
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

"tumrvjxhsho"

v,abc

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'


(April 08 12 - 6)א' - ז' ניסן ה'תשס"ח



ב

å÷
:ìëä ììîì ìëåé éî øôñì åðàá íà 'ä úåøåáâ ììîé éî øùàë íã÷î åðøëæ àìù äî íéñéð ãår åðì äùrù ìr 'äì åãåä øøåùîä øîàå ,íãå÷ä ìr éà÷ øåîæîä äæ
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זה הי' הבית, את טמא שהכה� ידי שעל – בתי� בנגעי בגשמיות שהי' נתיצתzlrezlוכפי ידי שעל כיו� ,

שנאמר (כמו הבית47הבית בכתלי הכנעני� שהטמינו וזהב הכס� את מוצאי� היו הבית") את .48"ונת�

לידי יביא שהדבר היא הכוונה – קשה ביטוי לפעמי� אומרי� כאשר שג� לדעת יש בעניננו: הוא וכ�
dxdhדבר של לאמיתתו הוא זה ביטוי ולכ� .cqge aexiwלזולת לעשות היא שמטרתו כיו� ,daehלידי ולהביאו ,

די�. בעלמא שליחותו מילוי – ביותר הנעלית התכלית

רב]. זמ� מש� מקומו על ורקד תצאו", בשמחה "כי לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

•

מה.47) יד, מצורע
בלקו"ש48) (נתבאר לד ש�, עה"ת בפרש"י הובא ו. פי"ז, ויק"ר

ואיל�). 91 ע' חל"ב ואיל�, 108 ע' חכ"ז



ד

*`"lyz'd oqip `"i .c"qa

meiaאשר לבני נשיא יו� עשר במדרש1עשתי ואיתא של2, גאולת� לש� השבטי� כל
כמה ישראל של גאולת� לש� שמו נקרא ואשר שמות�, נקראו שבח� ולש� ישראל

כמה3דתימא שבח� ולש� צבאות, ה' אמר חפ� אר� את� תהיו כי הגוי� כל אתכ� ואשרו
על4דתימא אלא ישראל של אישור� אי� אלקיו, שה' הע� אשרי לו שככה הע� אשרי

לאלקי� לה� להיות בהקב"ה ולפיכ�5שבחרו סגולה, לע� לו להיות בה� בחר והקב"ה
מכל בישראל הקב"ה שבחר הבחירה ע"ש קרבנו הקריב להקריב, אשר נשיא כשבא

דתימא כמה דבתחלת6האומות, להבי�, וצרי� סגולה. לע� לו להיות אלקי� ה' בחר וב�
בה� בחר שהקב"ה שממשי� (וזה בהקב"ה שבחרו הוא ישראל של דאישור� אומר העני�

נוס�) דבר כמו לכאורה הקריב7הוא ישראל) של אישור� ש� (על דאשר אומר ולאח"ז ,
בשני דוקא שיי� דבחירה להבי�, צרי� ג� בישראל. הקב"ה שבחר הבחירה ש� על קרבנו
להקב"ה בנוגע אבל בזולתו, שאי� מעלה יש מה� אחד שבכל או שוי�, ששניה� דברי�

הנכר אלקי בחר8ולהבדיל שהקב"ה בזה ועד"ז בהקב"ה. בחרו שישראל לומר שיי� האי� ,

שהקב"ה ומהו האומות, מכל ערו� באי� נעלי� ה� ישראל הרי בישראל.xgaבישראל,
בתניא מ"ש לגופי9ג� בחומריותו הנדמה החומרי הגו� הוא ולשו� ע� מכל בחרת דבנו

דישראל שהגו� דזה ביאור, צרי� העול�, העול�dncpאומות אומות לגופי (בחיצוניות)
בנוגע (לכאורה) ביאור זה .d"awdlאי�

מ"שÔ·ÂÈÂב) בהקדי� במדרש10זה ואיתא נפשי, אמרה הוי' שנכנס11חלקי למל� משל
דוכסי� נסיב אנא אמר חד כו', ואיסטרטילוטי� ואיפרכי� דוכסי� עמו והיו למדינה
פקח הי' לגבי, איסטרטילוטי� נסיב אנא אמר וחד לגבי איפרכי� נסיב אנא אמר חד לגבי
מה� אוה"ע כ� מתחל�, אינו ומלכא מתחלפי� דכולהו מלכא נסיב אנא אמר לש� אחד
חלקי הה"ד להקב"ה, אלא עובדי� אינ� ישראל אבל כו' ללבנה עובדי� ומה� לחמה עובדי�

בזה הדיוק וידוע נפשי. אמרה קט�12הוי' תינוק ואפילו פקח שאינו מי ג� הרי דלכאורה, ,13

בהמל�. לבחור בכדי לפקחות צריכי� ומה וכו', מהדוכסי� יותר גדול הוא שהמל� יודע
מה� גדול הוא שהמל� בפשטות מוב� הי' מתחלפי� היו לא וכו' הדוכסי� א� ג� הרי וג�,

ב לאור יצא (*h"nyz ± oqip `"i qxhpew�יו "לקראת ,

. שליט"א אדמו"ר כ"ק של הפ"ז הולדת יו� ניס�, י"א הבהיר

.h"nyz b"dy axr."

עב.)1 ז, נשא

י.)2 פי"ד, במדב"ר

יב.)3 ג, מלאכי

טו.)4 קמד, תהלי�

יז.)5 כו, תבוא ראה

ב.)6 יד, ראה

הע�)7 "אשרי הפסוק ש� שמביא מזה ג� dy'להעיר

eiwl`(בהקב"ה "(שבחרו ע"ד שהוא "miwl`l mdl zeidl."

ל�)8 "הבדלתיו ש� תבוא פרש"י xkpdראה iwl`n."

רע"א).)9 (ע, פמ"ט

כד.)10 ג, איכה

עה"פ.)11 איכ"ר

תתרעב.)12 ע' תבוא (אוה"ת להצ"צ האמרת הוי' את בד"ה

רצא). ע' תר"ל (סה"מ מהר"ש ולאדמו"ר תתרפג) ע' ש�

יא. ע' תר"ס סה"מ ואיל�. רמח ע' להצ"צ ביאוה"ז

ש�.)13 תר"ס ובסה"מ באוה"ת כ"ה
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*`"lyz'd oqip `"i .c"qa

meiaאשר לבני נשיא יו� עשר במדרש1עשתי ואיתא של2, גאולת� לש� השבטי� כל
כמה ישראל של גאולת� לש� שמו נקרא ואשר שמות�, נקראו שבח� ולש� ישראל

כמה3דתימא שבח� ולש� צבאות, ה' אמר חפ� אר� את� תהיו כי הגוי� כל אתכ� ואשרו
על4דתימא אלא ישראל של אישור� אי� אלקיו, שה' הע� אשרי לו שככה הע� אשרי

לאלקי� לה� להיות בהקב"ה ולפיכ�5שבחרו סגולה, לע� לו להיות בה� בחר והקב"ה
מכל בישראל הקב"ה שבחר הבחירה ע"ש קרבנו הקריב להקריב, אשר נשיא כשבא

דתימא כמה דבתחלת6האומות, להבי�, וצרי� סגולה. לע� לו להיות אלקי� ה' בחר וב�
בה� בחר שהקב"ה שממשי� (וזה בהקב"ה שבחרו הוא ישראל של דאישור� אומר העני�

נוס�) דבר כמו לכאורה הקריב7הוא ישראל) של אישור� ש� (על דאשר אומר ולאח"ז ,
בשני דוקא שיי� דבחירה להבי�, צרי� ג� בישראל. הקב"ה שבחר הבחירה ש� על קרבנו
להקב"ה בנוגע אבל בזולתו, שאי� מעלה יש מה� אחד שבכל או שוי�, ששניה� דברי�

הנכר אלקי בחר8ולהבדיל שהקב"ה בזה ועד"ז בהקב"ה. בחרו שישראל לומר שיי� האי� ,

שהקב"ה ומהו האומות, מכל ערו� באי� נעלי� ה� ישראל הרי בישראל.xgaבישראל,
בתניא מ"ש לגופי9ג� בחומריותו הנדמה החומרי הגו� הוא ולשו� ע� מכל בחרת דבנו

דישראל שהגו� דזה ביאור, צרי� העול�, העול�dncpאומות אומות לגופי (בחיצוניות)
בנוגע (לכאורה) ביאור זה .d"awdlאי�

מ"שÔ·ÂÈÂב) בהקדי� במדרש10זה ואיתא נפשי, אמרה הוי' שנכנס11חלקי למל� משל
דוכסי� נסיב אנא אמר חד כו', ואיסטרטילוטי� ואיפרכי� דוכסי� עמו והיו למדינה
פקח הי' לגבי, איסטרטילוטי� נסיב אנא אמר וחד לגבי איפרכי� נסיב אנא אמר חד לגבי
מה� אוה"ע כ� מתחל�, אינו ומלכא מתחלפי� דכולהו מלכא נסיב אנא אמר לש� אחד
חלקי הה"ד להקב"ה, אלא עובדי� אינ� ישראל אבל כו' ללבנה עובדי� ומה� לחמה עובדי�

בזה הדיוק וידוע נפשי. אמרה קט�12הוי' תינוק ואפילו פקח שאינו מי ג� הרי דלכאורה, ,13

בהמל�. לבחור בכדי לפקחות צריכי� ומה וכו', מהדוכסי� יותר גדול הוא שהמל� יודע
מה� גדול הוא שהמל� בפשטות מוב� הי' מתחלפי� היו לא וכו' הדוכסי� א� ג� הרי וג�,

ב לאור יצא (*h"nyz ± oqip `"i qxhpew�יו "לקראת ,

. שליט"א אדמו"ר כ"ק של הפ"ז הולדת יו� ניס�, י"א הבהיר

.h"nyz b"dy axr."

עב.)1 ז, נשא

י.)2 פי"ד, במדב"ר

יב.)3 ג, מלאכי

טו.)4 קמד, תהלי�

יז.)5 כו, תבוא ראה

ב.)6 יד, ראה

הע�)7 "אשרי הפסוק ש� שמביא מזה ג� dy'להעיר

eiwl`(בהקב"ה "(שבחרו ע"ד שהוא "miwl`l mdl zeidl."

ל�)8 "הבדלתיו ש� תבוא פרש"י xkpdראה iwl`n."

רע"א).)9 (ע, פמ"ט

כד.)10 ג, איכה

עה"פ.)11 איכ"ר

תתרעב.)12 ע' תבוא (אוה"ת להצ"צ האמרת הוי' את בד"ה

רצא). ע' תר"ל (סה"מ מהר"ש ולאדמו"ר תתרפג) ע' ש�

יא. ע' תר"ס סה"מ ואיל�. רמח ע' להצ"צ ביאוה"ז

ש�.)13 תר"ס ובסה"מ באוה"ת כ"ה



meiו xyr izyr meia

הידוע לפי הכתוב14[ובפרט של15בפירוש שכמו שג� הע�, מכל גבוה ומעלה משכמו
מהראש יותר גבוה הוא ממנו, ולמטה שבראש מהשכל שנמשכי� המדות היינו המל�,

) שבזה הע�, כל של ולמהlk(השכל) גדולי�], הכי השרי� ג� נכללי� צרי�16הע�)
מתחלפי�. דכולהו להטע�

הידועÂ‰�‰ג) פי על זה לבאר אפשר הי' שעבדו17לכאורה אלו הראשוני�, שבדורות
שמש תבואות (ממגד הכו"מ ע"י באר� שנשפע שהשפע ידעו ומזלות, לכוכבי�

ירחי� גרש אלא18וממגד יד�, על משפיע שהקב"ה אלא) משפיעי�, עצמ� שה� (לא הוא (
האמת את ידעו ולא בבחירת�, הוא הכו"מ ע"י ית' ממנו שנשפע שהשפע וחשבו שטעו

כגרז� רק וה� כלל, בחירה לה� החוצב19שאי� אות�,20ביד ועבדו להכו"מ השתחוו ולכ� .
זה, על לה� להודות ראוי בבחירת�) הוא הכו"מ ע"י שנשפע (שהשפע טעות� לפי כי

לשקיי' טיבותא למרא חמרא חשבו21ע"ד בחירה בעלי ה� שהכו"מ טעות� לפי כי וג� .
יותר, גדולה לטעות שבאו אח"כ נשתלשל ומזה יותר. לה� ישפיעו אות� שיעבדו שע"י
ובדוגמת בה�. רק תלוי' האר� והנהגת ומזלות, הכוכבי� בידי האר� את ה' שעזב שחשבו
מפני הוא המדינה את להנהיג שבכח� שזה דהג� המדינה, את להנהיג שרי� שמינה מל�
ואי� השרי�, ע"י היא המדינה הנהגת שנתמנו, לאחרי מ"מ, זה, על אות� מינה שהמל�
שאומות דזה לומר, [ויש גדול). צור� בשביל רחוקי�, לפרקי� (מלבד בזה מתערב המל�

דאלקייא אלקא בש� ית' אותו קוראי� אלו22העול� שג� הסוגי�. שני בזה נכללי�
בש� ית' אותו קוראי� הכו"מ בידי האר� את ה' שעזב דנוס�`wl`שחושבי� דאלקייא,

"אלקייא" ה� שהכו"מ גופא בזה ג� הנה עליה�, ושליט מה� גבוה ית' שהוא לזה
אלא עצמ� מצד לא הוא בה, ולהשפיע האר� את להנהיג כח לה� שיש היינו (לדעת�),
מפני המדינה את שמנהיגי� המל� שרי בדוגמת זה, על כח לה� נת� שהקב"ה מפני
הוא הכו"מ ע"י מהקב"ה שנשפע שהשפע הטעות ג� ולאיד�, זה. על אות� מינה שהמל�

(בדקות נכלל באלקא23בבחירת� (`iiwl`cלהשפיע) כרצונ� לעשות שיכולי� זה ג� כי ,

אחרי� דאלקי� העני� ושלילת אלקייא, שליטה, של הו"ע לאו) ע"י24או דוקא הוא בתכלית
של פקחותו לבאר אפשר הי' ועפ"ז החוצב]. ביד כגרז� רק ה� הממוצעי� שכל הידיעה
הממוצעי� שכל האמת את יודעי� שישראל דזה (בהנמשל), מלכא נסיב אנא שאמר זה

תיד.)14 ע' ב כר� שה"ש ב. תשסד, ד כר� וירא אוה"ת ראה

ב.)15 ט, שמואלֿא

ש�.)16 תר"ל סה"מ ג� ראה

הל')17 רמב"� עד"ז וראה ואיל�. א ו, להצ"צ סהמ"צ ראה

.75 הערה לקמ� וראה בתחלתו. ע"ז

יד.)18 לג, ברכה

טו.)19 י, ישעי' – הכתוב ל' ע"פ

תרע"ח)20 (סה"מ פ"ג תרע"ח האמרת הוי' את ד"ה ג� ראה

קנז ע' תרפ"ו (סה"מ פ"ד תרפ"ו המארי� כל ד"ה תיד). ע'

שכג ע' ח"א (לעיל פ"ד ה'תשי"ז רבי� מי� ד"ה ואיל�).

לא הוא בבחירת�) משפיעי� (שה� זו שטעות וש�, ואיל�).

בידי האר� את ה' שעזב הטעות משא"כ שיתו�, אלא ע"ז

הוא בפני�) (דלקמ� בארוכה.f"rהכו"מ עיי"ש .

ב.)21 צב, ב"ק

א.)22 קי, מנחות

"אלקא)23 עני� בכללות, באלוiiwl`c`אבל רק הוא "

שה� הטעות משא"כ הכו"מ, בידי האר� את ה' שעזב החושבי�

בחירה, yxetnk.20בעלי בהערה בהמצויי�

ל�)24 יהי' לא בפירוש תתקיח ע' יתרו מאוה"ת `miwlלהעיר

mixg`שהכו"מ ש�, העני� ובהמש� למושל". תואר "אלקי� :

לשקיי'" "טיבותא ע"ד כבוד לו לתת ששיי� שליח כמו אינ�

החוצב. ביד כגרז� אלא

`"lyz'd ,oqip `"i

שה� שלה�, הדעת גודל מצד הוא החוצב, ביד כגרז� רק ה� ההשפעה באה יד� שעל
נראה בחיצוניות שהרי הפנימיות. את מפני25רואי� הוא הכו"מ, ע"י היא שההשפעה דזה

רק שה� יודעי� שישראל וזה ממוצעי�, להיות ראויי� ה� זה שמצד מעלה בה� שיש
שלה�. הדעת גודל מצד הוא החוצב ביד כגרז�

ה�‡Ì�Óד) הדוכסי� שבהמשל, א� ודוכסי�, ממל� זה על משל מביא שהמדרש מזה
יכולה דוכסי�) נסיב (אנא בהדוכסי� שהבחירה לומר מסתבר שלכ� בחירה, בעלי
מועלת אינה להכו"מ שהעבודה כבהנמשל, [ודלא בה� שבחרו לאלו יותר שישפיעו לגרו�
מפני הוא מלכא נסיב אנא אמר שהפקח שזה מוב�, בחירה], בעלי שאינ� מאחר כלל,
ומזה השרי�. ע"י לו שיהי' (ההשפעה) מהתועלת יותר אצלו חשובה היא המל� שעבודת
אינ� וישראל וכו' וללבנה לחמה עובדי� שאוה"ע זה על הטע� דעיקר בהנמשל, ג� מוב�
וישראל בחירה בעלי ה� שהכו"מ טועי� שאוה"ע מפני (לא הוא להקב"ה, אלא עובדי�
הוא אצל� העיקר שאוה"ע, מפני אלא) החוצב, ביד כגרז� רק שה� האמת את יודעי�

המל� את לעבוד הוא העיקר ישראל ואצל ההשפעה, הטע�26שיקבלו דעיקר הוא, והעני� .
בהדרושי� (כמבואר הוא לכו"מ שעבדו זה צ"ל27על מהקדושה השפעה לקבל בכדי כי ,(

ההשפעה לקבל שבכדי להכו"מ, עבדו לכ� עצמ�, את לבטל רצו שלא ולהיות בביטול,
בזהר וכדאיתא לביטול, צרי� אי� ובריקנייא,28מה� במגנא תדיר אזדמ� מסאבא דרוח

זה29כמ"ש על טע� ועוד חנ�. היא (מצרי�) מלעו"ז דההשפעה חנ�, במצרי� נאכל אשר
מהכו"מ השפעת� לקבל גדולה30שרצו היא הכו"מ) ע"י (הנמשכת עצמה ההשפעה ג� כי ,

מהשתל שלמעלה מהמקי� הוא הסט"א שיניקת דמכיו� היאיותר. מש� שההשפעה שלות,
גדול בריבוי היא ההשפעה הרי חשבו�, ע"פ והפקחות31שלא השבח גודל מוב� ומזה .

ויגיעה, לעבודה צרי� מהקדושה לקבל שבכדי דהג� להקב"ה, אלא עובדי� שאינ� דישראל
מוותרי� ה� מ"מ, העבודה, מדת לפי והגבלה במדידה (מלכתחילה) היא ההשפעה אז וג�

מלעו"ז שפע שעה) (לפי לקבל יכולי� ישראל שג� [א� (בגשמיות) השפע ריבוי ולא32על ,
בראש חלק נוטלי� שה� אלא ההשפעה33עוד יותר לה� וחביב זה] על מוותרי� ה� מ"מ ,

מהקדושה. שנמשכת המצומצמת

שאי�)25 השפלי� "נבראי� שנז ע' תרע"ח מסה"מ להעיר

את ומחשבי� עיניה� למראה רק ישפטו לה� ותבונה דעת

הממוצעי�".

בעני�)26 ש� שמדבר קלו, ע' תרפ"ו מסה"מ להעיר

חושב כי לכו"מ המשתחוה דוגמת שהוא בעסק, ההתחכמות

ובהמש� ההשפעה, באה "כלשמה� קלז) (ע' ש� העני�

ורכושו". הונו גופו כלומר עצמו, לטובת רק ה� מחשבותיו

בנוגע המחשבה רק שלא משמע, ג�zaiqדמזה אלא הפרנסה,

כו"מ. עבודת דוגמת היא עצמו" לטובת "רק המחשבה

ע')27 ש� ואיל�. תתרעב ס"ע ש� (אוה"ת 12 שבהערה

סה"מ ש�. ביאוה"ז ואיל�. רצב ע' ש� תר"ל סה"מ תתרפד.

סהמ"צ ג. קמב, דא"ח) (ע� סידור ג� וראה ואיל�). יא ע' תר"ס

א. ו, .n"kaeלהצ"צ

אל)28 עה"פ דא"ח) (ע� סידור בארוכה וראה א. קכח, ח"ב

ד). (נו, בנדיבי� תבטחו

עה"פ:)29 בפרש"י) (הובא מספרי ולהעיר ה. יא, בהעלות�

המצוות. מ� חנ�

רמט).)30 (ע' ש� להצ"צ בביאוה"ז להדיא כ"ה

ומעי�)31 קונטרס א). (סא, בשלח ר"פ תו"א בארוכה ראה

ואיל�. פ"ב ח' מאמר

פ"ב.)32 מי"א פ"ד. מ"ז בסופו. ו' מאמר ומעי� קונטרס ראה

ש�.)33 ז' מאמר ומעי� קונטרס ספ"ו. אגה"ת ראה
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שה� שלה�, הדעת גודל מצד הוא החוצב, ביד כגרז� רק ה� ההשפעה באה יד� שעל
נראה בחיצוניות שהרי הפנימיות. את מפני25רואי� הוא הכו"מ, ע"י היא שההשפעה דזה

רק שה� יודעי� שישראל וזה ממוצעי�, להיות ראויי� ה� זה שמצד מעלה בה� שיש
שלה�. הדעת גודל מצד הוא החוצב ביד כגרז�

ה�‡Ì�Óד) הדוכסי� שבהמשל, א� ודוכסי�, ממל� זה על משל מביא שהמדרש מזה
יכולה דוכסי�) נסיב (אנא בהדוכסי� שהבחירה לומר מסתבר שלכ� בחירה, בעלי
מועלת אינה להכו"מ שהעבודה כבהנמשל, [ודלא בה� שבחרו לאלו יותר שישפיעו לגרו�
מפני הוא מלכא נסיב אנא אמר שהפקח שזה מוב�, בחירה], בעלי שאינ� מאחר כלל,
ומזה השרי�. ע"י לו שיהי' (ההשפעה) מהתועלת יותר אצלו חשובה היא המל� שעבודת
אינ� וישראל וכו' וללבנה לחמה עובדי� שאוה"ע זה על הטע� דעיקר בהנמשל, ג� מוב�
וישראל בחירה בעלי ה� שהכו"מ טועי� שאוה"ע מפני (לא הוא להקב"ה, אלא עובדי�
הוא אצל� העיקר שאוה"ע, מפני אלא) החוצב, ביד כגרז� רק שה� האמת את יודעי�

המל� את לעבוד הוא העיקר ישראל ואצל ההשפעה, הטע�26שיקבלו דעיקר הוא, והעני� .
בהדרושי� (כמבואר הוא לכו"מ שעבדו זה צ"ל27על מהקדושה השפעה לקבל בכדי כי ,(

ההשפעה לקבל שבכדי להכו"מ, עבדו לכ� עצמ�, את לבטל רצו שלא ולהיות בביטול,
בזהר וכדאיתא לביטול, צרי� אי� ובריקנייא,28מה� במגנא תדיר אזדמ� מסאבא דרוח

זה29כמ"ש על טע� ועוד חנ�. היא (מצרי�) מלעו"ז דההשפעה חנ�, במצרי� נאכל אשר
מהכו"מ השפעת� לקבל גדולה30שרצו היא הכו"מ) ע"י (הנמשכת עצמה ההשפעה ג� כי ,

מהשתל שלמעלה מהמקי� הוא הסט"א שיניקת דמכיו� היאיותר. מש� שההשפעה שלות,
גדול בריבוי היא ההשפעה הרי חשבו�, ע"פ והפקחות31שלא השבח גודל מוב� ומזה .

ויגיעה, לעבודה צרי� מהקדושה לקבל שבכדי דהג� להקב"ה, אלא עובדי� שאינ� דישראל
מוותרי� ה� מ"מ, העבודה, מדת לפי והגבלה במדידה (מלכתחילה) היא ההשפעה אז וג�

מלעו"ז שפע שעה) (לפי לקבל יכולי� ישראל שג� [א� (בגשמיות) השפע ריבוי ולא32על ,
בראש חלק נוטלי� שה� אלא ההשפעה33עוד יותר לה� וחביב זה] על מוותרי� ה� מ"מ ,

מהקדושה. שנמשכת המצומצמת

שאי�)25 השפלי� "נבראי� שנז ע' תרע"ח מסה"מ להעיר

את ומחשבי� עיניה� למראה רק ישפטו לה� ותבונה דעת

הממוצעי�".

בעני�)26 ש� שמדבר קלו, ע' תרפ"ו מסה"מ להעיר

חושב כי לכו"מ המשתחוה דוגמת שהוא בעסק, ההתחכמות

ובהמש� ההשפעה, באה "כלשמה� קלז) (ע' ש� העני�

ורכושו". הונו גופו כלומר עצמו, לטובת רק ה� מחשבותיו

בנוגע המחשבה רק שלא משמע, ג�zaiqדמזה אלא הפרנסה,

כו"מ. עבודת דוגמת היא עצמו" לטובת "רק המחשבה

ע')27 ש� ואיל�. תתרעב ס"ע ש� (אוה"ת 12 שבהערה

סה"מ ש�. ביאוה"ז ואיל�. רצב ע' ש� תר"ל סה"מ תתרפד.

סהמ"צ ג. קמב, דא"ח) (ע� סידור ג� וראה ואיל�). יא ע' תר"ס

א. ו, .n"kaeלהצ"צ

אל)28 עה"פ דא"ח) (ע� סידור בארוכה וראה א. קכח, ח"ב

ד). (נו, בנדיבי� תבטחו

עה"פ:)29 בפרש"י) (הובא מספרי ולהעיר ה. יא, בהעלות�

המצוות. מ� חנ�

רמט).)30 (ע' ש� להצ"צ בביאוה"ז להדיא כ"ה

ומעי�)31 קונטרס א). (סא, בשלח ר"פ תו"א בארוכה ראה

ואיל�. פ"ב ח' מאמר

פ"ב.)32 מי"א פ"ד. מ"ז בסופו. ו' מאמר ומעי� קונטרס ראה

ש�.)33 ז' מאמר ומעי� קונטרס ספ"ו. אגה"ת ראה
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דכולהוÂ‰�‰ה) מפני הוא בהשרי�) ולא בהמל� שבוחר (לזה הפקח של הטע�
שההשפעה בזה, הכוונה לומר אפשר הי' ולכאורה מתחל�. לא ומלכא מתחלפי�
המתחל� דבר הוא מהקדושה) הבאה מההשפעה יותר בריבוי היותה (ע� מלעו"ז הבאה
החיות הוא (שמזה בקליפות שנפלו הניצוצות כשיתבררו הבירור, לאחרי כי קיו�. לו שאי�

יתבטלו לקבל35לגמרי34שלה�) יכולי� שישראל זה עכשיו, שג� לישראל, בנוגע [ומכ"ש .
שעה לפי רק הוא מהלעו"ז, הבאה32חיות שההשפעה דזה גיסא, לאיד� הוא וכ� .[

דבחינת השרש שיתגלה לאחרי אבל עכשיו, רק הוא והגבלה, במדידה היא מהקדושה
יותר גדול בריבוי תהי' מהקדושה ההשפעה המקי�, מפנימיות הוא ששרשו הפנימיות,

רז"ל כמאמר בקליפות), להשפיע ג� (השיי� המקי� מחיצוניות שנשפע א�36מהריבוי
זה, דלפי מספיק, אינו זה ביאור אבל, וכמה. כמה אחת על רצונו לעושי כ� רצונו לעוברי
ובי� בינו והחילוק עי"ז, לו שתהי' ההשפעה בשביל הוא בהמל� הפקח של בחירתו ג�
מה חושב והפקח ההוה, במצב רק חושבי� שה� הוא וכו') (דוכסי� בהשרי� שבחרו אלו

מארז"ל ע"ד בעתיד, דזה37שיהי' במדרש, שאומר מזה אבל הנולד. את הרואה חכ� איזהו
שהפקח דזה מוכח, נפשי, אמרה הוי' חלקי כי מפני הוא להקב"ה אלא עובדי� אי� שישראל

המל� מצד אלא מזה, לו שיהי' התועלת מפני לא הוא בהמל� שישראל38בוחר דזה והיינו .
שאח"כ מפני (לא הוא רצונו לעוברי היא ההשפעה ריבוי שעכשיו א� בהקב"ה, בוחרי�
היא רצונו לעושי שההשפעה מפני אלא) יותר, גדולה רצונו לעושי ההשפעה תהי'
כתפוי בתר דשדי כמא� היא רצונו לעוברי וההשפעה האמיתי, וחפצו ית' רצונו מפנימיות

ברצונו שלא השפעה39לשונאו היותה ע� רצונו, לעושי בההשפעה דוקא ה� רוצי� ולכ� ,
הכוונה כו', מתחלפי� דכולהו שאומר ומה ית'. רצונו מפנימיות נמשכת להיותה מצומצמת,

היא שיש40בזה וזה אמיתית. מציאות אינ� עכשיו שג� מוכח אח"כ מתחלפי� שה� דמזה ,
יונקי� שה� מפני אלא ח"ו עצמ� מצד לא הוא ולאוה"ע, לבע"ח חיות להשפיע חיות בה�

בבחינת41מהקדושה הוא (ואדרבא עמה� מתאחד אינו שבה� דקדושה שהחיות ומכיו� ,
מות בחינת ה� מהות� מצד הרי בתוכ�), השפעת42גלות שמקבלי� אלו ג� הוא [ועד"ז .

בתניא כמבואר מה�, מתי�43החיות קרויי� בחייה� שרשעי� דזה שחייה�44, מפני הוא
שאינו מתחלפי�, דכולהו משו� מלכא נסיב אנא וזהו והטומאה]. המות ממקו� נמשכי�
דוקא ורוצה בריבוי, השפעה היותה ע� והטומאה המות ממקו� שנמשכת בהשפעה רוצה

מצומצמת. השפעה היותה ע� הקדושה שמצד בההשפעה

אל)34 מ"ש דזהו ואיל�, סע"א נז, דא"ח) (ע� סידור ראה

(רוח רוחו תצא כאשר) כי הקליפות, (ה� גו' בנדיבי� תבטחו

עשתונותיו. אבדו גו' בה�) שנפלו ניצוצי� מרפ"ח הקדושה

ש�)35 תתרעד. ע' תבוא (אוה"ת 12 שבהערה דרושי� ראה

יג). ע' תר"ס רצד. ע' תר"ל סה"מ תתרפה. ע'

סא,)36 בשלח תו"א וראה בסופה. מכות מס' סע"ב. נ, נדרי�

ג.

א.)37 לב, תמיד

ד.)38 סעי� כנ"ל

ואיל�.)39 פ"ב מ"ב ומעי� בקונטרס נת' ב). (כז, פכ"ב תניא

40(.35 בהערה בהמצויי� והפרטי� האריכות מוב� ועפ"ז

ב).)41 (לז, פכ"ט תניא

ש�.)42 תר"ס סה"מ ש�. פכ"ב .n"kaeתניא

(כד,)43 פי"ט ח"א תניא ג� וראה סע"א). (צז, פ"ז אגה"ת

ב).

ב.)44 יח, ברכות
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התועלתÍÈ¯ˆÂו) מצד לא היא בהמל� הפקח שבחירת זה לביאור ג� דלכאורה, להבי�,
ההשפעה ריבוי על מוותר הוא שלכ� המל�, מעלת מצד אלא מזה לו שיהי'

השכל מצד היא בהמל� בחירתו יד�, על לא45הבאה ומלכא מתחלפי� שכולהו דמכיו� ,

לוותר ראוי המצומצמת46מתחל� בההשפעה ולבחור השרי� ע"י הבאה ההשפעה ריבוי על
אמרה הוי' חלקי ע� מלכא) נסיב (אנא זה עני� במדרש שמקשר ומזה מהמל�, שבאה
שלמעלה הוי') חלק (שהיא הנשמה מצד הוא בהקב"ה בוחרי� שישראל דזה משמע, נפשי,
בזה רק לרצות מכריח עצמו מצד שהוא כמו האד� דשכל בזה, הביאור ונקודת מהשכל.
הוא שהמל� להבי� יכולי� ה� שג� א� בהשרי�, בוחרי� העול� שאומות דזהו לו. שטוב
לוותר רוצי� אינ� יש, בבחינת להיות� כי מתחל�), לא ומלכא מתחלפי� (דכולהו העיקר
לוותר שצרי� ההכרה ישנה שבישראל וזה מהשרי�. שיקבלו ע"י לה� שיהי' התועלת על

הנשמה מצד הוא באלקות, ולבחור שלה� והמציאות התועלת שבחירתה47על הוי') (חלק
דאלקות, העילוי מצד לא היא זו (דבחירה מהשכל שלמעלה עצמית בחירה היא באלקות

שכל� על פועל וזה העצמות), מצד אלא מתחל�, לא דמכיו�48שמלכא מכיר השכל שג� ,

על לוותר הוא צרי� מתחל�), לא (מלכא נצחי בקיו� וקיי� שחי האמת הוא שאלקות
באלקות. ולבחור שלו המציאות

ופועלתÈÏÂ‡Âז) נמשכת מהשכל שלמעלה דהנשמה שהבחירה דע"י להוסי�, יש
בהקדי� זה ויוב� עצמה. מצד שהיא מכמו יותר נעלה עילוי בה מיתוס� בהשכל,

במצרי� לפרעה היינו עבדי� ד"ה בסידור לעוברי49המבואר הנמשכת ההשפעה בעני� ,

מל�50רצונו בדוגמת שהוא כתפוי, בתר דשדי כמא� אגב בדר� רק סעודה51שהיא שעושה
ומהשיריי� רב, ממו� זה על ומוציא החשובי� ועבדי� הגדולי� השרי� בשביל ומשתה
שג� ועד הרחיי�, שאחרי ושפחות עבדי� כמו הער� פחותי ג� מקבלי� הסעודה של
בשביל� להוציא המל� כיו� לא שבטח למטה. שמשליכי� העצמות את אוכלי� הכלבי�
בדר� רק הוא רב) הו� ה� הסעודה של השיריי� (שג� שיריי� לה� שנשפע וזה הוצאות,
בתר דשדי כמא� אגב, בדר� רק היא רצונו לעוברי שההשפעה בהנמשל הוא ועד"ז אגב.

בש�)45 שנק' מזה ג� .gwtכמוב�

שאהבה)46 ב) (כ, תזריע מלקו"ת ולהעיר השכל. מצד ג�

יתבטל שעי"ז א� בהזיו ולא אוא"ס בעצמות (שרוצה רבה

שהוא דכר "נק' wfgממציאותו) zrcולא העיקר שבוחר ,

במציאותו) שישאר בכדי בהזיו (שרוצה זוטא ואהבה הטפל",

נקבה "בש� dlwנק' dzrcyבשביל עיקר הטפל את שעושה ,

הבאה. הערה וראה שלו". הלגרמי'

שנשמת)47 דזה ש�), בלקו"ת (הובא פי"ט מתניא להעיר

בה' ומקורה בשרשה לידבק רוצה miigdהאד� iig�הג ב"ה

טבע הוא לגמרי, במציאות ש� ותתבטל ואפס אי� שתהי'

מפני הוא בה' לידבק שרוצה שזה דהג� מהשכל. שלמעלה

מכיו� מ"מ, העילוי), (תכלית החיי�" "חיי יהי'edy`שהוא

שלמעלה טבע הוא בשרשו לידבק הרצו� ואפס, אי� עי"ז

מהשכל.

הוא זה לרצו� שהסיבה ש� בלקו"ת דמ"ש לומר יש ואולי

"zrcהכוונה – ש�] לתניא מציי� גופא שבלקו"ת [ובפרט חזק"

טב שמצד דהרצו� כדלקמ�היא, השכל, על פועל הנשמה ע

בפני�.

שמעצמות)48 הדביקות "מצד טז ע' תר"ס סה"מ ג� ראה

דאלקות הטוב את להבי� חכמתו בכח הנטי' לו יש לכ� . . הנפש

בטוב". ולבחור

ואיל�.)49 סע"ד רצג,

ג.)50 רצד, ש� ראה

51(– החדשה [בהוצאה ואיל� א קנז, שמות תו"ח ג� ראה

ומעי� קונטרס א. עט, להצ"צ סהמ"צ ואיל�]. ב קכה, ח"א בא

ובכ"מ. בתחלתו. ז' מאמר
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התועלתÍÈ¯ˆÂו) מצד לא היא בהמל� הפקח שבחירת זה לביאור ג� דלכאורה, להבי�,
ההשפעה ריבוי על מוותר הוא שלכ� המל�, מעלת מצד אלא מזה לו שיהי'

השכל מצד היא בהמל� בחירתו יד�, על לא45הבאה ומלכא מתחלפי� שכולהו דמכיו� ,

לוותר ראוי המצומצמת46מתחל� בההשפעה ולבחור השרי� ע"י הבאה ההשפעה ריבוי על
אמרה הוי' חלקי ע� מלכא) נסיב (אנא זה עני� במדרש שמקשר ומזה מהמל�, שבאה
שלמעלה הוי') חלק (שהיא הנשמה מצד הוא בהקב"ה בוחרי� שישראל דזה משמע, נפשי,
בזה רק לרצות מכריח עצמו מצד שהוא כמו האד� דשכל בזה, הביאור ונקודת מהשכל.
הוא שהמל� להבי� יכולי� ה� שג� א� בהשרי�, בוחרי� העול� שאומות דזהו לו. שטוב
לוותר רוצי� אינ� יש, בבחינת להיות� כי מתחל�), לא ומלכא מתחלפי� (דכולהו העיקר
לוותר שצרי� ההכרה ישנה שבישראל וזה מהשרי�. שיקבלו ע"י לה� שיהי' התועלת על

הנשמה מצד הוא באלקות, ולבחור שלה� והמציאות התועלת שבחירתה47על הוי') (חלק
דאלקות, העילוי מצד לא היא זו (דבחירה מהשכל שלמעלה עצמית בחירה היא באלקות

שכל� על פועל וזה העצמות), מצד אלא מתחל�, לא דמכיו�48שמלכא מכיר השכל שג� ,

על לוותר הוא צרי� מתחל�), לא (מלכא נצחי בקיו� וקיי� שחי האמת הוא שאלקות
באלקות. ולבחור שלו המציאות

ופועלתÈÏÂ‡Âז) נמשכת מהשכל שלמעלה דהנשמה שהבחירה דע"י להוסי�, יש
בהקדי� זה ויוב� עצמה. מצד שהיא מכמו יותר נעלה עילוי בה מיתוס� בהשכל,

במצרי� לפרעה היינו עבדי� ד"ה בסידור לעוברי49המבואר הנמשכת ההשפעה בעני� ,

מל�50רצונו בדוגמת שהוא כתפוי, בתר דשדי כמא� אגב בדר� רק סעודה51שהיא שעושה
ומהשיריי� רב, ממו� זה על ומוציא החשובי� ועבדי� הגדולי� השרי� בשביל ומשתה
שג� ועד הרחיי�, שאחרי ושפחות עבדי� כמו הער� פחותי ג� מקבלי� הסעודה של
בשביל� להוציא המל� כיו� לא שבטח למטה. שמשליכי� העצמות את אוכלי� הכלבי�
בדר� רק הוא רב) הו� ה� הסעודה של השיריי� (שג� שיריי� לה� שנשפע וזה הוצאות,
בתר דשדי כמא� אגב, בדר� רק היא רצונו לעוברי שההשפעה בהנמשל הוא ועד"ז אגב.

