ÂÈ‰ ‰Ï‡
.‰˙¯Ù‡כמו חור ב� כלב בני היו אלה פתרו�

לאפרת הבכור בנו היה חור והוא חור בנו
למעלה מפורש וכ� לכלב בכור ולא אשתו
ע"א חור, את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקח
ב� והוליד לכלב ב� היה חור וגו' היו אלה
בניו היו ואלה פירושו לכ� כלב שמו ויקרא

וגו': שובל חור של בנו כלב ·ÂÎ¯של
.‰˙¯Ù‡אומר הוא חור על לכלב בכור ולא

לנו: נראה ‰ÂÁ�Ó˙.(�·)כ� ÈˆÁ ‰‡Â¯‰
דכתיב שמה ומנוחות באר� היתה אחת מדינה

מנחת אל ח')ויגל� חצי(לקמ� על המושל והוא
מדינה חצי על משל מי נאמר ולקמ� מדינה
בלע"ז: פורמדריפי"ו הרואה האחר'

(‚�).ÌÈ¯ÚÈ ˙È¯˜ ˙ÂÁÙ˘ÓÂקרית יושבי
ÈÏÂ‡˙˘‡‰Â.יערי�: È˙Ú¯ˆ‰ Â‡ˆÈ ‰Ï‡Ó

שכתב תתמה ואל צרעה יג)יושבי (שופטי�

אשתאול ובי� צרעה בי� לפעמו ה' רוח ותחל
כי ד� בני של הללו עיירות שתי שהיו דמשמע
שאנו היו יהודה בני של כא� שנאמר אלה כל
צרעה בי� שהיה והגבול העיירות לומר יכולי�
ואשתאול צרעה אבל ד� של היה ואשתאול

היו: יהודה בני של ˘ÓÏ‡(�„)עצמ� È�·
.ÌÁÏ ˙È·�לח בית מיושבי היו שלמא בני
ÂÈ‡·.הנטופתי: ˙È· ˙Â¯ËÚמיושבי וג�

המנחתי מדינת חצי יואב בית ועטרות נטופת
ש� בה� יושבי� והיו צרעה בני לה� תפשו
הנטופתי בענה הנטופתי, מהרי ה� מקומות

כ"ג) מנחת(ש"ב אל ויגלו� ומנחת דוד, גבורי
ח) :(לק'

cec zcevn
(ÊÓ).È„‰È È�·Â:לו היה שמות ושתי למעלה הנזכר כלב פילגש עיפה מבני אחד ˘·¯.(ÁÓ)הוא „ÏÈלומר רצה

וכו': שבר את ממנה ילד ˘ÛÚ.(ËÓ)כלב „Ï˙Âועל מכבנה על שר שהיה שוא את אשתו את הוליד וכו' שע� ר"ל
מזרעו: היו הה� הערי� אנשי ר"ל או ÂÁ¯.(�)גבעא, Ô· ·ÏÎואמר אורי את הוליד כלב ב� שחור אמר למעלה

בניו: ה� ואלה כלב ושמו לחור ב� היה שעוד ‡Ù¯˙‰.עתה ¯ÂÎ·היה מישע כי לאביו ולא לאמו בכור היה חור
בכורו: ‰ÂÁ�Ó˙.(�·)ש� ÈˆÁ ‰‡Â¯‰בני שמות צרו� על לתמוה ואי� המנוחות חצי האחד וש� הרואה האחד ש�

עזר ורוממתי גדלתי ודוגמתו עני� שידמה כ"ה)אד� אד�:(לקמ� בני שמות וה� עני� ÌÈ¯ÚÈ.(�‚)שידמה ˙È¯˜יושבי
יערי�: יהודה:Ï‡Ó‰.קרית מנחלת עיירות שתי וה� ואשתאול צרעה יושבי יצאו האלה משפחות הבני� ·È˙(�„)מ�

.ÌÁÏ:נטופה אנשי וג� מבניו היו לח� בית ÂÎÂ'.אנשי ˙Â¯ËÚ:משפחות או מקומות שמות ה�



קי a `-minid ixac

:ææb-úà ãéìä ïøçå ææb-úàåæîäôéòå èìôå ïLéâå íúBéå íâø écäé éðáe §¤¨¥®§¨−̈Ÿ¦¬¤¨¥«§¥−¤§¨®¤¯¤§¨²§¥¨¬¨¤−¤§¥¨¬
:óòLåçî:äðçøz-úàå øáL ãìé äëòî áìk Lâìtèîéáà óòL ãìzå ¨¨«©¦¤³¤¨¥Æ©£½̈¨¬©¤−¤§¤¦§£¨«©¥À¤µ©©£¦´

:äñëò áìk-úáe àòáâ éáàå äðaëî éáà àåL-úà äpîãîðéða eéä älà ©§©½̈¤§¨²£¦¬©§¥−̈©«£¦´¦§¨®©¨¥−©§¨«¥³¤¨Æ§¥´
:íéøòé úéø÷ éáà ìáBL äúøôà øBëa øeç-ïa áìëàðíçì-úéá éáà àîìN ¨¥½¤−§´¤§¨®¨¾̈£¦−¦§©¬§¨¦«©§¨Æ£¦´¥½̈¤

:øãb-úéá éáà óøçáðì íéðá eéäiåéöç äàøä íéøòé úéø÷ éáà ìáBL ¨¥−£¦¬¥¨¥«©¦«§³¨¦Æ§½̈£¦−¦§©´§¨¦®¨Ÿ¤−£¦¬
:úBçðnäâðälàî éòøLnäå éúîMäå éúetäå éøúiä íéøòé úéø÷ úBçtLîe ©§ª«¦§§Æ¦§©´§¨¦½©¦§¦Æ§©¦½§©ª¨¦−§©¦§¨¦®¥¥À¤

:éìàzLàäå éúòøvä eàöéãðúéa úBøèò éúôBèðe íçì úéa àîìN éða ¨§Æ©¨´§¨¦½§¨¤§−̈ª«¦«§¥´©§À̈¥¬¤Æ¤Æ§´¨¦½©§−¥´

i"yx

(ÊÓ).È„‰È È�·Âהיה עיפה של מבני� אחד
צרי� שאינו לפי אביו היה מי הזכיר שלא ומה
יהדי: זה א� כי עיפה של מבני� שו� להזכיר

(ËÓ)È·‡ ‡Â˘ ˙‡ ‰�Ó„Ó È·‡ ÛÚ˘ „Ï˙Â
.‡Ú·‚ È·‡Â ‰�·ÎÓשלו הללו עיירות שתי

ÒÎÚ‰.היו: ·ÏÎ ˙·Âלראש מתחיל עתה
עתניאל אשת שהיתה משו� בעכסה ומקדי�
ספר קרית יכה אשר כלב ויאמר ש� כדכתיב

·ÂÎ¯(�)וגו': ¯ÂÁ Ô· ·ÏÎ È�· ÂÈ‰ ‰Ï‡
.‰˙¯Ù‡כמו חור ב� כלב בני היו אלה פתרו�

לאפרת הבכור בנו היה חור והוא חור בנו
למעלה מפורש וכ� לכלב בכור ולא אשתו
ע"א חור, את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקח
ב� והוליד לכלב ב� היה חור וגו' היו אלה
בניו היו ואלה פירושו לכ� כלב שמו ויקרא

וגו': שובל חור של בנו כלב ·ÂÎ¯של
.‰˙¯Ù‡אומר הוא חור על לכלב בכור ולא

לנו: נראה ‰ÂÁ�Ó˙.(�·)כ� ÈˆÁ ‰‡Â¯‰
דכתיב שמה ומנוחות באר� היתה אחת מדינה

מנחת אל ח')ויגל� חצי(לקמ� על המושל והוא
מדינה חצי על משל מי נאמר ולקמ� מדינה
בלע"ז: פורמדריפי"ו הרואה האחר'

(‚�).ÌÈ¯ÚÈ ˙È¯˜ ˙ÂÁÙ˘ÓÂקרית יושבי
ÈÏÂ‡˙˘‡‰Â.יערי�: È˙Ú¯ˆ‰ Â‡ˆÈ ‰Ï‡Ó

שכתב תתמה ואל צרעה יג)יושבי (שופטי�

אשתאול ובי� צרעה בי� לפעמו ה' רוח ותחל
כי ד� בני של הללו עיירות שתי שהיו דמשמע
שאנו היו יהודה בני של כא� שנאמר אלה כל
צרעה בי� שהיה והגבול העיירות לומר יכולי�
ואשתאול צרעה אבל ד� של היה ואשתאול

היו: יהודה בני של ˘ÓÏ‡(�„)עצמ� È�·
.ÌÁÏ ˙È·�לח בית מיושבי היו שלמא בני
ÂÈ‡·.הנטופתי: ˙È· ˙Â¯ËÚמיושבי וג�

המנחתי מדינת חצי יואב בית ועטרות נטופת
ש� בה� יושבי� והיו צרעה בני לה� תפשו
הנטופתי בענה הנטופתי, מהרי ה� מקומות

כ"ג) מנחת(ש"ב אל ויגלו� ומנחת דוד, גבורי
ח) :(לק'

cec zcevn
(ÊÓ).È„‰È È�·Â:לו היה שמות ושתי למעלה הנזכר כלב פילגש עיפה מבני אחד ˘·¯.(ÁÓ)הוא „ÏÈלומר רצה

וכו': שבר את ממנה ילד ˘ÛÚ.(ËÓ)כלב „Ï˙Âועל מכבנה על שר שהיה שוא את אשתו את הוליד וכו' שע� ר"ל
מזרעו: היו הה� הערי� אנשי ר"ל או ÂÁ¯.(�)גבעא, Ô· ·ÏÎואמר אורי את הוליד כלב ב� שחור אמר למעלה

בניו: ה� ואלה כלב ושמו לחור ב� היה שעוד ‡Ù¯˙‰.עתה ¯ÂÎ·היה מישע כי לאביו ולא לאמו בכור היה חור
בכורו: ‰ÂÁ�Ó˙.(�·)ש� ÈˆÁ ‰‡Â¯‰בני שמות צרו� על לתמוה ואי� המנוחות חצי האחד וש� הרואה האחד ש�

עזר ורוממתי גדלתי ודוגמתו עני� שידמה כ"ה)אד� אד�:(לקמ� בני שמות וה� עני� ÌÈ¯ÚÈ.(�‚)שידמה ˙È¯˜יושבי
יערי�: יהודה:Ï‡Ó‰.קרית מנחלת עיירות שתי וה� ואשתאול צרעה יושבי יצאו האלה משפחות הבני� ·È˙(�„)מ�

.ÌÁÏ:נטופה אנשי וג� מבניו היו לח� בית ÂÎÂ'.אנשי ˙Â¯ËÚ:משפחות או מקומות שמות ה�



aקב `-minid ixac

:éòøvä ézçðnä éöçå áàBéäðíéøôñ úBçtLîe)áéúëåáLé(õaòé éáLé ¨®©£¦¬©¨©§¦−©¨§¦«¦§§³Ÿ§¦Æ«§¥´«§¥´©§¥½
:áëø-úéá éáà únçî íéàaä íéðéwä änä íéúëeN íéúòîL íéúòøz¦§¨¦¬¦§¨¦−¨¦®µ¥¨©¦¦´©¨¦½¥«©©−£¦¬¥¥¨«

i"yx

(‰�)ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÂÁÙ˘ÓÂ.ı·ÚÈ È·˘ÂÈסיעת
ויהי למטה כדכתיב עליה� מושל שהיה יעב�

מאחיו: נכבד ˘ÌÈ˙ÚÓיעב� ÌÈ˙Ú¯˙
.ÌÈ˙ÎÂ˘:�אביה בית שמות ‰Ó‰כול�
.ÌÈ�È˜‰�ה והלא אלו של מקומ� והיכ�

ותמנה וגבעה הקי� דכתיב מקו� ש� קי� יושבי

עשר טז)ערי� ·È˙:(יהושע È·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈ‡·‰
.·Î¯וישב רכב בית של שהיה מחמת שיצאו

יששכר ושל עיר של ש� יעב� ע"א בקי�,
ואב� וקשיו� והרבית כדכתיב יט)היתה :(ש�

.ÌÈ�È˜‰ ‰Ó‰תרגומו לצור� ויתנהו צורפי�
י"ז)לקינאה :(שופטי�

cec zcevn
(‰�).ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÂÁÙ˘ÓÂ�הסופרי משפחות היו מבניו ג�

והיו בתורה ועסקו עמו ישבו אשר יעב� סיעת וחכמי�
מאחיו נכבד יעב� ויהי וכמ"ש לו ד')טפלי� :(לקמ�

.'ÂÎÂ ÌÈ˙Ú¯˙:�הסופרי משפחות שמות ‰˜ÌÈ�È.ה� ‰Ó‰:�קיני כולל בש� נקראי� היו האלה ‰·‡ÌÈהמשפחות
.˙ÓÁÓ:רכב בית אבי שהיה חמת שמו אשר איש יר� יוצאי ר"ל

oeiv zcevn
(‰�).ÌÈ¯ÙÂÒיוצא ובור מבר� סופר ובדרז"ל וחכמי�

ק"ח) :(חולי�

eveoey`x mei qelwpe`

åà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö
ïåùàø

-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤
àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ®̈¦´

ìr äìòäîäìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¸̈©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ
Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãri''yx:âLáìå ©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧

BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤

çaænä ìöà BîNå çaænä-ìr äìòäi''yx:éåì ¨«Ÿ−̈©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
ãíéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®

-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà àéöBäå§¦³¤©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤
øBäè íB÷îi''yx:äBa-ã÷ez çaænä-ìr Làäå ¨−¨«§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ

ø÷aa íéör ïäkä äéìr øráe äaëú àì́Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰B�aב ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ

‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡ ‡„ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«¿»«¬»»ƒ

‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«¿ƒ¿»««¿¿»

‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג ÔÈLe·Ï ‡�‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿

d¯Òa ÏÚ LaÏÈ ıe·c ÔÈÒ�ÎÓeƒ¿¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿≈

ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»

:‡Áa„Ó ¯ËÒa dpeLÈÂדÁÏLÈÂ ƒ«ƒ≈ƒ¿««¿¿»¿«¿«

ÔÈLe·Ï LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ�¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»

:ÈÎc ¯˙‡Ï ‡˙È¯LÓÏה‡˙M‡Â ¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿∆»»

‡Ï d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿≈»¿»≈»

‡iÚ‡ ‡�‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»

é"ùø

(·)Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)���ל א�א "צו", אי� «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי� �י�תר �מע��: ר�י אמר �לד�ר�ת. מ�ד ְְְִִִִֵֵַַָָָזר�ז

�יס חסר�� �� ��� �מק�� לזרז Ê‡˙:ה�ת�ב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…
'B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz.על לל�ד �א ה�ה העני� הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ה�ילה, �ל ��ר ��הא ואיברי� חלבי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר

ואיזה ירד, � עלה א� איזה ה�ס�לי�, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�לל�ד

�א, ה�א לר��ת '��רה' ��ל ירד; לא � עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹא�

�ס�לי�, ואפ�� הע�לי�, לכל אחת ��רה ְְֲִִִַַַַָָָל�מר:

ירד� לא על� ‰ÏÚ‰.:�א� ‡Â‰הר�בע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ

��ד�, ���ל� היה ��א �ה�, וכ��צא ה�ר�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ��א� קד� �הני���פסל� �ת�רת העני� [�ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] �פרק ג �רק ·„.(‚):�זבחי� BcÓ;ה��נת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִַ�ֶֹ

�מ�ת� ��הא "מ��"? ל�מר: �למ�ד ŒÏÚ:�מה ְְְִִֵֶַַַָ«
.B¯Na�ינתי� ח�צ� �בר יהא ג)��א ערכי� :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ÔLc‰Œ˙‡ ÌÈ¯‰Â.�מ ה�ח�ה מלא ח�תה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

�ב� �ל �מזרח� ונ�תנ� ה�נימ��ת (תמידהמא�ל�ת ְַ�ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»
�ר�מהוע�א� ירי� ��� מא�ת� ,��� �:BÓNÂ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡.�עדי� איברי� מצא ה�ז�ח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

�חתה לאחר ה�ז�ח, על מחזיר� נתא�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא

��אמר: ה�נימ��ת, מ� ונטל ואיל� איל� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�חלי�

י��]: �ר�"י עלֿה�ז�ח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג א�א(יומא ח�בה ז� אי� »«∆¿»»ֵֶָָ

�גדי� ה��� �ה�צאת ילכל� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�ֿאר�,

קדרה �ה� ���ל �גדי� �מיד. �ה� מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

�גדי� "ולב� לכ�: לר��, ��ס �ה� ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלר��,

מה� �ח�תי� ‰ÔLc.:אחרי�", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מק��כח) ואי� רבה ��ה�א ����ח, ְְֵֶֶַַַַָָָה�ב�ר

י��, �כל ח�בה זה ואי� מ��. מ�ציא� ְְֲִִֵֶַַָָָָָל�ערכה,

י��: �כל ח�בה ה�ר�מה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«
BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הר�ה: יקיד�ת �א� ר�ה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ

עלֿ "והא� ,"�� ��קד ה�ז�ח "וא� ְְְְִֵֵֵַַַַָָמ�קדה",

עלֿה�ז�ח". ��קד �מיד "א� ,"�� ��קד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָה�ז�ח

י�מא �מ�כת נדר�� כח)��� ר��תינ�(ד� ��חלק� �ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�� �הי� ה�ערכ�ת ‰ÏÚ‰:�מני� ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»
�ק�י� היא �מיד נח)ע�לת י��:(פסחי� [�ר�"י . ְְִִִִַַַָָָ

�ל לתמיד ה�ערכה על ק�ד� �בר יהא ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�י�

רא��נה] ע�לה העלה, ל�מר: �למ�ד È·ÏÁ:�חר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מיום 3/5.

כאשר תודיע שמה העברי בצירוף שם אמה, יזכירוה לברכה למילוי משאלות לבבם לטובה ובפרט 

בענין שידוך טוב ומתאים, ומענינים העיקרים בזה שימהרו ברכות בורא העולם ומנהיגו בהאמור, שתחליט 

בתוקף הכי גדול, אשר כשתמצא זיווגה המתאים ותנשא, תנהיג ביתה על יסודי התורה והמצוה כיאות 

לבנות יהודים אמיתיות, בשמירת חוקי ודיני טהרת המשפחה, כשרות, שמירת שבת וכו'. ורואים במוחש 

שכל זה תלוי ברצון האשה בעלת הבית, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וכאשר השם יתברך הרואה ללבב 

זיווגה  יראה שהחליטה בזה על מנת לקיים כן בפועל. תתקרב על ידי זה ברכתו ברכת השי"ת שתמצא 

בקרוב ממש.

במה שכותבת אודות עניני פרנסה, לפלא קצת, כיון שלפי המצב בארץ ישראל עתה, מחפשים אחרי 

אלו שיכולים לעזור בעניני רפואה בבתי חולים ובבתי הבראה וכיוצא בזה.

ובמה שכותבת שצריך לדבר בעברית, בטח למדה השפה קצת והשאר הרי אפשר ללמוד גם במשך 

עבודתה, ואפשר שאינה מחפשת משרה במרץ הדרוש, ויהי רצון שגם בעניני פרנסה תצליח ותבשר טוב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בעברית אבל היא מצדה יכולה גם להבא 

לכתוב צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.
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é"ùø

(·)Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ.(ת"כ)���ל א�א "צו", אי� «∆«¬…ְֵֶַָ

צרי� �י�תר �מע��: ר�י אמר �לד�ר�ת. מ�ד ְְְִִִִֵֵַַָָָזר�ז

�יס חסר�� �� ��� �מק�� לזרז Ê‡˙:ה�ת�ב ְְְִֵֵֶֶַָָָ…
'B‚Â ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz.על לל�ד �א ה�ה העני� הרי «»…»¿ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ה�ילה, �ל ��ר ��הא ואיברי� חלבי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהקטר

ואיזה ירד, � עלה א� איזה ה�ס�לי�, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�לל�ד

�א, ה�א לר��ת '��רה' ��ל ירד; לא � עלה ְִֵֵֶַָָָָָֹא�

�ס�לי�, ואפ�� הע�לי�, לכל אחת ��רה ְְֲִִִַַַַָָָל�מר:

ירד� לא על� ‰ÏÚ‰.:�א� ‡Â‰הר�בע את למעט ְִֵֶָֹƒ»…»ְֵֵֶַַָ

��ד�, ���ל� היה ��א �ה�, וכ��צא ה�ר�ע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואת

לעזרה. ��א� קד� �הני���פסל� �ת�רת העני� [�ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ד] �פרק ג �רק ·„.(‚):�זבחי� BcÓ;ה��נת היא ְִֶֶֶֶָƒ«ִַ�ֶֹ

�מ�ת� ��הא "מ��"? ל�מר: �למ�ד ŒÏÚ:�מה ְְְִִֵֶַַַָ«
.B¯Na�ינתי� ח�צ� �בר יהא ג)��א ערכי� :(ת"כ ¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ÔLc‰Œ˙‡ ÌÈ¯‰Â.�מ ה�ח�ה מלא ח�תה היה ¿≈ƒ∆«∆∆ְְִֶַַָָָֹ

�ב� �ל �מזרח� ונ�תנ� ה�נימ��ת (תמידהמא�ל�ת ְַ�ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