בש�)45 שנק' מזה ג� .gwtכמוב�

שאהבה)46 ב) (כ, תזריע מלקו"ת ולהעיר השכל. מצד ג�

יתבטל שעי"ז א� בהזיו ולא אוא"ס בעצמות (שרוצה רבה

שהוא דכר "נק' wfgממציאותו) zrcולא העיקר שבוחר ,

במציאותו) שישאר בכדי בהזיו (שרוצה זוטא ואהבה הטפל",

נקבה "בש� dlwנק' dzrcyבשביל עיקר הטפל את שעושה ,

הבאה. הערה וראה שלו". הלגרמי'

שנשמת)47 דזה ש�), בלקו"ת (הובא פי"ט מתניא להעיר

בה' ומקורה בשרשה לידבק רוצה miigdהאד� iig�הג ב"ה

טבע הוא לגמרי, במציאות ש� ותתבטל ואפס אי� שתהי'

מפני הוא בה' לידבק שרוצה שזה דהג� מהשכל. שלמעלה

מכיו� מ"מ, העילוי), (תכלית החיי�" "חיי יהי'edy`שהוא

שלמעלה טבע הוא בשרשו לידבק הרצו� ואפס, אי� עי"ז

מהשכל.

הוא זה לרצו� שהסיבה ש� בלקו"ת דמ"ש לומר יש ואולי

"zrcהכוונה – ש�] לתניא מציי� גופא שבלקו"ת [ובפרט חזק"

טב שמצד דהרצו� כדלקמ�היא, השכל, על פועל הנשמה ע

בפני�.

שמעצמות)48 הדביקות "מצד טז ע' תר"ס סה"מ ג� ראה

דאלקות הטוב את להבי� חכמתו בכח הנטי' לו יש לכ� . . הנפש

בטוב". ולבחור

ואיל�.)49 סע"ד רצג,

ג.)50 רצד, ש� ראה

51(– החדשה [בהוצאה ואיל� א קנז, שמות תו"ח ג� ראה

ומעי� קונטרס א. עט, להצ"צ סהמ"צ ואיל�]. ב קכה, ח"א בא

ובכ"מ. בתחלתו. ז' מאמר
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היא לה� שההשפעה דוגמאות שני שמביא דזה לומר, ויש בארוכה. ש� כמבואר כתפוי,
דוגמאות ושני וכלבי�, ושפחות עבדי� המל�), בשולח� יושבי� (ואינ� אגב בדר� רק
דרגות לד' בהתא� הוא, חשובי�, ועבדי� גדולי� שרי� המל�, בשולח� שיושבי� באלו
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כמ"ש ועוד, עוד גשמיות, הידוע52לה� ע� זה לקשר ויש שבעה. ידעו לא נפש עזי 53הכלבי�
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יתירה אלא המוח, על שליט שהלב רק דלא ההפכי. בקצה הוא כלב בבחינת שהוא וזה
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מהדרושי�) לעיל (כמובא דנוגה שרי� להע' היא וכו' בדוכסי� זה60(בפשטות) מ"מ, ,

"היו שהדוכסי� ישenrשמדייק שה� שרי�, בהע' רק [לא כא� שמדבר לרמז בכדי הוא "

בפ"ע ג�61ודבר אלא] המל�, לשולח� מחו� הוא שמקומ� הפחותי� עבדי� דוגמת ,

וגרמוהי וחיוהי שאיהו דאצילות בספירות – יותר ולמעלה לאלקות, בטלי� שה� במלאכי�
המל�.62חד ע� תמיד שה� ,

ואיל�.)52 סע"א פ, זח"ג וראה יא. נו, ישעי'

בערכו.)53 אור מאורי

א).)54 (יז, פי"ב תניא (ברע"מ). א רכד, זח"ג

מכיו�)55 דוקא, לב.elekyכל

העבדי�".)56 "פחותי א) (רצה, ש� סידור ראה

א'קכח)57 ע' משפטי� אוה"ת ב. פג, להצ"צ סהמ"צ ראה

קצת. אחר באופ� הוא ש� שהביאור אלא ואיל�.

א.)58 יג, גיטי�

ובכ"מ.)59 ואיל�. שח ס"ע תרס"ו המש� א). (נז, פמ"א תניא

עובדי�)60 מה� במדרש שממשי� מזה ג� ומה�dnglוכמוב�

dpall.

מאגה"ק)61 ג� ולהעיר ובכ"מ. ואיל�. סע"ב רפז, סידור ראה

בבחי' "הוא להשרי� הנמש� שהחיות ב) (קלט, zelbסכ"ה

בתוכ�".

ס"כ)62 אגה"ק ובכ"מ. פ"ב. אבי"ע) סדר (שער מז שער ע"ח

בתחלתו.
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Ê"ÙÚÂשאינו לזה דנוס� מלכא, נסיב אנא שאמר זה של פקחותו גודל יותר עוד מוב�
לשולח� שמחו� הפחותי� כעבדי� לא וג� הכלבי� בדוגמת ההשפעה לקבל רוצה
אלא המל�, בשולח� להיות ורוצה גדול) בריבוי היא לה� שנשפע שההשפעה (הג� המל�
בהמל�, אלא יותר), ולמעלה דאצילות ספירות (מלאכי�, וכו' בהדוכסי� ג� רוצה שאינו

הבעש"ט וכתורת מלכא. נסיב עה"פ63אנא ישפו�64הידועה הוי' ולפני יעטו� כי לעני תפלה
פקחות צרי� ולזה שיחו. ישפו� הוי' שלפני היא ותפלתו דבר שו� מבקש שאינו שיחו,
פני את ולראות המל� נמצא שבו להקיטו� ליכנס שבכדי בו"ד, מל� ובדוגמת גדולה.
וישנ� יקר, הו� יש מה� אחד שבכל היכלות וכמה כמה דר� תחילה לעבור צרי� המל�,
ומתעכבי� נפלא בתענוג מזה מתענגי� ה� החיצו�, שבהיכל יקר ההו� את שכשרואי� כאלו
ניט אי� גייט גדול, חכ� שהוא מי ודוקא יותר. פנימי בהיכל שמתענגי� כאלו ויש ש�.
ותשוקתו רצונו וכל פנימי, הכי בהיכל ג� הנמצא עצו� ההו� של והיוקר החשיבות ָא�

המל�. פני את ולראות המל� נמצא בו להקיטו� ליכנס היא

חפצתיÈÂ˘ח) לא ועמ� בשמי� לי דמי האהבה הוא זה שעני� אדמו"ר65לומר, וכלשו� ,
עוה"ב66הזק� דאיי� ניט וויל אי� ג"ע דאיי� ניט וויל אי� ניסט גאר זע וויל ָ"אי�

דעוה"ב הגילויי� ומכ"ש שבג"ע שהגילויי� דהג� אליי�". די� אז ניט מער וויל אי� ַַכו'
באופ� אמיתית השגה בזה, השגה לו היתה הזק� ואדמו"ר ביותר, נעלי� גילויי� ה�

המושכל ע� נתאחד בהגילויי�67שהשכל ולא דג"ע בהגילויי� לא רוצה אינו אעפ"כ ,

שאינו בזה הפקחות דעיקר להוסי�, ויש אליי�. די� בהעצמות, רק הוא רצונו וכל ַדעוה"ב,
הוא, מהשתלשלות) שלמעלה וג� ההשתלשלות, שבסדר (המדריגות וכו' בהדוכסי� רוצה

ובהירות ספירות (מלשו� שהספירות דבההשפעה68דהג� אוא"ס, על מסתירי� אי� (

ח"ו עצמ� מהספירות לא היא שההשפעה בגילוי נראה (הכלי�) הספירות ע"י שנמשכת
יד� על משפיע שאוא"ס האור69אלא מתגלה יד� שעל דהספירות, בהאורות הוא וביותר ,

מה� מאצילות70שלמעלה שלמעלה בהמדריגות ומכ"ש מה71, כל מתגלה האור שע"י ,

לומר, ויש מלכא. נסיב אנא בהמל�, אלא בה� רוצה אינו מ"מ, מהמאור, להתגלות שאפשר
עוה"ב", דאיי� ניט וויל אי� ג"ע דאיי� ניט וויל "אי� הזק� אדמו"ר לשו� דיוק ג� שזהו

" ה� והעוה"ב שהג"ע "oii`cדהג� דג"עoii`cג"ע", שהגילויי� לזה דנוס� עוה"ב",
להתגלות שאפשר מה כל יד� על מתגלה ביותר נעלי� גילויי� ה� עצמ� ודעוה"ב

אליי�. די� בהעצמות, רק הוא רצונו וכל בה�, רוצה אינו מ"מ ַמהמאור,

שלמעלהÈÂ˘ט) (דקדושה) בהדרגות רוצה שאינו מלכא נסיב באנא זה דפירוש לומר,
להכו"מ), עובד (שאינו כפשוטו מלכא נסיב דאנא והפירוש בהעצמות, אלא

המאיר)63 אור ג). (יג, צז סי' קה"ת) (הוצאת טוב ש� כתר

וישלח. פ'

א.)64 קב, תהלי�

כה.)65 עג, תהלי�

סע"א).)66 (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

ב).)67 (ט, פ"ה תניא

ואיל�.)68 ב קו, שרה חיי אוה"ת ג� .n"kaeראה

ובכ"מ.)69 רדֿרה). (ע' פק"ו ח"א תער"ב המש�

ואיל�.)70 פקי"ט הנ"ל המש� בארוכה ראה

פקכ"ג)71 ש� וראה ואיל�. פקכ"א הנ"ל המש� בארוכה ראה

רלט). (ע'
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ובהירות ספירות (מלשו� שהספירות דבההשפעה68דהג� אוא"ס, על מסתירי� אי� (

ח"ו עצמ� מהספירות לא היא שההשפעה בגילוי נראה (הכלי�) הספירות ע"י שנמשכת
יד� על משפיע שאוא"ס האור69אלא מתגלה יד� שעל דהספירות, בהאורות הוא וביותר ,

מה� מאצילות70שלמעלה שלמעלה בהמדריגות ומכ"ש מה71, כל מתגלה האור שע"י ,

לומר, ויש מלכא. נסיב אנא בהמל�, אלא בה� רוצה אינו מ"מ, מהמאור, להתגלות שאפשר
עוה"ב", דאיי� ניט וויל אי� ג"ע דאיי� ניט וויל "אי� הזק� אדמו"ר לשו� דיוק ג� שזהו

" ה� והעוה"ב שהג"ע "oii`cדהג� דג"עoii`cג"ע", שהגילויי� לזה דנוס� עוה"ב",
להתגלות שאפשר מה כל יד� על מתגלה ביותר נעלי� גילויי� ה� עצמ� ודעוה"ב

אליי�. די� בהעצמות, רק הוא רצונו וכל בה�, רוצה אינו מ"מ ַמהמאור,

שלמעלהÈÂ˘ט) (דקדושה) בהדרגות רוצה שאינו מלכא נסיב באנא זה דפירוש לומר,
להכו"מ), עובד (שאינו כפשוטו מלכא נסיב דאנא והפירוש בהעצמות, אלא

המאיר)63 אור ג). (יג, צז סי' קה"ת) (הוצאת טוב ש� כתר

וישלח. פ'

א.)64 קב, תהלי�

כה.)65 עג, תהלי�

סע"א).)66 (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

ב).)67 (ט, פ"ה תניא

ואיל�.)68 ב קו, שרה חיי אוה"ת ג� .n"kaeראה

ובכ"מ.)69 רדֿרה). (ע' פק"ו ח"א תער"ב המש�

ואיל�.)70 פקי"ט הנ"ל המש� בארוכה ראה

פקכ"ג)71 ש� וראה ואיל�. פקכ"א הנ"ל המש� בארוכה ראה

רלט). (ע'
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הידוע ע"פ זה ויוב� לזה. זה בהגילויי�72שייכי� רוצה שאינו בשמי� לי דמי שהאהבה
באלקות ותענוג השגה לו ויהי' במציאותו ישאר שבג"ע א� אוא"ס, בעצמות אלא דג"ע

השכינה מזיו מכיו�73(נהני� מ"מ, ממדריגתו, יתבטל אוא"ס דעצמות הגילוי מצד משא"כ (

) בלבד הארה רק הוא דג"ע הואeifשהגילוי אוא"ס, עצמות לגבי ערו� שבאי� השכינה),
כלא (שה� דג"ע בהגילויי� בוחר הוא דכאשר מוב�, ומזה בהטפל. ולא בהעיקר בוחר

שלו הלגרמי' בשביל אוא"ס) עצמות לגבי מזיו74חשיב ויהנה במציאותו שישאר בכדי ,

שע"י שההשפעה שיודע דהג� וכו') השתלשלות ריבוי (ע"י מזה שיבוא אפשר השכינה,
יותר זו בהשפעה ירצה מ"מ ה), סעי� סו� (כנ"ל המות ממקו� נמשכת היא שרי� הע'
של להטעות בנוגע ג� הוא ועד"ז בריבוי. שפע לו שיהי' בכדי שמהקדושה, מבההשפעה
שיש או עצמ�, מהכו"מ באה (שההשפעה למציאות אות� שמחשבי� לכו"מ העובדי�
היינו אוא"ס, בעצמות ולא דג"ע בהגילויי� שרוצה דמזה להשפיע). עכ"פ בחירה לה�
השתלשלות ריבוי (ע"י מזה שיבוא אפשר להעצמות, שמחו� לעני� חשיבות נות� שהוא
היא שההשפעה מזו ויתירה בהשפעת�, בחירה לה� שיש להכו"מ, חשיבות שית� וכו')
("דאיי� הקב"ה של ג"ע שהוא מפני הוא בג"ע כשרצונו דג� להוסי�, ויש ח"ו. עצמ� מה�
להטעות ועד להשפיע בחירה (להכו"מ) לה� שיש הטעות מזה שיבוא אפשר אז ג� ג"ע"),
(לא הוא להשפיע לה� שיש הכח זו טעות לפי שג� מכיו� עצמ�, מה� היא שההשפעה

) ס"ג כנ"ל זה על אות� מינה שהקב"ה מפני אלא) עצמ� ג"ע").znbecaמצד "דאיי�
(מעי� אצלו שיעורר ע"י הוא וכו' דוכסי� נסיב לאנא מקו� נתינת שו� יהי' שלא ובכדי
ג"ע", "דאיי� אפילו לרצות שלא כדלקמ�) מישראל, כאו"א של בכחו שזהו עכ"פ, ושמ�

אליי�". די� אז ניט "מער ַַכ"א

שרוצהÈÂ˘יו"ד) בשמי� לי דמי להאהבה מלכא נסיב דאנא בהשייכות ביאור להוסי�
רק שהוא דבר שחושבי� הוא כו"מ דעבודת העני� שעיקר בהקדי� באוא"ס,
נמשכת יד� שעל (גרז�) אמצעי אלא שאינ� הוא דהאמת להכו"מ, בנוגע ה� לעיקר. אמצעי
הנשפעות הגשמיות להשפעות בנוגע וה� עיקר, שה� חושבי� לכו"מ והעובדי� ההשפעה,
לכו"מ והעובדי� ה', לעבודת בה� שישתמשו בכדי היא הגשמיות שהשפעת יד�, על
לה� שיהי' בכדי מהלעו"ז, בההשפעה רוצי� ה� (שלכ� לעיקר הגשמיות את מחשבי�
הוא התכלית נעלי�, הכי הגילויי� ג� הגילויי�, והנה ד). סעי� כנ"ל גשמי, שפע ריבוי
ולכ�, בתחתוני�. דדירה הפנימית הכוונה תושל� יד� שעל אמצעי רק וה� עצמ�, בה� לא
מקו� נתינת להיות אפשר לעיקר, אות� שמחשיב היינו באוא"ס), (ולא בהגילויי� כשרוצה
מה� שאוה"ע דזה לומר, יש ועפ"ז לעיקר. הגשמי) והשפע (הכו"מ האמצעי� ג� שיחשיב
דאוה"ע השרש כי הוא, להקב"ה, אלא עובדי� אינ� וישראל ללבנה ומה� לחמה עובדי�
הרצו� דחיצוניות והבחינה אחר), עני� בשביל דבר באיזה (שרוצה הרצו� מחיצוניות הוא
אלא אחר עני� בשביל הוא שהרצו� בה נרגש שאי� באופ� היא לאוה"ע) מקור שהיא (כמו

להצ"צ)72 התפלה מצות שרש ואיל�. סע"א כ, תזריע לקו"ת

ש�.

א.)73 יז, ברכות

ש�.)74 בלקו"ת הלשו� כ"ה
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דכו"מ הממוצעי� את מחשבי� שאוה"ע מזה מסתע� ולכ� התכלית, הוא גופא שזה
מקו�75לעיקר נתינת אי� הרצו� פנימיות שמצד הרצו�, מפנימיות הוא דישראל והשרש .

(וכ� החוצב ביד כגרז� אמצעי רק ה� שהכו"מ ההכרה לישראל יש ולכ� אחר, עני� לאיזה
מלכא. נסיב אנא להקב"ה, אלא עובדי� אינ� ולכ� ה'), עבודת בשביל רק הוא הגשמי השפע

הרצו�Ê"ÙÚÂיא) מצד רק לא היא בהקב"ה ישראל דבחירת בזה המעלה ג� לבאר יש
זה כי ז), סעי� (כנ"ל השכל מצד ג� אלא מהשכל שלמעלה דהנשמה
בחינת ה� שישראל מפני הוא הרצו�) (פנימיות המקי� בפנימיות הוא דישראל שהשרש
ישראל דבחירת העילוי עיקר ולכ�, המקי�, בפנימיות הוא הפנימי דשרש וכידוע פנימי,
בהשכל ג� ופועל נמש� (מקי�) מהשכל שלמעלה דהנשמה כשהרצו� הוא בהקב"ה
מהרצו� ג� שלמעלה המקי�), (פנימיות הנשמה מעצ� נמש� דוקא שעי"ז (פנימי),

מ"ש ג� דזהו לומר, ויש המקי�). (חיצוניות מהשכל נפשי10שלמעלה אמרה הוי' חלקי
(כידוע פנימי בחינת הוא דחלק דוקא), גורלנו76(חלקי נעי� ומה חלקנו טוב מה בעני�

נמשכת דהנשמה כשהבחירה הוא בהקב"ה ישראל דבחירת והעילוי ירושתנו), יפה ומה
הוא שעי"ז ומעשה, דיבור במחשבה פועל שזה ובאופ� והשגה, בהבנה בפנימיות,

המקי�. דפנימיות ההמשכה

עה"פÈÂ˘יב) תהלי� במדרש מ"ש ע� זה למל�77לקשר משל להזכיר, לדוד למנצח
הרועה, את והעביר הדיר את והתיר הצא� את גירש עליה� וכעס צא� לו שהי'
מכונסות הצא� הרי הרועה אמר הזכיר, לא ולרועה הדיר את ובנה הצא� כנס זמ� אחר

המזמור מ� למעלה דוד אמר כ� נזכר. איני ואני בנוי ויבנה78והדיר ציו� יושיע אלקי� כי
בה, ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה ש� וישבו בנוי, הדיר הרי יהודה, ערי
שכנס זה הרי להבי�, וצרי� להזכיר. לדוד למנצח לכ� נזכר, איני ואני מכונסות, הצא� הרי
אליה�, הרצו� שוב שנתעורר מפני הוא לפניו) מרוצי� היו (ולא עליה� שכעס לאחרי הצא�
הוא דרצו� הוא, והעני� זה. על מיוחדת לבקשה וצרי� להרועה, (מעצמו) הזכיר לא ולמה
דרועה נזכר, יהי' שהרועה דוד שבקש וזהו בחיצוניות. יהי' הרצו� שהמשכת ואפשר מקי�,

(כידוע פנימית השפעה ההשפעה79הו"ע ישנה שלא זמ� וכל לנסיכי�). רועי� בי� החילוק
ושרש המקי�, מחיצוניות היא עצמו המקי� המשכת כי העיקר. חסר (הרועה), פנימית
והאי� צרכיה�, כל לה� נותני� מכונסות שכשהצא� והג� המקי�. מפנימיות הוא הפנימי
התורה, לימוד הוא הרועה שע"י פנימית דההמשכה לומר, יש רועה, לה� שאי� לומר שיי�

לחלוק)75 שצרי� שטעו דזה בתחלתו, ע"ז הל' רמב"� ראה

"טיבותא ע"ד לה� להודות שצרי� מפני (לא הוא להכו"מ כבוד

מפני אלא) לעיל, כמובא כבוד"d"awdyלשקיי'", לה� "חלק

לומר, יש ואולי האֿל". "רצו� הוא כבוד) לה� (שיחלקו ושזה

מקור שהוא (כמו הרצו� בחיצוניות כי היא זו לטעות שהסיבה

הפנימי. הרצו� שזהו נרגש לאוה"ע)

אשרנ)76 סד"ה ובכ"מ.ראה ה'ש"ת. ו

ע*.)77 מזמור תהלי�

סט.)78 מזמור סו�

ואיל�.)79 ד לג, מק� תו"א

כ"ק אגרותֿקודש תהלי�. אמירת ע"ד מכתבי� בקוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב שנותיו למספר המתאי� תהלי� הקא�יטל לומר המנהג ע"פ (*ַ

שבתהלי�. ע מזמור לומר (תשל"א) זו שנה ניס� בי"א התחילו – ואיל�) 1 ע' ניס� י"א סה"מ נג. ס"ע ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר
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דכו"מ הממוצעי� את מחשבי� שאוה"ע מזה מסתע� ולכ� התכלית, הוא גופא שזה
מקו�75לעיקר נתינת אי� הרצו� פנימיות שמצד הרצו�, מפנימיות הוא דישראל והשרש .

(וכ� החוצב ביד כגרז� אמצעי רק ה� שהכו"מ ההכרה לישראל יש ולכ� אחר, עני� לאיזה
מלכא. נסיב אנא להקב"ה, אלא עובדי� אינ� ולכ� ה'), עבודת בשביל רק הוא הגשמי השפע

הרצו�Ê"ÙÚÂיא) מצד רק לא היא בהקב"ה ישראל דבחירת בזה המעלה ג� לבאר יש
זה כי ז), סעי� (כנ"ל השכל מצד ג� אלא מהשכל שלמעלה דהנשמה
בחינת ה� שישראל מפני הוא הרצו�) (פנימיות המקי� בפנימיות הוא דישראל שהשרש
ישראל דבחירת העילוי עיקר ולכ�, המקי�, בפנימיות הוא הפנימי דשרש וכידוע פנימי,
בהשכל ג� ופועל נמש� (מקי�) מהשכל שלמעלה דהנשמה כשהרצו� הוא בהקב"ה
מהרצו� ג� שלמעלה המקי�), (פנימיות הנשמה מעצ� נמש� דוקא שעי"ז (פנימי),

מ"ש ג� דזהו לומר, ויש המקי�). (חיצוניות מהשכל נפשי10שלמעלה אמרה הוי' חלקי
(כידוע פנימי בחינת הוא דחלק דוקא), גורלנו76(חלקי נעי� ומה חלקנו טוב מה בעני�

נמשכת דהנשמה כשהבחירה הוא בהקב"ה ישראל דבחירת והעילוי ירושתנו), יפה ומה
הוא שעי"ז ומעשה, דיבור במחשבה פועל שזה ובאופ� והשגה, בהבנה בפנימיות,

המקי�. דפנימיות ההמשכה

עה"פÈÂ˘יב) תהלי� במדרש מ"ש ע� זה למל�77לקשר משל להזכיר, לדוד למנצח
הרועה, את והעביר הדיר את והתיר הצא� את גירש עליה� וכעס צא� לו שהי'
מכונסות הצא� הרי הרועה אמר הזכיר, לא ולרועה הדיר את ובנה הצא� כנס זמ� אחר

המזמור מ� למעלה דוד אמר כ� נזכר. איני ואני בנוי ויבנה78והדיר ציו� יושיע אלקי� כי
בה, ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה ש� וישבו בנוי, הדיר הרי יהודה, ערי
שכנס זה הרי להבי�, וצרי� להזכיר. לדוד למנצח לכ� נזכר, איני ואני מכונסות, הצא� הרי
אליה�, הרצו� שוב שנתעורר מפני הוא לפניו) מרוצי� היו (ולא עליה� שכעס לאחרי הצא�
הוא דרצו� הוא, והעני� זה. על מיוחדת לבקשה וצרי� להרועה, (מעצמו) הזכיר לא ולמה
דרועה נזכר, יהי' שהרועה דוד שבקש וזהו בחיצוניות. יהי' הרצו� שהמשכת ואפשר מקי�,

(כידוע פנימית השפעה ההשפעה79הו"ע ישנה שלא זמ� וכל לנסיכי�). רועי� בי� החילוק
ושרש המקי�, מחיצוניות היא עצמו המקי� המשכת כי העיקר. חסר (הרועה), פנימית
והאי� צרכיה�, כל לה� נותני� מכונסות שכשהצא� והג� המקי�. מפנימיות הוא הפנימי
התורה, לימוד הוא הרועה שע"י פנימית דההמשכה לומר, יש רועה, לה� שאי� לומר שיי�

לחלוק)75 שצרי� שטעו דזה בתחלתו, ע"ז הל' רמב"� ראה

"טיבותא ע"ד לה� להודות שצרי� מפני (לא הוא להכו"מ כבוד

מפני אלא) לעיל, כמובא כבוד"d"awdyלשקיי'", לה� "חלק

לומר, יש ואולי האֿל". "רצו� הוא כבוד) לה� (שיחלקו ושזה

מקור שהוא (כמו הרצו� בחיצוניות כי היא זו לטעות שהסיבה

הפנימי. הרצו� שזהו נרגש לאוה"ע)

אשרנ)76 סד"ה ובכ"מ.ראה ה'ש"ת. ו

ע*.)77 מזמור תהלי�

סט.)78 מזמור סו�

ואיל�.)79 ד לג, מק� תו"א

כ"ק אגרותֿקודש תהלי�. אמירת ע"ד מכתבי� בקוב� נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב שנותיו למספר המתאי� תהלי� הקא�יטל לומר המנהג ע"פ (*ַ

שבתהלי�. ע מזמור לומר (תשל"א) זו שנה ניס� בי"א התחילו – ואיל�) 1 ע' ניס� י"א סה"מ נג. ס"ע ח"י לא. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר



meiיד xyr izyr meia

משיח של תורתו לגבי הבל היא דעכשיו שהתורה אמיתית80ומכיו� עדיי� שחסר נמצא ,
ערי ויבנה ציו� יושיע שאלקי� לאחרי הוא כא� שהמדובר והג� (פנימיות). דרועה העני�
הגילוי הוא העתידה בגאולה שיהי' הגילוי עיקר הרי העתידה, בגאולה יהי' שזה וגו' יהודה
וע"י משיחא), מלכא (דוד דוד של בקשתו היתה וזו מהשגה, שלמעלה אוא"ס דעצמות
השלימות. בתכלית התורה והשגת הבנת דרועה, העני� ג� שיהי' זה, נעשה בקשתו

הקב"הÙ"ÚÂיג) ובחירת בהקב"ה ישראל דבחירת והשייכות הקשר לבאר יש הנ"ל כל
הפנימי שרצונו סגולה, לע� לו להיות בישראל הקב"ה דבחירת בישראל,
לבחירת כח והנתינת השרש הוא אחר), לעני� אמצעי שה� (ולא בישראל הוא דהקב"ה
הוא ששרש� מפני הוא בהקב"ה בוחרי� שישראל דזה בארוכה כנ"ל בהקב"ה, ישראל
הכח, לה� נמש� מזה בהגו�, הוא בישראל שהבחירה דזה לומר, [ויש הרצו�. בפנימיות
הוא הגשמיות שג� בה� נרגש שעי"ז הרצו�, דפנימיות הגילוי יהי' הגשמיי� בעניני� שג�
שבחר הבחירה ש� על היו אשר של שהקרבנות זה לבאר יש ועפ"ז ה']. עבודת בשביל
העילוי עיקר כי בהקב"ה, שבחרו על אלא ישראל של אישור� שאי� א� בישראל, הקב"ה
דוקא ובזה עבודת�, ע"י שפועלי� זה אלא) למעלה, מצד בה� שיש זה (לא הוא דישראל
שיהי' שבכדי אלא דהקב"ה, והתענוג רוח הנחת עיקר הוא עבודת�) ע"י שפועלי� (מה
זה וגילוי בישראל, הקב"ה דבחירת והגילוי ההמשכה ע"י הוא זה על כח הנתינת לה�
בפנימיות שרשו מצד מישראל שבכ"א להכח דנוס� אשר. שהקריב הקרבנות ע"י נמש�
אדמו"ר שאמר דע"י לומר ויש יותר. בגילוי זה כח נמש� דאשר, הקרבנות ע"י הנה הרצו�,
הכח נית� הצ"צ, ע"י זה שנתפרס� לאחרי ובפרט אליי�, די� אז ניט מער וויל אי� ַַהזק�

י ריבוי(עוד לו שיש דהג� ובדרכיו, בעקבותיו לההולכי� ובפרט מישראל, לכאו"א ותר)
יהי' רצונו ועיקר ולב, לב בלא יהיו שלו הרצונות שכל נה"ב, שמצד לרצונות ועד רצונות,

) בתחתוני� דירה ית' לו לעשות העצמות כוונת אדמו"רc"rלהשלי� אצל שהי' ומעי�
לעשות בכדי (בעיקר) יהי' בגשמיות רצונו וג� אליי�), די� אז ניט מער רצה שלא ַַהזק�
אדמו"ר כמאמר בגשמיות, השפעה ריבוי ג� לו יומש� ועי"ז לאלקות. כלי הגשמיות את

רוחניות,81הזק� גשמיות די פו� מאכ� איד� או� גשמיות איד� גיט אויבערשטער דער ַַאז
ריבוי רוחניות, ריבוי ישראל עושי� גשמיות ריבוי לישראל נות� דכשהקב"ה מוב�, דמזה
בהקב"ה, ומתאחדי� שמתקשרי� ועד השלימות, לתכלית ועד באיכות, וריבוי בכמות

חד כולא וקוב"ה (אורייתא) ההכנה82ישראל בימי לבב, וטוב שמחה מתו� נעשה זה וכל .
משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה בפועל, חירותנו זמ� את ג� מביא וזה חירותנו, לזמ�

ממש. בקרוב צדקנו,

•

א.)80 פ"ב, ש� ג"כ ועיי� ח. פי"א, קה"ר

אדמו"ר)81 כ"ק (אגרותֿקודש טבת כז יו�" "היו� ראה

עח. ע' תשמ"ו) (הוצאת ה'ש"ת סה"מ רסה). ע' ח"ב מוהריי"צ

א.)82 עג, זח"ג ראה

.h"nyz'd oqip `"i axr ,lecbd zay zegiyn .c"qa

שהיתה‡. כפי אופ� באותו היא זו שנה קביעות
עשר שחמשה � הראשונה בפע� יצי"מ בזמ� הקביעות

בשבת בחמישי חל לקחו1בניס� שבו בניס� והעשירי ,
לבית שה איש לה� ויקחו הזה לחודש ("בעשור הפסח

גו'" בשבת2אבות הי' (1.

וחודש הפסח דחג שהזמ� לכ� שנוס� מוב� ומזה
האמיתית לגאולה ביותר מסוגל בכללותו ניס�

נאמר עלי' מצרי�3והשלימה, מאר� צאת� "כימי
וכמארז"ל נפלאות", ובניס�4אראנו נגאלו "בניס�

שקביעותה בשנה יתירה בהדגשה ה"ז להגאל", עתידי�
השבוע), ימי מצד (ג� מצרי�" מאר� צאת� "כימי
והוודאות התקוה את ומחזק מגביר ה"ז ובמילא,
בשנה מצרי�" מאר� צאת� "ימי � ממש אלה שבימי�

" � ze`ltpזו ep`x`ע"י והשלימה האמיתית דגאולה "

צדקנו. משיח

של באופ� גאולה � גופא בהתא�zelcb5ובזה ,

דיש הגדול", מ"שבת ונתינתֿכח והוראה ללימוד
"שנעשה העיקרי העני� על שנוס� נס6לומר, בו

לחודש7גדול" בעשור שאירע גדול הנס כולל8, ה"ז ,

ב"שבת גדלות שבתgqtdשלפני9ג� אותו (ש"קורי� "
הפסח6הגדול") מתבר� שממנו השבת הגאולה10, שג� ,

גדלות של באופ� נעשית .11דפסח

ב"שבת שחל לחודש" ב"עשור � יותר ובפרטיות
של ענינו � לראש לכל (א) עניני�: ב' יש הגדול"
או שלפניו לימי� ושייכות קשר ללא לחודש, העשירי
העשירי מספר במעלת ג� וכמרומז שלאחריו, הימי�

קודש" יהי' "העשירי בגרמי'"12� מלה "קדש (ב)13, ,
שפועל שלפניו, לימי� שייכותו ג� ניתוס� ולאח"ז

ושלימות עילוי לימי�14בה� הכנה שנעשה וג� ,

סיהרא "קיימא שבו ט"ו, ליו� עד י"א מיו� שלאחריו,
.15באשלמותא"

"שבת של ענינו תחלה לבאר יש לכ�, ובהתא�
לחודש", "בעשור שאירע גדול הנס ע"ש הגדול",
ד"שבת וההשפעה הפעולה ג� לבאר יש ולאח"ז
כדלקמ�. שלאחריו, הימי� על לחודש", "עשור הגדול",

.·� לחודש בעשור שאירע גדול" ה"נס אודות
בשו"ע הזק� רבינו פסחיה�6כותב ישראל "כשלקחו :

ישראל אצל מצרי� בכורי נתקבצו שבת, באותו
פסח זבח לה� אמרו כ�, עושי� ה� זה למה ושאלו�
אצל בכוריה� הלכו מצרי�, בכורי שיהרוג לה' הוא
ישראל את שישלחו מה� לבקש פרעה ואל אבותיה�
הרבה והרגו מלחמה עמה� הבכורות ועשו רצו, ולא

וז"ש זה16מה�, נס וקבעו בבכוריה�. מצרי� למכה
הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרו�

תצד.1) ר"ס ת"ל. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. פז, שבת
ג.2) יב, בא
טו.3) ז, מיכה
יא*.4) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא*, ר"ה
הגאולה5) לגבי "נפלאות" של באופ� תהי' העתידה שהגאולה ע"ד

וש"נ). תפז). (ע' עה"פ נ"� אוה"ת (ראה מצרי�" מאר� צאת� ד"ימי
תל.6) ר"ס ש� אדה"ז שו"ע
ג�7) הגדול שבת לקרות נהגו בישראל ק"ק שבכמה להעיר,

הגדה וראה רה. סי' הלקט (שבלי וסוכות שבועות שלפני לשבתות
דשבת הגדלות ג� מודגשת שבזה וש"נ), ס"ט. פי"ב ב"מבוא" שלמה
מנהג אבל, התורה)**, בהלכות שביניה� מהחילוקי� (כמוב� יו"ט לגבי
בשו"ע, נזכר שלא � ועיקר ועוד ישראל, תפוצות בכל נתפשט לא זה

הגדול". שבת אותו קורי� הפסח שלפני ש"שבת א�, כי
בשבת,8) לדורות לזכרו� זה נס "קבעו מסויי� טע� שמפני אלא

כדר� . . סת� לחודש בעשירי קבעוהו ו"לא הגדול", שבת וקראוהו
טושו"ע נו"כ בארוכה וראה ש�. אדה"ז (שו"ע המועדי�" כל שנקבעו

וש"נ). ואיל�. 44 ע' חכ"ז לקו"ש ש�.
שכל9) לכ� (נוס� שבת שבכל הרגילי� בעניני� הגדלות ג� וכולל

אלא החול, ימי רק לא הימי�, שאר לגבי גדלות של באופ� הוא שבת

צא, (זבחי� ממארז"ל כמוב� � ((7 הערה (כנ"ל טובי�. ימי� ג�
(בתמי'). אהנאי" לא לתמידי� אהנאי למוספי� "שבת רע"א)

שלכ�,10) והנסי�", הגאולה התחלת היתה הגדול ש"בשבת ובפרט
וכו'" היינו עבדי� אומרי� . . במנחה הגדול שבשבת . . "נוהגי�

ס"ב). ש� אדה"ז (שו"ע
"שבת11) נקרא שלא � יותר "qpcויומתק אלא zayגדול",

העיקריי� מעניניו אשר, השבת, בעני� היא שהגדלות היינו, הגדול",
ובנדו"ד, א), פח, ב. סג, (זח"ב יומי�" כולהו מתברכי� ש"מיני'

הפסח. על והשפעתו פעולתו
בלקו"ש12) שנסמנו מקומות (וראה לב כז, בחוקותי � הכתוב לשו�

ש"ב. פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע וראה .(290 ס"ע ח"ו
ב.13) צד, זח"ג
(14" הלשו� בדיוק ג� מספרxeyraומרומז זה שאי� � לחודש"
מציאותixiyrסידורי, א�, כי גו'"), נשיא העשירי "ביו� (כמו לחודש

שלפניו דהימי� השלימות ג� שכולל כיו� ("עשור"), עשר של אחת
ושיחות מאמר רפב. ס"ע בא אוה"ת ועוד. ב. מ, ב. לט, זח"ב (ראה

תשמ"ו). הגדול שבת
כו.15) פט"ו, שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר
יו"ד.16) קלו, תהלי�

.("l`bdl oicizr oqipa") dle`bd oiprl `"ic zekiiyd ± fnxd c"r ± wznei f"tre ,`i xtqn zlrna jli`e d"q onwl d`x (*

bgy myk ,miaeh mini x`y iptly zezaya mb jynp epnny ,"edlekc oedea`" `ed gqtd iptly "lecbd zay" df bdpnl mby ,l"ie (**

."milbxl y`x" `ed gqtd
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שהיתה‡. כפי אופ� באותו היא זו שנה קביעות
עשר שחמשה � הראשונה בפע� יצי"מ בזמ� הקביעות

בשבת בחמישי חל לקחו1בניס� שבו בניס� והעשירי ,
לבית שה איש לה� ויקחו הזה לחודש ("בעשור הפסח

גו'" בשבת2אבות הי' (1.

וחודש הפסח דחג שהזמ� לכ� שנוס� מוב� ומזה
האמיתית לגאולה ביותר מסוגל בכללותו ניס�

נאמר עלי' מצרי�3והשלימה, מאר� צאת� "כימי
וכמארז"ל נפלאות", ובניס�4אראנו נגאלו "בניס�

שקביעותה בשנה יתירה בהדגשה ה"ז להגאל", עתידי�
השבוע), ימי מצד (ג� מצרי�" מאר� צאת� "כימי
והוודאות התקוה את ומחזק מגביר ה"ז ובמילא,
בשנה מצרי�" מאר� צאת� "ימי � ממש אלה שבימי�

" � ze`ltpזו ep`x`ע"י והשלימה האמיתית דגאולה "

צדקנו. משיח

של באופ� גאולה � גופא בהתא�zelcb5ובזה ,

דיש הגדול", מ"שבת ונתינתֿכח והוראה ללימוד
"שנעשה העיקרי העני� על שנוס� נס6לומר, בו

לחודש7גדול" בעשור שאירע גדול הנס כולל8, ה"ז ,

ב"שבת גדלות שבתgqtdשלפני9ג� אותו (ש"קורי� "
הפסח6הגדול") מתבר� שממנו השבת הגאולה10, שג� ,

גדלות של באופ� נעשית .11דפסח

ב"שבת שחל לחודש" ב"עשור � יותר ובפרטיות
של ענינו � לראש לכל (א) עניני�: ב' יש הגדול"
או שלפניו לימי� ושייכות קשר ללא לחודש, העשירי
העשירי מספר במעלת ג� וכמרומז שלאחריו, הימי�

קודש" יהי' "העשירי בגרמי'"12� מלה "קדש (ב)13, ,
שפועל שלפניו, לימי� שייכותו ג� ניתוס� ולאח"ז

ושלימות עילוי לימי�14בה� הכנה שנעשה וג� ,

סיהרא "קיימא שבו ט"ו, ליו� עד י"א מיו� שלאחריו,
.15באשלמותא"

"שבת של ענינו תחלה לבאר יש לכ�, ובהתא�
לחודש", "בעשור שאירע גדול הנס ע"ש הגדול",
ד"שבת וההשפעה הפעולה ג� לבאר יש ולאח"ז
כדלקמ�. שלאחריו, הימי� על לחודש", "עשור הגדול",

.·� לחודש בעשור שאירע גדול" ה"נס אודות
בשו"ע הזק� רבינו פסחיה�6כותב ישראל "כשלקחו :

ישראל אצל מצרי� בכורי נתקבצו שבת, באותו
פסח זבח לה� אמרו כ�, עושי� ה� זה למה ושאלו�
אצל בכוריה� הלכו מצרי�, בכורי שיהרוג לה' הוא
ישראל את שישלחו מה� לבקש פרעה ואל אבותיה�
הרבה והרגו מלחמה עמה� הבכורות ועשו רצו, ולא

וז"ש זה16מה�, נס וקבעו בבכוריה�. מצרי� למכה
הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרו�

תצד.1) ר"ס ת"ל. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ב. פז, שבת
ג.2) יב, בא
טו.3) ז, מיכה
יא*.4) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא*, ר"ה
הגאולה5) לגבי "נפלאות" של באופ� תהי' העתידה שהגאולה ע"ד

וש"נ). תפז). (ע' עה"פ נ"� אוה"ת (ראה מצרי�" מאר� צאת� ד"ימי
תל.6) ר"ס ש� אדה"ז שו"ע
ג�7) הגדול שבת לקרות נהגו בישראל ק"ק שבכמה להעיר,

הגדה וראה רה. סי' הלקט (שבלי וסוכות שבועות שלפני לשבתות
דשבת הגדלות ג� מודגשת שבזה וש"נ), ס"ט. פי"ב ב"מבוא" שלמה
מנהג אבל, התורה)**, בהלכות שביניה� מהחילוקי� (כמוב� יו"ט לגבי
בשו"ע, נזכר שלא � ועיקר ועוד ישראל, תפוצות בכל נתפשט לא זה

הגדול". שבת אותו קורי� הפסח שלפני ש"שבת א�, כי
בשבת,8) לדורות לזכרו� זה נס "קבעו מסויי� טע� שמפני אלא

כדר� . . סת� לחודש בעשירי קבעוהו ו"לא הגדול", שבת וקראוהו
טושו"ע נו"כ בארוכה וראה ש�. אדה"ז (שו"ע המועדי�" כל שנקבעו

וש"נ). ואיל�. 44 ע' חכ"ז לקו"ש ש�.
שכל9) לכ� (נוס� שבת שבכל הרגילי� בעניני� הגדלות ג� וכולל

אלא החול, ימי רק לא הימי�, שאר לגבי גדלות של באופ� הוא שבת

צא, (זבחי� ממארז"ל כמוב� � ((7 הערה (כנ"ל טובי�. ימי� ג�
(בתמי'). אהנאי" לא לתמידי� אהנאי למוספי� "שבת רע"א)

שלכ�,10) והנסי�", הגאולה התחלת היתה הגדול ש"בשבת ובפרט
וכו'" היינו עבדי� אומרי� . . במנחה הגדול שבשבת . . "נוהגי�

ס"ב). ש� אדה"ז (שו"ע
"שבת11) נקרא שלא � יותר "qpcויומתק אלא zayגדול",

העיקריי� מעניניו אשר, השבת, בעני� היא שהגדלות היינו, הגדול",
ובנדו"ד, א), פח, ב. סג, (זח"ב יומי�" כולהו מתברכי� ש"מיני'

הפסח. על והשפעתו פעולתו
בלקו"ש12) שנסמנו מקומות (וראה לב כז, בחוקותי � הכתוב לשו�

ש"ב. פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע וראה .(290 ס"ע ח"ו
ב.13) צד, זח"ג
(14" הלשו� בדיוק ג� מספרxeyraומרומז זה שאי� � לחודש"
מציאותixiyrסידורי, א�, כי גו'"), נשיא העשירי "ביו� (כמו לחודש

שלפניו דהימי� השלימות ג� שכולל כיו� ("עשור"), עשר של אחת
ושיחות מאמר רפב. ס"ע בא אוה"ת ועוד. ב. מ, ב. לט, זח"ב (ראה

תשמ"ו). הגדול שבת
כו.15) פט"ו, שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר
יו"ד.16) קלו, תהלי�

.("l`bdl oicizr oqipa") dle`bd oiprl `"ic zekiiyd ± fnxd c"r ± wznei f"tre ,`i xtqn zlrna jli`e d"q onwl d`x (*

bgy myk ,miaeh mini x`y iptly zezaya mb jynp epnny ,"edlekc oedea`" `ed gqtd iptly "lecbd zay" df bdpnl mby ,l"ie (**

."milbxl y`x" `ed gqtd
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להבי�: וצרי�

(על17הטור למצריי� השיבו ישראל שכאשר כתב
פסח לש� "לשחטו כו') שה לוקחי� מדוע שאלת�
קהות המצריי�) (של שיניה� היו עלינו, הש� במצות

אלהיה�, את ששוחטי� mdlעל xnel oi`yx eid `le

xac18."הגדול שבת אותו קורי� הנס אותו ש� ועל ,
הוא גדול" שה"נס לומר הזק� לרבינו לו הי' ולכאורה,

mizyaש"לא הנס � הנס) בגדלות יותר ניתוס� (שעי"ז
מצרי� ד"למכה והנס דבר", לה� לומר רשאי� היו

ולמה לומרhinydבבכוריה�", רשאי� היו ש"לא הנס
והזכיר דבר", מצרי�wxלה� ד"למכה הנס את

בבכוריה�"?!

נס שהזכיר רק לא � השאלה שהי'`cgועיקר א�
להזכיר הנסipyיכול את רק שמזכיר אלא, נסי�,

בעני� אלא אינו שהואlthשלכאורה השני הנס לגבי
:ixwirבעני�

הוא � דבר" לה� לומר רשאי� היו ש"לא הנס
שנוגע כו'),l`xyilבעני� לה� הזיקו לא (שהמצרי�

" לקיו� בנוגע � עצמ� ישראל mydואצל zevn"עלינו
חז"ל פירוש ע"פ ובפרט פסח, לקרב� שה 19לוקח

של צא� לכ� וקחו מע"ז ידיכ� "משכו וקחו", "משכו
עיקרי הכי הו"ע הפסח דלקיחת שהתוכ� היינו, מצוה",
והתחלת דע"ז, העני� וביטול שלילת ישראל, אצל

המצוות לקיו� מצרי�20שייכות� ד"למכה הנס ואילו ;
שנוגע בעני� הוא � לבי�miixvnlבבכוריה�" בינ�

(לכאורה) שיי� ואינו ובכוריה�), (מצרי� עצמ�
זה, מנס כתוצאה שינוי נעשה לא שאצל� לישראל,
הרי, שכ�, וכיו� ממצרי�. ישלח� שפרעה הועיל שלא

הו"ע בבכוריה�" מצרי� ד"למכה הנסlthהנס לגבי
דבר". לה� לומר רשאי� היו ש"לא

נקבע הגדול" ש"שבת הזק� רבינו כותב ואעפ"כ
רק בבכוריה�",mb[לא מצרי� ד"למכה הנס לזכרו�

dtqeda�רשאי היו ש"לא לישראל, שנעשה הנס על
אלא] דבר", לה� wxeלומר j`ד"למכה הנס לזכרו�

השיי� עני� בבכוריה�", le`בלבד,mixvnlמצרי�

שנעשה הנס ?!l`xyilלזכרו�

מצרי� ("למכה זה גדול נס ש� שעל תמוה וביותר
"קראוהו עני�zayבבכוריה�") שהרי, � הגדול"

שיי� היפ�l`xyilהשבת ה"ז ששבת" "גוי כי בלבד,
("שבת21מציאותו דשבת שהגדלות יתכ� ואי� ,

ששיי� בנס מתבטאת מצרי�miixvnlהגדול") "למכה ,
בבכוריה�"?!

בזה:‚. הביאור לומר ויש
ישראל ע� לידת � הפסח חג של כמפורש22ענינו ,

מקרב23בקרא גוי לו ד"לקחת באופ� היתה שיצי"מ
(כמ"ש תורה למת� ההכנה התחילה ואז 24גוי",

על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את "בהוציא�
"אתה בישראל, הקב"ה בחירת היתה שבו הזה"), ההר

העמי�" מכל ולשו�"25בחרתנו ע� מכל בחרת "ובנו ,26.

ישראלiptlyוכיו� היו לחודש", "בעשור יצי"מ,
"ieb axwaכמו שנחשבו היינו, המצריי�, של בקרב� ,"

אחת מצרי�28(כביכול27אומה ד"למכה שהנס נמצא, � (
ומצב בדרגא שה� כפי לישראל ג� שיי� בבכוריה�"

להמצריי�. שייכות לה� שיש

העני�: וביאור

על mixvnnנוס� l`xyi z`ivi�ג וישנו צ"ל �

והביטול teb`השבירה mixvncד"אתהפכא לאופ� ועד ,
לנהורא" מצרי�29חשוכא ד"למכה הנס תוכ� וזהו .

על שמורה מצרי�, שבכורי � swezd30בבכוריה�"

כדי שלה� התוק� ניצלו דלעו"ז), (תוק� דמצרי�
mixvn z` zekdl.

סת� נס רק לא � גדול" "נס הוא זה dlrnlyונס

דבר", לה� לומר רשאי� היו ש"לא הנס כמו מהטבע,

ש�.17) או"ח
המצרי�18) "כשראו ג): יג, (בא התוס' לבעלי זקני� דעת ג� וראה

לה� ועשה . . להרג� עליה� נתקבצו לשחוט הפסחי� שלוקחי�
"כשראו סס"ב): (ח"ב לרש"י האורה בספר ועד"ז וניצולו". נס הקב"ה
כו' מחותכי� מעיה� והיו מה�, ולנקו� לקו� רוצי� היו המצריי� כ�

לישראל". הזיקו ולא כו' ביסורי� ונידוני�
כא.19) ש�, מכילתא וראה ו. יב, בא פרש"י
נקרא20) שלכ� מפרשי� "יש סת"ל) (או"ח חדש מפרי ג� להעיר

למצוות" ישראל שנכנסו ראשו� שבת שהוא לפי הגדול שבת
(בא בחזקוני ועד"ז הפסח). תפלות סדר (לפני ניס� חודש (אבודרה�
בעשור, הפסח מקח כגו� ראשונה, מצוה ישראל בו שעשו "לפי ג) יב,

הגדול"). שבת נקרא
ה"ט.21) פ"י מלכי� הל' רמב"� סע"ב. נח, סנהדרי�
פרק22) (יחזקאל הולד להולדת יצי"מ הנביא יחזקאל שהמשיל כפי

ובכ"מ). וארא. ר"פ תו"א ובמפרשי�. טז,
לד.23) ד, ואתחנ�
יב.24) ג, שמות
יו"ט.25) תפילת נוסח
ס"ד.26) ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע וראה ק"ש. ברכת נוסח
ש"לא27) כיו� � הפסח לקיחת על לצוות� הוצר� זה שבגלל ועד

שטופי� ש"היו אלא, עוד, ולא כו'", בה� להתעסק מצוות ביד� היו
"הללו לטענה מקו� שהי' ועד ,(19 שבהערה ופרש"י (מכילתא בע"ז"
כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב (ראה כו'" והללו ע"ז עובדי

ועוד).
"כביכול".28) ללא אפילו ה"ז – השו"ע גדרי ומצד
א.29) ד, זח"א ראה
ג.30) מט, ויחי ת"א ראה
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גדול", "נס envrאלא rahdyלמכה") ומתהפ� משתנה
היו "שלא שהנס כ�, כדי ועד בבכוריה�"), מצרי�

דבר" לה� לומר aygpרשאי� epi`,לאמיתתו גדול" "נס
בבכוריה�" מצרי� ד"למכה גדול" ה"נס .31לגבי

זה גדול" "נס של שייכותו ג� מובנת ועפ"ז
כיו� � l`xyiלישראל i"r dyrpy�ומצב מעמד� מצד ,

לה� שיש כזו גוי",zekiiyבדרגא "בקרב למצרי�,
mdnואעפ"כ, elrzpולקחו מע"ז ידיה� שמשכו עי"ז

אלא, עוד, ולא מצוה, של צא� e`xלה� miixvndy

שסיפרו (כפי לה' פסח זבח לעשות מתכונני� שישראל
עושי� ה� זה "למה לשאלת� במענה ישראל לה�
דמצרי�, והשבירה הביטול פעלו מזה וכתוצאה כ�"),
בבכוריה�". מצרי� "למכה � אתהפכא של לאופ� ועד

לדורות„. הזכרו� לקביעת בנוגע ג� מוב� ומזה
הגדול": ב"שבת

הוא לדורות הזכרו� שקביעת יצי"מixg`lאע"פ
ונשנה חוזר בשנה שנה שמידי כיו� הרי, � ומ"ת
באופ� הקב"ה ובחירת ישראל ע� דלידת העני� כללות

במעמד32מחודש נמצאי� לחודש" ש"בעשור נמצא, ,
כפיiptlyומצב ישראל של bgaלידת� zycgzny

ef dpyc gqtd(ובעיקר) יותר מודגשת זה בזמ� ולכ�, ,
לאוה"ע ישראל של znbece,33שייכות� oirnהמעמד

בהיות� הראשונה בפע� לחודש" ד"בעשור ומצב
גוי". "בקרב

שעיקר � ישראל של בעבודת� ג� מתבטא זה ועני�
של לעבודת� בנוגע כ� כל (לא היא זה בזמ� ההדגשה

בנוגע כמו) עצמ� `r"deישראל lr dlertdlעי"ז ,

שיש בעניני� ג� ישראל של מעלת� רואי� שאוה"ע
ראו שהמצריי� (כש� הרשות עניני ביניה�, "שייכות"

של צא� לה� ולוקחי� מע"ז ידיה� מושכי� שישראל
באי כל את "לכו� החיוב – ובמיוחד כולל מצוה),

נח" בני שנצטוו מצוות לקבל .34העול�

הנס את רק מזכיר הזק� שרבינו הטע� מוב� ועפ"ז
הנס את ג� מזכיר ואינו בבכוריה�", מצרי� ד"למכה
ש"לא הנס כי, � דבר" לה� לומר רשאי� היו ש"לא
בנוגע בעיקר הוא דבר" לה� לומר רשאי� היו

l`xyi ly mzcearlבכל היא ישראל של שעבודת� ,

להפריע יכולי� אינ� שאוה"ע בכ� והשלימות התוק�
הוא בבכוריה�" מצרי� ד"למכה הנס משא"כ לה�,

r"de`aבנוגע dlertdl35�בעול לפעולה ובנוגע ,36�

מנגד אינו שהעול� מה � זה בזמ� העיקרי העני�
ישראל של aygpלעבודת� epi`נחשב שאינו (ועאכו"כ

גופא. העול� טבע והפיכת שינוי לגבי גדול") ל"נס

"שבת ג� � ומ"ת יצי"מ לאחרי בזה: להוסי� ויש
עני� נעשה מ"ת) (שלפני (סימ�dxeza37הגדול"

זה בעני� ההדגשה עיקר גופא שבתורה אלא, בשו"ע),
על dnvrlykאינה dxezd�שהעול זה על לא ואפילו ,

על א�, כי דתורה, לגילוי מנגד rahאינו zkitde iepiy

`teb mlerd38�מוכ יהי' עצמו שמצד בעול� שפועלי� �

מגדרי שלמעלה דתומ"צ הגילוי ש"ידרוש" ועד
.39העול�

"שנעשה הגדול", ד"שבת העילוי גודל מוב� ועפ"ז
זה בנס כי, � בבכוריה�" מצרי� למכה . . גדול נס בו
תכלית גופא, העול� טבע והפיכת שינוי מתבטא דוקא
והכנה ודוגמא מעי� העול�, דבירור השלימות

"יו� לבוא, דלעתיד ומנוחה40לשלימות שבת שכולו
העולמי�" ברורה41לחיי שפה עמי� אל אהפו� ש"אז ,

ע"ד31) � גדול" "נס הדיוק בפירוש 47 ע' חכ"ז לקו"ש ג� וראה
עיי"ש. דוקא, אלקינו" בעיר כשהוא גדול הוא ד"אימתי העני�

בכל32) ליש מאי� ישראל של מציאות� כללות חידוש על נוס�
לכל בנוגע מאי� יש דהתהוות מהחידוש וק"ו במכ"ש – ורגע רגע
החידוש לגבי וטפל חיצוני הו"ע הבריאה שחידוש כיו� הבריאה,
.(185 ע' תש"ה סה"מ ג� (ראה הבריאה וכוונת תכלית שה� דישראל,

(פמ"ט)33) בתניא הזק� רבינו ובלשו� ועניניה�, ונה"ב הגו� מצד
שנדמה החומרי "הגו� על קאי ולשו�" ע� מכל בחרת ש"ובנו

העול�". אומות לגופי בחומריותו
ה"י.34) פ"ח מלכי� הל' רמב"�
אינו35) דבר" לה� לומר רשאי� היו ש"לא הנס ג� יותר: ובפרטיות

ישראל של לעבודת� ישראלdnvrlykבנוגע של שעבודת� כפי אלא ,
mlerdהיא ixcbl zekiiyaמנגד אינו שהעול� העול�), (ואומות

ההדגשה עיקר (שהרי ישראל של dfלעבודת� onfa�כ כל לא היא
אלא בעול�), הפעולה על אלא כשלעצמה, ישראל של עבודת� על
לעבודת� לנגד יכול אינו שהעול� זה נס של שתוכנו כיו� שאעפ"כ,

מעלת בעיקר בו מודגשת סוכ"ס הרי ישראל, l`xyiשל ly mzcear.

של לעבודת� בנוגע אינו � בבכוריה�" מצרי� ד"למכה הנס משא"כ

להפעולה בנוגע אלא העול�, לגדרי ששייכת כפי mlerdישראל ixcba

`teb.גופא העול� טבע והפיכת שינוי ,

נעלית36) דרגא בודאי ה"ז – האלקי האור לגילוי שבנוגע א�
שלמעלה התומ"צ ע"י שנעשה כיו� שבאי�ֿערו�, לעילוי עד באלקות.

העול�. מגדרי
וראה37) ב). ה, יבמות (ראה הדיבור שלפני מצוות � לדבר דוגמא

הבאה. הערה
דגילוי38) המעלה יותר מודגש הדיבור" ש"לפני שבמצוות להעיר
teb`אלקות mlerd ze`ivn cvnהטבע דשינוי גדול" "נס דוגמת ,

גופא.
תשמ"ו.39) הגדול שבת שיחת בארוכה ראה
בסופה.40) תמיד
השבת"41) ליו� שיר "מזמור הפסוק על חז"ל מדרשת ג� להעיר

תרעב רמז בחוקותי (יל"ש יזיקו" שלא העול� מ� מזיקי� "למשבית –
יתירה אלא המזיקי�, מציאות ביטול רק לא כלומר, ש�), מתו"כ –

שנשתנה אלא מציאות�, שנשארת יזיקו", שלא "משבית� – מזה
חי"ז לקו"ש בארוכה (ראה לנהורא" חשוכא "אתהפכא טבע�, ונתהפ�
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גדול", "נס envrאלא rahdyלמכה") ומתהפ� משתנה
היו "שלא שהנס כ�, כדי ועד בבכוריה�"), מצרי�

דבר" לה� לומר aygpרשאי� epi`,לאמיתתו גדול" "נס
בבכוריה�" מצרי� ד"למכה גדול" ה"נס .31לגבי

זה גדול" "נס של שייכותו ג� מובנת ועפ"ז
כיו� � l`xyiלישראל i"r dyrpy�ומצב מעמד� מצד ,

לה� שיש כזו גוי",zekiiyבדרגא "בקרב למצרי�,
mdnואעפ"כ, elrzpולקחו מע"ז ידיה� שמשכו עי"ז

אלא, עוד, ולא מצוה, של צא� e`xלה� miixvndy

שסיפרו (כפי לה' פסח זבח לעשות מתכונני� שישראל
עושי� ה� זה "למה לשאלת� במענה ישראל לה�
דמצרי�, והשבירה הביטול פעלו מזה וכתוצאה כ�"),
בבכוריה�". מצרי� "למכה � אתהפכא של לאופ� ועד

לדורות„. הזכרו� לקביעת בנוגע ג� מוב� ומזה
הגדול": ב"שבת

הוא לדורות הזכרו� שקביעת יצי"מixg`lאע"פ
ונשנה חוזר בשנה שנה שמידי כיו� הרי, � ומ"ת
באופ� הקב"ה ובחירת ישראל ע� דלידת העני� כללות

במעמד32מחודש נמצאי� לחודש" ש"בעשור נמצא, ,
כפיiptlyומצב ישראל של bgaלידת� zycgzny

ef dpyc gqtd(ובעיקר) יותר מודגשת זה בזמ� ולכ�, ,
לאוה"ע ישראל של znbece,33שייכות� oirnהמעמד

בהיות� הראשונה בפע� לחודש" ד"בעשור ומצב
גוי". "בקרב

שעיקר � ישראל של בעבודת� ג� מתבטא זה ועני�
של לעבודת� בנוגע כ� כל (לא היא זה בזמ� ההדגשה

בנוגע כמו) עצמ� `r"deישראל lr dlertdlעי"ז ,

שיש בעניני� ג� ישראל של מעלת� רואי� שאוה"ע
ראו שהמצריי� (כש� הרשות עניני ביניה�, "שייכות"

של צא� לה� ולוקחי� מע"ז ידיה� מושכי� שישראל
באי כל את "לכו� החיוב – ובמיוחד כולל מצוה),

נח" בני שנצטוו מצוות לקבל .34העול�

הנס את רק מזכיר הזק� שרבינו הטע� מוב� ועפ"ז
הנס את ג� מזכיר ואינו בבכוריה�", מצרי� ד"למכה
ש"לא הנס כי, � דבר" לה� לומר רשאי� היו ש"לא
בנוגע בעיקר הוא דבר" לה� לומר רשאי� היו

l`xyi ly mzcearlבכל היא ישראל של שעבודת� ,

להפריע יכולי� אינ� שאוה"ע בכ� והשלימות התוק�
הוא בבכוריה�" מצרי� ד"למכה הנס משא"כ לה�,

r"de`aבנוגע dlertdl35�בעול לפעולה ובנוגע ,36�

מנגד אינו שהעול� מה � זה בזמ� העיקרי העני�
ישראל של aygpלעבודת� epi`נחשב שאינו (ועאכו"כ

גופא. העול� טבע והפיכת שינוי לגבי גדול") ל"נס

"שבת ג� � ומ"ת יצי"מ לאחרי בזה: להוסי� ויש
עני� נעשה מ"ת) (שלפני (סימ�dxeza37הגדול"

זה בעני� ההדגשה עיקר גופא שבתורה אלא, בשו"ע),
על dnvrlykאינה dxezd�שהעול זה על לא ואפילו ,

על א�, כי דתורה, לגילוי מנגד rahאינו zkitde iepiy

`teb mlerd38�מוכ יהי' עצמו שמצד בעול� שפועלי� �

מגדרי שלמעלה דתומ"צ הגילוי ש"ידרוש" ועד
.39העול�

"שנעשה הגדול", ד"שבת העילוי גודל מוב� ועפ"ז
זה בנס כי, � בבכוריה�" מצרי� למכה . . גדול נס בו
תכלית גופא, העול� טבע והפיכת שינוי מתבטא דוקא
והכנה ודוגמא מעי� העול�, דבירור השלימות

"יו� לבוא, דלעתיד ומנוחה40לשלימות שבת שכולו
העולמי�" ברורה41לחיי שפה עמי� אל אהפו� ש"אז ,

ע"ד31) � גדול" "נס הדיוק בפירוש 47 ע' חכ"ז לקו"ש ג� וראה
עיי"ש. דוקא, אלקינו" בעיר כשהוא גדול הוא ד"אימתי העני�

בכל32) ליש מאי� ישראל של מציאות� כללות חידוש על נוס�
לכל בנוגע מאי� יש דהתהוות מהחידוש וק"ו במכ"ש – ורגע רגע
החידוש לגבי וטפל חיצוני הו"ע הבריאה שחידוש כיו� הבריאה,
.(185 ע' תש"ה סה"מ ג� (ראה הבריאה וכוונת תכלית שה� דישראל,

(פמ"ט)33) בתניא הזק� רבינו ובלשו� ועניניה�, ונה"ב הגו� מצד
שנדמה החומרי "הגו� על קאי ולשו�" ע� מכל בחרת ש"ובנו

העול�". אומות לגופי בחומריותו
ה"י.34) פ"ח מלכי� הל' רמב"�
אינו35) דבר" לה� לומר רשאי� היו ש"לא הנס ג� יותר: ובפרטיות

ישראל של לעבודת� ישראלdnvrlykבנוגע של שעבודת� כפי אלא ,
mlerdהיא ixcbl zekiiyaמנגד אינו שהעול� העול�), (ואומות

ההדגשה עיקר (שהרי ישראל של dfלעבודת� onfa�כ כל לא היא
אלא בעול�), הפעולה על אלא כשלעצמה, ישראל של עבודת� על
לעבודת� לנגד יכול אינו שהעול� זה נס של שתוכנו כיו� שאעפ"כ,

מעלת בעיקר בו מודגשת סוכ"ס הרי ישראל, l`xyiשל ly mzcear.

של לעבודת� בנוגע אינו � בבכוריה�" מצרי� ד"למכה הנס משא"כ

להפעולה בנוגע אלא העול�, לגדרי ששייכת כפי mlerdישראל ixcba

`teb.גופא העול� טבע והפיכת שינוי ,

נעלית36) דרגא בודאי ה"ז – האלקי האור לגילוי שבנוגע א�
שלמעלה התומ"צ ע"י שנעשה כיו� שבאי�ֿערו�, לעילוי עד באלקות.

העול�. מגדרי
וראה37) ב). ה, יבמות (ראה הדיבור שלפני מצוות � לדבר דוגמא

הבאה. הערה
דגילוי38) המעלה יותר מודגש הדיבור" ש"לפני שבמצוות להעיר
teb`אלקות mlerd ze`ivn cvnהטבע דשינוי גדול" "נס דוגמת ,

גופא.
תשמ"ו.39) הגדול שבת שיחת בארוכה ראה
בסופה.40) תמיד
השבת"41) ליו� שיר "מזמור הפסוק על חז"ל מדרשת ג� להעיר

תרעב רמז בחוקותי (יל"ש יזיקו" שלא העול� מ� מזיקי� "למשבית –
יתירה אלא המזיקי�, מציאות ביטול רק לא כלומר, ש�), מתו"כ –

שנשתנה אלא מציאות�, שנשארת יזיקו", שלא "משבית� – מזה
חי"ז לקו"ש בארוכה (ראה לנהורא" חשוכא "אתהפכא טבע�, ונתהפ�
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אחד" שכ� לעבדו ה' בש� כול� לה'42לקרוא "והיתה ,
העול�43המלוכה" בכל הקב"ה של מלכותו גילוי ,

ע"י נפעל זה שעני� אוה"ע, על וה� בנ"י על ה� כולו,
"שייכות" לה� שיש בעניני� ישראל של עבודת�

לאור�" גוי� "והלכו בבחינת – .44לאוה"ע

"שבת‰. של העצמי ענינו שנתבאר לאחרי והנה,
מצרי� ד"למכה גדול" ה"נס לחודש", "בעשור הגדול"
לימי� הכנה היותו לבאר ג� נבוא � בבכוריה�"
לחג עד בניס�, עשר" עשתי מ"יו� החל שלאחריו,

הפסח:
ש"שבת" � הוא ל"פסח" "שבת" שבי� החילוק

על d`ixadמורה zenily45כמארז"ל העול�46, הי' "מה
שזוהי כיו� אבל, מנוחה", באת שבת באת מנוחה, חסר
במדידה העול�, בגדרי עדיי� ה"ז הבריאה, שלימות

דילוג מלשו� "פסח", ואילו דרגא47והגבלה; על מורה ,
dlabde dcicnn dlrnlyד"יציאת שזהו"ע העול�, דגדרי

ג� כולל וגבול, מיצר של עני� מכל יציאה מצרי�",
וגדר והגבלה במדידה עדיי� שה� נעלות הכי דרגות
וגדר והגבלה ממדידה ג� לצאת צרי� ובמילא, מסויי�,
לגמרי. וגדר דרגא של עני� מכל למעלה א�, כי זה,

" שבי� החילוק ג� חלxeyrוזהו (שבו לחודש"
" עשר", עשתי ל"יו� הגדול") xyr"שבת cg`שבו) "

לפסח ההכנה עיקר ):48מתחילה

הבריאה, שלימות על מורה ("עשור") עשר מספר
האצילות עול� העליוני�, דעולמות השלימות ג� כולל
עשר � עשר מספר ע� קשורה שבה� שהשלימות וכו',

עשר" אחד ולא עשר תשע, ולא "עשר .49ספירות,

שלמעלה דרגא על מורה עשר" "אחד ומספר
חסידות בדרושי כמבואר – ספירות בפירוש50מעשר

מחורב"51הכתוב יו� עשר ש"52"אחד ,cg`הוא עשר"
הוא "אנת בחושב�"cgבחי' .53ולא

מדידה מכל שלמעלה הו"ע עשר" ש"אחד ונמצא,
ית' ועצמותו מהותו חד", הוא "אנת � והגבלה
ספירות מגדר למעלה כו', ותואר גדר מכל 54שלמעלה

ק�), אי� ספירות לא ואפילו ספירות, עשר (לא
אחד ש"יש לשלול (שצרי� "אחד" מתואר ג� ולמעלה

שני" על55ואי� (שמורה "יחיד" התואר לא וג� ,(

ההתחלקות) "אמתת56שלילת "עצ�", התואר לא וג� ,
ית'57המצאו" והוא גדר, איזה לו יש תואר כל כי, ,

(שהוא זה ביטוי שג� ועד וגדר, תואר מכל למעלה
ובמילא, ב"תיבות", נתפס וגדר) תואר מכל למעלה
האד� ביכולת שאי� כיו� אלא, מסויי�, בגדר ה"ז
בביטוי להשתמש מוכרח אחר, באופ� זה עני� לבטא

עשר"). "אחד חד", הוא ("אנת מסויי�

.Â:�האד בעבודת שביניה� החילוק וביאור
של עבודתו � הגדול" "שבת לחודש", ב"עשור

העול�, לגדרי בשייכות היא zenilyיהודי lertl

mleraה"נס (תוכ� גופא העול� טבע והפיכת שינוי ,

שממשיכי� היינו, בבכוריה�"), מצרי� ד"למכה גדול"
"העשירי דעשר, והקדושה ד"שבת", הקדושה בעול�

בגרמי'". מלה "קדש קודש", יהי'

מתחילה � עשר" "אחד עשר", עשתי ו"ביו�
מצד יהודי של eze`ivnעבודתו mvrמשייכות למעלה ,

מהותו ע� ומיוחד שקשור כפי א�, כי העול�, לגדרי
" � בחושב� ולא חד הוא אנת בחי' ית', l`xyiועצמותו

cg `lek d"awe"58דהקב"ה העצמית ההתקשרות ,

העול� דבירור השלימות לגבי ערו� שבאי� .59וישראל

מתחילה הפסח בחג ישראל ע� שלידת י"ל ועפ"ז

ט.42) ג, צפני'
בסופו.43) עובדי'
ג.44) ס, ישעי'
העני�45) ג� שבת בתפלת מזכירי� ומ"ת יצי"מ לאחרי שג� ועד

פי"ז הכולל שער (ראה מ"ת שלפני השבת בראשית", למעשה ד"זכר
סכ"ט).
וראה46) ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט. פ"י, ב"ר
ש�.47) במכילתא יאשי' ר' כדעת � יג ש�, יא. יב, בא פרש"י
שלילת48) ע� עדיי� קשורה לחודש" "בעשור השה לקיחת כי

ורק א� עוסקי� י"א ביו� ואילו מע"ז", ידיכ� "משכו ע"ז, וביטול
עלינו". הש� במצות פסח "לש� להשחיטה בהכנה

מ"ד.49) פ"א יצירה ספר
תקפז50) ע' עטר"ת סה"מ יט. ע' דברי� אוה"ת מח. ע' אור יהל

תקנב). ע' (ש�
ב.51) א, דברי�
שבעשרה52) מיוחד . . יו� עשר "אחד ח): (פמ"ב, משמו"ר להעיר

הובא � אלקי�" ה' אנכי הדברות, לכל ראש שהוא אחד שהוא . .

הזכיר לא ש� שבאוה"ת (וצע"ק ש� עטר"ת ובסה"מ ש�, אור ביהל
שמביא (א� אלקי�" ה' אנכי כו' שבעשרה "מיוחד המדרש מאמר

המדרש מאמר הדרוש f"ptlyבהתחלת `wqita�יו "י"א ז) (פמ"ב,
מעני� יו� עשר אחד לעני� להעיר "יש רק וכותב כו'"), הקב"ה ע� היו
עשר אחד קטרת תפלתי תכו� ע"ד עשרה, אחת על והעמיד� דוד בא
בעשר בחושב� ולא חד הוא אנת מבחי' להמשי� בה, היו סממני�
זה עני� שבביאור א� בני�", מעשרה ל� טוב אנכי הלא ע"ד ספירות,

ואכ"מ). הנ"ל. המדרש מאמר מביא אור ביהל
א).53) (יז, בהקדמה תקו"ז
לשו�54) ובהירות, ספירות לשו� – ב"ספירות" הפירושי� ג' כל

ובארוכה שרה. חיי ר"פ אוה"ת (ראה וגבול מספר לשו� והגדה, סיפור
ואיל�). קנט ע' ח"א תער"ב המש� �

ח.55) ד, קהלת
ובכ"מ.56) ב. נה, וארא תו"א ראה
יסוה"ת.57) הל' ריש רמב"�
א.58) עג, זח"ג ראה
יש59) בתחתוני� דדירה שהרצו� פס"ד) (ח"א תער"ב המש� ראה

ממש. עצמי רצו� הוא בנש"י והרצו� כו'), פנימית (כוונה מבוקש בו
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בניס� עשר" "אחד התקשרות�60ביו� מודגשת שבו ,

בחי' ית', ועצמותו מהותו ע� ישראל של והתאחדות�
"cg`הוא "אנת וקב"הcgעשר", ש"ישראל באופ� ,"

חד". כולא

היציאה � הפסח) (חג דיצי"מ התוכ� ג� וזהו
להתחבר וגדר, וגבול מיצר של עני� מכל דישראל
וקב"ה "ישראל ית', ועצמותו מהותו ע� ולהתאחד

חד". כולא

.Ê,"הגדול ד"שבת הפעולה ג� לבאר יש עפ"ז
חג וכללות עשר" "אחד יו� על – לחודש" "בעשור

ס"א): (כנ"ל הפסח
התקשרות� עשר, ד"אחד הדרגא שמצד העבודה
בעילוי היא חד", הוא "אנת בחי' ע� ישראל של
"בעשור הגדול" ד"שבת העבודה לגבי שבאי�ֿערו�
הדרגא ג� אעפ"כ, אבל העול�, בבירור לחודש"
המשכה של באופ� להיות צריכה עשר" ד"אחד

הידוע ובלשו� ב"כלי�", ש"תכלית61והתלבשות שאע"פ
נדע�" שלא הייתיו"62הידיעה ידעתיו "אילו מ"מ,63, ,

בניחותא. הייתיו" "ידעתיו

נשמתו שהרי, � העול� בגדרי וחודר שנמש� ועד
ממש" ממעל אלקה "חלק מישראל, כאו"א ,64של

דאלקה בהעצ� כביכול תופסי� ידו שעל "חלק"
גשמי,65ממש וגו� בנה"ב ונתלבשה למטה ירדה ,

ומתגלה נמש� ממש" ממעל אלקה שה"חלק היינו,
מישוש מלשו� "ממש" של כאו"א66באופ� אצל ,

הידוע כפתג� שבפשוטי�, לפשוט עד 67מישראל,

הפשיטות ע� קשורה פשוט דאיש שהפשיטות

מציאותו, בכל שחודרת ובאופ� ב"ה, אוא"ס דעצמות
רק (לא הגשמיי� עניניו ובכל שברגל, לעקב עד
דברי ג� אלא גשמיי�, בדברי� שמלובשי� המצוות

ברגליה�" אשר ל"יקו� ועד של68הרשות, "ממונו ,

וקב"ה69אד�" ד"ישראל ההתקשרות מתגלית שעי"ז � (

העול� בגדרי ג� חד" .70כולא

על לחודש בעשור הגדול דשבת הפעולה תוכ� וזהו
תומש� עשר" "אחד בחי' שג� � עשר אחד יו�
החיבור שנעשה היינו, העול�, גדרי ב"כלי�", ותתגלה

(עשר), גבול ע� עשר) (אחד גבול znbecaeדבלי c"r

הגדול" ד"שבת גדול" מדר�71"נס שלמעלה נס רק לא ,
ע� הטבע מ� דלמעלה והחיבור ההמשכה אלא הטבע,

כו'. ולהפכו לשנותו הטבע

בחג גבול ע� גבול דבלי החיבור ג� נעשה ועי"ז
הפסח:

מכל יציאה דילוג, של הו"ע הפסח שחג היות ע�
ומתגלה נמש� ה"ז � כו' וגדר וגבול מיצר של עני�
ודקדוקי פרטי בכל והגבלה, במדידה ב"כלי�", ג�

הסדר" "ליל כו'.72עניני כוסות וד' מצות ג' ,

אליהו של כוסו חמישי", "כוס שג� שמורה73ועד ,

סדר דכל והגבלה ממדידה שלמעלה בחי' על
לפרעה" "החמישית בחי' ד"אתפריעו74ההשתלשלות, ,

נהורי�" כל מיני' ית'75ואתגליי� ועצמותו למהותו עד ,
עליו76ממש מסתכלי� רק ממנו שותי� אי� שלכ�, ,77�

הבאה "לשנה אמירת (אחר הסדר בסיו� הרי
אליהו78בירושלי�" של מכוסו היי� מחזירי� (

לקרבנו60) בנוגע יו"ד) פי"ד, (במדב"ר במדרש מ"ש ע"פ ויומתק
קרבנו ש"הקריב אשר", לבני נשיא יו� עשר עשתי "ביו� אשר, של
בארוכה (וראה כו'. האומות מכל בישראל הקב"ה שבחר הבחירה ע"ש
לעיל). נדפס זו. שנה ניס� י"א קונטרס – תשל"א עשר עשתי ביו� ד"ה

ואיל�.61) 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
של"ה62) ספ"ל. מ"ב העיקרי� ספר פ"ב. ח"ח עול� בחינות ראה
ב. קצא,
ש�63) העיקרי� ח"אספר מו"נ וראה מ"ז. פ"ו שמואל מדרש .