‡˙ÏÚ‰Œ‰.:כד) L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰«∆∆¬∆…«»≈∆»…»
�ר�מהוע�א� ירי� ��� מא�ת� ,��� �:BÓNÂ ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡.�עדי� איברי� מצא ה�ז�ח, [על ≈∆«ƒ¿≈«ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

�חתה לאחר ה�ז�ח, על מחזיר� נתא�ל�, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא

��אמר: ה�נימ��ת, מ� ונטל ואיל� איל� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�חלי�

י��]: �ר�"י עלֿה�ז�ח", ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"אתֿהעלה

(„)ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe.(כג א�א(יומא ח�בה ז� אי� »«∆¿»»ֵֶָָ

�גדי� ה��� �ה�צאת ילכל� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�ֿאר�,

קדרה �ה� ���ל �גדי� �מיד. �ה� מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

�גדי� "ולב� לכ�: לר��, ��ס �ה� ימזג אל ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹלר��,

מה� �ח�תי� ‰ÔLc.:אחרי�", ˙‡Œ‡ÈˆB‰Âתמיד) ְֲִִֵֵֶ¿ƒ∆«∆∆
מק��כח) ואי� רבה ��ה�א ����ח, ְְֵֶֶַַַַָָָה�ב�ר

י��, �כל ח�בה זה ואי� מ��. מ�ציא� ְְֲִִֵֶַַָָָָָל�ערכה,

י��: �כל ח�בה ה�ר�מה ŒÏÚ(‰)אבל L‡‰Â ְְֲַָָָָ¿»≈«
BaŒ„˜ez ÁaÊn‰.על" הר�ה: יקיד�ת �א� ר�ה «ƒ¿≈««ְְִִֵַַָָ

עלֿ "והא� ,"�� ��קד ה�ז�ח "וא� ְְְְִֵֵֵַַַַָָמ�קדה",

עלֿה�ז�ח". ��קד �מיד "א� ,"�� ��קד ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָה�ז�ח

י�מא �מ�כת נדר�� כח)��� ר��תינ�(ד� ��חלק� �ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�� �הי� ה�ערכ�ת ‰ÏÚ‰:�מני� ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ. ְְֲִֶַַַָָָ¿»«»∆»»…»
�ק�י� היא �מיד נח)ע�לת י��:(פסחי� [�ר�"י . ְְִִִִַַַָָָ

�ל לתמיד ה�ערכה על ק�ד� �בר יהא ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�י�

רא��נה] ע�לה העלה, ל�מר: �למ�ד È·ÏÁ:�חר? ְִַַַַָָָָֹ∆¿≈
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äaëú àìi''yx:ñìàøùéæäçðnä úøBz úàæå ¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ©−©¦§¨®
éðt-ìà ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−

çaænäi''yx:çúìqî Böî÷a epnî íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤
-ìr øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

ýåýéìi''yx:èïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ
øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî åéðáe¨¨®©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬

äeìëàé ãrBî-ìäài''yx:éõîç äôàú àì «Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½
àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½

íLàëå úàhçki''yx:àéïøäà éðáa øëæ-ìk ©«©−̈§¨«¨¨«¨¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ
ìk ýåýé éMàî íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ

‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ ¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»¿«¿«¬«¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ¿«≈¬««¿≈ƒ¿«¿«»
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é"ùø

ÌÈÓÏM‰.�ור��תינ �למי�. �� יביא� (ש�)א� «¿»ƒְְִִִֵַָָָ

�ל ה�ל� ה�קר ע�לת על "עליה", מ�א�: ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלמד�

לתמיד מאחר �בר יהא ��א מ�א� .��� ְִָָ�ְְִֵֶָָָָֹ�ְַָָה�ר�נ�ת

הער�י�: �י� ÈÓz„(Â)�ל L‡.(מד א�(יומא ְִֵֶַַָ≈»ƒֵ

את �� ��דליקי� היא "�מיד", �� ְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ��אמר

�� ��אמר יג)ה�ר�ת, כז נר(שמות "להעלת : ְֱֲֵֵֶֶַַַָֹ

��קד החיצ�� ה�ז�ח מעל היא א� Ï‡:�מיד". ְִִִִֵֵַַַַַַָ…
‰aÎ˙.:�לאוי ��ני ע�בר המז�ח על א� המכ�ה ƒ¿∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

(Ê)‰Á�n‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ.��לכ אחת ��רה ¿…««ƒ¿»ְַַָ�ָ

אי� ��כ�ל, �עני�, האמ�רי� �לב�נה �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהטעינ�

�היא י�ראל מנחת א�א �לב�נה �מ� טע�נ�ת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי

�למ�ד מ�י�? �ליל �היא �הני� מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"��רת" ‡˙d:ל�מר: �קר�.‰˜¯· ה��ה היא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ

מערבית ‰':�ר�מית È�ÙÏ.לצד �ה�א מערב, ה�א ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מ�עד ‰ÁaÊn.:אהל È�t Ï‡ה�א� ה�ר��, ה�א ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ

הר�ח: לא�ת� נת�� �ה�ב� מז�ח, �ל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ניו

(Á)epnÓ ÌÈ¯‰Â).�ל� ע�ר�� ��הא מהמח�ר, ¿≈ƒƒ∆ְֵַ�ְִֵֵֶָָָ

י��): �ר�"י קמיצה. ��עת אחת .BˆÓ˜a�בת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יע� ל�מ���א מ�ה מו)ה ‰Á�n‰:(יומא ˙ÏqÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
.d�ÓMÓe�מנ� ��תר�ה מ�ק�� ���מ� מ�א�, ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יד) �אחרת‰Á�n‰.:(סוטה מערבת �הא ��א «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

Á�n‰ŒÏÚ‰:(ת"כ) ¯L‡ ‰�·l‰ŒÏk ˙‡Â¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»
¯ÈË˜‰Â.קמיצה לאחר לב�נת� את ��ל�ט ¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ
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�מ��ט� ה�נח�ת ˜„L(Ë):(ת"כ)�ל ÌB˜Óa. ְְְִַָָָָ¿»»…
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eveipy mei qelwpe`

Lc÷é íäa òbé-øLài''yx:ôìåçá ë"òéðùáéøaãéå £¤¦©¬¨¤−¦§¨«©§©¥¬
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é"ùø

למחלקת מ�מי� �עלי קב)לר��ת Ïk:(זבחי� ְְֲֲִֵֶַַַֹ…
'B‚Â ÚbÈŒ¯L‡.�� ���ע� ח�י� א� ק�י� קד�י� ¬∆ƒ«¿ִִַָָ�ְִִֶָ

מ��ה �א�.Lc˜È:(ת"כ)ויבלע� �מ�ה, להי�ת ְְְִִֶָƒ¿»ְִִֶָָ

ה�נחה �חמר יאכל� ��רה, וא� י�סל�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ס�לה,

ÂÈ�·e.(È‚):(ת"כ) Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê(עח א�(מנחות ∆»¿««¬…»»ַ

�ה� ���� האיפה ע�ירית מקריבי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָההדי�ט�ת

י��, �כל �ד�ל �ה� אבל לעב�דה, ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹמתח�כי�

�ח�יו ה��יח וה�ה� וג�', �מיד "מנחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��אמר:

וג�'": ח�תֿע�ל� חל�טה.Îa¯Ó˙(È„)מ�ניו ִָָ�ְַָÀ¿∆∆ֲָ

צר�� �ל אפ��ת.È�ÈÙz:(ת"כ)�ר�תחי� אפ�יה ְְְִָָָÀƒ≈ֲֲִָ

וח�זר ����ר א�פ� חליטת�, �אחר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהר�ה,

��חבת ÌÈzt:�מט�נ� ˙Á�Ó.ע�נה�� מל�ד ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְֵֶַָ

�ציעי� מ�� �תיתה ולא י��: [�ר�"י ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹ�תיתה.

ל�ני�, ��פל� א�א נקמצת, �אינ� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�פר�רי�

וכ מב�יל. ואינ� �תיֿוערב לאר�ע וכ�פל� �וח�זר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ל�]: מפר� �הני� �ת�רת לא�י�, ְְְֲִִִִֵַַָָָֹמקטיר

(ÂË)ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰.,מ�ניו ה��יח «»ƒ««¿»ƒ»»ִִַַָָָ

Ë˜z¯:�ח�יו ÏÈÏk.יריה� להי�ת נקמצת אי� ְַָ»ƒ»¿»ְְְִִֵֶֶֶָָ

�ל �ה� מנחת �ל וכ� �ליל. ��� א�א ְְִִֵֵֶַָָָֹ�ֱִֶֶָָנאכלי�,

�היה: �ליל לגב�:.ÏÈÏk(ÊË)נדבה �וה ��� ְְִִֶָָָ»ƒ�ְַָָָָֹ

(ËÈ)d˙‡ ‡hÁÓ‰.היא� עב�ד�תיה הע�בד «¿«≈…»ֲִֵֶֶָָ

יד� על ח�את pÏÎ‡È‰:נע�ית d˙‡ ‡hÁÓ‰. ֲֵַַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
קב) זריקת(זבחי� ��עת טמא יצא לעב�דה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהרא�י

�א�סר ל�מר אפ�ר ואי ���ר. ח�לק �אינ� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מי�,

�הרי �מ�, ה��רק מ� ח�� �אכילת�, �הני� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אר

את�": יאכל ��הני� "�לֿזכר למ�ה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר
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קב) זריקת(זבחי� ��עת טמא יצא לעב�דה, ְְֲִִֵַַַָָָָָָהרא�י

�א�סר ל�מר אפ�ר ואי ���ר. ח�לק �אינ� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מי�,

�הרי �מ�, ה��רק מ� ח�� �אכילת�, �הני� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אר

את�": יאכל ��הני� "�לֿזכר למ�ה: ְֱֲִֶַַַַָָָָָֹֹֹנאמר



evfipyקו meiqelwpe`

ãrBîi''yx:ëLc÷é døNáa òbé-øLà ìk ¥«²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®
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äìMa úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æª½̈¨

íéna óhLå ÷øîei''yx:áëíéðäka øëæ-ìk Ÿ©¬§ª©−©¨«¦¨¨¨¬©«Ÿ£¦−
àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàéi''yx:âë-ìëå Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¨

ãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëìi''yx:ô §©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

æàíéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
àeäi''yx:áäìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa «¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈

çaænä-ìr ÷øæé Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©
áéáñi''yx:âúà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå ¨¦«§¥¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ

áøwä-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàäi''yx: ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤
ãïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨
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ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜Èƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒ
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ÔÈL„e˜ L„˜ d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î·¿«¬«»≈»«…∆¿ƒ

:‡È‰כגÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ ƒ¿»«»»ƒƒ»«
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:„˜Bzzא‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ƒ»¿»«¿»«¬»»

:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜בÈc ‡¯˙‡· …∆¿ƒ¿«¿»ƒ

‡ÓL‡ ˙È ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈƒ¿»¬»»ƒ¿»¬»»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒגL¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ ¿¿»»«¿≈«¿≈

ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓƒ≈»¬ƒ»¿»«¿»¿»≈

:‡eb ˙Èד˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ »«»¿»«¿≈»¿»¿»

˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆ƒ«ƒ¿«»¿»

‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

é"ùø

(Î)d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk.(צז אכל(ש� �בר �ל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ

מ��ה: ויבלע י�ע א�.Lc˜Èא�ר �מ�ה: להי�ת ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

�חמר �אכל � ��רה היא וא� ��סל, � ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ס�לה

���:Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ.ה�ה וא� ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִ�ָ

ה�גד על א�ר(ת"כ)מ�מ� (ה�גד �� מק�� א�ת� , ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָ

העזרה: �ת�� �כ�ס עליה), fÈ‰י�ה ¯L‡.יהא ְְֲִֵֶֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְֵ

�מ� כט)נ�ה, טו מנל�",(איוב לאר� י�ה "ולא : ְְְִִִֶֶֶָָָֹ

נט�י: ��בלעת.MÈ·¯(Î‡)יהא �ה�ליעה לפי ְֵָƒ»≈ְְְִִִֶֶַַַָ

ה�ד�י� לכל ה�י� וה�א נ�תר, נע�ה ��:˜¯Óe. ְְֲֳִִַַַָָָָ…«
ה��י�" "�מר�קי יב)ל��� ב אשקורי"ר(אסתר . ְְִֵַַָ

ÛhLÂ:�לע"ז ˜¯Óe.לי� אבל �ליעת�, את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְֲִִִֶָָֹ

�פי� מידי י�צא �אינ� �א�, ה�ת�ב ל�ד� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחרס,

‡˙d(Î·)לע�ל�: ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk.הא ְָ»»»«…¬ƒ…«…»ָ

לא � למעלה האמ�ר א�ת� �המחטא ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹלמד�,

�אינ� את לה�ציא א�א ה�הני�, �אר ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹלה�ציא

לח��י: B‚Â'.(Î‚)רא�י ˙‡hÁŒÏÎÂ(פב (זבחי� ְִָ¿»«»¿
�ס�לה: � לפני� החיצ�נה ח�את מ�� הכניס ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ�א�

ÏÎÂ.:�קד�י �אר ˜„ÌÈL(‡)לר��ת L„˜ ¿»ְְִַָָָ…∆»»ƒ
‡e‰.(ת"כ יח. �מ�(תמורה ואי� קרב, רת�ה�א ְְֵֵָָ

לפיeËÁLÈ.(·)קרבה: הר�ה, �חיט�ת לנ� ר�ה ְֵָƒ¿¬ְְְִִִֵַָָ

ר�י�, "י�חט�" ��אמר �צ��ר, א�� ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָ��צינ�

ל�פ��: צ��ר ע�לת להביא �ע�לה, ְְְִִַַָָָָ�תלא�

(‚)'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â.��נת�ר לא �א� עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ

אבל �א�, לפר�� הצר� לכ� �א��, ְְְֲָָָָָ�ְִֵָָָָאמ�רי�

"ו�קרא" �פר�ת �� נת�ר�� �בר � ‡˙:ח�את ְְְְְִִַַַָָָָָָָ≈
‰ÈÏ‡‰.,�ב� א� איל א�א �א אינ� �א�� לפי »«¿»ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

evfiyily mei qelwpe`
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äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

åéçàk Léài''yx:ôéùéìùàéçáæ úøBz úàæå ¦¬§¨¦«§¬Ÿ©−¤©́
:ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMäáéäãBz-ìr íà ©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«¦´©¨»

úBlç äãBzä çáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³

:dpcÚÈה‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ ∆¿ƒ«¿«≈»¿«¬»

‡ÓL‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿»»√»¿»¬»»

:‡e‰ו‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»

L„˜ ÏÎ‡˙È LÈc˜ ¯˙‡a dpÏÎÈÈ≈¿ƒ≈«¬««ƒƒ¿¬≈…∆

:‡e‰ ÔÈL„e˜ז‡˙‡hÁk ¿ƒ¿«»»

ÔB‰Ï ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k«¬»»«¿»¬»¿

:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

b·¯ח ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»

‡�‰ÎÏ ·¯˜È Èc ‡˙ÏÚ CLÓ¿«¬»»ƒ¿»≈¿«¬»

:‡‰È dÏÈcטÈc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ ƒ≈¿≈¿»ƒ¿»»ƒ

„·Ú˙˙c ÏÎÂ ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙ƒ̇¿¬≈¿«»¿»¿ƒ¿¬≈

‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜ÓcיÏÎÂ ƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈¿»

‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Óƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ ‡ÏÈÙƒ»¿»¿≈«¬…¿≈¿«

:È‰BÁ‡kיא˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ¿»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È Èc ‡iL„e˜יבÌ‡ ¿«»ƒ¿»≈√»¿»ƒ

ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«

ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»

é"ùø

�אליה: נתר�� וכב� ‰e‡(‰)ואיל ÌL‡.עד ְְְְִִֶֶַַַָָ»»ַ

א� �עליו ��ת� א�� על ל�ד מ���. �מ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���תק

להי�ת �ע�מד א�ֿעלֿ�י �אחר, �עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ת��ר�

אינ� סת�, �חט� א� ה�ז�ח, לקי� ע�לה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ�מיו

לל�ד �א ואינ� לרע�ה. ���ק קד� לע�לה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר

��ר�� �מ� ל�מ�, ��א �ס�ל ��הא הא�� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעל

נאמר לא �א�� לפי �ח�את, ה�ת�ב "ה�א" –ְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

אמ�רי�. הקטרת לאחר א�א ה�א", "א�� :��ְְִֵֶַַַַָָָָ

��ר � אמ�ריו הקטר� ��א עצמ� ד�וה�א (זבחי� ְְֶַֹ�ְְֵֵָָ

ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ת�רת� …∆»»ƒְַ

נדר�: ה�א Ì‰Ï(Ê)�הני� ˙Á‡ ‰¯Bz.דבר� ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ

BaŒ¯tÎÈ:זה ¯L‡ Ô‰k‰.,�� ח�לק לכ�רה הרא�י ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

וא�נ� ���רי� �מח�ר י�� לטב�ל BÚ¯(Á):�רט ְְְִָ�ְִִֵָ

‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰.לטב�ל �רט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

�ע�ר�ת ח�לקי� �אינ� וא�נ�, ���רי� �מח�ר ְְִִִֵֵֶָָָ�ְי��

קג) B‚Â'(Ë):(זבחי� d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ.יכ�ל «…≈««¿ƒ…»¿ָ

�היה". אהר� "לכלֿ�ני ל�מר: �למ�ד לב��? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹל�

הא ה�קריב". "ל�ה� ל�מר: �למ�ד לכ��? ְְִֵַַַַַָָֹ�ְָיכ�ל

א�ת� ��קריבי� י�� א�ת� �ל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?

נדבהÔÓM·Œ‰ÏeÏa.(È):(ת"כ) מנחת :ז� ¿»«∆∆ְְִַָָ

‰·¯ÁÂ.�ה� �אי� קנא�ת, �מנחת ח�טא מנחת ז� «¬≈»ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ep·È¯˜È(È·)�מ�: ‰„BzŒÏÚ Ì‡.בר� על א� ֶֶƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ

וה�לכי ה�� י�רדי �ג�� ל�, ��ע�ה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�דאה

וח�לה האס�רי� �ית וחב��י ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמד�ר��ת

�ה� ��ת�ב לה�ד�ת, צריכי� �ה� � ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��תר�א

כאֿכב) קז לבנ(תהלי� ונפלא�תיו חס�� לה' "י�ד� י: ְְְְְִִֵַַָ

נדר, מא�ה אחת על א� ת�דה", זבחי ויז�ח� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאד�.

לח� �טע�נ�ת ה�, ��דה �למי – ה�ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�למי�

�מ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� �עני�, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמ�ר

�א� ‰Bz„‰:��פר� Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â.אר�עה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ

מיני �ל�ה � �רב�כה �רקיקי� ח��ת לח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני

מי� וכל וג�'", חמ� לח� "עלֿח�ת �כתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ה,
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ïäkì úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²

äéäú Bì dúà áéø÷näi''yx:éäçðî-ìëå ©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

åéçàk Léài''yx:ôéùéìùàéçáæ úøBz úàæå ¦¬§¨¦«§¬Ÿ©−¤©́
:ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMäáéäãBz-ìr íà ©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«¦´©¨»

úBlç äãBzä çáæ-ìr | áéø÷äå epáéø÷é©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈©³

:dpcÚÈה‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ ∆¿ƒ«¿«≈»¿«¬»

‡ÓL‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿»»√»¿»¬»»

:‡e‰ו‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»

L„˜ ÏÎ‡˙È LÈc˜ ¯˙‡a dpÏÎÈÈ≈¿ƒ≈«¬««ƒƒ¿¬≈…∆

:‡e‰ ÔÈL„e˜ז‡˙‡hÁk ¿ƒ¿«»»

ÔB‰Ï ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k«¬»»«¿»¬»¿

:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

b·¯ח ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»

‡�‰ÎÏ ·¯˜È Èc ‡˙ÏÚ CLÓ¿«¬»»ƒ¿»≈¿«¬»

:‡‰È dÏÈcטÈc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ ƒ≈¿≈¿»ƒ¿»»ƒ

„·Ú˙˙c ÏÎÂ ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙ƒ̇¿¬≈¿«»¿»¿ƒ¿¬≈

‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜ÓcיÏÎÂ ƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈¿»

‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Óƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ ‡ÏÈÙƒ»¿»¿≈«¬…¿≈¿«

:È‰BÁ‡kיא˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â ¿»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«

:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È Èc ‡iL„e˜יבÌ‡ ¿«»ƒ¿»≈√»¿»ƒ

ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«

ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»

é"ùø

�אליה: נתר�� וכב� ‰e‡(‰)ואיל ÌL‡.עד ְְְְִִֶֶַַַָָ»»ַ

א� �עליו ��ת� א�� על ל�ד מ���. �מ� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���תק

להי�ת �ע�מד א�ֿעלֿ�י �אחר, �עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ת��ר�

אינ� סת�, �חט� א� ה�ז�ח, לקי� ע�לה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ�מיו

לל�ד �א ואינ� לרע�ה. ���ק קד� לע�לה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��ר

��ר�� �מ� ל�מ�, ��א �ס�ל ��הא הא�� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעל

נאמר לא �א�� לפי �ח�את, ה�ת�ב "ה�א" –ְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

אמ�רי�. הקטרת לאחר א�א ה�א", "א�� :��ְְִֵֶַַַַָָָָ

��ר � אמ�ריו הקטר� ��א עצמ� ד�וה�א (זבחי� ְְֶַֹ�ְְֵֵָָ

ברש"י) ועיי"ש ‰e‡(Â):ד. ÌÈL„˜ L„˜.ת�רת� …∆»»ƒְַ

נדר�: ה�א Ì‰Ï(Ê)�הני� ˙Á‡ ‰¯Bz.דבר� ְֲִִָֹ»««»∆ְָָ

BaŒ¯tÎÈ:זה ¯L‡ Ô‰k‰.,�� ח�לק לכ�רה הרא�י ֶ«…≈¬∆¿«∆ְֵַָָָָ

וא�נ� ���רי� �מח�ר י�� לטב�ל BÚ¯(Á):�רט ְְְִָ�ְִִֵָ

‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰.לטב�ל �רט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְִָ

�ע�ר�ת ח�לקי� �אינ� וא�נ�, ���רי� �מח�ר ְְִִִֵֵֶָָָ�ְי��

קג) B‚Â'(Ë):(זבחי� d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ.יכ�ל «…≈««¿ƒ…»¿ָ

�היה". אהר� "לכלֿ�ני ל�מר: �למ�ד לב��? ְְְְְֲִֵֶַַַַָֹל�

הא ה�קריב". "ל�ה� ל�מר: �למ�ד לכ��? ְְִֵַַַַַָָֹ�ְָיכ�ל

א�ת� ��קריבי� י�� א�ת� �ל אב לבית ְְִִֵֵֶֶַַָָ�יצד?