פנ"ח.
רפ"ב.64) תניא
וש"נ.65) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
תד.66) ע' ש� וראה תז. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ובכ"מ. מנ"א. כ"ג יו�" "היו�
וש"נ.67) ואיל�. סקנ"ד הוספות כש"ט ראה
וש"נ.68) א. קיט, פסחי� ובפרש"י. ו יא, עקב
(69� הפלאה ספר סו� (רמב"� הממו�" על תורה "חסה ולכ�

ס"ח). לקמ� וראה זה. ש"ק דמוצאי השיעור
חד70) הוא אנת בחי' ממשיכי� עבודת�) (ע"י שישראל לכ� נוס�

בירור ג� נעשה שעי"ז העול�, גדרי ספירות, בעשר בחושב� ולא

תקנב). ע' עטר"ת סה"מ (ראה השלימות בתכלית העול�
ס"ד.71) כנ"ל בתורה, עני� שנעשה � מ"ת לאחרי ובפרט
(72" – בשמו ".xcqומודגש

וראה73) סתקנ"א. פסח) עניני – (ח"א המנהגי� טעמי ספר ראה
וש"נ. ואיל�. 48 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה

ובכ"מ.74) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
א.75) רי, זח"א
בביטוי76) משתמשי� זה לבטא באפשרותנו שאי� מפני ורק

עשר"). ל"אחד בנוגע לעיל האמור (ע"ד לפרעה" ד"חמישית
ראי'.77) של מגדר ג� למעלה ה"ה דבר של ולאמיתו
שלzbifnמשא"כ78) השני לחלקו ששייכת א� – אליהו של כוסו

היא כלל בדר� הכוס מזיגת (שלכ� העתידה הגאולה ע� שקשור הסדר
ברכת לפני הכוס מוזגי� היו ידועי� בזמני� ורק המזו�, ברכת לאחרי
לפני ה"ה וש"נ)), מב. ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� (הגש"פ המזו�*
של ד"כוסו הגילוי שהתחלת שרומז הגוי�", אל חמת� "שפו� אמירת
כשיש הגלות, זמ� בסיו� כבר שיי� כו') טעימה של (באופ� אליהו"
אבל כו'), הבירור שלימות (לפני הגוי�" אל חמת� ב"שפו� צור� עדיי�
הגאולה, לאחרי בעיקר שייכת ב"כלי�", ההמשכה להבקבוק, החזרתו
בירושלי�". הבאה "לשנה אמירת אחר הוא בה"סדר" זמנה שלכ�,

.mrt lka (oefnd zkxa iptl befnl) ok ebdp ± dpexg`le (*
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בניס� עשר" "אחד התקשרות�60ביו� מודגשת שבו ,

בחי' ית', ועצמותו מהותו ע� ישראל של והתאחדות�
"cg`הוא "אנת וקב"הcgעשר", ש"ישראל באופ� ,"

חד". כולא

היציאה � הפסח) (חג דיצי"מ התוכ� ג� וזהו
להתחבר וגדר, וגבול מיצר של עני� מכל דישראל
וקב"ה "ישראל ית', ועצמותו מהותו ע� ולהתאחד

חד". כולא

.Ê,"הגדול ד"שבת הפעולה ג� לבאר יש עפ"ז
חג וכללות עשר" "אחד יו� על – לחודש" "בעשור

ס"א): (כנ"ל הפסח
התקשרות� עשר, ד"אחד הדרגא שמצד העבודה
בעילוי היא חד", הוא "אנת בחי' ע� ישראל של
"בעשור הגדול" ד"שבת העבודה לגבי שבאי�ֿערו�
הדרגא ג� אעפ"כ, אבל העול�, בבירור לחודש"
המשכה של באופ� להיות צריכה עשר" ד"אחד

הידוע ובלשו� ב"כלי�", ש"תכלית61והתלבשות שאע"פ
נדע�" שלא הייתיו"62הידיעה ידעתיו "אילו מ"מ,63, ,

בניחותא. הייתיו" "ידעתיו

נשמתו שהרי, � העול� בגדרי וחודר שנמש� ועד
ממש" ממעל אלקה "חלק מישראל, כאו"א ,64של

דאלקה בהעצ� כביכול תופסי� ידו שעל "חלק"
גשמי,65ממש וגו� בנה"ב ונתלבשה למטה ירדה ,

ומתגלה נמש� ממש" ממעל אלקה שה"חלק היינו,
מישוש מלשו� "ממש" של כאו"א66באופ� אצל ,

הידוע כפתג� שבפשוטי�, לפשוט עד 67מישראל,

הפשיטות ע� קשורה פשוט דאיש שהפשיטות

מציאותו, בכל שחודרת ובאופ� ב"ה, אוא"ס דעצמות
רק (לא הגשמיי� עניניו ובכל שברגל, לעקב עד
דברי ג� אלא גשמיי�, בדברי� שמלובשי� המצוות

ברגליה�" אשר ל"יקו� ועד של68הרשות, "ממונו ,

וקב"ה69אד�" ד"ישראל ההתקשרות מתגלית שעי"ז � (

העול� בגדרי ג� חד" .70כולא

על לחודש בעשור הגדול דשבת הפעולה תוכ� וזהו
תומש� עשר" "אחד בחי' שג� � עשר אחד יו�
החיבור שנעשה היינו, העול�, גדרי ב"כלי�", ותתגלה

(עשר), גבול ע� עשר) (אחד גבול znbecaeדבלי c"r

הגדול" ד"שבת גדול" מדר�71"נס שלמעלה נס רק לא ,
ע� הטבע מ� דלמעלה והחיבור ההמשכה אלא הטבע,

כו'. ולהפכו לשנותו הטבע

בחג גבול ע� גבול דבלי החיבור ג� נעשה ועי"ז
הפסח:

מכל יציאה דילוג, של הו"ע הפסח שחג היות ע�
ומתגלה נמש� ה"ז � כו' וגדר וגבול מיצר של עני�
ודקדוקי פרטי בכל והגבלה, במדידה ב"כלי�", ג�

הסדר" "ליל כו'.72עניני כוסות וד' מצות ג' ,

אליהו של כוסו חמישי", "כוס שג� שמורה73ועד ,

סדר דכל והגבלה ממדידה שלמעלה בחי' על
לפרעה" "החמישית בחי' ד"אתפריעו74ההשתלשלות, ,

נהורי�" כל מיני' ית'75ואתגליי� ועצמותו למהותו עד ,
עליו76ממש מסתכלי� רק ממנו שותי� אי� שלכ�, ,77�

הבאה "לשנה אמירת (אחר הסדר בסיו� הרי
אליהו78בירושלי�" של מכוסו היי� מחזירי� (

לקרבנו60) בנוגע יו"ד) פי"ד, (במדב"ר במדרש מ"ש ע"פ ויומתק
קרבנו ש"הקריב אשר", לבני נשיא יו� עשר עשתי "ביו� אשר, של
בארוכה (וראה כו'. האומות מכל בישראל הקב"ה שבחר הבחירה ע"ש
לעיל). נדפס זו. שנה ניס� י"א קונטרס – תשל"א עשר עשתי ביו� ד"ה

ואיל�.61) 26 ע' ה'ש"ת סה"ש ראה
של"ה62) ספ"ל. מ"ב העיקרי� ספר פ"ב. ח"ח עול� בחינות ראה
ב. קצא,
ש�63) העיקרי� ח"אספר מו"נ וראה מ"ז. פ"ו שמואל מדרש .

פנ"ח.
רפ"ב.64) תניא
וש"נ.65) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
תד.66) ע' ש� וראה תז. ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ובכ"מ. מנ"א. כ"ג יו�" "היו�
וש"נ.67) ואיל�. סקנ"ד הוספות כש"ט ראה
וש"נ.68) א. קיט, פסחי� ובפרש"י. ו יא, עקב
(69� הפלאה ספר סו� (רמב"� הממו�" על תורה "חסה ולכ�

ס"ח). לקמ� וראה זה. ש"ק דמוצאי השיעור
חד70) הוא אנת בחי' ממשיכי� עבודת�) (ע"י שישראל לכ� נוס�

בירור ג� נעשה שעי"ז העול�, גדרי ספירות, בעשר בחושב� ולא

תקנב). ע' עטר"ת סה"מ (ראה השלימות בתכלית העול�
ס"ד.71) כנ"ל בתורה, עני� שנעשה � מ"ת לאחרי ובפרט
(72" – בשמו ".xcqומודגש

וראה73) סתקנ"א. פסח) עניני – (ח"א המנהגי� טעמי ספר ראה
וש"נ. ואיל�. 48 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה

ובכ"מ.74) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
א.75) רי, זח"א
בביטוי76) משתמשי� זה לבטא באפשרותנו שאי� מפני ורק

עשר"). ל"אחד בנוגע לעיל האמור (ע"ד לפרעה" ד"חמישית
ראי'.77) של מגדר ג� למעלה ה"ה דבר של ולאמיתו
שלzbifnמשא"כ78) השני לחלקו ששייכת א� – אליהו של כוסו

היא כלל בדר� הכוס מזיגת (שלכ� העתידה הגאולה ע� שקשור הסדר
ברכת לפני הכוס מוזגי� היו ידועי� בזמני� ורק המזו�, ברכת לאחרי
לפני ה"ה וש"נ)), מב. ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� (הגש"פ המזו�*
של ד"כוסו הגילוי שהתחלת שרומז הגוי�", אל חמת� "שפו� אמירת
כשיש הגלות, זמ� בסיו� כבר שיי� כו') טעימה של (באופ� אליהו"
אבל כו'), הבירור שלימות (לפני הגוי�" אל חמת� ב"שפו� צור� עדיי�
הגאולה, לאחרי בעיקר שייכת ב"כלי�", ההמשכה להבקבוק, החזרתו
בירושלי�". הבאה "לשנה אמירת אחר הוא בה"סדר" זמנה שלכ�,

.mrt lka (oefnd zkxa iptl befnl) ok ebdp ± dpexg`le (*
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(כוס79להבקבוק לפרעה" "החמישית בחי' שג� שרומז ,

("בקבוק") ב"כלי�" ומתלבשת נמשכת .80חמישי)

.Á�"הרמב שיעור ע� לעיל האמור כל לקשר ויש
הפלאה ספר סיו� � בניס� עשר אחד זה, ש"ק דמוצאי

זרעי�: ספר והתחלת
� הולדת ליו� שיי� ו"זרעי�" ד"הפלאה" החיבור
וה� ניס�), (י"א זה ביו� הולדת� שיו� אלה אצל ה�

ישראל כלל (והתחלתה81אצל הפסח בחג שלידת�
� ס"ו) כנ"ל בניס�, עשר sebaבאחד dnypd xeaig,כי ,

" של באופ� היא ביd`ltdהנשמה שנתת "נשמה ,"

") ונזרעת למטה יורדת ואעפ"כ, היא", ")mirxfטהורה

של חיבור נעשה שעי"ז גשמי, leabבגו� mr leab ila82.

הפלאה: דספר לסיו� בנוגע � יותר ובפרטיות

� הפלאה ספר שבסיו� וחרמי� ערכי� הלכות בסו�
כל יחרי� ולא אד� יקדיש לא "לעול� הרמב"�: כותב

אומר הוא שהרי . . אשר83נכסיו כל ולא לו, אשר מכל
מאבד הוא שהרי שטות, אלא חסידות זו ואי� . . לו

עליו מרחמי� ואי� לבריות ויצטר� ממונו אלא84כל . .
ויהי' מחומש, יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר כל

נביאי� שצוו בדברי85כמו בי� במשפט, דבריו מכלכל
כו'". עול� בדברי בי� תורה

מורה � "הפלאה" � הספר של שמו להבי�: וצרי�
תנועה dlabdeעל dcicnn dlrnlyוחותמו סיומו ולמה ,

של בעני� dlabdeהוא dcicnשל התנועה שלילת דוקא,
"כל להקב"ה להקדיש בהנהגה שמתבטאת גבול בלי
רק ולא במשפט", דבריו "יכלכל א�, כי לו", אשר

תורה" "בדברי ג� אלא עול�", ?!86"בדברי

הזק� רבינו דברי בהקד� 88באגה"ת87ויוב�

מאד89ובאגה"ק מאד "להרבות וצריכי� שיכולי�

מחומש", יותר יבזבז אל משו� לחוש ו"אי� בצדקה",
נפשו" בעד ית� לאיש אשר ש"כל גבול",90עד "בלי ,

במק"א בארוכה הלכה,91כמשנ"ת ע"פ הדברי� תיוו�
הדעות" ב"לתק� וההוראה הלימוד �92וכ� שתוכנה ,

עבודה (א) ה': בעבודת (בכללות) אופני� ב' שיש
� מחומש" יותר יפזר "אל ע"ד והגבלה, שבמדידה
שלמעלה עבודה (ב) העול�, לגדרי שייכותו מצד
נפשו" בעד ית� לאיש אשר "כל ע"ד והגבלה, ממדידה
"יחידה שבנפש, יחידה בחי' מציאותו, עצ� מצד �

וקב"ה "ישראל הקב"ה, ע� אחת מציאות לייחד�",
חד". כולא

הזמני� בחילוק ג� תלויי� אלו עבודה אופני וב'
והגבלה, במדידה העבודה צ"ל שבה� זמני� שיש �

ממדידה למעלה העבודה צ"ל שבה� זמני� ויש
והגבלה.

חז"ל שאמרו א� התשובה בעני� שצ"ל93ולדוגמא:
עיקר שבה� מיוחדי� זמני� ישנ� בתשובה", ימיו "כל
עד תשובה, ימי עשרת � התשובה בעני� היא העבודה
וסליחה" מחילה ק� . . לכל תשובה "זמ� ,94ליוהכ"פ,

ממדידה שלמעלה תנועה מתו� היא העבודה שאז
מסודרת עבודה צ"ל הזמני� בשאר ואילו והגבלה,
עביד ויומא יומא "כל � זה לזמ� השייכי� בהעניני�

.95עבידתי'"

ללמוד חיוב יש הזמני� שבכל א� � התורה בלימוד
כולה התורה שבתורה,96כל גבול הבלי מודגש שבזה ,

לומדי� מסויי� לזמ� השייכי� התורה הלכות שג�
הזמני� בכל ישנו97אות� שבה� זמני� ישנ� מ"מ, ,

החג הלכות בתורה, פרטי חלק ללמוד מיוחד חיוב
במדידה98בחג בא התורה דלימוד החיוב שאז, וכיו"ב, ,

הזמ�. דגדרי והגבלה

אתה79) "אֿלי הפסוק שעל הניגו� זו בשעה מנגני� המסובי� וכל
.126 הערה לקמ� ראה נ'). ע' הנ"ל (הגש"פ ואוד�"

מכוסו80) היי� החזרת שג� הרב בית דמנהג הטע� לבאר יש ועפ"ז
ע"י נעשית אליהו) של כוסו מזיגת רק (לא להבקבוק אליהו של

דוקא. האדמו"ר
לט,81) (שבועות בזה" זה ערבי� ישראל ש"כל שכיו� לכ� נוס�

לכלל שיי� מישראל אחד של הולדת יו� ג� הרי, וש"נ), סע"א.
ישראל.
"מפליא"82) � רס"ו) או"ח (רמ"א לעשות המפליא של בכחו

"הפלאה". מלשו� דייקא,
כח.83) כז, בחוקותי
(רמב"�84) זו דאומה הסימני� מג' א' היא הרחמנות שמדת וא�

שכותב כיו� הרי, – עבדי�) הל' סו� וראה הי"ז. פי"ט איסו"ב הל'
אסור דעה בו שאי� מי ד"כל בגדר ה"ז "שטות", היא זו שהנהגה
כזה שבמצב אדנ"ע מפתג� ולהעיר � א). לג, (ברכות עליו" לרח�

ואכ"מ. יותר. גדולה הרחמנות
ה.85) קיב, תהלי�

מ86) הרמב"� לשו� הואומפשטות במשפט" דבריו ש"מכלכל שמע
cg` ieeiv."�עול בדברי בי� תורה בדברי "בי�
(פאה87) המשניות בפירוש עצמו הרמב"� בדברי הסתירה על נוס�

כ� עשה א� לבד ממונו, מחמישית יותר לתת יתחייב ש"לא רפ"א)
חסידות". במדת

ואיל�).88) סע"א (צג, ספ"ג
ואיל�).89) סע"ב (קטו, סוס"י
ד.90) ב, איוב � הכתוב לשו�
ואיל�.91) 217 ע' חכ"ז לקו"ש
תמורה.92) הל' סו� רמב"� ראה
א.93) קנג, שבת
ה"ז.94) פ"ב תשובה הל' רמב"�
רע"ב.95) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
רפ"ג.96) הי"א. וש� רפ"ב, ה"דֿה. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
אֿב.97) יג, במדבר לקו"ת ראה
ר"ס98) או"ח ואדה"ז טושו"ע וש"נ. ואיל�. סע"א ו, פסחי� ראה
תכט.

h"nyz'd ,oqip `"i axr ,lecbd zay zegiyn

במדידה נותני� כלל שבדר� � הצדקה במצות וכ�
שבי� השיעורי� (ועד"ז חומש או מעשר והגבלה,
יותר נותני� מיוחדי� ובזמני� לחומש), מעשר

לאיש". אשר ל"כל עד מחומש,

ד"עשור הזמני� לחילוקי בנוגע ג� מוב� ועד"ז
� הפסח וחג הגדול שבת עשר", ו"אחד לחודש"
היא ההדגשה עיקר הגדול" ו"שבת לחודש" שב"עשור
ב"אחד ואילו העול�, לגדרי השייכת העבודה על
העבודה על היא ההדגשה עיקר הפסח ובחג עשר"

והגבלה. ממדידה שלמעלה

של באופ� היא יהודי של שמציאותו כש� אמנ�,
ג� (כמרומז בגו� נשמה גבול ע� גבול בלי חיבור
עבודתו ג� צ"ל "זרעי�"), ע� ד"הפלאה" בהחיבור
חדורה והגבלה שבמדידה העבודה שג� � כזה באופ�
וג� והגבלה, ממדידה שלמעלה הנשמה עצ� ע�
וחודרת נמשכת והגבלה ממדידה שלמעלה העבודה

ב"כלי�". ומתלבשת

גבול) ע� גבול דבלי (החיבור זה שעני� לומר, ויש
" דספר (ס�ֿהכל) וחות� בסיו� הרמב"� "d`ltdרומז

" שצ"ל הנביאי� בציווי גבול) בלי של lklkn(תנועה

htyna eixacמדידה ב"כלי�", (התלבשות דוקא "

והגבלה).

.Ë�ע לעיל האמור כל ולקשר להוסי� ויש
זו בשנה ניס� לי"א השייכי� בתהלי� שבו99המזמורי�

מזמור לומר מזמורf"tמסיימי� לומר ומתחילי� ,g"t100

כולה: השנה כל במש�
פ"ז יולד101במזמור ואיש איש יאמר "ולציו� נאמר

ואיש איש כל של שלידתו עליו�", יכוננה והוא בה
בלי של חיבור מודגש שבזה ב"ציו�", היא מישראל
ופנימיות עצ� על שרומז ציו�, שבחי' גבול, ע� גבול

גבול102הנשמה בלי ומתגלהבלידתו103, נמשכת(נזרעת) ,
בזמ� ואפילו התחתו�, בעוה"ז ואיש איש כל של

(שלכ בציו�),הגלות נולד הוא שג� להדגיש צור� יש �
וההגבלה. המדידה תכלית

פ"ח מזמור קרח104והתחלת לבני מזמור "שיר �

:105למנצח"

"xenfn xiyהוא ל"מזמור" "שיר" שבי� החילוק :"

בכלי הוא ו"מזמור" בפה הוא ש"שיר" וביאור106� ,
המבואר ע"פ � בעבודה שיר107ענינ� הוא ש"מזמור

בבחי' שה� העולמות, מחיצוניות שה� . . המלאכי�
שהוא מצד מזמור בחי' נקרא . . וכלי אור וצורה חומר
של השיר בחי' הוא ו"שיר בהכלי", המלובש הזמר
בביטול בשיר ונמשכי� בשיר שיוצאי� בג"ע הנשמות
שאינ� מצד אבוקה בפני הנר כביטול האמיתי
גופא האד� בעבודת ודוגמת� וכלי", בחומר מלובשי�
שהיא כפי הנשמה שמצד העבודה על קאי "שיר" �

על קאי ו"מזמור" דכלי�, והגבלה ממדידה למעלה
העול� גדרי שמצד והגבלה למדידה השייכת העבודה
ו"שיר ממש), העול� דבירור העבודה (ועאכו"כ
וגבול) גבול (בלי שניה� חיבור על מורה � מזמור"

יחד נמש�108ג� והגבלה ממדידה שלמעלה שה"שיר" ,

שבמדידה שה"מזמור" לאיד�, וכ� ב"כלי�", ומתלבש
והגבלה. ממדידה שלמעלה ה"שיר" ע� חדור והגבלה

"gxw ipal�בעני הוא קרח" ד"בני החידוש :"

כמארז"ל וישבו109התשובה, בגיהנ� לה� נתבצר "מקו�
שירה" ואמרו בתכלית110עליו תחלה היות� שע� ,

(כי העילוי לתכלית התשובה ע"י נתעלו כו', הירידה
שלימות – גופא ובזה הירידה), ער� לפי היא העלי'

רבה" בשמחה שהיא עילאה "תשובה xiy("111התשובה,

xenfnשמחה קרח"), גדר112לבני למעלה113שפורצת ,

הקאפיטל99) יו� בכל לומר מהבעש"ט המקובל המנהג ע"פ
נג. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק שנותיו למספר המתאי� תהלי�

וש"נ).
הוא100) פ"ח שמספר בחי'dpenyלהעיר, � ובעשיריות ביחידות

העילוי ובדוגמת ע"ד שבע), במספר (שהוא העול� מגדר שלמעלה
"עשר". לגבי החמישית) (ובחי' עשר" ד"אחד

ה'.101) פסוק
ובכ"מ.102) דברי�. ר"פ לקו"ת ראה
השלימות.103) בתכלית � עליו�" יכוננה ש"הוא כפי "ציו�" ובפרט
פרוזדור104) ר"ת שפ"ח שמא) ס"ע (אג"ק לוי"צ מלקוטי להעיר

הפנימיות בחי' היא שציו� הידוע וע"פ וירושלי�. ציו� בחי' והוא חדר,
הוא וירושלי� דציו� שהחיבור י"ל � החיצוניות בחי' היא וירושלי�

בהנשמה. וגבול גבול דבלי החיבור ובדוגמת ע"ד
פתיחה105) ה� � למנצח" קרח לבני מזמור "שיר – אלו תיבות
zillk�להימ משכיל לענות מחלת ("על שלאח"ז והתיבות זה, למזמור

ה� זה.mihxtהאזרחי") מזמור לאמירת בנוגע

רעז,106) החנוכה שער דא"ח) (ע� סידור גֿד. צח, ברכה לקו"ת
ועוד. א. תתקו, ה') (כר� וישב אוה"ת וראה גֿד.

ש�.107) לקו"ת
שיר108) "מאי במנחה) שקורי� � אחרי (ר"פ הזהר פירוש על נוס�

כו'" שירי� משאר משובח דאיהו שיר כפול דאיהו שיר כו' מזמור
ג� � ואיל� רעז ס"ע לוי"צ לקוטי ג� וראה ד. ש�, בלקו"ת (הובא

הפסח). לחג ובשייכות בקשר
ש�.109) זהר סע"א. קי, סנהדרי�
הוא110) שירה "ושאמרו ש�: סנהדרי� מהרש"א חדא"ג וראה
ע'g"tבתהלי� ושמונה השמוני� שנת ניס� י"א קוב� ג� (וראה כו'"

.(15 הערה 26

ואיל�).111) סע"ב (ק, פי"א אגה"ת
ש112) הפורי�, וימי אדר מחודש בבואנו היאובפרט השמחה בה�

תו"א וראה ב. ז, (מגילה ידע" דלא "עד � והגבלה ממדידה למעלה
ובכ"מ). ואיל�. א צה, מג"א

ואיל�.113) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה



כי h"nyz'd ,oqip `"i axr ,lecbd zay zegiyn

במדידה נותני� כלל שבדר� � הצדקה במצות וכ�
שבי� השיעורי� (ועד"ז חומש או מעשר והגבלה,
יותר נותני� מיוחדי� ובזמני� לחומש), מעשר

לאיש". אשר ל"כל עד מחומש,

ד"עשור הזמני� לחילוקי בנוגע ג� מוב� ועד"ז
� הפסח וחג הגדול שבת עשר", ו"אחד לחודש"
היא ההדגשה עיקר הגדול" ו"שבת לחודש" שב"עשור
ב"אחד ואילו העול�, לגדרי השייכת העבודה על
העבודה על היא ההדגשה עיקר הפסח ובחג עשר"

והגבלה. ממדידה שלמעלה

של באופ� היא יהודי של שמציאותו כש� אמנ�,
ג� (כמרומז בגו� נשמה גבול ע� גבול בלי חיבור
עבודתו ג� צ"ל "זרעי�"), ע� ד"הפלאה" בהחיבור
חדורה והגבלה שבמדידה העבודה שג� � כזה באופ�
וג� והגבלה, ממדידה שלמעלה הנשמה עצ� ע�
וחודרת נמשכת והגבלה ממדידה שלמעלה העבודה

ב"כלי�". ומתלבשת

גבול) ע� גבול דבלי (החיבור זה שעני� לומר, ויש
" דספר (ס�ֿהכל) וחות� בסיו� הרמב"� "d`ltdרומז

" שצ"ל הנביאי� בציווי גבול) בלי של lklkn(תנועה

htyna eixacמדידה ב"כלי�", (התלבשות דוקא "

והגבלה).

.Ë�ע לעיל האמור כל ולקשר להוסי� ויש
זו בשנה ניס� לי"א השייכי� בתהלי� שבו99המזמורי�

מזמור לומר מזמורf"tמסיימי� לומר ומתחילי� ,g"t100

כולה: השנה כל במש�
פ"ז יולד101במזמור ואיש איש יאמר "ולציו� נאמר

ואיש איש כל של שלידתו עליו�", יכוננה והוא בה
בלי של חיבור מודגש שבזה ב"ציו�", היא מישראל
ופנימיות עצ� על שרומז ציו�, שבחי' גבול, ע� גבול

גבול102הנשמה בלי ומתגלהבלידתו103, נמשכת(נזרעת) ,
בזמ� ואפילו התחתו�, בעוה"ז ואיש איש כל של

(שלכ בציו�),הגלות נולד הוא שג� להדגיש צור� יש �
וההגבלה. המדידה תכלית

פ"ח מזמור קרח104והתחלת לבני מזמור "שיר �

:105למנצח"

"xenfn xiyהוא ל"מזמור" "שיר" שבי� החילוק :"

בכלי הוא ו"מזמור" בפה הוא ש"שיר" וביאור106� ,
המבואר ע"פ � בעבודה שיר107ענינ� הוא ש"מזמור

בבחי' שה� העולמות, מחיצוניות שה� . . המלאכי�
שהוא מצד מזמור בחי' נקרא . . וכלי אור וצורה חומר
של השיר בחי' הוא ו"שיר בהכלי", המלובש הזמר
בביטול בשיר ונמשכי� בשיר שיוצאי� בג"ע הנשמות
שאינ� מצד אבוקה בפני הנר כביטול האמיתי
גופא האד� בעבודת ודוגמת� וכלי", בחומר מלובשי�
שהיא כפי הנשמה שמצד העבודה על קאי "שיר" �

על קאי ו"מזמור" דכלי�, והגבלה ממדידה למעלה
העול� גדרי שמצד והגבלה למדידה השייכת העבודה
ו"שיר ממש), העול� דבירור העבודה (ועאכו"כ
וגבול) גבול (בלי שניה� חיבור על מורה � מזמור"

יחד נמש�108ג� והגבלה ממדידה שלמעלה שה"שיר" ,

שבמדידה שה"מזמור" לאיד�, וכ� ב"כלי�", ומתלבש
והגבלה. ממדידה שלמעלה ה"שיר" ע� חדור והגבלה

"gxw ipal�בעני הוא קרח" ד"בני החידוש :"

כמארז"ל וישבו109התשובה, בגיהנ� לה� נתבצר "מקו�
שירה" ואמרו בתכלית110עליו תחלה היות� שע� ,

(כי העילוי לתכלית התשובה ע"י נתעלו כו', הירידה
שלימות – גופא ובזה הירידה), ער� לפי היא העלי'

רבה" בשמחה שהיא עילאה "תשובה xiy("111התשובה,

xenfnשמחה קרח"), גדר112לבני למעלה113שפורצת ,

הקאפיטל99) יו� בכל לומר מהבעש"ט המקובל המנהג ע"פ
נג. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק שנותיו למספר המתאי� תהלי�

וש"נ).
הוא100) פ"ח שמספר בחי'dpenyלהעיר, � ובעשיריות ביחידות

העילוי ובדוגמת ע"ד שבע), במספר (שהוא העול� מגדר שלמעלה
"עשר". לגבי החמישית) (ובחי' עשר" ד"אחד

ה'.101) פסוק
ובכ"מ.102) דברי�. ר"פ לקו"ת ראה
השלימות.103) בתכלית � עליו�" יכוננה ש"הוא כפי "ציו�" ובפרט
פרוזדור104) ר"ת שפ"ח שמא) ס"ע (אג"ק לוי"צ מלקוטי להעיר

הפנימיות בחי' היא שציו� הידוע וע"פ וירושלי�. ציו� בחי' והוא חדר,
הוא וירושלי� דציו� שהחיבור י"ל � החיצוניות בחי' היא וירושלי�

בהנשמה. וגבול גבול דבלי החיבור ובדוגמת ע"ד
פתיחה105) ה� � למנצח" קרח לבני מזמור "שיר – אלו תיבות
zillk�להימ משכיל לענות מחלת ("על שלאח"ז והתיבות זה, למזמור

ה� זה.mihxtהאזרחי") מזמור לאמירת בנוגע

רעז,106) החנוכה שער דא"ח) (ע� סידור גֿד. צח, ברכה לקו"ת
ועוד. א. תתקו, ה') (כר� וישב אוה"ת וראה גֿד.

ש�.107) לקו"ת
שיר108) "מאי במנחה) שקורי� � אחרי (ר"פ הזהר פירוש על נוס�

כו'" שירי� משאר משובח דאיהו שיר כפול דאיהו שיר כו' מזמור
ג� � ואיל� רעז ס"ע לוי"צ לקוטי ג� וראה ד. ש�, בלקו"ת (הובא

הפסח). לחג ובשייכות בקשר
ש�.109) זהר סע"א. קי, סנהדרי�
הוא110) שירה "ושאמרו ש�: סנהדרי� מהרש"א חדא"ג וראה
ע'g"tבתהלי� ושמונה השמוני� שנת ניס� י"א קוב� ג� (וראה כו'"

.(15 הערה 26

ואיל�).111) סע"ב (ק, פי"א אגה"ת
ש112) הפורי�, וימי אדר מחודש בבואנו היאובפרט השמחה בה�

תו"א וראה ב. ז, (מגילה ידע" דלא "עד � והגבלה ממדידה למעלה
ובכ"מ). ואיל�. א צה, מג"א

ואיל�.113) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
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והגבלה והשמחה114ממדידה התשובה זה, ע� וביחד ,
� ("מזמור" ב"כלי�" התלבשות של באופ� ג� ה�

ביחד. גבול ובלי גבול בכלי),

" גמרgvpnlומסיי� על שמורה נצחו�, מלשו� � "

מארז"ל ע"ד העבודה, אמ�115ושלימות העונה "גדול
כל על הנצחו� נוצחי�", גבורי� . . המבר� מ� יותר
להפיכת� ועד הגלות, דשיירי הבלתיֿרצויי� העניני�

הרמב"� כפס"ד הגלות, עני� כל כמו ש"כל116לטוב,
והגלות) דהחורב� המאורעות (בגלל האלו הצומות
שה� אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידי�
� ושמחה" ששו� וימי טובי� ימי� להיות עתידי�
ב"נס כבר שהתחיל כפי לנהורא", חשוכא "אתהפכא

בבכוריה�". מצרי� ד"למכה גדול"

המזמור הטה117ובהמש� תפלתי לפני� "תבוא �

העלאה ענינה שהראשונה בבות, ב' לרנתי", אזנ�
למטה, מלמעלה המשכה ענינה והשני' למעלה, מלמטה
גבול: ע� גבול בלי קצוות, ב' חיבור מודגש ובשניה�

"izltz jiptl `eazמלמטה העלאה של הו"ע � "

רק לא (מטה), האד� תפלת ש"תפלתי", למעלה,
") באה ג� אלא (מרחוק) הקב"ה,eaz`נשמעת לפני ("

"jiptlדלמעלה וה"פנימיות" ה"פני�" לבחי' דייקא, "
אבקש" הוי' פני� "את מ"ש �118(ע"ד גופא ובזה ,(

לפני� שאי� לפנימיות עד מפנימיות למעלה פנימיות
.119הימנה "תבוא � וש� ב"ה, א"ס דעצמות הפנימיות ,

ישראל" זמירות ("נעי� של תפלתו דייקא, תפלתי" .120

של מציאותו שישנה היינו, מישראל, כאו"א בש�)
התוק�, בכל רקהמתפלל לא היא ה"תפלה" כי,

ובטל טפל הוא המתפלל (שהאד� טפל מלשו�
לשו�121להקב"ה) "תופל", מלשו� ג� אלא ,xeaigכמו)

חרס) כלי התוק�122התופל בכל מציאותו ישנה שלכ�, ,

ממש" ממעל אלקה ד"חלק התוק� � ,123("תפלתי")

חד". כולא וקב"ה "ישראל

izpxlו" jpf` dhdמלמעלה המשכה של הו"ע � "

" (מלמעלהdhdלמטה, והמשכה הטי' מלשו� ,"

" נאמר ולכ� (ולא`jpfלמטה), דוקא השמיעה עני� ,"

לראי'" שמיעה דומה "אי� משמיעה, שלמעלה )124ראי'

ע"י והתחתו� דהעליו� שהחיבור להדגיש כדי �

וחודר שמגיע באופ� הוא התחתו� אל העליו� המשכת
בדרגת ג� זה, ע� וביחד ("אזנ�"), דשמיעה בדרגא ג�

" של באופ� ה"ז שלizpxהתחתו� הלשונות אחד ,"

והגבלה125שמחה ממדידה למעלה גדר, שפורצת ,126.

.Èמ"שבת החל � זה שבזמ� מוב� כהנ"ל ע"פ
עשתי ב"יו� והמשכו לחודש", "בעשור הגדול"

הפסח בחג ולאח"ז של127עשר", עבודת� צ"ל �

ע� גבול דבלי הקצוות ב' חיבור של באופ� ישראל
פריצת של תנועה מתו� היא שהעבודה כלומר, גבול,
בסדר בכלי�, התלבשות של באופ� זה, ע� וביחד גדר,

כו'. מסודר
שהזמ� בעני� בפועל בעבודה לזה ומהדוגמאות
אופני� בכו"כ המודגשת ישראל של באחדות� � גרמא

הפסח הסדר128בחג בפתיחת בהכרזה ג� כמודגש ,

ולפנ"ז ויפסח", ייתי דצרי� כל ויכול ייתי דכפי� "כל
חטי�" "מעות החג, צרכי בנתינת ההשתדלות –

(כדעת ניס� מר"ח ועאכו"כ החג, לפני יו� שלושי�
ככל129רשב"ג) שכ�, הגדול, שבת לאחרי ועאכו"כ ,

יותר עוד להוסי� צריכי� לחג ומתקרבי� שהולכי�
לחג. ההכנות בכל

מהותו ע� דישראל שההתאחדות � ובהקדמה
חד") הוא "אנת עשר", "אחד (בחי' ית' ועצמותו
ע� קשורה שבעבודה, גבול הבלי בתנועת שמתבטאת
– אחת מציאות שנעשי� בעצמ�, ישראל של אחדות�

אחד" אחד"130"גוי "כאיש � מזה ויתירה ועד131, ,
אחד" "לב אצל�131שנעשי� ומודגש שניכר עי"ז ,

חד". כולא וקב"ה ש"ישראל

והגבלה.114) ממדידה למעלה היא התשובה עני� שכללות לכ� נוס�
וש"נ.115) בסופה. נזיר
תעניות.116) הל' סו�
ג'.117) פסוק
ובכ"מ.118) ג. סו, ש"ש ג. נו, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ח. כז, תהלי�
בחי'119) שלפני' הדרגא אי� יותר, פנימית דרגא יש כאשר כי,

לאמיתתה. הפנימיות
(א).120) ד פ"ד, שהש"ר וראה א. כג, ש"ב
טפל121) אית . . טפלה . . איהי תפלה ב): (פד, תמ"ז תקו"ז ראה

בת'. טפל ואית בט'
ובכ"מ.122) סע"ד. עט, תרומה תו"א ראה
(נסמ�123) ממשות ומלשו� אלקה, ממש – ד"ממש" הפירושי� כב'

.(66 הערה לעיל
ט.124) יט, יתרו מכילתא

תרפ"ט.125) ברא אשר ד"ה וראה ב. קסט, זח"ב ח. פל"ד. אדר"נ
ובכ"מ.
(ס"ז)126) שנת"ל להבקבוק, אליהו של מכוסו היי� בהחזרת ועד"ז

ב" לפרעה" "החמישית בחי' להמשכת שההמשכהmilkשרומז � "

" של באופ� היא גופא izpx,(79ב"כלי�" הערה (כנ"ל ושיר ניגו� "
שמחה מתו� xcbהיינו, zvxety"אתה "אֿלי הפסוק על הוא והניגו� ,

שלי). (אֿל "אֿלי" נעשה "אתה" שבחי'
(127.(79 שבהערה הגש"פ (ראה כולה השנה בכל ג� שנמש�
א',128) ליו� אור הגדול, שבת דמוצאי כללי מכתב בארוכה ראה

זו. שנה ניס�, י"א
(129.98 הערה לעיל בהנסמ� ראה
ובכ"מ.130) רס"ט. אגה"ק וראה ועוד. כא. יז, דה"א כג. ז, ש"ב
ש�.131) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י

h"nyz'd ,oqip `"i axr ,lecbd zay zegiyn

ד"משפיע" בהחיבור ג� מתבטאת זו ואחדות
כל כו' דכפי� ל"כל החג צרכי (בנתינת ו"מקבל"
שואל", ש"הב� הקושיות ד' על בהמענה כו'", דצרי�
כ�, כדי ועד כו'), רוחנית דהשפעה העני� ובכללות
(ובמילא "מקבל" ג� שהוא מרגיש שה"משפיע"
ממה "יותר כי, "משפיע"), ג� הוא ה"מקבל"

בעה"ב" ע� עושה העני העני ע� עושה (ה�132שבעה"ב
במצות אותו שמזכה � כפשוט� החג לצרכי בנוגע
יותר "מתלמידי � רוחנית להשפעה בנוגע וה� הצדקה,

).133מכול�"

שבי� החילוק עדיי� ניכר זו באחדות אמנ�,
כשבעה"ב � האופני� בשני שכ�, ל"מקבל", "משפיע"
הוא וכשבעה"ב המקבל, הוא והעני המשפיע הוא
גדולה שהשפעתו (ועד המשפיע הוא והעני המקבל

ו"מקבל". "משפיע" ישנו � בעה"ב) של מזו יותר

אחדות – יותר נעלית דרגא כא�`zizinויש שאי� ,

א�, כי "מקבל", של ומציאות "משפיע" של מציאות
ze`ivnzg`134.

הקב"ה ע� ישראל של אחדות� ג� נעשית [ועי"ז
ד"למע העני� שמצד בלבד זו שלא � כזה שהבאופ�

תכסו�" "משפיעי�"135ידי� בבחי' ישראל נעשי�
וקב"ה "ישראל � מזה יתירה אלא להקב"ה, כביכול

חד" ].136כולא

באופ� היא זו אמיתית אחדות ג� � זה ע� וביחד
החג צרכי נתינת � ובפשטות ב"כלי�", התלבשות של
יפות, פני� ובסבר הרחבה, של ובאופ� ממש, בפועל
וג� כמוב� כו', מסודר בסדר להיות צרי� זה שכל

חילוק שאי� באופ� הוא האחדות שרגש אלא, פשוט,
למקבל. משפיע בי�

.‡È�באחדות שההוספה � העיקר והוא � ויה"ר
שמחה ומתו� הנ"ל, אמיתית לאחדות ועד ישראל, של
גדרי פריצת את יותר עוד ותזרז תמהר גדר, שפורצת
והשלימה. האמיתית הגאולה תבוא ומיד ותיכ� הגלות,
של באופ� היא עצמה שהגאולה � מזה ויתירה
אלא ושלימה", אמיתית "גאולה רק לא גדר, פריצת
באופ� זה, ע� וביחד וגדר, תואר מכל שלמעלה גאולה

ב"כלי�" התלבשות .137של

שבת של בעיצומו ממש, ומיד תיכ� וכאמור,
השלימות ע� ביחד לחודש", "בעשור זה, הגדול

העשירי ומני� עשירית ,138דשירה

בחי' גילוי כבר יהי' � עשר" עשתי "יו� ובבוא
עוד יכנ� ש"לא באופ� בחושב�" ולא חד הוא "אנת

מורי�" את רואות עיני� והיו ,139מורי�

ומ� הזבחי� מ� ש� "נאכל � בניס� ט"ו ובבוא
לרצו� מזבח� קיר על דמ� יגיע אשר ונודה140הפסחי� ,
נפשנו" פדות ועל גאולתנו על חדש שיר כיו�141ל� ,

"עבדי� שאמירת ועד לפנ"ז, כבר תהי' שהגאולה
לאחרי כבר תהי' זה הגדול דשבת במנחה היינו"
מאר� צאת� "כימי מש�", אלקינו ה' ש"ויוציאנו

נפלאות" אראנו .3מצרי�

אזנ� הטה תפלתי לפני� ש"תבוא � ובפשטות
"טר� � מזה ויתירה הגאולה, על ורנה תפלה לרנתי",

אענה ואני ממש.142יקראו ומיד תיכ� ,

•

ועוד.132) ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
ספ"ה.133) ת"ת הל' רמב"� וש"נ. א. ז, תענית
בשנת134) (כמודגש ומקבל משפיע וירח, דשמש בחיבור ודוגמתו

בחודש יהי' שפסח כדי החמה לשנת משתוית הלבנה ששנת העיבור
ד"נקבה באופ� רק (לא ו"מקבל" ד"משפיע" החילוק שבטל – האביב)
החילוק עדיי� ניכר שאז המשפיע, לגבי המקבל מעלת גבר", תסובב

שביניה�).
טו.135) יד, איוב
ה�136) והקב"ה שישראל ואיל�) ד מה, (או"ת הה"מ מתורת להעיר

המבואר וע"פ זה. את זה כביכול שמשלימי� צורות חצאי שתי
לומר, יש הגילוי, הו"ע ש"צורה" פשפ"ד) (ח"ב תער"ב בהמש�

בבחי'izyשהיות� הוא – זה) את זה שמשלימי� (אלא צורות (חצאי)

אבל הגילוי), הו"ע (ד"צורה" הגילויי� בחי' מצד היינו, "צורות",
חד". "כולא ה"ה – העצ� מצד

למעלה137) ירושלי�", תשב "פרזות ח) ב, (זכרי' מ"ש וע"ד
(ש�, אש" חומת גו' לה אהי' "אני זה, ע� וביחד והגבלה, ממדידה

ט).
ועוד.138) ט. תשא תנחומא א. טו, בשלח מכילתא
א).139) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ר"פ140) תו"ח (ראה רצונ�" "כמצות – המצוות לכל בנוגע ועד"ז

ועוד). ואיל�. פי"ז תרל"ז וככה המש� ויחי.
ב.141) קטז, מפסחי� – הגש"פ נוסח
כד.142) סה, ישעי'
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ד"משפיע" בהחיבור ג� מתבטאת זו ואחדות
כל כו' דכפי� ל"כל החג צרכי (בנתינת ו"מקבל"
שואל", ש"הב� הקושיות ד' על בהמענה כו'", דצרי�
כ�, כדי ועד כו'), רוחנית דהשפעה העני� ובכללות
(ובמילא "מקבל" ג� שהוא מרגיש שה"משפיע"
ממה "יותר כי, "משפיע"), ג� הוא ה"מקבל"

בעה"ב" ע� עושה העני העני ע� עושה (ה�132שבעה"ב
במצות אותו שמזכה � כפשוט� החג לצרכי בנוגע
יותר "מתלמידי � רוחנית להשפעה בנוגע וה� הצדקה,

).133מכול�"

שבי� החילוק עדיי� ניכר זו באחדות אמנ�,
כשבעה"ב � האופני� בשני שכ�, ל"מקבל", "משפיע"
הוא וכשבעה"ב המקבל, הוא והעני המשפיע הוא
גדולה שהשפעתו (ועד המשפיע הוא והעני המקבל

ו"מקבל". "משפיע" ישנו � בעה"ב) של מזו יותר

אחדות – יותר נעלית דרגא כא�`zizinויש שאי� ,

א�, כי "מקבל", של ומציאות "משפיע" של מציאות
ze`ivnzg`134.

הקב"ה ע� ישראל של אחדות� ג� נעשית [ועי"ז
ד"למע העני� שמצד בלבד זו שלא � כזה שהבאופ�

תכסו�" "משפיעי�"135ידי� בבחי' ישראל נעשי�
וקב"ה "ישראל � מזה יתירה אלא להקב"ה, כביכול

חד" ].136כולא

באופ� היא זו אמיתית אחדות ג� � זה ע� וביחד
החג צרכי נתינת � ובפשטות ב"כלי�", התלבשות של
יפות, פני� ובסבר הרחבה, של ובאופ� ממש, בפועל
וג� כמוב� כו', מסודר בסדר להיות צרי� זה שכל

חילוק שאי� באופ� הוא האחדות שרגש אלא, פשוט,
למקבל. משפיע בי�

.‡È�באחדות שההוספה � העיקר והוא � ויה"ר
שמחה ומתו� הנ"ל, אמיתית לאחדות ועד ישראל, של
גדרי פריצת את יותר עוד ותזרז תמהר גדר, שפורצת
והשלימה. האמיתית הגאולה תבוא ומיד ותיכ� הגלות,
של באופ� היא עצמה שהגאולה � מזה ויתירה
אלא ושלימה", אמיתית "גאולה רק לא גדר, פריצת
באופ� זה, ע� וביחד וגדר, תואר מכל שלמעלה גאולה

ב"כלי�" התלבשות .137של

שבת של בעיצומו ממש, ומיד תיכ� וכאמור,
השלימות ע� ביחד לחודש", "בעשור זה, הגדול

העשירי ומני� עשירית ,138דשירה

בחי' גילוי כבר יהי' � עשר" עשתי "יו� ובבוא
עוד יכנ� ש"לא באופ� בחושב�" ולא חד הוא "אנת

מורי�" את רואות עיני� והיו ,139מורי�

ומ� הזבחי� מ� ש� "נאכל � בניס� ט"ו ובבוא
לרצו� מזבח� קיר על דמ� יגיע אשר ונודה140הפסחי� ,
נפשנו" פדות ועל גאולתנו על חדש שיר כיו�141ל� ,

"עבדי� שאמירת ועד לפנ"ז, כבר תהי' שהגאולה
לאחרי כבר תהי' זה הגדול דשבת במנחה היינו"
מאר� צאת� "כימי מש�", אלקינו ה' ש"ויוציאנו

נפלאות" אראנו .3מצרי�

אזנ� הטה תפלתי לפני� ש"תבוא � ובפשטות
"טר� � מזה ויתירה הגאולה, על ורנה תפלה לרנתי",

אענה ואני ממש.142יקראו ומיד תיכ� ,

•

ועוד.132) ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
ספ"ה.133) ת"ת הל' רמב"� וש"נ. א. ז, תענית
בשנת134) (כמודגש ומקבל משפיע וירח, דשמש בחיבור ודוגמתו

בחודש יהי' שפסח כדי החמה לשנת משתוית הלבנה ששנת העיבור
ד"נקבה באופ� רק (לא ו"מקבל" ד"משפיע" החילוק שבטל – האביב)
החילוק עדיי� ניכר שאז המשפיע, לגבי המקבל מעלת גבר", תסובב

שביניה�).
טו.135) יד, איוב
ה�136) והקב"ה שישראל ואיל�) ד מה, (או"ת הה"מ מתורת להעיר

המבואר וע"פ זה. את זה כביכול שמשלימי� צורות חצאי שתי
לומר, יש הגילוי, הו"ע ש"צורה" פשפ"ד) (ח"ב תער"ב בהמש�

בבחי'izyשהיות� הוא – זה) את זה שמשלימי� (אלא צורות (חצאי)

אבל הגילוי), הו"ע (ד"צורה" הגילויי� בחי' מצד היינו, "צורות",
חד". "כולא ה"ה – העצ� מצד

למעלה137) ירושלי�", תשב "פרזות ח) ב, (זכרי' מ"ש וע"ד
(ש�, אש" חומת גו' לה אהי' "אני זה, ע� וביחד והגבלה, ממדידה

ט).
ועוד.138) ט. תשא תנחומא א. טו, בשלח מכילתא
א).139) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ר"פ140) תו"ח (ראה רצונ�" "כמצות – המצוות לכל בנוגע ועד"ז

ועוד). ואיל�. פי"ז תרל"ז וככה המש� ויחי.
ב.141) קטז, מפסחי� – הגש"פ נוסח
כד.142) סה, ישעי'
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הרס"ג – הראשוני� בספרי נקראת רש"י1פרשתנו ,2

המאוחרי�3והרמב"� בדורות א� תהיה". "זאת בש� –

בש� לה לקרוא הוא) תורה (אשר ישראל מנהג יותר

.4"מצורע"

עני� הוא "מצורע" להבי�: ולכאורה,5רצויizlaיש .

ובמיוחד, כזה. בש� בתורה לפרשה לקרוא מתאי� אי�

האחרוני� ובדורות אחר, בש� לכ� קוד� נקראה אכ� כאשר

רצוי בלתי לש� שמה את ?!6החליפו

.·
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הפסוק לשו� את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

וצרי� הכה�". אל והובא המצורע... תורת תהיה "זאת

בזה: להבי�

למחנה", מחו� אל הכה� "ויצא נאמר מכ� לאחר א)

הכוונה מהי כ�, וא� המצורע. אל לצאת צרי� שהכה�

והריaede`ב" הכה�", didאל xeq`אל7למצורע לבוא

המחנות לשלשת מחו� להיות עליו כי ?8הכה�,

" נאמר מדוע "aede`ב) ולא הכה�", הכה�"ae`אל אל

היא הכה� אל שהבאתו כ� על המצביע ניסוח –lra

egxk9?

המפרשי� יש הראשונה השאלה שבמלי�10על ,

למחנה מחו� שבהיותו היא, הכוונה הכה�" אל "והובא

כדי ישראל, מחנה של מסויי� גבול אל המצורע יתקרב

רב מרחק ללכת יצטר� לא אשר הכה�, טירחת למנוע

המצורע. של מקומו אל למחנה מחו�

מוב� אינו זה פירוש לצאת11א� המצורע חייב כאשר :

אמנ�, להתרחק. מלכתחילה צרי� אינו הוא למחנה, מחו�

להישאר לו מותר א� המחנות, לשלשת מחו� לצאת עליו

ישראל מחנה לגבול ביותר שהביטוי12סמו� וכיו� .

לגבי אמור מיlk"והובא" לגבי דוקא ולאו מצורע,

שנמצא מי לגבי א� אלא המחנה, מקצה jenqשהתרחק

מתאי� אי� הרי – ישראל "והובא".eiablלמחנה הביטוי

.‚
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הוא: העניני� בפנימיות לכ� ההסבר

להיות13רש"י צרי� שהמצורע לכ� שהסיבה מסביר,

איש בי� הרע... בלשו� ש"הבדיל משו� היא "בדד",

יהא הוא א� .15נבדל"14לרעהו,

צרי� שהמצורע לכ� שהסיבה לומר, יש זה ולפי

למחנה מחו� אפילו מחנות", לשלש "מחו� להימצא

"מדי�" לקליפת קשר לו שיש מפני היא מלשו�16ישראל, ,

ומריבה "הבדיל..."),17מדו� הוא לעיל, כאמור (שהרי,

ההיפ� שמהותהllknוזהו אחדות18הקדושה,

במחנה19ו"התכללות" אפילו להימצא יכול הוא אי� ולכ� .

הקדושה. במחנות ביותר הנמוכה בדרגה ישראל,

ג� יש בקדושה, המחנות לשלושת במקביל מכ�: יותר

התורה.1) קריאת – בסידורו

ח.2) יג, תזריע עה"ת בפירושו

בסופו*.3) שלו תפלות" ב"סדר

סתכ"ח.4) או"ח ושו"ע טור

(5– [המתורג� לקו"ש [וראה "טהרה" פרשת ספרי� בכמה נקראת שלכ�

מלהזכיר בכלל משתמט הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק ,227 ע' ח"א תש"ס] הוצאת

בחודש היו� רק בכתב) וכ� (בע"פ מזכיר הי' הפעמי� וברוב הזו, הפרשה ש�

.42 הערה לקמ� וראה וכדומה].

בכו"כ6) ששוה – גו' וידבר הפתיחה (אחרי הסדרה שהתחלת ובפרט

היא idz'סדרות) z`f.

ב).7) (יג, תזריע דפ' הכה�" אל ב"והובא משא"כ

בלקו"ת8) הקשה וכ� כא�. המור וצרור יקר כלי (עה"ת), ש"� הקשו: כ�

כא�. רמב"� ג� וראה סע"א. כה, פרשתנו

כא�.9) ואוה"ח רמב"� ראב"ע, ג� וראה כא�. וכי"ק ש"� הקשו: כ�

כא�.10) וחזקוני ספורנו

תהי'11) זאת – הוא זו פרשה של ענינה לזה: rxevndונוס� zxez�ולכ .

די� שהוא [ובפרט הכה�" אל "והובא שהדי� לומר, שנאמרoey`xdמסתבר

cin"ד ההקדמה לאחרי הפסוק) (z`f(ובאותו שנוגע די� הוא גו'"] l`תהי'

כ"א) כהונה, כבוד rxevndלעני� zxezl.

(צער),12) עונש ענינו מושבו למחנה מחו� ישב שבדד כיו� מזו: יתרה

ישתדל האפשרי.hrnlבטח בקירוב מושבו שיהי' ע"י בהבדידות

ע"ב.13) ריש טז, מערכי� מו. יג, תזריע

יבדל.14) דפוסי�: בכמה נבדל. ראשו�: בדפוס תרנ"ב. וילנא בדפוס כ"ה

"יהא"). תיבת (בהשמטת

(15– מ"ז) פ"א, (כלי� אותו משלחי� חומה מוקפות מעיירות שרק וא�

טמאי�. משאר עי"ז ונשתנה נבדל הרי

תקל.16) ע' ב') (כר� ש� ובאוה"ת ד כג, תזריע מלקו"ת להעיר

במק"מ17) (הובא יתרו ר"פ הלקוטי� ובס' ובל"ת א. סח, זח"ב ראה

ומריבה. איבה ובקליפה אהבה הוא בקדושה מדי�.. ש�): לזהר

לב.18) פרק תניא ג� ראה

איתא19) ד"ה פי"ז. ואיל�. פ"ג תרנ"ט החלצו ד"ה ד. פה, מטות לקו"ת

ריא). ע' תרנ"ט (ובסה"מ הנ"ל החלצו לד"ה בהוספה נדפס – בזח"ג

epeyl iabl my dltz 'lda epeyln miiepiy k"ek epaei dfae .dxcqd myl `le d`ixwd zlgzl `id my dpeekdy ,l"i la` ."rxevnd zxez 'idz z`f" :a"d b"it dltz 'lda (*

.b"deya ± 1 dxrd 58 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`xe .zeltz xcqa

rxevn zyxt zegiyÎihewl

כנאמר: – להבדיל זה", ב"לעומת (מחנות) דרגות שלוש

בי�20"וישלחו לנפש". טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מ�

ש"בדד קובעת, וההלכה ומצורע, אחרי�" "טמאי� יש אלו

עמו" יושבי� אחרי� טמאי� יהיו "שלא – –21ישב"

האחרי�. הטמאי� למחנות מחו� א� להיות צרי� המצורע

בסופו מגיעי� הרע, לשו� המדברי� היא: לכ� הסיבה

"לדבר לידי דבר בעיקר"22של וכופרי� ולכ�23באלקי� .

עבודה הנקראת ומקליפה אחרא מסטרא אפילו גרועי� ה�

אותו מגדירי� א� בקדושֿברו�ֿהוא, מודי� שה� 24זרה,

דאלקייא" .25"אלקא

בנגלה ה� – הזק� אדמו"ר פוסק זאת למרות א�

התורה26שבתורה בפנימיות לגבי27וה� –lkיהיה יהודי,

ש" שיהיה, "לאi`ceaמי כי תשובה", לעשות ידח28סופו

נדח", ממנו

הכה�" אל לעתיד) הבטחה (לשו� "והובא נאמר ולכ�

הקדושֿ הרי המחנות, לשלשת מחו� שנמצא מי שא� –

ה"כה�". אל יובא הוא דבר של שבסופו מבטיחו ברו�ֿהוא

תשובה" לעשות סופו ש"בודאי שההבטחה וכיו�

פי שעל מי לגבי א� לחזורepiprאמורה רצו� כלל לו אי�

הואב שרצונו מי לגבי א� מכ�, ויותר :jtidlתשובה,

נהיה רוחכ�... על "בידmiebk"...29"העולה זאת בכל ,

עליכ�" אמלו� "30חזקה... נאמר ולפיכ� –`aede�בלשו)

– הכה�" אל egxkציווי) lra.
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התשובה להתעוררות הגור� של`epiאמנ�, מצבו

הבטחת אלא ידחedÎjexaÎyecwd`האד�, "לא אשר ,epnn

שזקוק מי אצל א� קיימת היא כ� משו� ואשר נדח",

עליכ�", אמלו� חזקה... ל"ביד

שהתעוררות הקדושֿברו�ֿהוא, חפ� זאת בכל א�

דבר של בסופו תחדור ולכ�ezeiniptlהתשובה היהודי, של

ישפיע חזקה..." "ביד של שהעני� הקדושֿברו�ֿהוא, קבע

מצד תיעשה שהתשובה עצמו, היהודי של הנפש כוחות על

וכו'elyכוחותיו רגשותיו שכלו, רצונו, –ely.

הכה�", אל "והובא נאמר שבתחילה לכ� ההסבר זהו

למחנה...": מחו� אל הכה� "ויצא מכ� ולאחר

ידי על היא בתשובה, החזרה המצורע", "טהרת תחילת

מלמעלה, אור שלepi`yגילוי הרוחני ולמקו� למצב קשור

הכה�", אל "והובא של המשמעות וזוהי ולרצונו, המצורע

– ה"כה�" אל וממצבו ממקומו מובל מרצונו;jtidlשהוא

מחו� אל הכה� "ויצא להיות צרי� מכ� לאחר א�

הגשמי במקו� תשפיע התשובה שהתעוררות למחנה...",

המצ נמצא שש� בדרגה, כלומר, כדיוהרוחני, ורע,

מצד ג� אלא ה"כה�", מצד רק תיעשה לא ש"טהרתו"

וכו'envrה"מצורע" והכרתו רצונו מפני ,31.

של מקומו מצד א� נעשית שהטהרה כ� ידי על

שא� למחנה, מחו� – עצמו נהפכי�zepecfdה"מצורע"

גמור,32לזכויות מצדיק יותר נעלית לדרגה מגיע הוא הרי ,

למחנה" "חו� פע� א� היה לא .33אשר
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זו פרשה נקראה מדוע יוב� לעיל האמור כל לפי

בדורות ואילו תהיה", "זאת בש� הראשוני� בדורות

"מצורע": בש� נקראת היא האחרוני�

לנהורא",izin`dהמצב חשוכא "אתהפכא של

לאור ייהפ� עצמו לבוא34שהחוש� לעתיד רק יהיה כי35, .

ב.20) ה, במדבר

ש�.21) תזריע בפרש"י) (הובא תו"כ א. סז, פסחי�

צרעת.22) טומאת הל' סו� רמב"�

לקליפת23) שייכותו מפני כו' מחו� שנשלח – בפני� – להנ"ל השייכות

עפמש"נ: מובנת – d'מדי� znwpהו ש� בחי' נגד ממש הוא שמדי� י'במדי�,

.(19 בהערה (בהנסמ�

פכ"ד,24) ובתניא מגקה"ט). הוא חיות� והרי – אוה"ע (לעני� מנחות סו�

עיי"ש. כו'". רבונה את "יודעת עצמה ע"ז קליפת שג�

"האד�25) זה, שמטע� ש�, zi'בתניא epevx lr xaerdופחות גרוע הוא

ע"ב ריש ל, [וש� סת� העובר – ע"ז" הנקראת והקליפה אפי'yxetnמהס"א :

קלה]. עבירה

ש� בתניא י"ל: – דוקא במצורע הוא מחנות לג' מחו� ששילוח ומה

כפירה שהוא מרגיש שאינו לפי הוא עבירה עובר שאד� שזה מבואר, גופא

שעודנו לו נדמה ואדרבה ,ezecdiaכו'

להיות יכול עבירה בסת� dyecwcולכ�, dpgna�שנידו במצורע משא"כ ;

ש�). רמב"� (עיי� בעיקר" "כופרי� סופו ע"ש

סה"ג.26) פ"ד ת"ת הל'

ספל"ט.27) תניא

לשו�).28) (בשינוי יד יד, ש"ב

לב.29) כ, יחזקאל

לג.30) ש�,

התעוררותf"crראה31) עני� היינו הכה� אל והובא ב: כה, פרשתנו לקו"ת

להתלבש השוב המשכת היינו הכה� ויצא ואח"כ zeize`e.הרצוא.. milka

אז32) שג� א� – הכה�" אל "והובא תשובה,mc`dדכאשר בעל הוא

אור הגילוי מצד היא שהתשובה שייכתdlrnlnyמכיו� התשובה אי� ,

כ"א עצמ� הכה�mc`dlלהזדונות ד"ויצא התשובה משא"כ הזדונות. היו שבו

.34 הערה וראה גופא. להזדונות שייכת – גו'" למחנה מחו� אל

ה"ד.33) פ"ז תשובה הל' רמב"� ראה

מחו�34) אל הכה� ד"ויצא באופ� היא כשהתשובה דוקא שיי� שזה

היא התשובה כאשר ג� – הכה�" אל ד"והובא בהאופ� משא"כ למחנה".

באופ� רק היא מ"אתכפיא"), (שלמעלה ד"אתהפכא" החש�mewnyבאופ�

אבל לאור, (בסה"מl`נהפ� תרצ"ה ר"ה המש� (ראה נהפ� עצמו שהחש�

לנהורא"). חשוכא ב"אתהפכא פירושי� שני שישנ� פכ"ט, ח"ב) קונטרסי�

הוא,35) בזה שהפירוש יאיר", כיו� "ולילה יב) קלט, (תהלי� וכמ"ש

l"rlc�החש"envrוראה ועוד. ב. מג, ש"א פט"ז. הציצית ש' (אמ"ב יאיר"

פ"ה). השי"ת לגני באתי
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כנאמר: – להבדיל זה", ב"לעומת (מחנות) דרגות שלוש

בי�20"וישלחו לנפש". טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מ�

ש"בדד קובעת, וההלכה ומצורע, אחרי�" "טמאי� יש אלו

עמו" יושבי� אחרי� טמאי� יהיו "שלא – –21ישב"

האחרי�. הטמאי� למחנות מחו� א� להיות צרי� המצורע

בסופו מגיעי� הרע, לשו� המדברי� היא: לכ� הסיבה

"לדבר לידי דבר בעיקר"22של וכופרי� ולכ�23באלקי� .

עבודה הנקראת ומקליפה אחרא מסטרא אפילו גרועי� ה�

אותו מגדירי� א� בקדושֿברו�ֿהוא, מודי� שה� 24זרה,

דאלקייא" .25"אלקא

בנגלה ה� – הזק� אדמו"ר פוסק זאת למרות א�

התורה26שבתורה בפנימיות לגבי27וה� –lkיהיה יהודי,

ש" שיהיה, "לאi`ceaמי כי תשובה", לעשות ידח28סופו

נדח", ממנו

הכה�" אל לעתיד) הבטחה (לשו� "והובא נאמר ולכ�

הקדושֿ הרי המחנות, לשלשת מחו� שנמצא מי שא� –

ה"כה�". אל יובא הוא דבר של שבסופו מבטיחו ברו�ֿהוא

תשובה" לעשות סופו ש"בודאי שההבטחה וכיו�

פי שעל מי לגבי א� לחזורepiprאמורה רצו� כלל לו אי�

הואב שרצונו מי לגבי א� מכ�, ויותר :jtidlתשובה,

נהיה רוחכ�... על "בידmiebk"...29"העולה זאת בכל ,

עליכ�" אמלו� "30חזקה... נאמר ולפיכ� –`aede�בלשו)

– הכה�" אל egxkציווי) lra.

.„
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התשובה להתעוררות הגור� של`epiאמנ�, מצבו

הבטחת אלא ידחedÎjexaÎyecwd`האד�, "לא אשר ,epnn

שזקוק מי אצל א� קיימת היא כ� משו� ואשר נדח",

עליכ�", אמלו� חזקה... ל"ביד

שהתעוררות הקדושֿברו�ֿהוא, חפ� זאת בכל א�

דבר של בסופו תחדור ולכ�ezeiniptlהתשובה היהודי, של

ישפיע חזקה..." "ביד של שהעני� הקדושֿברו�ֿהוא, קבע

מצד תיעשה שהתשובה עצמו, היהודי של הנפש כוחות על

וכו'elyכוחותיו רגשותיו שכלו, רצונו, –ely.

הכה�", אל "והובא נאמר שבתחילה לכ� ההסבר זהו

למחנה...": מחו� אל הכה� "ויצא מכ� ולאחר

ידי על היא בתשובה, החזרה המצורע", "טהרת תחילת

מלמעלה, אור שלepi`yגילוי הרוחני ולמקו� למצב קשור

הכה�", אל "והובא של המשמעות וזוהי ולרצונו, המצורע

– ה"כה�" אל וממצבו ממקומו מובל מרצונו;jtidlשהוא

מחו� אל הכה� "ויצא להיות צרי� מכ� לאחר א�

הגשמי במקו� תשפיע התשובה שהתעוררות למחנה...",

המצ נמצא שש� בדרגה, כלומר, כדיוהרוחני, ורע,

מצד ג� אלא ה"כה�", מצד רק תיעשה לא ש"טהרתו"

וכו'envrה"מצורע" והכרתו רצונו מפני ,31.

של מקומו מצד א� נעשית שהטהרה כ� ידי על

שא� למחנה, מחו� – עצמו נהפכי�zepecfdה"מצורע"

גמור,32לזכויות מצדיק יותר נעלית לדרגה מגיע הוא הרי ,

למחנה" "חו� פע� א� היה לא .33אשר

.‰
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זו פרשה נקראה מדוע יוב� לעיל האמור כל לפי

בדורות ואילו תהיה", "זאת בש� הראשוני� בדורות

"מצורע": בש� נקראת היא האחרוני�

לנהורא",izin`dהמצב חשוכא "אתהפכא של

לאור ייהפ� עצמו לבוא34שהחוש� לעתיד רק יהיה כי35, .

ב.20) ה, במדבר

ש�.21) תזריע בפרש"י) (הובא תו"כ א. סז, פסחי�

צרעת.22) טומאת הל' סו� רמב"�

לקליפת23) שייכותו מפני כו' מחו� שנשלח – בפני� – להנ"ל השייכות

עפמש"נ: מובנת – d'מדי� znwpהו ש� בחי' נגד ממש הוא שמדי� י'במדי�,

.(19 בהערה (בהנסמ�

פכ"ד,24) ובתניא מגקה"ט). הוא חיות� והרי – אוה"ע (לעני� מנחות סו�

עיי"ש. כו'". רבונה את "יודעת עצמה ע"ז קליפת שג�

"האד�25) זה, שמטע� ש�, zi'בתניא epevx lr xaerdופחות גרוע הוא

ע"ב ריש ל, [וש� סת� העובר – ע"ז" הנקראת והקליפה אפי'yxetnמהס"א :

קלה]. עבירה

ש� בתניא י"ל: – דוקא במצורע הוא מחנות לג' מחו� ששילוח ומה

כפירה שהוא מרגיש שאינו לפי הוא עבירה עובר שאד� שזה מבואר, גופא

שעודנו לו נדמה ואדרבה ,ezecdiaכו'

להיות יכול עבירה בסת� dyecwcולכ�, dpgna�שנידו במצורע משא"כ ;

ש�). רמב"� (עיי� בעיקר" "כופרי� סופו ע"ש

סה"ג.26) פ"ד ת"ת הל'

ספל"ט.27) תניא

לשו�).28) (בשינוי יד יד, ש"ב

לב.29) כ, יחזקאל

לג.30) ש�,

התעוררותf"crראה31) עני� היינו הכה� אל והובא ב: כה, פרשתנו לקו"ת

להתלבש השוב המשכת היינו הכה� ויצא ואח"כ zeize`e.הרצוא.. milka

אז32) שג� א� – הכה�" אל "והובא תשובה,mc`dדכאשר בעל הוא

אור הגילוי מצד היא שהתשובה שייכתdlrnlnyמכיו� התשובה אי� ,

כ"א עצמ� הכה�mc`dlלהזדונות ד"ויצא התשובה משא"כ הזדונות. היו שבו

.34 הערה וראה גופא. להזדונות שייכת – גו'" למחנה מחו� אל

ה"ד.33) פ"ז תשובה הל' רמב"� ראה

מחו�34) אל הכה� ד"ויצא באופ� היא כשהתשובה דוקא שיי� שזה

היא התשובה כאשר ג� – הכה�" אל ד"והובא בהאופ� משא"כ למחנה".

באופ� רק היא מ"אתכפיא"), (שלמעלה ד"אתהפכא" החש�mewnyבאופ�

אבל לאור, (בסה"מl`נהפ� תרצ"ה ר"ה המש� (ראה נהפ� עצמו שהחש�

לנהורא"). חשוכא ב"אתהפכא פירושי� שני שישנ� פכ"ט, ח"ב) קונטרסי�

הוא,35) בזה שהפירוש יאיר", כיו� "ולילה יב) קלט, (תהלי� וכמ"ש

l"rlc�החש"envrוראה ועוד. ב. מג, ש"א פט"ז. הציצית ש' (אמ"ב יאיר"

פ"ה). השי"ת לגני באתי



rxevnכו zyxt zegiyÎihewl

מצדו שרק ית', עצמותו גילוי יהיה לגביוed36`אז אשר ,

"אתהפכא" מתאפשרת שווי�, וחוש� .37אור

"רחוקי�" היו עדיי� כאשר הראשוני�, בדורות ולכ�,

הכה� "ויצא של העני� בעול� האיר ולא דלעתיד, מהגילוי

מצד תהיה המצורע שטהרת – למחנה..." מחו� אל

הכה�" אל "והובא רק אז היה ובגלוי – עצמו ,38המצורע

כי "מצורע", בש� בתורה הפרשה אז נקראה לא עדיי�

מצד ולא מלמעלה, גילוי מצד היא המצורע טהרת כאשר

מצדו המצורע, הרי עצמו, התהפ�elyהמצורע לא –

אור". ל"תורה

לבוא שלעתיד שידעו, כיו� החוש�`okא� ייהפ�

"זאת בש� לפרשה קראו לאור, שלעתיד39didzעצמו ,"

ל"תורה".didz"zxezלבוא ייהפ� המצורע – המצורע"

במפורש נכללו לא המצורע" "תורת המלי� (א) אבל

בלבד רמז ה� תהיה" "זאת המלי� אלא הפרשה, בש�

"זאת בש� (ב) המצורע". בלשו�didzל"תורת ,"cizr,

יותר. מאוחר רק יתרחש שהדבר מדגישי�,

"עקבתא הנקראי� האחרוני�, בדורות זאת, לעומת

`giync�יהודי משיח. של ענינו ישראל אצל מורגש "

כתלנו" אחר עומד זה "הנה שמשיח מכ�,40חשי� ויותר ,

משיח מכ�, ויותר וחרכי�, חלונות יש כבר זה בכותל

שאנו (אלא עלינו החרכי�" מ� מצי� החלונות מ� "משגיח

הכותל – ש"כתלנו" משו� רק אותו, רואי� –eplyאיננו

מ"מצורע" א� ישראל עושי� ולכ� פרשה41מסתירו),

"ולילה42בתורה – שלעתיד הגילוי בתורה מאיר כבר כי ,43

יאיר". כיו�

(d"kyz rxevn t"y zgiyn)

שלהיותו36) (א� גבול הבלי אור מצד אפילו אור, בחי' מצד משא"כ

הערה לעיל (ראה דאתהפכא הא' אופ� – החש� במקו� ג� הוא בא בל"ג,

הוא גופא ה"אור" שבעני� (ורק "אור" בגדר מוגדר שהוא מכיו� – מ"מ) ,(34

.46 ע' לעיל וראה גופא. החש� את להפו� ביכלתו אי� בל"ג),

מצד37) רק הוא לאור החש� את להפו� שהכח פל"ד, הנ"ל המש� ראה

להאיר שביכלתו מה – בעצמו נושא� שהוא כמו והחש� האור כי העצמות.

ש�. לעיל וראה יכול. כל ית' שהוא מה – שלא וביכלתו

של38) מעלבונה לבריות לה� אוי מכרזת קול בת ויו� יו� בכל שהרי

לבני� אוי ואומר כארי שואג הקב"ה לילה בכל וג"פ מ"ב) פ"ו (אבות תורה

שהשמיט וצע"ק ס"א. או"ח טושו"ע – כו' אז יתפלל שלכ� א. ג, (ברכות כו'

אדה"ז בשולחנו).z"cdnaזה

התורה.39) זו זאת ב): (נג, ממנחות להעיר

והקדושה"40) ב"הקריאה (נדפס אדמו"ר מו"ח לכ"ק קורא" "קול ראה

משיח. על זה דמפרש שסז) ע' ח"ה שלו אג"ק תש"א. סיו�

ש�.41) ובפרש"י חלאי� סובלי סע"א: צח, סנה' ראה

נקי'42) בלשו� בבחר� "טהרה", זו לפ' לקרוא הנוהגי� טע� י"ל ועפ"ז

המפורש בשמה לה לקרוא הו"ל טפי דלכאורה א� – נהור") "סגי (וע"ד:

תהי'" "זאת כי – תהי'" "זאת להרמב"� תפלות ובסדר רס"ג מורה`epiבסידור

] "מצורע" כו',daxc`eלעני� נהפ� לא שעכשיו מדגיש עתיד, לשו� – תהי' :

נקי' בלשו� שבוחרי� ורק "מצורע", לה כשקוראי� משא"כ בפני�]. כנ"ל

ע"ד – טהרתו" "יו� כבר שעתה זה בש� שנרמז וי"ל הטע�. (כפשטות

בפני�). המבואר

(43.35 הערה לעיל וראה ש�. תהלי�

•
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·
פרות ותשע אדומה: פרה מהל' פ"ג סו� רמב"�
הבית שחרב עד זו במצוה משנצטוו נעשו אדומות
עזרא, עשה שנייה רבינו, משה עשה ראשונה בשנייה,
המל� יעשה והעשירית הבית, חורב� עד מעזרא ושבע

עכ"ל.1המשיח אכי"ר יגלה מהרה

כמה בה שנחלקו מ"ה פ"ג פרה במשנה ומקורו
תשע או שבע שני, בית חורב� עד היו אדומות פרות
כדעת פסק והרמב"� עשא�") "מי מונה (והמשנה
יעשה "והעשירית ומוסי� פרות, תשע שהיו חכמי�

כו'". המשיח המל�

אלא ישראל, ימי דברי ספר איננו היד ספר דהרי וצ"ע
וא"כdkldספר הספר) בהקדמת הרמב"� (וכמוש"כ

הלכה בספר נפק"מ במש�2למאי שנעשו הפרות מספר
ועוד) ע"ב ה, יומא הש"ס (בלשו� ובפרט הדורות,

הוה". דהוה "מאי

הרמב"� דברי בסיו� יותר גדולה והתמיהה
אכי"ר" יגלה מהרה המשיח המל� יעשה "והעשירית
שה� ש"י"ל רז"ל במדרשי אפילו מוזכר אינו שזה

הרמב"� לדברי .3המקור

בדברי ההוספה את להסביר היה אפשר לכאורה
(עכ"פ המשיח" המל� יעשה "והעשירית הרמב"�
הלכתא ג� בספרו מביא והרמב"� דהיות בדוחק)

פרה יעשה ג� המשיח שהמל� איפוא כתב למשיחא,
יגלה4אדומה "מהרה ההוספה צ"ב שעדיי� אלא ,

בספר מקו� אי� שלכאורה לבקשהdkld5אכי"ר"
המשיח ביאת על .6ותפלה

לכתבהו צרי� היה לזה, מקו� שיש את"ל אפילו
וי"ב בפי"א המשיח מל� בעני� עוסק שבה� בפרקי�

המשיח וימות משיח בדיני מלכי� זה7דהלכות ואי� ,
על ותפלה בקשה של לשו� כותב הרמב"� אי� שש�
עוסק שאינו אדומה פרה בהלכות ודוקא המשיח ביאת
משיח (ועני� אדומה פרה בהל' אלא המשיח בעני� כלל

זו?! תפלה מוסי� הוא אגב) בדר� רק בא

·

Â
בהקד� בזה ע"יiepiyנראה הדברי� הבאת באופ�

ז"ל דהנה במשנה, מבוארי� שה� מכפי הרמב"�
לשריפת קוד� ימי� שבעת מ"א: פ"ג בפרה המשנה
ללשכה מביתו הפרה את השור� כה� מפרישי� הפרה

הימי� ז' כל עליו ומזי� כו' הבירה חטאותlknשע"פ
מימות נעשו אשר אדומות פרות כל (מאפר ש� שהיו

למשנה הרמב"� פי' כו', לזה8משה ובהמש� ע"כ, (9

עושי� משבע מצאו לא ש�: ה' במשנה שאמרו הוא
ומי ומאחת, משני� משלש מארבע מחמשה משש

וכו'. עזרא והשניה משה עשה הראשונה עשא�,

אלעזר1) ע"י (ובהפועל, רבנו" משה "עשה הואodkdע"ד כי (

אבל כה� ע"י העשירית דפרה הבפועל ועד"ז כו', וציווה והורה "רבנו"
המשיח. המל� הוא כי דדוד יו"ח ע"י והציווי ההוראה

שאינ�2) עניני� הובאו שלפעמי� במשנה אבלdkldמשא"כ .