נדבהÔÓM·Œ‰ÏeÏa.(È):(ת"כ) מנחת :ז� ¿»«∆∆ְְִַָָ

‰·¯ÁÂ.�ה� �אי� קנא�ת, �מנחת ח�טא מנחת ז� «¬≈»ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ep·È¯˜È(È·)�מ�: ‰„BzŒÏÚ Ì‡.בר� על א� ֶֶƒ«»«¿ƒ∆ְִַַ

וה�לכי ה�� י�רדי �ג�� ל�, ��ע�ה נס על ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�דאה

וח�לה האס�רי� �ית וחב��י ְְֲֲִִִֵֵֶַָָמד�ר��ת

�ה� ��ת�ב לה�ד�ת, צריכי� �ה� � ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��תר�א

כאֿכב) קז לבנ(תהלי� ונפלא�תיו חס�� לה' "י�ד� י: ְְְְְִִֵַַָ

נדר, מא�ה אחת על א� ת�דה", זבחי ויז�ח� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאד�.

לח� �טע�נ�ת ה�, ��דה �למי – ה�ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�למי�

�מ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� �עני�, ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָהאמ�ר

�א� ‰Bz„‰:��פר� Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â.אר�עה ְֶָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְַָָ

מיני �ל�ה � �רב�כה �רקיקי� ח��ת לח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹמיני

מי� וכל וג�'", חמ� לח� "עלֿח�ת �כתיב: ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמ�ה,



evfiyilyקח meiqelwpe`

íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´
ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMai''yx: ©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

âéçáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìr©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©
åéîìL úãBzi''yx:ãé-ìkî ãçà epnî áéø÷äå ©¬§¨¨«§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨

íc-úà ÷øfä ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷̈§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬
äéäé Bì íéîìMäi''yx:åèúãBz çáæ øùáe ©§¨¦−¬¦«§¤«§©ÀŸ¤µ©©´

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
ø÷a-ãri''yx:æèçáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤¤́´§¨À̈¤µ©

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷úøçnîe ì ¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈
ìëàé epnî øúBpäåi''yx:æéøNaî øúBpäå §©¨¬¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´

:óøOé Làa éLéìMä íBia çáfäçéíàå ©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´
íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²
dðår epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt Bì−¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓaƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

‡ÎÈ·¯ ‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»¿ƒ»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯bיגÏÚ ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

d�a¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ� ÏÚ«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

˜¯a�‡יד ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»

˜¯ÊÈc ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿«¬»ƒƒ¿«

:È‰È dÏÈc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ìc ˙È»«ƒ¿«¿«»ƒ≈¿≈

�ÒÎ˙טו ˙„Bz ˙ÒÎ� ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«

„e˜‡Ï ÏÎ‡˙È d�a¯˜ ÌBÈa È‰BL¿ƒ¿À¿»≈ƒ¿¬≈»

:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ú�ˆÈטזÌ‡Â «¿«ƒ≈««¿»¿ƒ

d�a¯˜ ˙ÒÎ� ‡z·„� B‡ ‡¯„�ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈

ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ� ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈

dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈

:ÏÎ‡˙Èיז¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e ƒ¿¬≈¿ƒ¿»«ƒ¿«

‡¯e�a ‰‡˙ÈÏz ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ�ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»¿»

:„˜BzÈיחÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â ƒ»¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈

‡ÓBÈa È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ¯ÒaÓƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

·¯˜Óc ‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»»¿≈¿«¬»ƒ¿»≈

‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L�‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

é"ùø

�מנח�ת מפר� �� ח��ת; ע�ר נז)ומי� ,(ד� ְְִִֶֶַָָָָֹ

�� �ה� יר��למ��ת סאי� חמ� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָו�יע�ר�

ע�ר�� כ' �ר�תחי�.Îa¯Ó˙:מד�ר��ת, חל�ט לח� ְִִִָָÀ¿∆∆ְְִֶֶָ

צר��: Á·ÊŒÏÚ,(È‚)�ל B�a¯˜ ·È¯˜È,עו ד� (ש� ְָָ«¿ƒ»¿»«∆«
ל�סל)ת"כ ה��� �קד�ת קד�� ה�ח� �אי� ִֵַַָ�ְִִֵֶֶֶַַָמ�יד,

עד �פדי��, לח�י� �מ�צאת �טב�לֿי�� ְְִִַ�ְְְִֵֵָ�י�צא

ה�בח: Ôa¯˜ŒÏkÓ(È„)���חט „Á‡.אחד לח� ִֵֶֶַַָ∆»ƒ»»¿»ֶֶֶָ

עב�דת�. הע�בד ל�ה� �ר�מה י�ל ומי� מי� ְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמ�ל

מחזה ח�� ל�עלי�, �ב�ר� ל�עלי� נאכל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָוה�אר

ו��ק חזה �נ�פת למ�ה ��פר� �מ� ,��� ְְְְֶֶֶַַָָָָָָֹו��ק

"�למי�": קר�יה וה��דה N·e¯(ÂË)��למי�, ְְְְִִִַָָָָ¿«
.ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Êת"כ)(זבחי לו. ר��יי�� �א� י� ∆««¿»»ִִֵָ

י"ד, וחגיגת נזיר ואיל וא�� ח�את לר��ת ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהר�ה:

ולילה לי�� נאכלי� ÏÎ‡È.:��הי� B�a¯˜ ÌBÈa ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
לחמ� זמ� � ��ר� Œ„Ú:וכזמ� epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«

¯˜a.ל�ה א�ֿ��, ה�ילה. �ל ה�א א�כל אבל …∆ְֲִֵֵַַָָָָָ

העברה מ� האד� להרחיק �די חצ�ת'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָאמר�

ברכות) �„·‰(ÊË):(ריש B‡ ¯„�ŒÌ‡Â.א�� ¿ƒ∆∆¿»»ֶֹ

לח�, טע�נה אינ� נס, �ל ה�דאה על ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָהביא�

�עני�: ��פר� �מ� ימי�, ל�ני ÁnÓe¯˙ונאכלת ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹƒ»√»
epnÓ ¯˙Bp‰Â.:�אחרי (ספרי� יאכל �רא��� ¿«»ƒ∆ְֲִִִֵֵֵָָָ

�מ�ה וי� היא, יתרה ז� ו"ו יאכל'). מ��� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ'וה��תר

וא�ה צבע�� בני "וא�ה �ג��: ��קרא, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהר�ה

כד)וענה" לו מרמס"(בראשית וצבא וקד� "�ת , ְְְֲִֵֶַָָָָֹ

יג) ח B‚Â',(ÁÈ):(דניאל ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ¿ƒ≈»…≈»≈¿
מד�ר. ה�ת�ב ��לי�י לאכל� ��חיטה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�מח�ב

�למ�ד למפרע? י�סל ��לי�י מ��� אכל א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיכ�ל

הקרבה ��עת � יח�ב" לא את� "ה�קריב ְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹל�מר:

��עת �ר���: וכ� ��לי�י. נפסל ואינ� נפסל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָה�א

וא� �מח�בה, זאת �עלה לא ְְְֲֲִֶַַַָָָָֹֹהקרבת�

evfiyily mei qelwpe`

àOzi''yx:èéàì àîè-ìëa òbé-øLà øùaäå ¦¨«§©¨º̈Ÿ£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ
ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬

øùai''yx:ëçáfî øùa ìëàz-øLà Lôpäå ¨¨«Ÿ§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈Ÿ¦¤³©
äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½§ª§¨−¨®̈§¦§§¨²

äénrî àåää Lôpäi''yx:àëòbú-ék Lôðå ©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§¤¹¤¦«¦©´
äàîè äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´§¥À̈
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bàµ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëøBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬

:eìëàú àì ærå áNëåãëáìçå äìáð áìçå §¤²¤¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤
àì ìëàå äëàìî-ìëì äNré äôøè§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ
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ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc¿»»≈¿¿…¿»≈

é"ùø

יהיה: ���ל � epnÓח�ב ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â.��אפ ְִִִֵֶ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ֲִ

��א: ע�נ� ה�מ� קד�.Na‰Â¯(ËÈ)�ת�� �ל ְְֲִַַָָ¿«»»ֶֶֹ

יאכל לא �כלֿטמא, י�ע א�ר .Na‰Â¯:�למי� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ¿«»»
מ�ר: �ה�נימי מקצת�, ��צא איבר ŒÏkלר��ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ָ»

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰Ë.(עט ל�מר?(פסחי� �למ�ד מה »…«»»ְַַַ

��אמר כז)לפי יב וג�'(דברי� י�פ� זבחי� "וד� : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

א�א �למי� יאכל� לא יכ�ל �אכל", ְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹוה��ר

��ר": יאכל "�לֿטה�ר נאמר: לכ� ְְֱִֶַַַָָָָָָֹה�עלי�?