ולהעיר עשא�"). "מי נפק"מ למאי (שמתר� ש� אחרונה משנה ראה
וזורקו. ד"ה מ"ג ש� מתויו"ט

השירי�3) שיר התורה מאור ולהעיר הרמב"�. מקור וחיפוש וצ"ע
(ראה המשיח לימות תהיה שהעשירית אחד בספר וראיתי בתחלתו:
משיח). ע"י (או בימוה"מ שהעשירי עניני� מכו"כ ולהעיר .(1 הערה
אומות; עשר ארצות כיבוש וכו'; דבנ"י העשירי מני� העשירית; שירה
יו"ד. אות תורה מעשה מדרש וראה וכו'. דביהמ"ק דכינור נימי� עשר

שיקויי�4) יצווה המשיח שמל� קמ"ל מאי כי דוחק. לכאורה אבל
אדומה. פרה לעשות התורה ציווי

הרמב"�5) כשמוסי� וכתn"ditaמשא"כ ד"ה חלק פ' (סנהדרי�
ב וכ� onizשניה) zxb`הוצאת ראה ש�, הערבי במקור ג� (וכ"ה

עשר שמונה חוקת: ר"פ בחיי וראה יגלה". "מהרה זו תפלה קאפח)

המשיח מל� לשרו� עתיד עשירית כו' epiniaהפרות dxdna,ע"כ
טמאי בעוונותינו ואנחנו בסופה: טז) (יט, חוקת פר' מרמב"� ולהעיר
ע"כ. בימינו במהרה רצו� יהי וכ� אמ� כו' עלינו יערה עד כו' הגלות

את6) להביא הרמב"� צרי� ה"יד" מישראלdklddבספר שאד�
היסוד ש�, סנהדרי� פיה"מ (ראה המשיח ביאת על להתפלל צרי�

" לפנינו): בפיה"מ משא"כ קאפח, (בתרגו� e`ealהי"ב lltzdle,("

מהל' פ"ב (וראה אהבה בסו"ס שלו תפלות בסדר הרמב"� מביא ואכ�
ה"ד ש� פ"א הרמב"� כל' (שתוכנה י"ח בתפלת הנוסח ה"ג) תפלה
ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שה� הדברי� כל "שאלת
לכלול מקו� מה אבל המשיח, ביאת על התפלות כולל) כול�", הצבור

התפלה את היד המשיח?elyבספר לביאת
דשני7) שהכותרת שי) רפד. – (ויניציאה דפוסי� שישנ� ועד

ומלחמות מלכי� "הלכות היא אלו giyndפרקי� jlneשהיצ"ל או ."

f"ptl.ה"ב תשובה מהל' בפ"ט
רע"א.8) ד. יומא רש"י ש�. ורע"ב בר"ש ועד"ז ש�,
ש�.9) המשניות מפרשי ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נח יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, בו כותב אשר כבר קנה הבית חומה, ודר בה.

ומהנכון שיערוך בביתו החדשה התועדות בה ידובר דברי תורה ודברי התעוררות ביראת שמים 

ואהבת השם, שזהו חינוך המתאים של בית איש הישראלי.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט ולחג הפסח כשר ושמח.
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פרות ותשע אדומה: פרה מהל' פ"ג סו� רמב"�
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עזרא, עשה שנייה רבינו, משה עשה ראשונה בשנייה,
המל� יעשה והעשירית הבית, חורב� עד מעזרא ושבע

עכ"ל.1המשיח אכי"ר יגלה מהרה

כמה בה שנחלקו מ"ה פ"ג פרה במשנה ומקורו
תשע או שבע שני, בית חורב� עד היו אדומות פרות
כדעת פסק והרמב"� עשא�") "מי מונה (והמשנה
יעשה "והעשירית ומוסי� פרות, תשע שהיו חכמי�

כו'". המשיח המל�

אלא ישראל, ימי דברי ספר איננו היד ספר דהרי וצ"ע
וא"כdkldספר הספר) בהקדמת הרמב"� (וכמוש"כ

הלכה בספר נפק"מ במש�2למאי שנעשו הפרות מספר
ועוד) ע"ב ה, יומא הש"ס (בלשו� ובפרט הדורות,

הוה". דהוה "מאי

הרמב"� דברי בסיו� יותר גדולה והתמיהה
אכי"ר" יגלה מהרה המשיח המל� יעשה "והעשירית
שה� ש"י"ל רז"ל במדרשי אפילו מוזכר אינו שזה

הרמב"� לדברי .3המקור

בדברי ההוספה את להסביר היה אפשר לכאורה
(עכ"פ המשיח" המל� יעשה "והעשירית הרמב"�
הלכתא ג� בספרו מביא והרמב"� דהיות בדוחק)

פרה יעשה ג� המשיח שהמל� איפוא כתב למשיחא,
יגלה4אדומה "מהרה ההוספה צ"ב שעדיי� אלא ,

בספר מקו� אי� שלכאורה לבקשהdkld5אכי"ר"
המשיח ביאת על .6ותפלה

לכתבהו צרי� היה לזה, מקו� שיש את"ל אפילו
וי"ב בפי"א המשיח מל� בעני� עוסק שבה� בפרקי�

המשיח וימות משיח בדיני מלכי� זה7דהלכות ואי� ,
על ותפלה בקשה של לשו� כותב הרמב"� אי� שש�
עוסק שאינו אדומה פרה בהלכות ודוקא המשיח ביאת
משיח (ועני� אדומה פרה בהל' אלא המשיח בעני� כלל

זו?! תפלה מוסי� הוא אגב) בדר� רק בא

·

Â
בהקד� בזה ע"יiepiyנראה הדברי� הבאת באופ�

ז"ל דהנה במשנה, מבוארי� שה� מכפי הרמב"�
לשריפת קוד� ימי� שבעת מ"א: פ"ג בפרה המשנה
ללשכה מביתו הפרה את השור� כה� מפרישי� הפרה

הימי� ז' כל עליו ומזי� כו' הבירה חטאותlknשע"פ
מימות נעשו אשר אדומות פרות כל (מאפר ש� שהיו

למשנה הרמב"� פי' כו', לזה8משה ובהמש� ע"כ, (9

עושי� משבע מצאו לא ש�: ה' במשנה שאמרו הוא
ומי ומאחת, משני� משלש מארבע מחמשה משש

וכו'. עזרא והשניה משה עשה הראשונה עשא�,

אלעזר1) ע"י (ובהפועל, רבנו" משה "עשה הואodkdע"ד כי (

אבל כה� ע"י העשירית דפרה הבפועל ועד"ז כו', וציווה והורה "רבנו"
המשיח. המל� הוא כי דדוד יו"ח ע"י והציווי ההוראה

שאינ�2) עניני� הובאו שלפעמי� במשנה אבלdkldמשא"כ .

ולהעיר עשא�"). "מי נפק"מ למאי (שמתר� ש� אחרונה משנה ראה
וזורקו. ד"ה מ"ג ש� מתויו"ט

השירי�3) שיר התורה מאור ולהעיר הרמב"�. מקור וחיפוש וצ"ע
(ראה המשיח לימות תהיה שהעשירית אחד בספר וראיתי בתחלתו:
משיח). ע"י (או בימוה"מ שהעשירי עניני� מכו"כ ולהעיר .(1 הערה
אומות; עשר ארצות כיבוש וכו'; דבנ"י העשירי מני� העשירית; שירה
יו"ד. אות תורה מעשה מדרש וראה וכו'. דביהמ"ק דכינור נימי� עשר

שיקויי�4) יצווה המשיח שמל� קמ"ל מאי כי דוחק. לכאורה אבל
אדומה. פרה לעשות התורה ציווי

הרמב"�5) כשמוסי� וכתn"ditaמשא"כ ד"ה חלק פ' (סנהדרי�
ב וכ� onizשניה) zxb`הוצאת ראה ש�, הערבי במקור ג� (וכ"ה

עשר שמונה חוקת: ר"פ בחיי וראה יגלה". "מהרה זו תפלה קאפח)

המשיח מל� לשרו� עתיד עשירית כו' epiniaהפרות dxdna,ע"כ
טמאי בעוונותינו ואנחנו בסופה: טז) (יט, חוקת פר' מרמב"� ולהעיר
ע"כ. בימינו במהרה רצו� יהי וכ� אמ� כו' עלינו יערה עד כו' הגלות

את6) להביא הרמב"� צרי� ה"יד" מישראלdklddבספר שאד�
היסוד ש�, סנהדרי� פיה"מ (ראה המשיח ביאת על להתפלל צרי�

" לפנינו): בפיה"מ משא"כ קאפח, (בתרגו� e`ealהי"ב lltzdle,("

מהל' פ"ב (וראה אהבה בסו"ס שלו תפלות בסדר הרמב"� מביא ואכ�
ה"ד ש� פ"א הרמב"� כל' (שתוכנה י"ח בתפלת הנוסח ה"ג) תפלה
ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שה� הדברי� כל "שאלת
לכלול מקו� מה אבל המשיח, ביאת על התפלות כולל) כול�", הצבור

התפלה את היד המשיח?elyבספר לביאת
דשני7) שהכותרת שי) רפד. – (ויניציאה דפוסי� שישנ� ועד

ומלחמות מלכי� "הלכות היא אלו giyndפרקי� jlneשהיצ"ל או ."

f"ptl.ה"ב תשובה מהל' בפ"ט
רע"א.8) ד. יומא רש"י ש�. ורע"ב בר"ש ועד"ז ש�,
ש�.9) המשניות מפרשי ראה
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לדי� בהמש� הנ"ל ההלכה את מביא ברמב"� אבל
xg`10,אפרה כל את חולקי� היו חלקי� ושלשה וז"ל:

לכל מתחלק ואחד המשחה בהר ואחד בחיל נית� אחד
הכהני� היו המשמרות לכל שמתחלק זה המשמרות,
מזי� ישראל היו המשחה בהר שנית� זה ממנו מקדשי�
שנאמר ומוצנע, מוכ� היה בחיל שנית� וזה ממנו
למשמרת ישראל בני לעדת והיתה ט) יט, (במדבר
פרה כל מאפר מצניעי� היו וכ� ממנו, שמצניעי� מלמד
ספ"ג ש� ממשנה והוא עכ"ל, בחיל ששורפי� ופרה

ובהמש� ספ"ג, ש� הרמב"�dflותוספתא כותב
כו'". פרות "ותשע

סדר דלפי העני�, בתוכ� עיקרי חילוק בזה ויש
במש� שנעשו דפרות זה עני� מתייחס הרי המשנה

לצור� הפרה לעשיית הפרה,yeniydהדורות, באפר
הפרה את השור� הכה� על הפרה מאפר .11שמזי�

לההלכה בהמש� זה עני� בא ברמב"� משא"כ
שיהיה פרה" כל "מאפר להצניע ודי�zxnynlשצרי� ,

שאינו פשוטו, מידי יוצא מקרא אי� הרי "למשמרת"
להזאה מוכ� שיהא כדי שכשמו12רק ענינו עיקר אלא
מוצנע יהא שהאפר הוא שחלקzxnynlכ� והיינו ,df

כחלק חיוב רק אינו א�z`fdnמהאפר כי אדומה, פרה
למשמרת מוצנע צ"ל פרה מכל שאפר מיוחד די� הוא
מטומאת לטהר הזאה לצור� לו צריכי� היו לא (אפילו

מת).

שאי"ז ד"למשמרת" החיוב בגדר נראה זה ולפי
למשמרת מאפרה להצניע שצרי� פרה כל על חיוב
לכל וחלק לכהני� חלק האפר מ� לקחת שצרי� (ע"ד

חיוב הוא א� כי icinzeישראל) illkשתמיד ,jixv

zxnynl rpven dxt xt`n didiy�מוכ" הרמב"� כל' ,

מה)13ומוצנע" (פרשה הרס"ג zxnynl"ופרה14ובלשו�

xczaמשומר יהא שהדבר "למשמרת" של עני� שזהו ,"

החיוב שלגבי נמצא ועפ"ז תמיד, שיימצא באופ�
חפצא כמו ה� אדומות פרות העשר כל ד"למשמרת"

zg`תמיד "למשמרת" פרה אפר יש כול� שע"י ,15.

‚

Â
את ומנה הביא שלכ� הרמב"�, דברי יבוארו עפי"ז
שני, בית חורב� ועד משה מזמ� שעשו הפרות תשע

שיהא דצרי� כנ"ל שהוא המצוה גדר על cinzלהורות

במש� דלכ� "למשמרת", הפרה עשוlkמאפר הדורות
פרה אפר היה שתמיד ומכא� אדומה, וכדיוק16פרה ,
נעשו אדומות פרות "תשע הרמב"�: eehvpynלשו�

ef devnaאפר היה שתמיד בשנייה", הבית שחרב עד
"למשמרת". הפרה

]c"reאחר במקו� הרמב"�17שנתבאר דהביא בהא
רבינו" משה שעשה "משכ� עני� הבחירה בית הל' ריש

ihxte,בגלגל שהעמידו משכ� שבזה, השתלשלות
המקדש שנבנה עד וגבעו�, נוב שילה, משכ�
הוה"? דהוה "מאי צ"ב בזה ג� דלכאורה בירושלי�,
בית בני� על שהציווי ש� הרמב"� שדעת דלפי
ח) כה, (שמות מקדש" לי מ"ועשו נלמד ,18המקדש

נמצא לא"י, ישראל נכנסו בטר� עוד במדבר שנאמר
מצוה היא מביאzicinzשזו ולכ� הזמני�, לכל

שנבנה עד המשכ� נבנה היה אי� האריכות כל הרמב"�
מקדש" לי "ועשו שמצות להורות בירושלי�, המקדש
לפני ג� הדורות כל במש� קיימוה ולכ� תמידית היא

לירושלי�]. שבאו

ברמב"�10) הובא כו', החטאות מכל שמזי� שבמשנה הנ"ל ודי�
f"ptl.ה"ו ב בפ,

ע"א11) ח. יומא מ"א. ש� פרה (ראה יוהכ"פ לפני הכה"ג על וכ�
וש"נ).
(12" הרמב"� לשו� כדיוק בו, נכלל ג"ז שלכאורה okenא�

(וכ� ש� פרה למשנה מפרשי� ראה הבאה). הערה (וראה ומוצנע"
מ� הפרה, את השור� וכה� הכה"ג על מזי� שהיו להרמב"�) בפיה"מ
.8 שבהערה יומא בפרש"י וכ"ה למשמרת, (בחיל) המוצנע האפר
(קצא, מה פרשה הרס"ג לסהמ"צ פרלא הרי"פ ביאור בארוכה וראה
פרה מהל' (פ"ב היד שבס' להעיר אבל ס"ה. בפני� לקמ� שהובא א)

ה"ד) יוה"כ עבודת מהל' בפ"א וכ� ואיל�. ה"ד שהואl`אדומה נזכר
ש� תויו"ט ט). יט, (חוקת עה"ת פרש"י וראה בחיל. הנתו� מהאפר

ואכ"מ. ספ"ג,
אפרה13) "שיהיה ס"ה לקמ� שהובא הרמב"� מלשו� onefnולהעיר

הכוונה ש� אבל כנ"ל. הרס"ג לשו� הוא ועד"ז אליו" שיצטר� למי
" ש�) בסהמ"צ (בלשונו מוכ� znשיהיה z`neh zxdhlהשימוש היינו ,"

שמוצנע החלק משא"כ אדומה, פרה עשיית מטרת עיקר שזהו בפועל, בו
כו'. מוצנע במקו� מציאותו עצ� הוא ענינו עיקר למשמרת,

הדרש�14) משה מר' חוקת מפרש"י ולהעיר ש�. שלו בסהמ"צ
שמור העגל שפשע כמו "למשמרת, אדומה) פרה פרשת (בסו�

zexecl."

הפרה15) את השור� הכה� על להזות החיוב טע� עפ"ז ויומתק
מאחת, עכ"פ מזי� מכול� מצאו לא א� (ורק ש�" שהיו חטאות "מכל
מספר ג� הרמב"� שמביא הרמז) (ע"ד יומתק ובזה .2 הערה כנ"ל
מספר שהוא פרות, עשר שה� בזה כי כו'), נעשו מתי רק (ולא הפרות
הפרדס ס' טו. ג, לשמות מהראב"ע (להעיר אחת עשיריה של�, (אחד)
מלשו� ולהעיר אחת. חפצא ה� יחד שכולו מודגש ועוד), ב, שער

" עשירית").zixiyrdeהרמב"� יעשה המשיח "והמל� (ולא כו'" יעשה
ש�)16) מהרז"ו ופי' משה (וידי ו פי"ט במדב"ר ממחז"ל ולהעיר

לעול�. קיי� משה של פרה דאפר ,8 שבהערה יומא בפרש"י ג� הובא
ושפ"ח גו"א מ"ה. ש� אחרונה משנה מ"ג. ש� פרה תויו"ט וראה
ב). (שנט, פרה לפ' דרוש תושב"כ חלק של"ה ב. יט, חוקת לפרש"י
אלה כל (ולא ועזרא משה רק הזכיר שהרמב"� זה יומתק ועפ"ז
מדגישי� ועזרא משה כי ש�) במשנה שנזכרו א� הפרות, שאר שעשו
וכנ"ל סע"א) ט, סוטה (ראה נצחיי� משה ידי דמעשה הנצחיות, עני�
כא, סנהדרי� (ראה כמשה שקול ועזרא כלה; לא שלו פרה דאפר
כיבוש שדוקא הבחירה בית מהל' ספ"ו מרמב"� ולהעיר סע"ב),

לעת"ל. קדשה עזרא וקידוש
כט.17) סי' ח"א בש"ס וביאורי� חידושי� .304 ע' חט"ז לקו"ש
יבחר18) אשר המקו� "והיה גו'", תדרשו "לשכנו הפסוק מ� ולא

ריש לח"מ ש�. לרמב"� כס"מ ראה יא). ש� ה. יב, (דברי� וגו'", ה'
ש�. חדו"ב ש�. ובהנסמ� ואיל�, 298 ע' ש� לקו"ש מלכי�. הל'

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

למשיחא הלכתא ג� בספרו הרמב"� שכלל וכיו�
הבית שחרב עד היה אי� רק (לא להביא הוצר� כנ"ל,
העתיד ב"בני� זה ציווי יתקיי� אי� ג�) אלא בשנייה,
ה"ד), ש� ביהב"ח הל' הרמב"� (לשו� להבנות",

המשיח" המל� יעשה .19"והעשירית

הרמב"� שהוסי� מה ג� לבאר היה אפשר ובזה
חיוב שיש שכיו� יגלה", אפרicinz"מהרה שיהיה

אדומה פרה שמצות איפוא יוצא למשמרת, zyxecפרה

פרה אפר לעשות שיוכלו כדי המשיח יגלה ,20שמהרה

מקו� בשו� פרה אפר שאי� ורגע רגע בכל שהרי
הציווי קיו� בשלימות חסר הרי ישראל של ממושבות�

cinzyלעיל להמבואר ובפרט למשמרת, פרה אפר צ"ל
שחסר זמ� שכל נמצא אחת, חפצא כמו ה� הפרות שכל
הפרות של בה"למשמרת" חסר מסויימת פרה אפר

zencewd.(ואכ"מ)

„

‡
כי מספיק, זה אי� מורהzehytול� הרמב"� לשו�

dltzeשהיא dywaשכתב וכמו המשיח, לגילוי
" מהx"ik`"21בפירוש לדוכתה, תמיהה הדרא וא"כ ,

ה"יד". בספר המשיח לביאת תפלה של עני�

של לעני� בזה הרמב"� שמרמז ,dkldובע"כ

לשונו בדיוק הלכות לרמז הרמב"� של דרכו וכידוע
שלו חידוש בזה כשיש (ובפרט ההלכות סדר ודיוק

שהרמב"�yxetnשאינו זה בנדו"ד ועד"ז וכו'), בש"ס
כותבה ב) המשיח, וגילוי ביאת בעני� תפלה מוסי� א)
בהלכות אלא משיח" ב"הלכות לכאורה במקומה שלא

הוא אגב), בדר� מוזכר משיח (שעני� אדומה פרה
של עני� בזה .dkldמלמד

וכל ה"א: מלכי� מהל' בפי"א הרמב"� כתב דהנה
מי או בו מאמי� שאינו ez`ialמי dkgn epi`yהוא כו'

די שלא והיינו עכ"ל, רבינו ובמשה בתורה כו' כופר
שעליו א� כי המשיח בביאת שמאמי� zeewlבזה

zetvle�שעני שכש� מוב� וא"כ המשיח, לביאת
עני� הוא המשיח בביאת החיובicinzהאמונה כ� ,

חיוב הוא לביאתו צרי�icinzלחכות מישראל שכ"א ,

cinz�שאומרי כפי יותר, ועוד למשיח, ולחכות לקוות
קוינו לישועת� "כי meidבתפלה lk."

" של זה לשו�dkgnועני� שכפשטות לביאתו"
שהוא מכ� נובע בעלמא, ידיעה ולא הרגש הוא ההלכה
זמ� וכל המשיח, ביאת בלי שלימות לו שאי� מרגיש
תמידית בתקוה עומד הוא ולכ� "חסר", הוא בא שלא

שמי שבשעה מוב� וממילא המשיח, dkgnyלביאת

למשיח, השיי� עני� שהוא איזה מזכיר המשיח לביאת
רגשי אצלו הדבר מעורר אזי אגב, בדר� הוא ואפילו

נעשה וממילא למשיח, איפואekxv22jixveצפיה
שיתמלא זה על מהרהepexqg23להתפלל שיזכה ,

המשיח. לביאת ובהקד�

התפלה את שהכניס בזה הרמב"� שנתכוו� וזהו
וכתבה "מהרה", הדגיש ועוד אכי"ר", יגלה "מהרה

עני�ly`דוקא צ"ל כמה עד הלכה להורות במקומה,
אגב בדר� המשיח עני� בא אפילו לביאתו", "מחכה

"מהרהxg`24ובעני� תפלה אצלו לעורר הדבר צרי� ,

אכי"ר" .25יגלה

(zweg zyxtl '` dgiy gk wlg y"ewl)

(19.15 הערה לעיל וראה
"מהרה20) לשו� הרמב"� שנקט יומתק "יבוא",dlbiעפ"ז (ולא "

בכ"מ הרגיל מהל'z`iaכלשו� פ"ג הרמב"� לשו� וכ"ה המשיח,
ש� פי"ב מלכי�, מהל' רפי"א הי"א. נזירות מהל' פ"ד ה"ו. תשובה
המצב על מורה המשיח גילוי כי (5 הערה לעיל ראה אבל ה"ב,
הל' (רמב"� כו' ביהמ"ק בני� לאחר דוקא שזהו ודאי" ד"משיח
רמב"� (ראה ביהמ"ק צ"ל האפר שלעשיית ומכיו� ה"ד), פי"א מלכי�
"מהרה צ"ל האפר עשיית שבשביל הרי ה"ה) אדומה פרה מהל' פ"ד

dlbiמשה פרת של שאפרו לזה הרמב"� בזה מרמז ואולי דוקא. "

ולעת"ל לעול� הנסמ�dlbiקיי� ראה כו'). ממנו (ג�) (ויקדשו האפר
.16 בהערה

ליתא.21) רמ רומי שבדפוס להעיר אבל
שיהא22) כ� זו מצוה חיוב ה"ב: תפלה מהל' פ"א רמב"� ראה

עכ"ל, ובתחינה בבקשה לה� צרי� שהוא צרכיו שואל ואח"כ כו' אד�
שורש להצ"צ סהמ"צ וראה ,6 בהערה לעיל הועתק ה"ד ש� וראה

(וש"נ). בתחלתו התפלה מצות
כבהערה23) צרכיו, בקשת התפלה, עני� ותוכ� מצות שזוהי

הקודמת.

כשנזכר24) ולא אדומה, פרה בהל' כא� דוקא זו הלכה שהודיע ומה
בתוכ�, שייכות שיש במקו� בוחר כי הא' בפע� משיח ע"ד ב"יד"

.137 ע' כח חלק שיחות בלקוטי ועי'
"מהרה25) זו תפלה הרמב"� מוסי� טע� מה לשאול אי� כמוב�

ולא אדומה פרה בהלכות דוקא אכי"ר" mrtיגלה lka'בס שמזכיר
ע"ד ספרהיד הוא הרמב"� כנ"ל כי להודיעdkldמשיח, וענינו ,

(לא הוא זו תפלה הרמב"� שמוסי� זה בעניננו. ועד"ז התורה, הלכות
בכל כ� לעשות שהי"ל לשאול מקו� היה שאז הרמב"� בהנהגת פרט

כ� עושה הוא ובמילא שבזה, ההלכה להודיע א�) כי ופע�, mrtפע�

zg`דוגמא אחת. פע� רק שנזכרות היד בספר ההלכות שאר וכמו ,
איש נח נח תולדות אלה מקרא): של (פשוטו עה"ת בפרש"י ג� לדבר
(משלי שנאמר בשבחו ספר והזכירו הואיל ובפרש"י נח), (ר"פ צדיק
צדיק שנזכר פע� שבכל מצינו לא ומ"מ לברכה", צדיק זכר ז) י,
לקוטי ש�, רש"י במפרשי השקו"ט (ראה בשבחו" "סיפר בתורה
כוונת כי בפשטות, והתירו� ואכ"מ), ואיל�, 37 ע' סו� ח"ה שיחות
כ� לכתוב די ולזה זו, הנהגה ללמדנו היא הוראה) (לשו� התורה

וק"ל. אחד, במקו�
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למשיחא הלכתא ג� בספרו הרמב"� שכלל וכיו�
הבית שחרב עד היה אי� רק (לא להביא הוצר� כנ"ל,
העתיד ב"בני� זה ציווי יתקיי� אי� ג�) אלא בשנייה,
ה"ד), ש� ביהב"ח הל' הרמב"� (לשו� להבנות",

המשיח" המל� יעשה .19"והעשירית

הרמב"� שהוסי� מה ג� לבאר היה אפשר ובזה
חיוב שיש שכיו� יגלה", אפרicinz"מהרה שיהיה

אדומה פרה שמצות איפוא יוצא למשמרת, zyxecפרה

פרה אפר לעשות שיוכלו כדי המשיח יגלה ,20שמהרה

מקו� בשו� פרה אפר שאי� ורגע רגע בכל שהרי
הציווי קיו� בשלימות חסר הרי ישראל של ממושבות�

cinzyלעיל להמבואר ובפרט למשמרת, פרה אפר צ"ל
שחסר זמ� שכל נמצא אחת, חפצא כמו ה� הפרות שכל
הפרות של בה"למשמרת" חסר מסויימת פרה אפר

zencewd.(ואכ"מ)

„

‡
כי מספיק, זה אי� מורהzehytול� הרמב"� לשו�

dltzeשהיא dywaשכתב וכמו המשיח, לגילוי
" מהx"ik`"21בפירוש לדוכתה, תמיהה הדרא וא"כ ,

ה"יד". בספר המשיח לביאת תפלה של עני�

של לעני� בזה הרמב"� שמרמז ,dkldובע"כ

לשונו בדיוק הלכות לרמז הרמב"� של דרכו וכידוע
שלו חידוש בזה כשיש (ובפרט ההלכות סדר ודיוק

שהרמב"�yxetnשאינו זה בנדו"ד ועד"ז וכו'), בש"ס
כותבה ב) המשיח, וגילוי ביאת בעני� תפלה מוסי� א)
בהלכות אלא משיח" ב"הלכות לכאורה במקומה שלא

הוא אגב), בדר� מוזכר משיח (שעני� אדומה פרה
של עני� בזה .dkldמלמד

וכל ה"א: מלכי� מהל' בפי"א הרמב"� כתב דהנה
מי או בו מאמי� שאינו ez`ialמי dkgn epi`yהוא כו'

די שלא והיינו עכ"ל, רבינו ובמשה בתורה כו' כופר
שעליו א� כי המשיח בביאת שמאמי� zeewlבזה

zetvle�שעני שכש� מוב� וא"כ המשיח, לביאת
עני� הוא המשיח בביאת החיובicinzהאמונה כ� ,

חיוב הוא לביאתו צרי�icinzלחכות מישראל שכ"א ,

cinz�שאומרי כפי יותר, ועוד למשיח, ולחכות לקוות
קוינו לישועת� "כי meidבתפלה lk."

" של זה לשו�dkgnועני� שכפשטות לביאתו"
שהוא מכ� נובע בעלמא, ידיעה ולא הרגש הוא ההלכה
זמ� וכל המשיח, ביאת בלי שלימות לו שאי� מרגיש
תמידית בתקוה עומד הוא ולכ� "חסר", הוא בא שלא

שמי שבשעה מוב� וממילא המשיח, dkgnyלביאת

למשיח, השיי� עני� שהוא איזה מזכיר המשיח לביאת
רגשי אצלו הדבר מעורר אזי אגב, בדר� הוא ואפילו

נעשה וממילא למשיח, איפואekxv22jixveצפיה
שיתמלא זה על מהרהepexqg23להתפלל שיזכה ,

המשיח. לביאת ובהקד�

התפלה את שהכניס בזה הרמב"� שנתכוו� וזהו
וכתבה "מהרה", הדגיש ועוד אכי"ר", יגלה "מהרה

עני�ly`דוקא צ"ל כמה עד הלכה להורות במקומה,
אגב בדר� המשיח עני� בא אפילו לביאתו", "מחכה

"מהרהxg`24ובעני� תפלה אצלו לעורר הדבר צרי� ,

אכי"ר" .25יגלה

(zweg zyxtl '` dgiy gk wlg y"ewl)

(19.15 הערה לעיל וראה
"מהרה20) לשו� הרמב"� שנקט יומתק "יבוא",dlbiעפ"ז (ולא "

בכ"מ הרגיל מהל'z`iaכלשו� פ"ג הרמב"� לשו� וכ"ה המשיח,
ש� פי"ב מלכי�, מהל' רפי"א הי"א. נזירות מהל' פ"ד ה"ו. תשובה
המצב על מורה המשיח גילוי כי (5 הערה לעיל ראה אבל ה"ב,
הל' (רמב"� כו' ביהמ"ק בני� לאחר דוקא שזהו ודאי" ד"משיח
רמב"� (ראה ביהמ"ק צ"ל האפר שלעשיית ומכיו� ה"ד), פי"א מלכי�
"מהרה צ"ל האפר עשיית שבשביל הרי ה"ה) אדומה פרה מהל' פ"ד

dlbiמשה פרת של שאפרו לזה הרמב"� בזה מרמז ואולי דוקא. "

ולעת"ל לעול� הנסמ�dlbiקיי� ראה כו'). ממנו (ג�) (ויקדשו האפר
.16 בהערה

ליתא.21) רמ רומי שבדפוס להעיר אבל
שיהא22) כ� זו מצוה חיוב ה"ב: תפלה מהל' פ"א רמב"� ראה

עכ"ל, ובתחינה בבקשה לה� צרי� שהוא צרכיו שואל ואח"כ כו' אד�
שורש להצ"צ סהמ"צ וראה ,6 בהערה לעיל הועתק ה"ד ש� וראה

(וש"נ). בתחלתו התפלה מצות
כבהערה23) צרכיו, בקשת התפלה, עני� ותוכ� מצות שזוהי

הקודמת.

כשנזכר24) ולא אדומה, פרה בהל' כא� דוקא זו הלכה שהודיע ומה
בתוכ�, שייכות שיש במקו� בוחר כי הא' בפע� משיח ע"ד ב"יד"

.137 ע' כח חלק שיחות בלקוטי ועי'
"מהרה25) זו תפלה הרמב"� מוסי� טע� מה לשאול אי� כמוב�

ולא אדומה פרה בהלכות דוקא אכי"ר" mrtיגלה lka'בס שמזכיר
ע"ד ספרהיד הוא הרמב"� כנ"ל כי להודיעdkldמשיח, וענינו ,

(לא הוא זו תפלה הרמב"� שמוסי� זה בעניננו. ועד"ז התורה, הלכות
בכל כ� לעשות שהי"ל לשאול מקו� היה שאז הרמב"� בהנהגת פרט

כ� עושה הוא ובמילא שבזה, ההלכה להודיע א�) כי ופע�, mrtפע�

zg`דוגמא אחת. פע� רק שנזכרות היד בספר ההלכות שאר וכמו ,
איש נח נח תולדות אלה מקרא): של (פשוטו עה"ת בפרש"י ג� לדבר
(משלי שנאמר בשבחו ספר והזכירו הואיל ובפרש"י נח), (ר"פ צדיק
צדיק שנזכר פע� שבכל מצינו לא ומ"מ לברכה", צדיק זכר ז) י,
לקוטי ש�, רש"י במפרשי השקו"ט (ראה בשבחו" "סיפר בתורה
כוונת כי בפשטות, והתירו� ואכ"מ), ואיל�, 37 ע' סו� ח"ה שיחות
כ� לכתוב די ולזה זו, הנהגה ללמדנו היא הוראה) (לשו� התורה

וק"ל. אחד, במקו�



ל
אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל פעלים

מלאכתו מלאכת ה' כו' הרב דוד שי'

שלום וברכה!

על טהרת  ישראל  בני  לחנך  בקדש,  בו מכהן  להמוסד  בסמוך  דירה  להודעתו אשר שכרו  במענה 

הקדש, על ידי לימוד תורה חדורה יראת שמים והדרכה בקיום מצותי'.

יהי רצון שיקוים בבית זה מאמר רז"ל דירה נאה מרחבת דעתו של אדם, דעת טהור בלשון הרמב"ם, 

דעת עליון בלשון תורת החסידות, שעל ידי זה מתקיים פתגם חז"ל דעת קנית מה חסרת.

שאז יהיו גם כלי הדירה וכל עניני הדירה והדרים בתוכה, ראוים לדירת אדם העליון כביכול )עיין 

תקו"ז ת"ו כב, ב(.

שזהו תפקידו של כל אחד ואחת מבני ישראל לעשות לו ית' דירה בתחתונים, וכמו שכתוב ועשו לי 

מקדש ושכנתי בתוכם, - בתוך כל אחד ואחת מישראל.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין, ימי בנינם בית בישראל, ימי חתונתם בשעה טובה ומוצלחת.

וחיות  אור  חדורים  והמצוה  התורה  על  מיוסד  עד,  עדי  בנין  בנינם  יתקין  האדם  יוצר  אשר 

חסידותי.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

 ב"ה,  ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אד"ש והקודמיו.

יורהו דרך  - יש לשאול דעת רופא שבודאי  במה שכותב אודות התוצאות משתית ארבע כוסות, 

להכנת היין באופן שלא יגע בבריאותו ובמילא יבטלו התוצאות אודותן כותב.

במ"ש אודות המחשבות של הסבתא שלו שתליט"א, שמציירת במחשבתה ענינים המבלבלים - יש 

או  לעניני' תקרא  ומתאים  פרוטות לצדקה,  יום בבקר איזה  בכל  וכן שתפריש  לבדוק המזוזות בחדרה, 

יספרו לה לפני הליכתה לישון, מסיפורי נשיאנו הק' וסיפורי חסידים בכלל, ובטח אומרת קריאת שמע שעל 

המטה עכ"פ פרשה ראשונה וברכת המפיל.

ולהפצת המעינות  יהדות בכלל  לעניני  ימי חג הפסח הבע"ל  לניצול  ישנה תכנית מסודרה  בודאי 

חוצה ביחוד, והוא מהפעילים בזה, ומעורר גם את חבריו לפעולות בזה.

בברכה שהשי"ת ישמור את הוריו שליט"א בכ"מ שהם ויוצאים בחסד וברחמים מן המיצר אל 

המרחב ובברכה לחג פסח כשר ושמח ולבשו"ט.
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ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò

106áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì



oqipלב 'b iyily mei Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ג' שלישי יו�

.onwl y"nk -106- ...m` elit` epiide -106- zxaern dpyl xeriy dxen

,íéðt ìk ìò Baì úBîeìòúåegeka oi`y cala ef `l :xnelk - §©£¦©¨¨¦
xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl

dad`d z`zirahda zelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqndegen,

oevx zxivil `iand xac ,eal zenelrza zexxerzda didze

,zeevne dxez miiwl ,egena

mr ,oci lr ,wacidl ick

,d"awdàéä ÷ø,dad`d - ©¦
ála úøzñî úøàLð¦§¤¤§ª¤¤©¥
äúéäL Bîk dúãìBúk§§¨¨§¤¨§¨

äãBáòä íã÷- Ÿ¤¨£¨
d''awdl dad`dyk

dpi`e ,ixnbl zxzqen

- dceard oipr zxxernéøä£¥
Bæ äãBáò,d`xie dad` iybx zexxerzd ila caer `edy - £¨

ãeøtä íìBòa ähîì úøàLð9"úBîìBòä úeiðBöéç" àø÷pä ,10, ¦§¤¤§©¨§¨©¥©¦§¨¦¦¨¨
.zenlerd ly zewl`d ody ,"zexitq"d `id "zenlerd zeinipt" -

`xwpy dnl xywa `id dzr da miwqer ep`y dbxcd eli`e

,"zenlerd zeipevig"da ïéàå,ef dceara -ììkéìå úBìòì çk §¥¨Ÿ©©£§¦¨¥
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä úBøéôñ øNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa§¦¦§¨¥¤¥¤¤§¦©§§¤¨

,àìéòì àçøt àì ¯ eîéçøe eìéçc àìác íéðewzaenke - ©¦¦¦§¨§¦§¦¨¨§¨§¥¨

.dlrnl zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a aezky

dtr oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky

od d`xide dad`d ,lyn jxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd

,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d

,d`xie dad` ila dceara

"miitpk"d ixd zexqg

,dlrnl dze` elriyàìå§¨
í÷éîìe à÷ìñì àìëé̈§¨§©§¨§¥©

.'ä íã÷ef dcear oi`e - ¨¨
iptl cenrle zelrl dleki

`id dceardyk wx .d"awd

`id - d`xie dad` jezn

.'d iptl dlrnl dler

dad` zexxerzd ilay epcnly dny ,owfd epax xiaqn ,oldl

m` wx df oi` ,'"d mcw" dlrnl zelrl dceard geka oi` ,d`xie

wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt myl dceara wqer `ed

miyp` zeevnk" ,inzq ote`a m` ik ,dipt mey ila dceara

mb ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn libx `edy iptn - "dcneln

dad` ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl `ly" z`xwp ef dcear

.d`xie

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLäîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîî,íBìLå ñç äiðt Bæéà íeLjezn dceara wqer `edyk - ©¨§¥§¦¨©§¨

o`k miiw `l` ,"dnyl"d f` xqgy cala ef `l ,zinvr dipt

;ely zinvrd diptd llba z`f dyer `ed ixdy ,dnyln "jtid"d

áeúkL Bîk àlà11: ¤¨§¤¨
úåöî éúBà íúàøé éäzå"©§¦¦§¨¨¦¦§©
Leøt ,"äãnìî íéLðà£¨¦§ª¨¨¥
ìbøäL ìbøä úîçî¥£©¤§¥¤ª§©

Búeðèwî12BìébøäL , ¦©§¤¦§¦
ãnìåàøéì Baøå åéáà B §¦§¨¦§©¦¨

Bðéàå .Bãáòìe 'ä úà¤§¨§§¥
÷ñBò,zeevnae dxeza - ¥

ìék ,Lnî dîLweqrl - ¦§¨©¨¦
dcearaìéà Lnî dîL ¦§¨©¨¦

úeøøBòúä àìa øLôà¤§¨§Ÿ¦§§
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`eìk ìò íéiòáhä©¦§¦¦©¨
øzñäî ïàéöBäì ,íéðẗ¦§¦¨¥¤§¥
çîa éelébä ìà álä©¥¤©¦©Ÿ©

,íéðt ìk ìò Baì úBîeìòzåxxerle xevil egeka oi` m` - §©£¦©¨¨¦
xxerl ,xen`k ,eilr - dad`d z` yibxi aldy ,eala dielb dad`

.eal mlrdae egena ybxezy ,zxzeqnd dad`d z` zegtd lkl

.zeevn miiwle dxez cenll zepekpe oevx ea zxxern efk dad` mb

dcearl daiq deedn ,zxzeqnd dad`d ly dzexxerzd mby ixd

dad`dn d`vezk d`a ,ef dceara weqrl zepekpd ,oky ,ef

`edyk ,mxa .zxzeqnd

dad`d z` xxern epi`

`idy zexnl .zxzeqnd

oi` ,eal zenelrza zniiw

exxerl daiq deedn `id

`linne - dceara weqrl

,ef dceara "dnyl"d xqg

- ?dnl jk lkeBîk ék¦§
øác äNBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤¨¨
úàlîì Bøáç ìéáLa¦§¦£¥§©§Ÿ
BáäBà ïk íà àlà BðBöø§¤¨¦¥£
éà Ck ,epnî àøé Bà¨¥¦¤¨¦

ì úBNòì øLôàBîL ¤§¨©£¦§
úàlîì úîàa Cøaúé¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ

BðBöø,d''awd ly -ãáì §§©
BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå Búáäà úeøøBòúäå ïBøëæ éìa§¦¦§§¦§§©£¨§¦§¨§¨§Ÿ©£©§

.íéðt ìk ìò Baì úBnìòúågena dad`d z` zegtl xekfiy - §©£ª¦©¨¨¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô

åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå

כא�9. אומר שהרי וצע''ק היצירה. בעול� ג� שאפ''ל � רפ''מ לקמ� ËÓÏ‰'''ראה ‰¯‡˘�'� בקו''א. ˘ËÈÏ''‡.ועיי� ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.10

� ויצירה''. עשי' רבי�, לשו� � ''העולמות'' מוב� הנ''ל ˘ËÈÏ''‡.''ע''פ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.11.יג כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה י"ל שאז � ט"ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני בא� "משא"כ

תורה ע"פ נמצא וצ"ל בכאו"א, נמצא שזהו מפני � בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). גו"'.˘ˆÂÂÈ˙‰(שבסו� לבני� ושננת�

oqip 'c iriax mei Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ד' רביעי יו�

.xdfa y"nk -cp- ...dnyl `ly wqeryke -106- zxaern dpyl xeriy dxen

- ekeza xxer `l `ed df xac mb m` ,j` .eal zenelrza dxxerie

mey el oi`y zexnl ,d"awd oevx `lnl ick ziyrp ezcear oi`

.ezelibx llba dze` dyer `ed `l` ,ef ezceara zinvr diptíâå§©
dcáì äáäà`ed m` mb ©£¨§©¨

dad` ekeza dlbne xxern

ef m` j` ,d''awdldad`

calaekeza xxeriy ilan

,d`xi mbúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥
,"äãBáò" íLa`id m` - §¥£¨

,ziyrpäàøé éìaäàzz,dpezgz d`xi -àéäL ,úBçôì- §¦¦§¨©¨¨§¨¤¦
,dpezgzd d`xid,ìàøNé ìk áìa úøzñîdceard :xnelk - §ª¤¤§¥¨¦§¨¥

dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad` zexxerzd jezn dyer `edy

mya z`xwpdcearz`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn` ;

,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn

cark - drnyn dcear

,epec` z` zxynd

jezn xwira d`a ezceary

z` ez`xiepec`enk `ly ;

xwira eia` oevx `lnny oa

oeikne .eil` ezad` jezn

"dcear"l aygp df oi` - d`xid dxqgy.ïn÷ì øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥§©¨
.`''n wxta

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLdceara xqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
yexita ziyrp dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly ''dnyl''d ef

wx ,dnyl `lyìúBéäì ïBâk ,Bîöò ãBáëì äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§©§§¦§
àðåb éàäëe íëç ãéîìz,dnecke -ãvnL äiðt dúBà éæà ©§¦¨¨§©©§¨£©¨§¦¨¤¦©
úLaìúî dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤

äøBzäå ,BúøBúacnly - §¨§©¨
,dipt dze` jeznàéä¦

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
,äòL éôì úBtìwä- ©§¦§¦¨¨

,dry itl wx `id zelbd

,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨
,íìBòì äàeôø äàéánL¤§¦¨§¨¨¨
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL¤§¤©

BúøBzdipt jezn cnly - ¨
,dtilw ly.Bnò äáL̈¨¦

eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
äëøáì íðBøëæ13íìBòì" : ¦§¨¦§¨¨§¨
'eëå íãà ÷ñòé,dxeza - ©£Ÿ¨¨§

,dnyl `ly elit`CBznL¤¦
ì àlLì àa dîL"dîL ¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

BôBñ éàcåaL ,éàcåa§©©¤§©©
epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâa Bà äæ ìebìâa äáeLz úBNòì©£§¨§¦§¤§¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤

.çcð,d"awdn "gcp" miieqn onfa didy in mb -x`yi `l,gcip ¦¨
xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza xefgi seq seq ,`l`

ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly dxezd mb dyecwl

`ed "dnyl `ly"ny `l `ed xn`nd yexity ixd ."dnyl"l

leki`edy `l` ,"dnyl"l ribdli`ceadxizie" ."dnyl"l ribi

eli`k (dlri) avnl dyrii - dnyl `ly cnly dn mb ,efn

- "dnyl dligzkln cnlp.`"hily x"enc` w"k zxrdlk

ly dipt myl ,dnyl `ly ynn `ed cenildyk `ed xen`d

.invr ceakì àì ,íúñ äNBòLk Càì àlL àìå dîLdîL ©§¤¤§¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨
äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà ¯¥©¨¨¨¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨¤

ìãenìì óøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî íb éøä ,dîL ¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥§¦
,àìéòì àçøôe äæ,dlrnl dlere -Ba Laìúð àlL øçàî ¤¨§¨§¥¨¥©©¤Ÿ¦§©¥

.dâðc ätì÷ íeL ïéãò- £©¦§¦¨§Ÿ©
jezn cnl `l `ed ,ixdy

cenil okle) zinvr dipt

,ely oey`xd dxezd`l

(dbep ztilwa zelba did

wx o`k xqg did

dler df okl ,"dnyl"d

eze` lr xfeg `edyk ,zrk

.dnyl cenilïëìå§¨¥
."'eë íãà ÷ñòé íìBòì"§¨©£Ÿ¨¨
dxqg xy`k mb ,dxeza -

,ik ,dnyl dpeekd

ribi "dnyl `ly"dn

"dnyl"l envr cenild

,daeyz ici lr `wec e`le)

ecnly dn z` dlrnd

ici lr (`l` ,dnyl `ly

.dnyl jezne xac eze` ycgn cnliyàlL älôúa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨¦§¦¨¤Ÿ
,äðeëadpeek jezn dlitz dze` ,okn xg`l lltzn `ed m`y - §©¨¨

,dpeekd da xqg didy zncewd dlitzd mb dler -áeúkL Bîk§¤¨
øäfa14:oeeikny ,"oexg` qxhpew"a oldl aezk ,dlitzl xy`a ©Ÿ©

y ,xacd witqn okl ,minyl `id (dlitza) ezpeekylk jyna

jezn zg` dlitz ,dpyd lk ly zelitzd lkn ,sxhvz ,dpyd

,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek

(dpeeka dnly zg` dlitz ztxhvn ,dpyd lk jynay cr

.dpyd lk jyna lltzdy zelitzd lk dlrnl f` zeler

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ

ãðéàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

ב.13. כג, נזיר ב. נ, �14.פסחי� ב''. רמה, לזח''ב הכוונה ˘ËÈÏ''‡.''כנראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰
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ניס� ד' רביעי יו�

.xdfa y"nk -cp- ...dnyl `ly wqeryke -106- zxaern dpyl xeriy dxen

- ekeza xxer `l `ed df xac mb m` ,j` .eal zenelrza dxxerie

mey el oi`y zexnl ,d"awd oevx `lnl ick ziyrp ezcear oi`

.ezelibx llba dze` dyer `ed `l` ,ef ezceara zinvr diptíâå§©
dcáì äáäà`ed m` mb ©£¨§©¨

dad` ekeza dlbne xxern

ef m` j` ,d''awdldad`

calaekeza xxeriy ilan

,d`xi mbúàø÷ð dðéà¥¨¦§¥
,"äãBáò" íLa`id m` - §¥£¨

,ziyrpäàøé éìaäàzz,dpezgz d`xi -àéäL ,úBçôì- §¦¦§¨©¨¨§¨¤¦
,dpezgzd d`xid,ìàøNé ìk áìa úøzñîdceard :xnelk - §ª¤¤§¥¨¦§¨¥

dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad` zexxerzd jezn dyer `edy

mya z`xwpdcearz`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn` ;

,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn

cark - drnyn dcear

,epec` z` zxynd

jezn xwira d`a ezceary

z` ez`xiepec`enk `ly ;

xwira eia` oevx `lnny oa

oeikne .eil` ezad` jezn

"dcear"l aygp df oi` - d`xid dxqgy.ïn÷ì øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥§©¨
.`''n wxta

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLdceara xqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
yexita ziyrp dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly ''dnyl''d ef

wx ,dnyl `lyìúBéäì ïBâk ,Bîöò ãBáëì äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨¦§©§§¦§
àðåb éàäëe íëç ãéîìz,dnecke -ãvnL äiðt dúBà éæà ©§¦¨¨§©©§¨£©¨§¦¨¤¦©
úLaìúî dâðc ätìwä©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤

äøBzäå ,BúøBúacnly - §¨§©¨
,dipt dze` jeznàéä¦

CBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§
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íéøîà éèå÷éì
éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
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íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
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ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää

áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå

ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã
:('åë

,dlrnl dlery lew deedznàúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§¨§¨
ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe2'eëdxezd zelew - §¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦

''miriwx mirwea''e dlrnl miler dlitzde:(mixacd lkn

xdef''ay mixen`ddlrnl miler dxezd ixeaicy ,mi`ex ep` ''

.''miriwx mirwea''eBîëe§
÷eñt ìò øäfa áeúkL3: ¤¨©Ÿ©©¨

ìëa íãàì ïBøúi äî"©¦§§¨¨§¨
úçz ìîòiL Bìîò£¨¤©£Ÿ©©

"LîMädf weqt lr - ©¨¤
wxy ,l"f epinkg mixne`

y "lnr"azgzoi` ,ynyd

lnr"a eli`e ,oexzi mc`l

ik ,oexzi mc`l yi "dxez

ik ,ynyd zgz dppi` dxez

m`dlrnleli`e - ynydn

:df weqt lr xn`p "xdf"a

,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§¨§¨
.'eë déø÷é ïéâa ãéáò éà- ¦¨¦§¦§¨¥

`ed m` ,dxez lnr elit`y

mb `ed ,ceak liaya dyrp

mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok

."oexzi dn" xn`p eilräæå§¤
:eøîàLl''f epinkg -4: ¤¨§

ïàëì àaL éî éøLà"©§¥¦¤¨§¨
Leøt ,"Bãéa Bãeîìúå§©§§¨¥
íìBòa ähîì øàLð àlL¤Ÿ¦§©§©¨¨¨

.äfädid ecenil :xnelk - ©¤
cnly dxezde "dnyl"

eli`e ;dlrnl dzlr

`ly" `ed cenildyk

epcnl ,mipt lk lr .dfd mlera dhnl dxezd f` zx`yp - "dnyl

oi`y zexnl ,"dcneln miyp` zevn" cvn `ed cenild m`y

oi` - d`xie dad` ly "dnyl"d ea xqgy `l` ,dipt myl cenild

oi` ,zn`a ,recn .zepeilrd zexitqa dlrnl dler cenil eze`

,ixnbl cg` xac ixd md d"awde dxezd - ?dlrnl dler ef dxez

dlrnl `ed ixd oeilrd oevxde ,d"awd ly epevx `id dxezd ixdy

"dpeek"l wwcfdl dxezd lr ,`eti` ,recn ,zepeilrd zexitqdn

?"d`ixa"de "dxivi"d zenleray zexitqa dci lr zelrzdl ick

`edy oeilrd oevx ixd `id dxezd la` ,zewl` od zexitqd ,mpn`

:"`ipz"d oeylae !?zexitqdn dlrnléøa àLã÷å àúéøBàc óàå-C §©§¨§¨§ª§¨§¦
,ãç àlk àeä,cg` xac md d''awde dxezd -àeäL,d''awd ª¨©¤

BðBöøe,dxez -ãçàly "dpeek"d dxqgyk ,`eti` ,recn - §¤¨
`edy dxeza "dnyl"dlrnl zelrl ef dxez geka oi` ,cnel

xacnd mc` ly exeaic :oldl owfd epax xiaqn - ?zexitq xyra

ixaca o`k xaecny zexnl okle ,inyb xeaic `ed ,dxezd ixac

a dqekn dpi` mday ziwl`d zeigdy ,dyecwmze`miyeal

j` ,dfd mleray miinybd mixacd x`y ly zeigd z` miqknd

`id ,miinybd mixacd z` llk jxca dignd ziwl`d zeigdy oeeik

.dxez ly miinybd mixeaica mb miiw df xac ixd - znvnevn zeig

ody zepeilrd zexitqa zelrl mileki dl` mixeaic oi` okle

mda yi m` wxe .zewl`

dpeekdzipgexddad` ly

dad`d f` zelrn - d`xie

dxezd ixac z` d`xide

mda `hazne zexitql

oeilrd oevxdieliba-éøä£¥
éøa àLã÷àeä-C- ª§¨§¦

,d''awdìk àlîî eäéà¦§©¥¨
,äåLa ïéîìòlka `vnp - ¨§¦§¨¤

,deeya zenlerdìò óàå§©©
íéåL úBîìBòä ïéà ïë ét¦¥¥¨¨¨¦

éepMäå ;íúìòîaoiay - §©£¨¨§©¦
,edpynl cg` mleràeä

,íéìa÷îäîzeigd z` - ¥©§©§¦
,ziwl`d:úBðéça 'áa- §§¦

`hazn zepiga izya

cg` mler oiay lcadd

:edpynlíéðBéìòäL ,'àä̈¤¨¤§¦
mi`xapde zenlerd -

,mipeilrdäøàä íéìa÷î§©§¦¤¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb øúBé¥§¨§¥¥

;íéðBzçzäîmilawn md ¥©©§¦
xy`n daxda dlecb dx`d

zenlerd milawny dx`dd

;mipezgzd mi`xapde

,úéðMäå,dipyd dpigad - §©¥¦
:`ed ,mipezgze mipeilr oiay lcadd `hazn daíéìa÷nL- ¤§©§¦

,mipeilrd;íéðBzçzák Ck ìk íéaø íékñîe íéLeáì éìa- §¦§¦§©¦©¦¨¨§©©§¦
,mikqne miyeal daxd jk lk ila `id ,mipeilrd milawny dx`dd

:mipezgzd ici lr dx`dd zlawa xacdy enkàeä äfä íìBòå§¨©¤
ìôMä íìBòz`hazn ezeltye -:úBðéça 'áa:zexen`d -ék ¨©¨¨§§¦¦
BaL äøàää,dfd mlerd z` dignd ziwl`d zeigd -úîöîöî ©¤¨¨¤§ª§¤¤

,úàæ íâå ,éîLâå éøîç àeä ïëìå ,ïBøçàä äö÷ ãò ãàîsqepe - §Ÿ©¨¤¨©£§¨¥¨§¦§©§¦§©Ÿ
,dipyd dpigad jklàéäea dyeal ,znvnevnd dx`dd - ¦

ìk úBéçäì dâð útì÷a äLaìúpL ãò ,íéaø íékñîe íéLeáìa¦§¦§©¦©¦©¤¦§©§¨¦§¦©Ÿ©§©£¨
,äfä íìBòaL íéøBähä íéøác,mincewd miwxta epcnly itke - §¨¦©§¦¤¨¨©¤

zeig milawn ,dfd mleray mixzende mixedhd mixacd lky

mbe dyecwle aehl mb milvepn zeidl milekie ,"dbep ztilw"n

,jkn jtidlàeä íììëáemleray mixedhd mixacd lk jeza - ¦§¨¨
,dfdúøaãnLk ,ïëìå ;íãàaL úøaãnä úéðeiçä Lôðytpd - ¤¤©¦¦©§©¤¤¤¨¨¨§¨¥§¤§©¤¤

,zipeigdúBiúBà ïäL óà ,äðek àìa älôúe äøBz éøác¦§¥¨§¦¨§Ÿ©¨¨©¤¥¦
úéðeiçä LôpaL dâð útì÷ ïéàå ,úBLBã÷ììk ìécáî Cñî §§¥§¦©Ÿ©¤©¤¤©¦¦¨¨©§¦§¨

íéøîà éèå÷éì
éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã

108'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
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àìù 'éô åãéá åãåîìúå

ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå .æä"åòá äèîì øàùð
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
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àéäL Bîk ,ïäa úLaìîä Cøaúé BúMã÷ ìò úBqëìe øézñäì§©§¦§©©§ª¨¦§¨¥©§ª¤¤¨¤§¤¦
úéðeiçä LôpaL Cøaúé BúMã÷ ìò äqëîe úøzñî©§¤¤§©¨©§ª¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¦

,íéìèa íéøác úøaãnLkdqkn ,milha mixac mixacnyk - §¤§©¤¤§¨¦§¥¦
,d''awd ly ezyecw lr dxizqne dbep ztilwúéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦

íéiç éìòa øàLaL¤¦§¨©£¥©¦
,íéøBähämda mby - ©§¦

dcina dbep ztilw dqkn

zyecw lr xzeia dax

;mday d''awdúéìc óàå§©§¥
dépî éeðt øúà5,zexnl - £©¨¦¥

,d"awdn iept mewn oi`y

`vnp jxazi `edy ixd

drya mb zipeigd ytpa

mixac zxacn `idy

zipeigd ytpa e` ,milha

,cvik .miig ilra x`y ly

ztilwy ,xnel jiiy ,`eti`

lr llka my dqkz dbep

xne` ?d"awd ly ezyecw

:owfd epax jk lrìkî¦¨
ìëc eîéúñ eäéà íB÷î̈¦§¦§¨

ïéîéúñ6,`ed d''awd - §¦¦
lkn ''xzzqn''d

,mixzzqndìà" àø÷ðå§¦§¨¥
"øzzñî7,xizqn `edy - ¦§©¥

,mi`xapdn envríâå§©
úeèMtúäå äøàää©¤¨¨§¦§©§
Cøaúé epnî úeiçä©©¦¤¦§¨¥
íéLeáìa úøzzñî¦§©¤¤¦§¦
,íéîeöòå íéaø íékñîe§©¦©¦©£¦

;dâð Leáìa äøzzñðå äLaìúpL ãòzexzzqde zeyalzd - ©¤¦§©§¨§¦§©§¨¦§Ÿ©
mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id dbep ztilw yeala ef

ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd ytpa e` ,milha

;mixizqnd mikqne miyeala dyealúBiúBàa ïk ïéàM äî©¤¥¥¨¦
äaøcàc ,älôúe äøBz éøác ìL úBLBãwä,jtidl -útì÷ ©§¤¦§¥¨§¦¨§©§©¨§¦©

ìéòì økæpk ,Bæ äMã÷a úììëðå áBèì úëtäúî dâð8,ixd - Ÿ©¦§©¤¤§§¦§¤¤¦§ª¨©¦§¨§¥
miyeald mda miniiw `ly cala ef `l ,dlitze dxez ixeaicay

zktdp dnvr dbep ztilw ,jtidl `l` ,dbep ztilw ly mikqnde

llbay ,dipyd dpigal xy`ae - dyecwl dl` mixeaic ici lr

,jka ixd ,ltyd mler `ed dfd mlerd ,miaxd mikqnde miyeald

mlerd ipipr x`y xy`n dlitzde dxezd ixeaic ixnbl mipey

z` dignd ziwl`d dx`ddy ,dpey`xd dpigal rbepa eli`e ;dfd

dxezd ixeaic mieey - xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd ipipr

mixeaic mpid md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde

:"`ipz"d oeylae - miinybkîïäaL äøàää íB÷î ìixeaica - ¦¨¨©¤¨¨¤¨¤
,dlitzde dxezdãò íeöîö úðéçáa àéä ,Cøaúé BúMãwî¦§ª¨¦§¨¥¦¦§¦©¦§©

.éîLb àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷zexnl ,okle - ¨¤¨©£¥©©¤©§©¦©§¦
dxezd=) "cg `lek d"aewe `ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y

zipgexd "dpeek"d mda dxqg m` ,z`f lka ,(cg` xac md d"awde

zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki md oi` ,d`xie dad` ly

xg`n ,zewl` ody

- mday ziwl`d dx`ddy

.xzeia znvnevnìáà£¨
äøBúå äðeëa älôúa¦§¦¨§©¨¨§¨

ì äðeëadîL`edy - §©¨¨¦§¨
jezn dxez cnele lltzn

,''dnyl'' dpeekäðekä éøä£¥©©¨¨
úBiúBàa úLaìúî¦§©¤¤§¦
øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä©¦¦§¦¨

,ïäì LøLåzeize`l - §Ÿ¤¨¤
`edy dlitzde dxezd

,xne`dúañáe dúîçnL¤¥£¨¨§¦¨¨
,elà úBiúBà øaãî àeä§©¥¦¥

àéä ïëìzipgexd dpeekd - ¨¥¦
,d`xie dad` lyäìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
,dlitzde'éa dîB÷î ãò©§¨§

Bà äøéöéc úBøéôñ- §¦¦¦¨
zexitq xyra,äàéøác¦§¦¨

äðekä àéäM äî éôì§¦©¤¦©©¨¨
íéiìëN eîéçøe eìéçãa- ¦§¦§¦¦§¦¦

f`y ,zeilky dad`e d`xi

zexitq xyra `id dilrd

,''d`ixad mler''Bà
,'eë íéiòáèd`xi e` - ¦§¦¦

dilrd f`y ,zeirah dad`e

,''dxivid mler'' zexitq xyra `id.ìéòì økæpkdpeekdy ixd - ©¦§¨§¥
dzipgexzeize` od onvr cvny ,xeaicd zeize` z` dlrn

zeinyb;''d`ixad mler'' e` ,''dxivid mler'' zexitq xyra ,íLå§¨
,zexitqd xyra -,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà älbúîe øéàî¥¦¦§©¤¥¨

äøBzä úBiúBàa Laìîä ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§¨©§ª¨§¦©¨
,ïúðeëáe ãîBlLd''awdy ,oeilrd oevxd miiw dpeeka mb ,oky - ¤¥§©¨¨¨

,d`xie dad` ici lr ez` envr waci icediy dvexBàoevxd -

,yaelnd oeilrdäåöîa Bà ,dúðeëáe älôúa,miiwn `edy - ¦§¦¨§©¨¨¨§¦§¨
,dúðeëáeoeilrd oevxd xi`n -,õ÷ ïéàì äìBãb äøàäa- §©¨¨¨§¤¨¨§¨§¥¥

,my dlbzneãBòa ììk úBlbúäìe øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦§¦§©§¨§
úBiúBàä,dlitze dxez ly -,éîLbä äfä íìBòa äåönäå- ¨¦§©¦§¨¨¨©¤©©§¦

e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde zx`d

dx`dl llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr odyk ,devna

zexitq xyra dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd zelbzdle

- "d`ixa"de "dxivi"d zenler,dúö÷î àìå dpî àì`l - Ÿ¦©§Ÿ¦§¨¨
xyra dxi`n `idy itk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e dpnn

íéøîà éèå÷éì
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î

äðäðååëá äìôúá ìáà éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá

ב.5. צא, נז; תיקו� זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ועוד.8.ישעי' לז, לה, פרק לעיל

oqip 'e iyiy mei Ð n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ו' שישי יו�

.[ef oevx -101- ...xi`n mye] ddbd -dp- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù

íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä

àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá

åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä

àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå
÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ

åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

- (dlrnl zeler devnde dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd

mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez `l

,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòcizrl ly - ©¥¥©¨¦
,`ealälòúiL,f` - ¤¦§©¤

äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä̈¨¦©§¦§¦§¨
"'Bâå 'ä ãBák9,itke - §§

lk e`xe'' weqtd miiqny

e`xi mleky ,''eicgi xya

,'d ceakìéòì økæpk10.úeëéøàaoevxd xi`i ,`eal cizrl - ©¦§¨§¥©£¦
y itk zeevnae dxeza ,zelbzda oeilrd,mxa .dfd mlera dhnl od

ody itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr

dpi` ,dfd mlera dhnl

jxra dpi`e llk dnec

oevxd zelbzde zx`dl

dxezdy drya oeilrd

.dlrnl zeler zeevnde

ääâäoeilrd oevxd zelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda

zeevnde dxezd ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd

zr"aoevx,zenler mze`ay zecna zellkzd deedzn - "

drtyd jk ici lr zxvep `linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de

mlera dhnl micqg ly

miiqny itk ,`l` ;(dfd

"cegi"d xwir ,owfd epax

zeevnd zexvei ,zecnd ly

."zeliv`d mler"aíLå)*§¨
ïk íb älbúîe øéàî¥¦¦§©¤©¥
äNòpä ïBéìòä ãeçiä©¦¨¤§©©£¤
,äøBz ãeîìúå äåöî ìëa§¨¦§¨§©§¨

ãeçé àeäLzecg`zd - ¤¦
,zellkzdeåéúBcî¦¨

,Cøaúézexitqd on - ¦§¨¥
,zenler mze`ay

,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñçaaeh didpy - ©£¨¦
,calaïBöø úò éãé ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
,íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨

àzúìc àúeøòúàalr - §¦§¨¨¦§©¨
d`ad zexxerzd ici

- dhnlnàéä- ¦
,dhnln zexxerzddúiNò£¦©

óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìî ïäaL ,äøBzä ÷ñò Bà äåönä©¦§¨¥¤©¨¤¨¤§ª¨§¨¤§¥
.àeä-Ceøad`ian - ''oevx zr'' - oevx eze` ly zelbzdd - ¨

.zexeabd zwzndle zecna zellkzdlãeçiä øwò Cà- ©¦©©¦

,zeevne dxez ici lr deedzndíìBòa äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨§¨
úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä̈£¦¤¨¨§©§¦¨¦§¨¥§ª¨
ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa§©£¦¨¥¨§¨¨§©§§
äàéøáa äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨§¤¨¨¨§©¦§¦¨¦§¦¨
íìBò ìëa ,äiNò äøéöé§¦¨£¦¨§¨¨
óàå .Búìòî éôì ïäî¥¤§¦©£¨§©
÷ñBòä íãàä LôpL¤¤¤¨¨¨¨¥
dðéà Bæ äåöîe äøBúa§¨¦§¨¥¨

eìéöàî,ú,`eti` ,cvik - ¥£¦
`iadl mc` eze` ly egeka

mler''a ''cegi''d z`

- ?''zeliv`díB÷î ìkî¦¨¨
Laìîä ïBéìòä ïBöø éøä£¥§¨¤§©§ª¨

,Bæ äåöîa,jkn dlrnle - §¦§¨
yaelnd oeilrd oevxd

,dxezaàeä àeäåoevxd - §
,oeilrdäëìä øácä Bîöò©§©§©£¨¨

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå§©¨¤¥¨
`ed ,oeilrd oevxd -

óBñ-ïéà-øBàå úeäìà¡Ÿ§¥
,àeä-Ceøa ìéöànä- ©©£¦¨

zexitq xyr z` liv`dy

,''liv`nd mler''àeäL- ¤
,seq oi` xe`,ãçà BðBöøe§¤¨

ìéöàä Cøaúé BðBöøáe¦§¦§¨¥¤¡¦
Ba úBãçéîä åéúBcî¦¨©§ª¨

,Cøaúéoevxdy ixd - ¦§¨¥
,zecnd xewn `ed oeilrdéãé ìò älbúnä BðBöø éelb éãé ìòå§©§¥¦§©¦§©¤©§¥

ïä ,Bæ äåöîe äøBz ÷ñò,zecnd -úB÷zîðå Bæa Bæ úBììëð ¥¤¨¦§¨¥¦§¨¨§¦§¨
:(Bæ ïBöø úòa ,íéãñça úBøeábä©§©£¨¦§¥¨

íéøîà éèå÷éì
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå

íéøîà éèå÷éì
'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

110'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá

ה.9. מ, לו.10.ישעי' בפרק



לז oqip 'e iyiy mei Ð n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ו' שישי יו�

.[ef oevx -101- ...xi`n mye] ddbd -dp- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù

íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä

àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá

åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä

àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå
÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ

åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

- (dlrnl zeler devnde dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd

mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez `l

,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòcizrl ly - ©¥¥©¨¦
,`ealälòúiL,f` - ¤¦§©¤

äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä̈¨¦©§¦§¦§¨
"'Bâå 'ä ãBák9,itke - §§

lk e`xe'' weqtd miiqny

e`xi mleky ,''eicgi xya

,'d ceakìéòì økæpk10.úeëéøàaoevxd xi`i ,`eal cizrl - ©¦§¨§¥©£¦
y itk zeevnae dxeza ,zelbzda oeilrd,mxa .dfd mlera dhnl od

ody itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr

dpi` ,dfd mlera dhnl

jxra dpi`e llk dnec

oevxd zelbzde zx`dl

dxezdy drya oeilrd

.dlrnl zeler zeevnde

ääâäoeilrd oevxd zelbzday ,owfd epax xne` ,d`ad ddbda

zeevnde dxezd ziilr ici lr ,mipeilrd zenlera dlrnl zxvepd

zr"aoevx,zenler mze`ay zecna zellkzd deedzn - "

drtyd jk ici lr zxvep `linny) "micqg"a zewznp "zexeab"de

mlera dhnl micqg ly

miiqny itk ,`l` ;(dfd

"cegi"d xwir ,owfd epax

zeevnd zexvei ,zecnd ly

."zeliv`d mler"aíLå)*§¨
ïk íb älbúîe øéàî¥¦¦§©¤©¥
äNòpä ïBéìòä ãeçiä©¦¨¤§©©£¤
,äøBz ãeîìúå äåöî ìëa§¨¦§¨§©§¨

ãeçé àeäLzecg`zd - ¤¦
,zellkzdeåéúBcî¦¨

,Cøaúézexitqd on - ¦§¨¥
,zenler mze`ay

,Bæa Bæ úBììëpL¤¦§¨¨
úBøeábä úB÷zîðå§¦§¨©§

,íéãñçaaeh didpy - ©£¨¦
,calaïBöø úò éãé ìò©§¥¥¨

-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
älbúîe øéànä ,àeä©¥¦¦§©¤
,íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨

àzúìc àúeøòúàalr - §¦§¨¨¦§©¨
d`ad zexxerzd ici

- dhnlnàéä- ¦
,dhnln zexxerzddúiNò£¦©

óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìî ïäaL ,äøBzä ÷ñò Bà äåönä©¦§¨¥¤©¨¤¨¤§ª¨§¨¤§¥
.àeä-Ceøad`ian - ''oevx zr'' - oevx eze` ly zelbzdd - ¨

.zexeabd zwzndle zecna zellkzdlãeçiä øwò Cà- ©¦©©¦

,zeevne dxez ici lr deedzndíìBòa äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨§¨
úBãçéî ,Cøaúé åéúBcî úeîöòå úeäî àeä íML ,úeìéöàä̈£¦¤¨¨§©§¦¨¦§¨¥§ª¨
ïBöø úeîöòå úeäî àeä íLå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa§©£¦¨¥¨§¨¨§©§§
äàéøáa äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨§¤¨¨¨§©¦§¦¨¦§¦¨
íìBò ìëa ,äiNò äøéöé§¦¨£¦¨§¨¨
óàå .Búìòî éôì ïäî¥¤§¦©£¨§©
÷ñBòä íãàä LôpL¤¤¤¨¨¨¨¥
dðéà Bæ äåöîe äøBúa§¨¦§¨¥¨

eìéöàî,ú,`eti` ,cvik - ¥£¦
`iadl mc` eze` ly egeka

mler''a ''cegi''d z`

- ?''zeliv`díB÷î ìkî¦¨¨
Laìîä ïBéìòä ïBöø éøä£¥§¨¤§©§ª¨

,Bæ äåöîa,jkn dlrnle - §¦§¨
yaelnd oeilrd oevxd

,dxezaàeä àeäåoevxd - §
,oeilrdäëìä øácä Bîöò©§©§©£¨¨

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå§©¨¤¥¨
`ed ,oeilrd oevxd -

óBñ-ïéà-øBàå úeäìà¡Ÿ§¥
,àeä-Ceøa ìéöànä- ©©£¦¨

zexitq xyr z` liv`dy

,''liv`nd mler''àeäL- ¤
,seq oi` xe`,ãçà BðBöøe§¤¨

ìéöàä Cøaúé BðBöøáe¦§¦§¨¥¤¡¦
Ba úBãçéîä åéúBcî¦¨©§ª¨

,Cøaúéoevxdy ixd - ¦§¨¥
,zecnd xewn `ed oeilrdéãé ìò älbúnä BðBöø éelb éãé ìòå§©§¥¦§©¦§©¤©§¥

ïä ,Bæ äåöîe äøBz ÷ñò,zecnd -úB÷zîðå Bæa Bæ úBììëð ¥¤¨¦§¨¥¦§¨¨§¦§¨
:(Bæ ïBöø úòa ,íéãñça úBøeábä©§©£¨¦§¥¨

íéøîà éèå÷éì
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå

íéøîà éèå÷éì
'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

110'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá

ה.9. מ, לו.10.ישעי' בפרק



oqipלח 'f ycew zay Ð n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ז' קודש שבת
.(n"xa y"nk -110- ...oaei dfae -dp- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä

ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù

íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä

àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù

äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá

åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä

àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå
÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ

åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø

íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã

ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå

ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä

àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

äæáezeevnde dxezd z` zelrn d`xie dad`y ,epcnly dna - ¨¤
- oeilrd cegi jk ici lr deedzne oeilrd oevxd dlbzn mye ,dlrnl

,ìLî Cøc "ïéôcb" íéàø÷ð eîéçøe eìéçãc àä ,áèéä ïáeédn - ©¥¥¨¦§¦§¦¦§¨¦©§¦¤¤¨¨
,lynl ''miitpk'' ze`xwp dad`e d`xiy:áéúëãkaezky enk -11: §¦§¦

"óôBòé íézLáe"dpeekd - ¦§©¦§¥
dad` ly mipiprd ipyl

,d`xieáøä áúkL Bîëe]§¤¨©¨©
øòLa ì"æ ìàèéå íéiç©¦¦©©§©©
,[àé ÷øt íéãeçiä©¦¦¤¤

ïä óBòa íéôðkäL,enk - ¤©§¨©¦¨¥
;'eë íãàä úBòBøæmyk - §¨¨¨

d`xie dad` zecnd izyy

zerexf" zepekn,"mc`d

,`pini `rexc cqg" :lynl

"`l`ny `rexc dxeab

- dxeab ,zipni rexf - cqg=)

jk - (zil`ny rexf
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ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ראשו� ליו�

äãeäé§¨
שני ליו�

øëùOé¦¨¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

יש לקרוא בכל יום ויום מן ר"ח ניסן עד י"ב בו דבר יום ביומו מי"ב נשיאים. וביום י"ג זאת חנוכת המזבח. 
ואחר שקרא הפרשה של אותו יום, יאמר היהי רצון, של אחר הנשיאים, וגם כהנים ולוים אומרים אותו:



oqipמ yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'â ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éòéáø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

ïñéð 'ä ,éùéîç íåé

Léøeö-ïa ìûéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

שלישי ליו�

ïìeáæ§ª
רביעי ליו�

ïáeàø§¥
חמישי ליו�

ïBòîL¦§

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'å ,éùéù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiadì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,ùãå÷ úáù

ðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

שישי ליו�

ãâ̈
קודש לשבת

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



מי oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'å ,éùéù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiadì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,ùãå÷ úáù

ðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

שישי ליו�

ãâ̈
קודש לשבת

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



.מב . .mei meid

iyily meig"x ,oqip `b"yz'd

תחנו�. אומרי� אי� החודש כל

אומרי� ולוי� כהני� וג� תו"א, בסי' הנדפס רצו� יהי אומרי� הנשיא אמירת אחר

אותו.

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,rixfz :yneg
.hÎ` :mildz

.g"il ÎbpÎ . . . in j` :`ipz

iele odk elit` ik l"`e ,`iypd xg`y oevx idid xn`l odkd d"nxd eqibl deiv x"en``

.xeairl jiiy df ik ,exn`l jixv

iriax meioqip ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,rixfz :yneg
.fiÎi :mildz

.'d mcw Î106Î . . . xky dpde :`ipz

.k"n mye .a`hq`xa s"xz zpy oqip a ` meil xe` wlzqp .x"en`` w"k ly `lelid

ligzne ,b"nxz q"dgc ipyd meia :eia` zewlzqd ixg` ,miaxa exn` xy` oey`xd xn`n
ligzne ,s"xz mixet zcerqa :oic `nlra ezeida oexg`d - miaxa - xn`n .'ek jl epzi xzk

.jygl my uw 'eb wlnr mieb ziy`x

iying meioqip bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,rixfz :yneg
.akÎgi :mildz

.onwl y"nk Î106Î . . . elit` epiide :`ipz

't`w :dtÎlra j"pz zxin` .i"yxit mr yneg dyxt mei lka :x"en`` ixeriyn[wxt]cg`

,reayl mitc 'a ipeirl `xnb xeriy .zeipyn cg` wxt .miaezkn oke mi`iapn oke dxezn

dpyd jyna .miwqeta - i"ka `l - xeriy mb .inlyexia xeriy .meil mitc 'b qxbinl xeriy

.zexvwa rxete zekex`d zexcqa deel :x"cnd lk miiqn 'id

iyy meioqip cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,rixfz :yneg
.gkÎbk :mildz

.xdfa y"nk . . . wqeryke :`ipz

:mixwir mitirq ipyl zwlgzn miwqr ilra zcear

עצמו`) ע� dpynהעבודה cenli ,dnecke zepga eayia ,'ieptd drya ynn ewqr zra .