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â).מה �ל �ל�מר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ

ח�� יצא� �א� וא��, �ח�את ל� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�אסר�י

מ�עד אהל "�חצר ��ת�ב: �מ� אס�רה, � ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹל�לעי�

יאכל טה�ר "�ל ל�: א�מר אני זה �ב�ר ְְְֲִֵֶַָָָָָֹֹיאכל�ה",

העיר): �כל אפ�� ÂÈÏÚ.(Î)��ר", B˙‡ÓËÂ ְֲִִָָָָ¿À¿»»»
ת"כ) מג, אבל(זבחי� מד�ר, ה�ת�ב ה��� ְְֲֵַַַַָָ�ְ�טמאת

א�א �רת ענ�� אינ� ה�מא את �אכל ֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטה�ר

וג�'". �כלֿטמא א�רֿי�ע "וה��ר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָאזהרה

מפר�ת אינ� ה�ה�ר את �אכל טמא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואזהרת

�וה. �גזרה למד�ה חכמי� א�א ג')(ת"כ���רה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

ה���, �טמאת קד�י� �א�כלי אמ�ר�ת ְַַ�ְְְְֲִֵֵָָ�רת�ת

ר ��ב�ע�ת�דר��ה ו)��תינ� לכלל,(ד� אחת ְְְִִֵַַַָָָ

וי�רד, ע�לה קר�� על לל�ד ואחת לפרט ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָואחת

וקד�יו: מק�� טמאת על א�א נאמר ְְְִַָָָָ�ֱֶֶֶַַָֹ��א

(„Î).‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ(ת"כ כג, �א(פסחי� ≈»∆¿»¿»»ָ

נבל�ת טמאת מט�א �אינ� החלב, על :ול�ד ְְִֵֵֵֵֶֶַַַ�ְְֵַ

.e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÎ‡Â(הנשה גיד פרק אמרה(חולי� ¿»………¿Àְָָ

א��ר על ויח�ל �טרפה נבלה א��ר יב�א ְְְִִֵֵַָָָָָ��רה:

נבלה, �ל לאו על א� יתח�ב אכל�, �א� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחלב,

א��ר על חל א��ר אי� �אמר: ÛBÚÏ(ÂÎ):ולא ְִִֵַַָֹֹ»



קט evfiyily mei qelwpe`
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evfiyilyקי meiqelwpe`
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‡È„Á ÏÚ ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡i�a¯À̃¿»«»«¿»»«¿»«∆¿»

d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡Óe¯‡לא‡�‰k ˜qÈÂ ¬»√»¿»¿«≈«¬»

‡È„Á È‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È»«¿»¿«¿¿»ƒ≈∆¿»

:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ïלב‡˜BL ˙ÈÂ ¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿»»

‡�‰ÎÏ ‡˙eL¯Ù‡ Ôe�zz ‡�ÈnÈ„¿«ƒ»ƒ¿«¿»»¿«¬»

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓלג˙È ·¯˜Óc ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈»

‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ìc«ƒ¿«¿«»¿»«¿»

‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ È�aÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»

:˜ÏÁÏ ‡�ÈnÈ„לד‡È„Á ˙È È¯‡ ¿«ƒ»»√»¬≈»∆¿»

‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„«¬»»¿»»¿«¿»»

é"ùø

.‰Ó‰aÏÂ(ס וחגבי�(ש� �גי� לד� ÏÎa:�רט ¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…
ÌÎÈ˙·LBÓ.ח�בת ואינ� ה��� ח�בת �היא לפי ¿…≈∆ְְִִֵֶַַַָ

�פרק ק���י� �במ�כת מ��ב�ת. �כל נ�הגת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָקרקע,

לז)א' ל�מר:(ד� הצר� ל�ה ÂÈ„È(Ï)מפר� ְֵָָָ�ְַַ»»
'B‚Â ‰�È‡È·z.(ס"א ה�עלי�(מנחות יד ��הא ¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ

�ה� ויד ,�� נת�ני� והחז�ת והחלב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמלמעלה

�מניפ� ‰':מ�מ�ה ÈM‡ הא�י�?.‡˙ ה� �מה ְְִִַָָ≈ƒ≈ִִֵַָ

עלֿהחזה" מ�ית.ep‡È·È:"אתֿהחלב ���ביא� ֵֶֶֶֶַַָ¿ƒ∆ְְִִֵֶ

ליד �כ���תנ� החזה, על החלב נ�ת� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ט�חי�

למ�ה. והחלב למעלה החזה נמצא ה�ני�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ה�

אחר �מק�� האמ�ר י)וזה� ה�ר�מה(לקמ� "��ק : ְְְֵֶַַָָָָ

וג�'"; להני� יביא� החלבי� א�י על ה�נ�פה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָוחזה

נ�ת ה�נ�פה החזה�לאחר ונמצא ה�קטיר, ל�ה� נ� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

��אמר וזה� כ)למ�ה, ט אתֿ(ש� "ו��ימ� : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָ

ה�ז�חה". החלבי� ו�קטר עלֿהחז�ת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהחלבי�

מפר� �� ל�; זק�קי� �הני� ��ל�ה ְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹֹלמדנ�,

סב)�מנח�ת ep‡È·È:(ד� ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡. ְִָ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆
מביא�, ה�א א�ת� להני� מביא? ל�ה החזה ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָואת

א�י "את ��אמר: לפי הא�י�. מ� ה�א ��הא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹולא

החזה א� ��הא יכ�ל החזה", על אתֿהחלב ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה'

וג�'": להני� החזה "את נאמר: לכ� ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָלא�י�,

(‡Ï)·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â.והיה" �� ואחר ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְַַָָָ

לאהר�", נאכל(ת"כ)החזה ה��ר �אי� למדנ�, ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה�ז�ח: מ� למ�ה �האמ�רי� .BL˜(Ï·)�ע�ד ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ה�רק עד הרא� ע� ה�מ�רת אר��ה �ל ה�רק ְִִֶֶֶֶַַַָָֹ�ְִֶֶֶַַמ�

יר�: �ל סב� �ה�א ‰È¯˜n·(Ï‚)האמצעי, ְִֵֶֶֶֶָָָֹ««¿ƒ
,'B‚Â ÌcŒ˙‡(נט לזריקת�(פסחי� רא�י �ה�א מי ∆«¿ְִִִֶָָ

א� �מי� זריקת ��עת טמא יצא חלביו; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ�להקטיר

���ר: ח�לק �אינ� חלבי�, הקטר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ��עת

(„Ï)‰Óe¯z‰ ...‰Ùe�z‰.(לז מ�לי�(סוכה «¿»«¿»ִ

evgiriax mei qelwpe`

ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³
ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìei''yx: §¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìéMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýéåìøLà §Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â

úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éðaæìúàæ §¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
ìe íéàelnìåíéîìMä çáæi''yx:çìäeö øLà §©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯

éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìûøNé¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

:éðéñôéòéáøçàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláúàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷ ¥«Ÿ©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ

øt | úàå äçLnä ïîL úàå íéãâaä©§¨¦½§¥−¤´¤©¦§¨®§¥´©´
ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

úBvnäi''yx:âçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå ©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
ãrBî ìäài''yx:ãäeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬

ìäà çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

úBùrì ýåýé äeö-øLài''yx:åäLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ©©§¥´¤½
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úàæúðzkä-úà åéìr ïziå ¤©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤

˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò�¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«

Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…

È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈלהÔ¯‰‡ ˙e·¯ ‡c ƒ¿»≈»¿«¬…

‡ÓBÈa ÈÈc ‡i�a¯wÓ È‰B�a ˙e·¯e¿¿ƒƒÀ¿»«»«¿»¿»

Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈלוÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Èc ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÔB‰˙È Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜לז‡c ¿»»»¿»≈»

‡˙Á�ÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»¿ƒ¿»»

‡i�a¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ ‡˙‡hÁÏe¿«»»¿«¬»»¿À¿»«»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ÏeלחÈÈ „ÈwÙ Èc ¿ƒ¿«¿«»ƒ«ƒ¿»

‡ÓBÈa È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È»…∆¿»¿ƒ»¿»

˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»

:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ÔB‰�a¯À̃¿»¿√»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dnÚב È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡iLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿«»¿»ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿≈

È¯Îc:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ Ôג˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»¿»

ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊדÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ƒ¿»«¬«…∆¿»ƒ

‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â d˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïה¯Ó‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬«

Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

:„aÚÓÏ ÈÈ „ÈwÙו‰LÓ ·È¯˜Â «ƒ¿»¿∆¿»¿»ƒ…∆

ÔB‰˙È ÈÁÒ‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈»¿

:‡iÓaז‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ¿«»ƒ«¬ƒ»ƒ»

é"ùø

�מ�ריד: מעלה לי��.ÌÈ‡elnÏÂ(ÊÏ)�מביא, ֲִִֵֶַ¿«ƒƒְ

ה�ה�ה: ‡˙Ô¯‰‡Œ(·)ח��� Á˜.�ז �ר�ה ְִַ�ָ«∆«¬…ָָָ

�אי� ה����, הקמת קד� ימי� �בעת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמרה

���רה: �מאחר ‡˙Ô¯‰‡Œמק�� Á˜.��קח �ְְָ�ַָָ«∆«¬…ֶָ

�מ�כה�: B‚Â'�דברי� ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â.��א ְְִִֵָָ¿≈«««»¿ֵ

תצ�ה" �"וא�ה ה���אי� צ�את �עני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהאמ�רי�

כז) וזרז�(שמות חזר ל���אי� רא��� �י�� ועכ�ו ;ְְְְְִִִֵַַַָָ

מע�ה: ÚBÓ„(‚)��עת Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰. ְֲִֶַַ«¿≈∆∆«…∆≈
המר�ה: את מעט �החזיק ה�ק�מ�ת מ� אחד ֶ�ְֶַָ�ְֱִִֶֶֶֶַָזה

(‰)¯·c‰ ‰Ê.ע��ה �אני ��רא� �ברי� ∆«»»ְְֲִִִֶֶֶָ

ואל לע��ת, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א צ�ני � ְְֲִִִֵֶַַַָָָלפניכ�

העני� �ל ע��ה. אני אחי ולכב�ד לכב�די ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹ�אמר�



קיי evgiriax mei qelwpe`

ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³
ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìei''yx: §¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìéMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýéåìøLà §Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â

úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éðaæìúàæ §¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
ìe íéàelnìåíéîìMä çáæi''yx:çìäeö øLà §©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯

éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìûøNé¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

:éðéñôéòéáøçàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláúàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷ ¥«Ÿ©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ

øt | úàå äçLnä ïîL úàå íéãâaä©§¨¦½§¥−¤´¤©¦§¨®§¥´©´
ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

úBvnäi''yx:âçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå ©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
ãrBî ìäài''yx:ãäeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬

ìäà çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤
:ãrBîäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

úBùrì ýåýé äeö-øLài''yx:åäLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ©©§¥´¤½
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úàæúðzkä-úà åéìr ïziå ¤©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤

˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò�¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«

Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…

È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈלהÔ¯‰‡ ˙e·¯ ‡c ƒ¿»≈»¿«¬…

‡ÓBÈa ÈÈc ‡i�a¯wÓ È‰B�a ˙e·¯e¿¿ƒƒÀ¿»«»«¿»¿»

Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Ècƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈלוÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Èc ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÔB‰˙È Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜לז‡c ¿»»»¿»≈»

‡˙Á�ÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»¿ƒ¿»»

‡i�a¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ ‡˙‡hÁÏe¿«»»¿«¬»»¿À¿»«»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ÏeלחÈÈ „ÈwÙ Èc ¿ƒ¿«¿«»ƒ«ƒ¿»

‡ÓBÈa È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È»…∆¿»¿ƒ»¿»

˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»

:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ÔB‰�a¯À̃¿»¿√»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dnÚב È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡iLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿«»¿»ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿≈

È¯Îc:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ Ôג˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»¿»

ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊדÈ„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ ƒ¿»«¬«…∆¿»ƒ

‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â d˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïה¯Ó‡Â ƒ¿««¿«ƒ¿»«¬«

Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

:„aÚÓÏ ÈÈ „ÈwÙו‰LÓ ·È¯˜Â «ƒ¿»¿∆¿»¿»ƒ…∆

ÔB‰˙È ÈÁÒ‡Â È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈»¿

:‡iÓaז‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ¿«»ƒ«¬ƒ»ƒ»

é"ùø

�מ�ריד: מעלה לי��.ÌÈ‡elnÏÂ(ÊÏ)�מביא, ֲִִֵֶַ¿«ƒƒְ

ה�ה�ה: ‡˙Ô¯‰‡Œ(·)ח��� Á˜.�ז �ר�ה ְִַ�ָ«∆«¬…ָָָ

�אי� ה����, הקמת קד� ימי� �בעת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנאמרה

���רה: �מאחר ‡˙Ô¯‰‡Œמק�� Á˜.��קח �ְְָ�ַָָ«∆«¬…ֶָ

�מ�כה�: B‚Â'�דברי� ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â.��א ְְִִֵָָ¿≈«««»¿ֵ

תצ�ה" �"וא�ה ה���אי� צ�את �עני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָהאמ�רי�

כז) וזרז�(שמות חזר ל���אי� רא��� �י�� ועכ�ו ;ְְְְְִִִֵַַַָָ

מע�ה: ÚBÓ„(‚)��עת Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰. ְֲִֶַַ«¿≈∆∆«…∆≈
המר�ה: את מעט �החזיק ה�ק�מ�ת מ� אחד ֶ�ְֶַָ�ְֱִִֶֶֶֶַָזה

(‰)¯·c‰ ‰Ê.ע��ה �אני ��רא� �ברי� ∆«»»ְְֲִִִֶֶֶָ

ואל לע��ת, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א צ�ני � ְְֲִִִֵֶַַַָָָלפניכ�

העני� �ל ע��ה. אני אחי ולכב�ד לכב�די ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹ�אמר�



evgiyingקיב meiqelwpe`

ìérnä-úà Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ¤©§¦½
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàäçïLçä-úà åéìr íNiå ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈¤©®¤
íénzä-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziåi''yx: ©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤©ª¦«

è-ìr íNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk LãwääLî-úà ýåýé äei''yx:éçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

íLc÷ìi''yx:áéLàø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå §©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ
BLc÷ì Búà çLîiå ïøäài''yx:âéäLî áø÷iå ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹

íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úài''yx:éùéîçãéúàhçä øt úà Lbiå ¤¤«©©¥¾¥−©´©«©¨®
øt Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½©−Ÿ©¬

:úàhçäåèïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå ©«©¨«©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â
àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä úBðø÷-ìr©©§¸©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−

åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä-úài''yx: ¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

˙È d˙È LaÏ‡Â ‡�ÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»≈¿∆¿»»¿«¿≈»≈»

‡„BÙ‡ ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»ƒ«¬ƒ»≈»

Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈

:da dÏח˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ ≈≈¿«ƒ¬ƒ»

‡i¯e‡ ˙È ‡�LeÁa ·‰ÈÂ ‡�LeÁ¿»ƒ«¿¿»»«»

:‡iÓz ˙ÈÂט‡zÙ�ˆÓ ˙È ÈeLÂ ¿»À«»¿«ƒ»ƒ¿∆¿»

‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿«ƒ«ƒ¿∆¿»

‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èי˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e »…∆¿ƒ…∆»

‡�kLÓ ˙È Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»«¿¿»

:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

Ú·Lיא ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«

Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙È Èa¯Â ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿«ƒ»«¿¿»¿»»

dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ïיב‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â ¿«»¿«¬ƒƒƒ¿»

Èa¯Â Ô¯‰‡„ ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ƒ¿»«≈»¿«¬…¿«ƒ

:d˙eLc˜Ï d˙Èיג‰LÓ ·È¯˜Â »≈¿«»≈¿»ƒ…∆

ÔÈ�ezk ÔepLaÏ‡Â Ô¯‰‡ È�a ˙È»¿≈«¬…¿«¿≈ƒƒƒ

ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיד‡¯Bz ˙È ·¯˜Â …∆¿»≈»»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ CÓÒe ‡˙‡hÁ„¿«»»¿««¬…¿ƒ»

:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È¿≈«≈»¿«»»

Óc‡טו ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂƒ«««¿««¿¿»¿

k„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ‡Áa„Ó ˙È È ¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»«¿¿»

‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

é"ùø

�צ�ה" �"וא�ה �ר��י ה���אי� �פר�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ה

המפר�:.‡˙ÌÈ¯e‡‰Œ(Á):(ש�) �� �ל �תב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(Ë)˙Ù�ˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ.�ה�ב�עי �כלת �תילי «»∆««ƒ¿∆∆ְְְִִֵֵֶַ

נת� ��צנפת:��י� �ל�י ה�י� נמצא ה�צנפת. על ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(‡È)ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ.�היכ ידע�י לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְִֵַָָֹ

ה�ל�: �ה�א�ת ÁLÓiÂ(È·)נצט�ה ...˜viÂ. ְִַַַַָָָ«ƒ…«ƒ¿«
ריסי �י� נ�ת� ואחרֿ�� רא��, על י�צק ְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ�תח�ה

לזה: מ�ה �אצ�ע� �מ��� .L·ÁiÂ(È‚)עיניו ְְִֵֵֶֶֶָָָ««¬…
ק�ירה: ‡˙ÁaÊn‰Œ(ÂË)ל��� ‡hÁÈÂ.�ח�א ְְִָ«¿«≈∆«ƒ¿≈«ְִ

לקד�ה: ל�נס מ�ר�ת �עב�דהe‰Lc˜ÈÂ.וטהר� ְְֲִִִִֵָָ�ָ«¿«¿≈ֲַָ

evgiyy mei qelwpe`

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

äçaænä äLî øè÷iåi''yx:æé-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå BøòŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤

:ìéàä Làø-ìr íäéãéèéäLî ÷øæiå èçLiå §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯
çaænä-ìr ícä-úà:áéáñëìéàä-úàå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦

-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤
:øãtä-úàå íéçúpäàë-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤

-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø íérøkä©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨
äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä̈©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeäéùù Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
áëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
ìéàäi''yx:âëïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå ¨¨«¦©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²

Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéäãëáø÷iå ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º

Ceðz-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©

:áéáñ çaænääë-úàå áìçä-úà çwiå ©¦§¥−©¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤
ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä̈«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Âטז·ÈÒ�e ¿«¿≈¿«»»¬ƒ¿ƒ

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È»»«¿»ƒ««»¿»¬«

Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ ˜Ò‡Âיז˙ÈÂ ¿«≈…∆¿«¿¿»¿»

˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ dÏÎ‡»¿≈ƒ¿»ƒ»»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיח‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â …∆¿»ƒ»ƒ¿»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»«¬…¿ƒ»

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„ÈיטÒÎ�e ¿≈«≈ƒ¿»¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe¿«…∆»¿»««¿¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒכ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿¿»ƒ¿»«ƒ

‡LÈ¯ ˙È ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï¿∆¿ƒ¿«≈…∆»≈»

:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»≈»«»¿»«¿»¿»

˜q‡Â ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈

‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

„Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈכב‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â ¿»»…∆¿»ƒ»ƒ¿»

Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡i�a¯˜ ¯Îc ‡�È�ƒ̇¿»»¿«À¿»«»¿»«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Óc‡כג ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»

Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ·‰ÈÂƒ««¿»¿«¬…

‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

ÈÂ‰·כד Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«

ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»«¿≈

‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכה˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e ¿¿ƒ»«¿»¿»

‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡¬ƒ»¿»»«¿»ƒ««»

é"ùø

ÂÈÏÚ:ז� ¯tÎÏ.:ה��ר�ת �ל Â‡˙(ÊË)מע�ה ¿«≈»»ֵַַַָָָ¿≈
„·k‰ ˙¯˙È.�מ מעט נ�טל �היה ה�בד, לבד …∆∆«»≈ְְִֵֵֶַַַָָָ

ע��: ‰ÌÈ‡ln(Î·)ה�בד ÏÈ‡.,�ה�למי איל ִֵַָָ≈«ƒÀƒְִֵַָ

�מ�לימי� ��מ�אי� "�למי�", ל��� ְְְְְִִִִִִֶֶַַָ����אי�



קיג evgiyy mei qelwpe`

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

äçaænä äLî øè÷iåi''yx:æé-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå BøòŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤

:ìéàä Làø-ìr íäéãéèéäLî ÷øæiå èçLiå §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯
çaænä-ìr ícä-úà:áéáñëìéàä-úàå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦

-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤
:øãtä-úàå íéçúpäàë-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤

-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø íérøkä©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨
äMà ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä̈©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeäéùù Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
áëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
ìéàäi''yx:âëïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå ¨¨«¦©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²

Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéäãëáø÷iå ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º

Ceðz-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©

:áéáñ çaænääë-úàå áìçä-úà çwiå ©¦§¥−©¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤
ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä̈«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Âטז·ÈÒ�e ¿«¿≈¿«»»¬ƒ¿ƒ

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È»»«¿»ƒ««»¿»¬«

Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ ˜Ò‡Âיז˙ÈÂ ¿«≈…∆¿«¿¿»¿»

˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»

‡¯aÓ ‡¯e�a „È˜B‡ dÏÎ‡»¿≈ƒ¿»ƒ»»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓיח‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â …∆¿»ƒ»ƒ¿»

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»«¬…¿ƒ»

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„ÈיטÒÎ�e ¿≈«≈ƒ¿»¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe¿«…∆»¿»««¿¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒכ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ ¿¿¿»ƒ¿»«ƒ

‡LÈ¯ ˙È ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï¿∆¿ƒ¿«≈…∆»≈»

:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»≈»«»¿»«¿»¿»

˜q‡Â ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈

‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

„Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈכב‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â ¿»»…∆¿»ƒ»ƒ¿»

Ô¯‰‡ eÎÓÒe ‡i�a¯˜ ¯Îc ‡�È�ƒ̇¿»»¿«À¿»«»¿»«¬…

:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Óc‡כג ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»

Ô¯‰‡„ ‡�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ·‰ÈÂƒ««¿»¿«¬…

‡�ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

:‡�ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

ÈÂ‰·כד Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«

ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ…∆ƒ¿»«¿≈

‡�ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»

˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«

¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכה˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e ¿¿ƒ»«¿»¿»

‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡¬ƒ»¿»»«¿»ƒ««»

é"ùø

ÂÈÏÚ:ז� ¯tÎÏ.:ה��ר�ת �ל Â‡˙(ÊË)מע�ה ¿«≈»»ֵַַַָָָ¿≈
„·k‰ ˙¯˙È.�מ מעט נ�טל �היה ה�בד, לבד …∆∆«»≈ְְִֵֵֶַַַָָָ

ע��: ‰ÌÈ‡ln(Î·)ה�בד ÏÈ‡.,�ה�למי איל ִֵַָָ≈«ƒÀƒְִֵַָ

�מ�לימי� ��מ�אי� "�למי�", ל��� ְְְְְִִִִִִֶֶַַָ����אי�



evgiriayקיד meiqelwpe`

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå úéìkäåëìqîe ©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧
ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà úBvnä©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®

ïéîiä ÷BL ìrå íéáìçä-ìr íNiåi''yx:æëïziå ©¨̧¤Æ©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«©¦¥´
ðiå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr ìkä-úàó ¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤

:ýåýé éðôì äôeðz íúàçëíúà äLî çwiå Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧¤³Ÿ¨Æ
äìòä-ìr äçaænä øè÷iå íäétk ìrî¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®

ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlîi''yx: ¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«
èëéðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´

Lîì íéàlnä ìéàî ýåýéäðîì äéä ä §Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkéòéáùìçwiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©̧

-ìr øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©
åéða-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²
-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àìeìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´
eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´
øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå BúàŸ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeöáìøúBpäå ¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaa*øéèôîâìçútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á

íBé ãr íéîé úráL eàöú àì ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´
àlîé íéîé úráL ék íëéàlî éîé úàìî§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

lqÓeÈÈכו Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡ ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»

‡„Á ‡¯ÈhÙ ‡zˆ¯b ·ÈÒ�¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¬»

‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»

ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BLכז‡lk ˙È ·‰ÈÂ »¿«ƒ»ƒ«»…»

È‰B�· È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

ÏÚÓכח ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿≈«

‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜q‡Â ÔB‰È„È¿≈¿«≈¿«¿¿»«¬»»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡i�a¯À̃¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜כט·ÈÒ�e À¿»»√»¿»¿ƒ

‡Ó¯‡ dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»

‰LÓÏ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ˜ÏÁÏ ‰Â‰¬»»√»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓל‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e …∆¿ƒ…∆ƒƒ¿»

‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ƒ¿»ƒ¿»ƒ««¿¿»

ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â¿«ƒ««¬…«¿ƒ¿«

dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈

˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È LÈc˜Â¿«ƒ»«¬…»¿ƒ¿»

:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰B�a¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈

È‰B�·ÏÂלא Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ

ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òa ˙È eÏÈMa«ƒ»ƒ¿»ƒ¿««¿«

˙ÈÂ d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«»≈¿»≈¿»

È„ ‡Ók ‡i�a¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ

È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ ˙È„wt«≈ƒ¿≈««¬…¿ƒ

:dpÏÎÈÈלב‡¯N·a ¯‡zL‡„e ≈¿À≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»

:Ôe„˜Bz ‡¯e�a ‡ÓÁÏ·e¿«¿»¿»¿

Ï‡לג ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»

ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈ ‡Ú·L Ôe˜tƒ̇¿ƒ¿»ƒ«

‡Ú·L È¯‡ ÔBÎÈ�a¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈À¿»≈¬≈ƒ¿»

*dneg zetwen mixrl `l ,mlerd lkl

é"ùø

�כה�ת�: ה�הני� ÔÓL(ÂÎ)את ÌÁÏ ˙lÁÂ. ְֲִִֶַֹ�ָָ¿««∆∆∆∆
הח��ת �נגד �מ� �� מר�ה �היה רב�כה, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהיא

�מנח�ת: מפר� �� Ë˜iÂ¯(ÁÎ)והרקיקי�, ְְְְִִִָָָָֹ««¿≈

‰ÁaÊn‰.�ה���אי ימי �בעת �ל ��� מ�ה «ƒ¿≈»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ

לב� מצינ�.ÏÚ‰ŒÏÚ‰:�חל�ק ולא העלה, אחר ְָָָ«»…»ְִַַָָָֹֹ

מ�ה: ח�� מק��, �כל קרב �למי� �ל ְְִִֵֶֶָָָָ��ק

evgiriay mei qelwpe`

:íëãé-úàãìäeö äfä íBia äNr øLàk ¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯
íëéìr øtëì úNrì ýåýéi''yx:äììäà çúôe §Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤

íéîé úráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

éúéeö ïë-éki''yx:åìúà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ
äLî-ãéa ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìki''yx: ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«

ñññ.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

(äîåç úåô÷åî íéøòì) 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¦§¨«

:ÔBÎ�a¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈלד‡Ók ƒ¿»≈»À¿»¿¿»

ÈÈ „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»

:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

Ôe·˙Èzלה ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿

Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÏÈÏÂ ÌÓÈ¿»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È»«¿«≈¿»«¿»¿»¿

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡לו„·ÚÂ ¬≈≈ƒ¿«»ƒ«¬«

Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡«¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ

Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

é"ùø

(„Ï)˙NÚÏ '‰ ‰eˆ.�ור��תינ ה�מי�. �בעת �ל ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ

�רה, מע�ה זה � "לע�ת" �ר��: לברכה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכר�נ�

��ה� �לל�ד, י��ֿה���רי�; מע�ה זה � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכ�ר"

ימי� �בעת ה���רי� י�� קד� �רי�ה טע�� ְְִִִִִֶַַָָָָֹ�ד�ל

ה�רה: את ה��ר� ה�ה� ˙e˙eÓ(Ï‰)וכ� ‡ÏÂ. ְֵֵֵֶַַַָָֹ¿…»
מיתה ח�בי� א�� הרי ,�� �ע�� לא א� :הא ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

(ÂÏ)ÂÈ�·e Ô¯‰‡ NÚiÂ.��ה ��א �בח� לה�יד ««««¬…»»ְְִִִֶַָֹ

��מאל: צוימי� פרשת חסלת ְִָֹ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny
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קטז

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå̈«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

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 צו 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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זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי
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6:206:248:358:379:249:2610:2510:2618:3718:2919:0318:5518:1119:08אוסטרליה מלבורן

6:095:598:128:069:089:0310:0710:0418:0618:1318:3518:4217:5518:57אוקראינה אודסה

5:515:407:527:458:508:449:499:4517:4717:5518:1818:2517:3718:41אוק. דנייפרופטרובסק

6:166:058:158:089:159:0910:1410:1018:1218:2018:4418:5218:0219:09אוקראינה ז'יטומיר

6:105:598:088:019:099:0210:0810:0318:0518:1318:3718:4617:5519:02אוקראינה קייב

6:346:248:388:329:339:2710:3210:2818:3018:3719:0019:0618:1919:21איטליה מילאנו

6:536:579:119:129:589:5910:5910:5919:1019:0319:3519:2818:4519:41ארגנטינה ב. איירס

6:156:078:268:219:159:1010:1410:1118:1418:1918:4118:4618:0118:59ארה"ב בולטימור

6:065:588:158:109:069:0110:0510:0118:0418:0918:3118:3617:5118:50ארה"ב ברוקלין נ.י. 

6:025:558:168:119:028:5810:029:5818:0218:0618:2718:3017:4818:43ארה"ב לוס אנג'לס

6:296:248:478:449:299:2610:2910:2618:3118:3318:5318:5618:1519:07ארה"ב מיאמי

6:436:348:508:459:429:3710:4110:3818:4018:4619:0719:1318:2819:27ארה"ב מישיגן

6:075:598:178:119:069:0210:0510:0218:0518:1018:3118:3717:5218:50ארה"ב ניו ג'רסי

6:025:538:108:059:018:5610:009:5718:0018:0618:2718:3317:4818:47ארה"ב ניו הייבן

6:005:518:088:028:598:549:589:5517:5818:0418:2618:3117:4618:45ארה"ב שיקאגו

6:096:118:308:309:129:1210:1310:1218:2118:1718:4418:3917:5918:50ברזיל ס. פאולו

5:555:578:178:178:588:589:599:5818:0818:0318:3018:2517:4518:36ברזיל ריו דה ז'נרו

6:126:008:088:019:109:0410:0910:0518:0718:1518:3918:4817:5719:05בריטניה לונדון

6:216:098:148:069:209:1310:1910:1418:1518:2518:5018:5918:0719:17בריטניה מנצ'סטר

6:376:268:358:289:359:2910:3410:3018:3218:4019:0419:1218:2219:28גרמניה פרנקפורט

5:505:438:058:018:508:469:509:4617:5017:5318:1418:1717:3518:29ישראל באר שבע

5:495:428:047:598:498:459:499:4517:4917:5318:1318:1717:2318:29ישראל חיפה

5:485:418:037:598:488:449:489:4417:4817:5118:1218:1517:1118:28ישראל ירושלים

5:505:438:058:018:508:469:509:4617:5017:5318:1418:1817:3318:30ישראל תל אביב

6:156:068:188:129:159:0910:1410:1018:1218:1918:4218:4918:0119:04מולדובה קישינב

6:436:399:049:019:449:4110:4410:4118:4618:4719:0819:0918:2919:20מקסיקו מקסיקו

7:107:089:349:3210:1210:1011:1211:1019:1619:1519:3719:3518:5819:46סינגפור סינגפור

5:485:367:437:368:468:409:459:4117:4317:5118:1618:2517:3318:42פולין ורשא

6:516:428:558:499:509:4510:4910:4618:4818:5519:1719:2418:3719:39צרפת ליאון

7:026:529:028:5610:019:5511:0010:5618:5819:0619:2919:3718:4819:52צרפת פריז

6:286:198:348:299:279:2210:2610:2318:2518:3118:5318:5918:1319:14קנדה טורונטו

6:055:568:098:039:048:5910:0310:0018:0118:0818:3018:3717:5018:52קנדה מונטריאול

6:416:288:308:229:409:3210:3910:3318:3518:4519:1119:2218:2719:40רוסיה מוסקבה

6:336:238:358:299:329:2610:3110:2718:2918:3618:5919:0718:1819:22רוסיה רוסטוב (דנון)

6:376:278:398:339:369:3010:3510:3118:3318:4019:0319:1018:2219:26שוייץ ציריך
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