` el idie ,`ipz wxt zeipynmda iwa 'idiy ,`ipz mildz zeipyn yneg enk ,dxez ixac dfi

.dnecke weya ,aegxa eklda mdilr xefgl lkeiy ornl ,dt lra

(aזולתו ע� ipkez,העבודה xetq dfi` xtql xeaicd aaqi wqr ipipra xeaicd zra .

.dfa `veike cenil c"r xxerl daiqe dlir `evnle

íåé
ïåùàø
:mildz

` wxtn

hi wxt cr

íåé
éðù
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

. . .mei meid

zayoqip db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,rixfz :yneg
.clÎhk :mildz

.zekix`a ÎdpÎ . . . j` .n wxt :`ipz

בית � הנחמות" "ובעל דגושה, בית � הישועות" "בעל אומרי� המזו� דברכת ב'רצה'

רפוי'.

ea yi ceak ,enewn z` cakn mc` `l` ,ecakn mc` ly enewn `l l"fxna xn` x"enf``
siwn xe` ielib ,ceak 'le .cakk eal dyrpy - drxt al cak l"fx`nk `cak 'l :miyexit ipy

gk el ozipy ,enewn z` cakn mc` `l` ,exxwn xnelk ecakn mc` ly enewn `l :edfe .dlrp

`dz eze` miriayn seba dnypd zcixiac myk .dceare dxez xe`a enewn z` xi`dl fere

lka `ed ok dpd ,dzcixi zpek milydl lkezy milrp zegka raeyd oipr `ed ef dreayc ,wicv

.`edy mewna mc`e mc`

oey`x meioqip eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,rxevn :yneg
.glÎdl :mildz

.(ef oevx Î110Î . . . mye) ddbd :`ipz

ly zenirpd t"r ,swezae xcqa micaere ,zexiwga mihrnnyk xy` ,d`xd oeiqpd

.zcd ixwirn mixwird mipipra hxtae ,i`cea milret if` ,dgec l`nye zaxwn oini,dxez

ipy meioqip fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,rxevn :yneg
.bnÎhl :mildz

.n"xa Î110Î . . . oaei dfae :`ipz

ישראל. בית עמ� כל וכרצו� בנסוע: ויהי נוסח

ly dgtyn iepik.yhiee`kexa :owfd epiax

""".ixe`ipy :irvn`d x"enc` epa

""".od`qxe`ipy :v"vd

•

íåé
éùéîç
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éùù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr



מג . . .mei meid

zayoqip db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,rixfz :yneg
.clÎhk :mildz

.zekix`a ÎdpÎ . . . j` .n wxt :`ipz

בית � הנחמות" "ובעל דגושה, בית � הישועות" "בעל אומרי� המזו� דברכת ב'רצה'

רפוי'.

ea yi ceak ,enewn z` cakn mc` `l` ,ecakn mc` ly enewn `l l"fxna xn` x"enf``
siwn xe` ielib ,ceak 'le .cakk eal dyrpy - drxt al cak l"fx`nk `cak 'l :miyexit ipy

gk el ozipy ,enewn z` cakn mc` `l` ,exxwn xnelk ecakn mc` ly enewn `l :edfe .dlrp

`dz eze` miriayn seba dnypd zcixiac myk .dceare dxez xe`a enewn z` xi`dl fere

lka `ed ok dpd ,dzcixi zpek milydl lkezy milrp zegka raeyd oipr `ed ef dreayc ,wicv

.`edy mewna mc`e mc`

oey`x meioqip eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,rxevn :yneg
.glÎdl :mildz

.(ef oevx Î110Î . . . mye) ddbd :`ipz

ly zenirpd t"r ,swezae xcqa micaere ,zexiwga mihrnnyk xy` ,d`xd oeiqpd

.zcd ixwirn mixwird mipipra hxtae ,i`cea milret if` ,dgec l`nye zaxwn oini,dxez

ipy meioqip fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,rxevn :yneg
.bnÎhl :mildz

.n"xa Î110Î . . . oaei dfae :`ipz

ישראל. בית עמ� כל וכרצו� בנסוע: ויהי נוסח

ly dgtyn iepik.yhiee`kexa :owfd epiax

""".ixe`ipy :irvn`d x"enc` epa

""".od`qxe`ipy :v"vd

•

íåé
éùéîç
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éùù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr
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ראשו� יו� החכם אליהו או הנביא אליהו

:· ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ãçàî çwî ç÷Blä©¥©¦¨¥¤¨

íéîcä eéäé . . Y BúBà òáBz ïäî ãçà ìëå ,íãà éða äMîçî¥£¦¨§¥¨¨§¨¤¨¥¤¥©¦§©¨¦

.eäiìà àBáiL ãò Bà ,eãBiL ãò ïéçpîª¨¦©¤©¤¨¥¦¨

סוגי שני על יהיו הנביא אליהו על�ידי ההלכה בירורי

ספקות בירורי ובמציאות. בדי� הבעיותoicaספקות: ה�

" – "תיק"ו" עליה� ואמרו הכרעה, ללא בגמרא שביzשנשארו

i�תרwושיותeספקות ובירורי המקרי�ze`ivnaאיבעיות"; ה�

זו. בהלכה כמו העובדות, ה� מה יודעי� לא בה�

בתור זאת עושה הוא בדי�, ספק מברר אליהו כאשר אמנ�,

אפשר אי הנבואה בכוח כי נביא, בתור ולא בתורה, גדול חכ�

הספקות בירורי את אבל היא". בשמי� "לא כנאמר די�, להורות

בנבואה יברר כ� הוא – אליהו)במציאות ער� .(אנציק"ת

עד הכוונה אי� אליהו", שיבוא עד מונח ש"יהא מפרשי� ויש

לכמה בנוגע וכ� האמת. שתתברר עד אלא יבוא, הנביא שאליהו

שבלית עד זמ�, הגבלת ללא מונח יהא שהממו� נפסק ספקות

יודה מה� שאחד או יתפשרו הצדדי� מונח)ברירה יהיה ער� .(ש�,

שני יו� נולדה? שלא ביצה לתת אפשר האם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰àeäLk íãà äeö íà¦¦¨¨¨§¤

ìk' :Bà ,'íéiðòì ïúpé äæ ïìéà àéöBiM äî ìk' :øîàå òøî áéëL§¦§©§¨©¨©¤¦¦¨¤¦¨¥¨£¦¦¨

.íéiðòä ïäa eëæ ¯ 'íéiðòì ïúpé äæ úéa øëN§©©¦¤¦¨¥¨£¦¦¨¨¤¨£¦¦

עתידי דבר להקנות יכול אינו שאד� בהלכה, הוא כלל

למשכב שנפל לאד� בנוגע זאת, ע� לעול�. בא לא שעדיי�

את לקיי� היורשי� על כי הרמב"� כא� כותב מרע"), ("שכיב

עתידיי�. רווחי� לאות� ביחס ג� צוואתו

ודאי לעניי�, לתת שהתחייב עצמו האד� מילא להבי�: ויש

ברווח א� וזאת 'נדר', בתור שקיבל הדברי� את לקיי� שעליו

ה� הרי יורשיו, על חיוב מוטל מדוע – מיתתו לאחר א� עתידי.

התחייבות? שו� עליה� קיבלו לא

בו במעמד נכחו שהיורשי� במקרה שמדובר אפוא, מסתבר,

שתקו וה� היות עתידיי�. רווחי� לעניי� להעביר המוריש ציווה

בעצמ� שה� וכאילו המוריש, לדברי הסכמה מהווה הדבר –

לקיי� צרי� כידוע, ונדר, משנה)נדרו. .(כס�

ה� אי� המוריש, דברי את שמעו לא היורשי� א� זה, לפי

דבריו את לקיי� יט)חייבי� ריב, חו"מ .(סמ"ע

שיבוא דבר הוא העתידי הרווח א� נוס�: אזיeil`nהסבר ,

בעתיד, לתת התחייבות רק אינה לעניי� לתת המוריש צוואת

תלוי הדבר אי� כ�, א� האמירה. בעת כבר חלה הנתינה אלא

שכ� ביורשי�, yixendכלל iiga cer�האיל בפירות העניי� זכו

לבוא קז)העתידי� חו"מ חת"ס .(שו"ת

שלישי יו� צודקת? הדודה האם מחלוקת:

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïBöéçä úà øëî íà ìáà£¨¦¨©¤©¦

ì Lé ¯ éîéðtä úà ïúðå.ïúBð äôé ïéòa ,ïúBpä ìkL ;Cøc B §¨©¤©§¦¦¥¤¤¤¨©¥§©¦¨¨¥

בצוואתו כתב אד� המבי"ט: אל הופנתה הבאה השאלה

פנימי בית מלבד לפלוני, נות� הוא וחצרותיו בתיו כל שאת

ביקשה פטירתו לאחר לדודתו. מעניק הוא אותו החצרות, באחת

לפלוני. ניתנה שהחצר למרות בחצר, ג� להשתמש הדודה

ע� שהצדק להוכיח יתכ� כא� הרמב"� מדברי לכאורה,

הרי נת�, יפה ובעי� במתנה, בית לה ונת� מאחר כי הדודה.

בחצר. ג� שימוש זכות לה שהעניק

של (רבו מיגאש הר"י דברי את מביא המבי"ט אול�

משמעו אי� נות�", יפה בעי� – הנות� "כל שהכלל הרמב"�)

אל גישה דר� וכ� הבית שבתו� החפצי� את ג� שנת� אלא

בחצר. להשתמש זכאית אינה הדודה זה, לפי לא. ותו הבית,

עליו, חולק יוס� שהבית המבי"ט כותב דבריו בסיו�

שהיה יצ"ו, קארו יוס� ר' הרב של פסק לי "הראו ובלשונו:

הזכיר ולא טע�, שו� בלי שבחצר הדברי� בכל למקבל מזכה

יוס� הבית לשיטת אופ�, ובכל החכמי�". כמנהג א� כדי� א�

בה. הנמצאי� ובדברי� בחצר שימוש זכות לדודה יש

[en oniq a wlg ,h"iand z"ey]

רביעי יו� הרוב לפי נקבעת שפה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,elàä íéøácä ìëå§¨©§¨¦¨¥

âäðî øçà CBìä ¯ âäðî LiL íB÷îa ìáà . . âäðî ïéàL íB÷îa§¨¤¥¦§¨£¨§¨¤¥¦§¨¨©©¦§©

ì øçàå ,äðéãnä.íB÷nä éLðà áø ïBL ©§¦¨§©©§Ÿ©§¥©¨

ביטויי� פרשנות סביב מחלוקות מתגלעות מזומנות לעיתי�

חד אינ� ה� כי מתברר כאשר למיניה�, וחוזי� בשטרות

שונות. לפרשנויות וניתני� משמעיי�

לשונות בביאור העוסקי� הפרקי� את המסיימת זו, בהלכה

אימת כל ולפיו, יסודי, כלל הרמב"� מציב השונות, המכירה

מיעוט� ורק האנשי�, רוב אצל מסוי� באופ� מתפרשת שהלשו�

הרוב. פי על נקבע הדי� – שונה באופ� אותה מפרשי�

לתמוה: נית� זו קביעה על

אחר הולכי� אי� ממונות בדיני כי נוקטי� אנו להלכה הרי

לחרישה ראוי שאינו כ� נגח�, ונמצא שור הקונה לדוגמה: הרוב.

לצור� נעשתה שהמכירה לטעו� המוכר יכול – לשחיטה אלא

לחרישה. קוני� המקו� אנשי שרוב למרות בלבד, שחיטה

הרוב? פי על הדי� נקבע דיד� בנידו� אפוא, מדוע,

מכריעה משמעות יש ושפה ללשו� הנוגע שבכל מסתבר,

נועדה מהותה, מעצ� שפה, פשוטה: ומסיבה האנשי�, לרוב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כל של פירושה נקבע וכיצד אנשי�. בי� תקשורת ככלי לשמש

המקו�. אנשי הסכמת לפי אומר: הווי מילה?

הרי שונה, באופ� לפרש מקובל מסוי� מיעוט בקרב א� וא�

מתפרשי� דבריה� למעשה כי המיעוט, שמקרב לאות� א� ברור

הנוגע בכל כי אפוא, נמצא המקובלת. המקו� שפת פי על

הרוב. לדעת כפו� המיעוט לשפה,

– לשחיטה או לחרישה – שור למכירת בנוגע כ� שאי� מה

באופ� נקבע הדבר אחד,`iyiהרי כל של הפרטיי� צרכיו פי על

לרוב. בטל המיעוט אי� בזה לפיכ� הרוב. ממנהג מושפע ואינו

[lf`d oa` d`x]

חמישי יו� חובה או רשות – בשמיטה שדה הפקרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰÷éæçnä ìk ¯ ø÷ôää©¤§¥¨©©§¦

ìëå ,ø÷ôä ïäaL ìk ,íéìBãbä íéøäpäå úBøaãnä ïëå .äëæ ,Ba¨¨§¥©¦§¨§©§¨¦©§¦¨¤¨¤¤§¥§¨

.äëæ Ba íãBwä©¥¨¨

הפקר: של סוגי� שלושה ישנ�

ezligznא) xwtd,�מעול בעלי� לה� היו שלא מקומות –

לאר�, בחו� דווקא והיינו הגדולי�". והנהרות "המדברות וה�

אותו בה� זכה ה', פי על לשבטי� שנתחלקה ישראל באר� אבל

בחלקו שנפלו ס"א)שבט הפקר הל' .(שוע"ר

milraב) zrcn xwtd,מדעתו אותו הפקיר שבעליו נכס –

הינו כזה נכס לכל". הפקר אלו "נכסיי שלשה בפני באומרו

זכההפק – בו הקוד� וכל .(ש�)ר,

linn`ג) xwtdהופקר שהנכס אלא בעלי� לו שהיו –

אחריו השאיר ולא שמת גר נכסי כמו מדעתו, שלא ממילא

ה"ו)יורשי� כא� .(רמב"�

שביעית: פירות של הגדרת� אודות הפוסקי� ודנו

א� אפילו ממילא, אות� הפקירה התורה כי הסבורי� יש

הפקירו ולא כרמו את גדר הבית יא)בעל סי' ח"א מבי"ט מנגד,(שו"ת .

ה� אי� אות�, הפקיר לא הפירות בעל עוד שכל הסבורי� יש

כד)הפקר סי' להב"י רוכל אבקת .(שו"ת

שישי יו� מתנה אין – פרסום אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ïéa ,äðzî ïúBpä©¥©¨¨¥

éøö ¯ äìBç ïéa àéøa.úîñøôîe äéeìb äéäzL C ¨¦¥¤¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤

בי� מחלוקת והתעוררה שנסתלק האדמו"רי� באחד מעשה

והלכ� הבכור, ירש בהנהגה מקומו את עיזבונו. על בניו שלושת

אול� המקו�, את להרחיב חפ� זה ב� לידיו. המדרש בית עבר

האחי� אחד הסכי� ודברי�, הדי� בתו� סירבו. הצעירי� אחיו

"נתתי עדי�: בחתימת במסמ� וכתב המדרש, בית להגדלת

חלקי". לאחי

בית את הרס הוא הבכור, האח לידי הגיע שהמסמ� לאחר

מחאות חר� זאת כל תחתיו. גדול, אחר, ובנה היש� המדרש

השלישי. האח

בהזכיר� בנכס חלק האחי� דרשו הבכור, הסתלקות לאחר

לאח ובאשר הבכור. מעשי על תמיד מחה האחי� אחד כי

ניתנה לא שהמתנה טענו במתנה, חלקו את נת� שלכאורה

הטוב. מרצונו

הצדק כי שהכריע מצאנז, חיי�" ה"דברי לפני הובא הדבר

המדרש. בבית לחלקו זכאי אחד וכל האחי� ע�

– לבניה הסכמתו את נת� הצעיר האח בו למסמ� בהתייחסו

היות מאומה, שווה אינו זה מתנה שטר כי חיי�" ה"דברי קובע

בשוקא" "כתבוהו המילי� בו נכתבו ה)שלא רמב, חו"מ שו"ע .(ראה

מתנה. אינה – פרסו� החסרה שמתנה למדנו הרמב"� מדברי והרי

[al oniq a wlg htyn oyeg ,miig ixac z"ey]

שבת�קודש בהתנדבות? או בשכר – מקצוע לימוד

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰äøeLz çìBMä©¥©§¨

çwz àlL øLôà éàL òaLð äæå ,çwì ïàîî àeäå . . Bøáçì©£¥§§¨¥¦©§¤¦§©¤¦¤§¨¤Ÿ¦©

,äðzî elà éøä ,Løt àlL ét ìò óà . . ç÷lL ãò Ba øéöôäå§¦§¦©¤¨©©©¦¤Ÿ¥¥£¥¥©¨¨

.äåìî àéäL LøôiL ãò ,òaúìå øæçì ìBëé Bðéàå§¥¨©£Ÿ§¦§Ÿ©©¤§¨¥¤¦¦§¨

שני בי� ודברי� די� הועלה הפוסקי� של שולחנ� על

אנשי�:

ראוב� בא בו. עוסק שהוא מקצוע שמעו� את לימד ראוב�

כלפיו שמעו� התחייב המקצוע לימוד תמורת כי וטוע�,

הלימוד ולטענתו מכחיש, שמעו� ואילו מסוימות; התחייבויות

מי? ע� הצדק לתמורה. דרישה כל ללא בחינ� נעשה

השאלה: את לפשוט יש שלפנינו מההלכה

הכס� הא� – הנזכר למקרה דומה זו בהלכה הנידו� למעשה,

ולהלכה בלבד. כהלוואה או כמתנה נית� לחברו ראוב� ששלח

מתנה. זו הרי פירש, ולא מאחר כי נפסק

מיא� שמעו� המקרה: בתיאור מארי� הרמב"� אמנ�,

כדי עד שיקח בו הפציר וראוב� הכס�, את ליטול מלכתחילה

הדברי�? בתיאור כ� כל הארי� מדוע שבועה. לשו�

היא הפשוטה ההנחה בעצ�, להפ�: ללמוד נית� שמכא� אלא

לקבל בכוונתו אלא חינ�, מתנות מחלק אינו כלל בדר� שאד�

נדרשת – מתנה לש� אמנ� היתה שכוונתו לנקוט בכדי תמורה.

שלקח. עד בו הפציר הוא כאשר וזאת גבוהה, הוכחה דרגת

לש� היתה הנות� כוונת הסת� מ� רגיל, במקרה ואול�,

תמורה. קבלת

[bv ,` ryedi xac ;jlnl dpyn]
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כל של פירושה נקבע וכיצד אנשי�. בי� תקשורת ככלי לשמש

המקו�. אנשי הסכמת לפי אומר: הווי מילה?

הרי שונה, באופ� לפרש מקובל מסוי� מיעוט בקרב א� וא�

מתפרשי� דבריה� למעשה כי המיעוט, שמקרב לאות� א� ברור

הנוגע בכל כי אפוא, נמצא המקובלת. המקו� שפת פי על

הרוב. לדעת כפו� המיעוט לשפה,

– לשחיטה או לחרישה – שור למכירת בנוגע כ� שאי� מה

באופ� נקבע הדבר אחד,`iyiהרי כל של הפרטיי� צרכיו פי על

לרוב. בטל המיעוט אי� בזה לפיכ� הרוב. ממנהג מושפע ואינו

[lf`d oa` d`x]

חמישי יו� חובה או רשות – בשמיטה שדה הפקרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰÷éæçnä ìk ¯ ø÷ôää©¤§¥¨©©§¦

ìëå ,ø÷ôä ïäaL ìk ,íéìBãbä íéøäpäå úBøaãnä ïëå .äëæ ,Ba¨¨§¥©¦§¨§©§¨¦©§¦¨¤¨¤¤§¥§¨

.äëæ Ba íãBwä©¥¨¨

הפקר: של סוגי� שלושה ישנ�

ezligznא) xwtd,�מעול בעלי� לה� היו שלא מקומות –

לאר�, בחו� דווקא והיינו הגדולי�". והנהרות "המדברות וה�

אותו בה� זכה ה', פי על לשבטי� שנתחלקה ישראל באר� אבל

בחלקו שנפלו ס"א)שבט הפקר הל' .(שוע"ר

milraב) zrcn xwtd,מדעתו אותו הפקיר שבעליו נכס –

הינו כזה נכס לכל". הפקר אלו "נכסיי שלשה בפני באומרו

זכההפק – בו הקוד� וכל .(ש�)ר,

linn`ג) xwtdהופקר שהנכס אלא בעלי� לו שהיו –

אחריו השאיר ולא שמת גר נכסי כמו מדעתו, שלא ממילא

ה"ו)יורשי� כא� .(רמב"�

שביעית: פירות של הגדרת� אודות הפוסקי� ודנו

א� אפילו ממילא, אות� הפקירה התורה כי הסבורי� יש

הפקירו ולא כרמו את גדר הבית יא)בעל סי' ח"א מבי"ט מנגד,(שו"ת .

ה� אי� אות�, הפקיר לא הפירות בעל עוד שכל הסבורי� יש

כד)הפקר סי' להב"י רוכל אבקת .(שו"ת

שישי יו� מתנה אין – פרסום אין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ïéa ,äðzî ïúBpä©¥©¨¨¥

éøö ¯ äìBç ïéa àéøa.úîñøôîe äéeìb äéäzL C ¨¦¥¤¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤

בי� מחלוקת והתעוררה שנסתלק האדמו"רי� באחד מעשה

והלכ� הבכור, ירש בהנהגה מקומו את עיזבונו. על בניו שלושת

אול� המקו�, את להרחיב חפ� זה ב� לידיו. המדרש בית עבר

האחי� אחד הסכי� ודברי�, הדי� בתו� סירבו. הצעירי� אחיו

"נתתי עדי�: בחתימת במסמ� וכתב המדרש, בית להגדלת

חלקי". לאחי

בית את הרס הוא הבכור, האח לידי הגיע שהמסמ� לאחר

מחאות חר� זאת כל תחתיו. גדול, אחר, ובנה היש� המדרש

השלישי. האח

בהזכיר� בנכס חלק האחי� דרשו הבכור, הסתלקות לאחר

לאח ובאשר הבכור. מעשי על תמיד מחה האחי� אחד כי

ניתנה לא שהמתנה טענו במתנה, חלקו את נת� שלכאורה

הטוב. מרצונו

הצדק כי שהכריע מצאנז, חיי�" ה"דברי לפני הובא הדבר

המדרש. בבית לחלקו זכאי אחד וכל האחי� ע�

– לבניה הסכמתו את נת� הצעיר האח בו למסמ� בהתייחסו

היות מאומה, שווה אינו זה מתנה שטר כי חיי�" ה"דברי קובע

בשוקא" "כתבוהו המילי� בו נכתבו ה)שלא רמב, חו"מ שו"ע .(ראה

מתנה. אינה – פרסו� החסרה שמתנה למדנו הרמב"� מדברי והרי

[al oniq a wlg htyn oyeg ,miig ixac z"ey]

שבת�קודש בהתנדבות? או בשכר – מקצוע לימוד

:„È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰äøeLz çìBMä©¥©§¨

çwz àlL øLôà éàL òaLð äæå ,çwì ïàîî àeäå . . Bøáçì©£¥§§¨¥¦©§¤¦§©¤¦¤§¨¤Ÿ¦©

,äðzî elà éøä ,Løt àlL ét ìò óà . . ç÷lL ãò Ba øéöôäå§¦§¦©¤¨©©©¦¤Ÿ¥¥£¥¥©¨¨

.äåìî àéäL LøôiL ãò ,òaúìå øæçì ìBëé Bðéàå§¥¨©£Ÿ§¦§Ÿ©©¤§¨¥¤¦¦§¨

שני בי� ודברי� די� הועלה הפוסקי� של שולחנ� על

אנשי�:

ראוב� בא בו. עוסק שהוא מקצוע שמעו� את לימד ראוב�

כלפיו שמעו� התחייב המקצוע לימוד תמורת כי וטוע�,

הלימוד ולטענתו מכחיש, שמעו� ואילו מסוימות; התחייבויות

מי? ע� הצדק לתמורה. דרישה כל ללא בחינ� נעשה

השאלה: את לפשוט יש שלפנינו מההלכה

הכס� הא� – הנזכר למקרה דומה זו בהלכה הנידו� למעשה,

ולהלכה בלבד. כהלוואה או כמתנה נית� לחברו ראוב� ששלח

מתנה. זו הרי פירש, ולא מאחר כי נפסק

מיא� שמעו� המקרה: בתיאור מארי� הרמב"� אמנ�,

כדי עד שיקח בו הפציר וראוב� הכס�, את ליטול מלכתחילה

הדברי�? בתיאור כ� כל הארי� מדוע שבועה. לשו�

היא הפשוטה ההנחה בעצ�, להפ�: ללמוד נית� שמכא� אלא

לקבל בכוונתו אלא חינ�, מתנות מחלק אינו כלל בדר� שאד�

נדרשת – מתנה לש� אמנ� היתה שכוונתו לנקוט בכדי תמורה.

שלקח. עד בו הפציר הוא כאשר וזאת גבוהה, הוכחה דרגת

לש� היתה הנות� כוונת הסת� מ� רגיל, במקרה ואול�,

תמורה. קבלת

[bv ,` ryedi xac ;jlnl dpyn]
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ראשו� יו�

יט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

.‡��� מ�לטלי� א� קרקע לחבר� למ�ר ל��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאס�ר
עסקי� �י�[עוררי�]�ה �ה� משפטי]וי� עד[ברור , ְֲִִֵֶַָָָ

ר�צה אד� אי� עליו, �האחרי�ת �י על �א� ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ���דיע�;
מאחרי�. נת�ע ויהיה ל�י� וירד מע�תיו, ����ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

מ�·. �אחד ה��קח ��נה ואחר לחבר�, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה��כר
עליה יצא� ,�� ������ וקד� �ה�, ���ני� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�רכי�
�ד�ל מ�� ל� �אי� ;�� לחזר יכ�ל זה הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹמערערי�
יבטל לפיכ� ה��בעי�. �בא� �ה נהנה לא �עדי� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ה,
ע� �י� ויע�ה ה�מי�, את ה��כר ויחזיר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָה��ח,
�� ואפ�� �ה�א, �ל ה��קח �� נ���� וא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמערערי�.
א�א ,�� לחזר יכ�ל אינ� � האר� ע� וערב� ��� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�צר
יחזר ��י�, מ�ד� ה�ציא�ה וא� המערערי�; ע� �י� ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹע��ה

ה�טרפי�. �ל �די� ה��כר ְְִִִֵַַַָָעל

זה‚. הרי מ�לטלי�, �אר א� עבד א� קרקע ה��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
ה��קח מ�ד ה��ח ה�ציא� א� �יצד? �אחרי�ת�. ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָח�ב
מ� ��ת� ה�מי� �ל ונ�טל ה��קח ח�זר � ה��כר ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמחמת
�כל ה�י� ה�א �� מחמת�. ה��ח נלקח �הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,
קנה א�א זה �בר ה��קח �ר� ��א �י על א� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹממ�ר,
האחרי�ת �� הז�יר ולא ��טר, ה�רקע מכר אפ�� ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָֹסת�.
טע�ת הז�רה, ��א �האחרי�ת �אחרי�ת�; ח�ב זה הרי �ְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְְָָ

היא. ִֵס�פר

ה��קח„. מ�ד ה��ח ��ה�ציא� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ��ה
והי� מ�לטלי� ה��ח �היה �ג�� י�ראל, �ל �י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
�על ��א א� �ז�לה, ה�רקע �היתה א� �ז�לי�, א� ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�נ�בי�
�ל �י� �בית וה�ל ה��קח; מ�ד �טרפ� מ�כר �ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹח�ב
� ה��קח מ�ד ה��ח �ה�ציא ה�א ה��י א� אבל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�ראל.
ח�ב ה��כר אי� � ��ה� �ער���ת �י� ה�ל�, �די� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�י�
זה חפ� �נב �ה��כר ט�ע� �ה��י �י על וא� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אחרי�ת�;
ח�ב ה��כר אי� � �� על ��יי� עדי� והביא מ���, �זל� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָא�
האנס. �אחרי�ת ח�ב ה��כר ואי� ה�א, אנס ��ה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל��;

���לד‰. אנס ��ל ע�� והתנה לחבר�, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��כר
מחמת �גזל� ��י �א אפ�� � ל��� ח�ב יהיה ז� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קרקע
מ�קה �היה ה�הר נפסק א� אבל ל���. ח�ב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��כר,
א� �רכה, ונע�ית �ת�כ� לעבר ה�הר �חזר א� ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹא�ת�,

זועה אדמה]��אה זה[רעידת הרי � א�ת� וה�חיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה ולא ה�א, מצ�י �אינ� אנס �ה� וכ��צא �א�� ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�ט�ר;
אנס וכל �התנה; �עת ה�לא זה �בר ה��כר לב ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

זה. �נאי �כלל אינ� מצ�י, ְְִֵֵֶֶַַָ�אינ�

.Â,ה�תנה �עת �א�מדי� ��ממ��, �נאי לכל ה�י� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוה�א
��גלל� היד�עי� ה�ברי� א�א ה�נאי �א�ת� ��ללי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואי�
�התנה. ��עה ה�תנה �דעת �הי� וה� ה�נאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה

.Ê��למק �מ�מי� להעביר מ�חי� ��כר �אחד ְְְִָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָמע�ה
ו עד�ל�ני, לה� ��ארע אנס �כל ח�בי� �ה� ע�ה� התנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

�הי� ה�הר ונפסק �ל�ני, למק�� ה�מ�מי� ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ִֶַַ���יע�
ואי� מצ�י, �אינ� אנס זה חכמי�: ואמר� ;�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�ליכי�
א�ת� עד בהמה ��י על א�� �מ�מי� לה�לי� ְְְִֵֵֵַַַָ�ְִִַָח�בי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָָה�ק��.

.Áעליו יהיה ��א ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה��כר
מ�ד ויצאת �ז�לה, האר� ��� �ו�אי נ�דע אפ�� � ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחרי�ת
�א א� ל�מר צרי� ואי� �ל��; ח�ב ה��כר אי� � ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָה��קח
�נאי ��ל �ל��; ל� מחזיר �אינ� �טרפ�, ח�ב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ�על

ק��. ְֶַָָ��ממ��

.Ëלוי �בא �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�ב�
ע� �י� לע��ת רא�ב� רצה א� � �מע�� מ�ד ְְְֲִִִִִִֵַָָָָלה�ציא�
אי� והרי �ל�, �י 'מה ל�: ל�מר יכ�ל לוי ואי� ע��ה; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלוי,
�יהיה רצ�ני 'אי� ל�: א�מר רא�ב� �הרי � אחרי�ת' ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעלי�

�גללי'. הפסיד �הרי עלי, �רעמת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹל�מע��

.Èוחזר �אחרי�ת, ��א ל�מע�� �דה ��כר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹרא�ב�
לטר� רא�ב� �ל ח�ב �על �בא �אחרי�ת, מ�מע�� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�לקח�
�י על �א� �מע��; על לחזר יכ�ל אינ� � מ��� ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹא�ת�
ק�ל, עצמ� אחרי�ת ל�מע��, אחרי�ת עליו ק�ל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��א
�א א� אבל לעצמ�. ה��ציא וה�א ה��כר ה�א יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��א
�כל ח�זר � רא�ב� מ�ד �טרפ� אביה� יעקב �ל ח�ב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�על
האחרי�ת, עליו ק�ל ��מע�� מ�ני �מע��; על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָה�מי�

�לל. אחרי� אחרי�ת ל�מע�� ק�ל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ�רא�ב�

כ ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

'�מאתי�‡. א�מר: מ�כר מחבר�, מ�ח לקנ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�ב��
�מנה', א�א ק�נה 'איני א�מר: וה��קח ל�', מ�כר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאני
זה �מ�� נתק�צ�, �� ואחר לבית�, וזה לבית� זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהל�
ל� ונת� ה��קח ��בע ה�א ה��כר א� � סת� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחפ�
�מ�� ��א ה�א ה��קח וא� מנה; א�א נ�ת� אינ� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפ�,

מאתי�. ל�� ח�ב סת�, ְִִֵֵֶַַַָָָהחפ�

מה�·. אחד וכל אד�, �ני מחמ�ה מאחד מ�ח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָה��קח
י�דע אינ� וה�א ה��ח', �על ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ��בע
ויהי� �מס��ק; �יניה�, ה��ח �מי מ�יח � לקח מה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י
היה וא� אל�ה�. ��ב�א עד א� ���ד�, עד מ�חי� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִַָה�מי�
�מי�. ידי לצאת �די ואחד אחד לכל �מי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד,

�קר,‚. על ונ��ע �� וכפר מה�, מאחד מ�ח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלקח
ואחד אחד וכל ל���, ר�צה ה�א והרי ���בה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָוע�ה
לי', ונ��ע� �י ��פר� ה�א 'אני וא�מר: א�ת� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ��בע
ואחד, אחד לכל ל��� ח�ב � י�דע' 'איני א�מר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוה�א

עברה. �עבר ְֲִֵֵֶַָָמ�ני

לא„. ולזה מכר�י, 'לזה ל�מר: ה��ח �על ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנאמ�
א� אבל יד�. מ�חת י�צא �ה��ח �זמ� אימתי? ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמכר�י'.

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ה��ח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאי�
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

א�מר:‰. וזה לי', 'מכר� ואמר: חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
��ע� א� דמי�'; לי נת� ולא 'מכר�י, א� מכר�י', ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ'לא
'מ�כ�י �אמר: א� מ��, לא ועדי� ה�מי� ��ת� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹה��קח
א� ל�'; 'ה�דע�יו ל�: א�מר וה��כר זה', מ�� ראיתי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹולא
והאחד �ינינ�', �נאי היה וכ� ��' מה�: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�אמר
וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל � �נאי' �� היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹא�מר:

הראיה. עליו מחבר�, ה��ציא � ְֲִֵֵֶַָָָָָָ�ה�

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êוהרי ל�, ונת� �ר�ת', �דינר לי ��' לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
�בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת מ�חי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ֵַה�ר�ת
� �יס�' לת�� א�ת� וה�לכ� ל� 'נת�יו ל�: א�מר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָה�ית
ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע ה��קח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
�ר��ת ה� והרי ה��כר, מר��ת יצא� �כבר ה�איל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָה�ר�ת,
ונפטר; ה�ת נ��ע היה � ה��קח �ר��ת הי� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהר�י�.
וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני �ר��ת עדי� הי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא��

אצל�. ְֵֶָ�ר�תיו

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו, לי ��ת� זה '�ינר החנוני: ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
אבל �ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה�א
ל�' מכר�י� לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� ְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ֵֵַ�ר�ת
היה ��� חפ� �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
��כר� ל� ה�דה לא �הרי לחנוני; �ר�תיו �מחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�בר,
��ארנ�. �מ� ה�ת נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָל�

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת
חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
'מ��קח�י א�מר: וזה ילדה', מכר�י ��א 'עד א�מר: זה �ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע � ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע', 'איני א�מר: וזה י�דע', 'איני א�מר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', '�ר��תי א�מר: זה יחלק�; � מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֶַַָָָָָָוהאחד

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
וה��כר לקח�י', '�ד�לי� א�מר: ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י' ה�א 'קט�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�מר:

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ה��כר י�בע ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�

.‚Èזכה � ��תק וה��כר לקח�י', '�ד�ל ה��קח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר וא� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ��ד�ל.
א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר י�בע א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

ַָָה�ט�.

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד?
��ת עד החמ�ר את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
חמ�ר� �היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָק�מת

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד �ר��ת� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

כא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

וכ�',·. �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ�יצד?
�ל זה 'מר�� וכ�', �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'�ק
הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ�' �כ� ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיי�
הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹיד�עה,
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ק��, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממ�ר�
��ארנ�. �מ� ����ק, ה�ער לפי ה�ניה לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;

אני‚. ה�ה ��ית ��� מה '�ל לחבר�: הא�מר ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
��ק א� ה�את ��בה ��� מה '�ל וכ�', �כ� ל� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
אי� � �מ�� ה��קח ורצה וכ�', �כ� ל� מ�כר אני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ה
י�דע אינ� �הרי ה��קח; �עת סמכה ��א �לל, קני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�א�
�ק��ה. �מ�חק א�א זה ואי� זהב, א� �ב� א� �� �� ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

�סק„. ולא ח�י�, דינרי� �ע�רה לחבר� ה��כר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכ�
��עת ����ק ��ער ל� נ�ת� � ל� מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָ��ה
רצה ולא ה�מי�, נתינת מאחר �� הח�זר וכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹה�כירה.
'מי מק�ל � ה�ע�ת נתינת ��עת ���ק �היה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ��ער

��ארנ�. �מ� ְְֵֶֶַַָ��רע'

וכ�‰. �קר, רפת א� �ית, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��כר
אלמנ�ת �ית א� לבנ�, חתנ�ת �ית ל� לע��ת מחבר� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמק�ל
�ד�ל, �ית מק�� ל� מכר .�� על א��ת אר�ע ע��ה � ְְְִִֵֶַַַַַַָָלב��
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ודינ� �לבד, אחד עד ה�א הרי יד�, מ�חת י�צא ה��ח ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאי�
לפיכ� �עד�ת�. נ�גע אינ� �הרי אד�, �ל �די� ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�עד�ת
�על �מאחד מ�ע�� מאחד ונטל מ�ני�, ה�מי� נטל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�
� �רח� �על נטל �מ�י מ�ע�� נטל מ�י ידע ולא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�רח�,
אי� � �� ��פ�י� �ניה� �הי� �י� �יד�, ה��ח �היה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
חכמי� �ת�נת נ��ע מ�ניה� אחד וכל �לל, עד�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�א�

ה�מי�. וחצי ה��ח חצי ונ�טל חפ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�נקיטת

א�מר:‰. וזה לי', 'מכר� ואמר: חבר� על ��ע� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
��ע� א� דמי�'; לי נת� ולא 'מכר�י, א� מכר�י', ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ'לא
'מ�כ�י �אמר: א� מ��, לא ועדי� ה�מי� ��ת� ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹה��קח
א� ל�'; 'ה�דע�יו ל�: א�מר וה��כר זה', מ�� ראיתי ְְְְִִִֵֵֶַַָֹולא
והאחד �ינינ�', �נאי היה וכ� ��' מה�: האחד ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�אמר
וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל � �נאי' �� היה 'לא ְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹא�מר:

הראיה. עליו מחבר�, ה��ציא � ְֲִֵֵֶַָָָָָָ�ה�

.Âלה�ציא ��ב��י� ה��פר נ��ע � ראיה �� היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא
עד עליו ��� א� �מקצת ה�דה וא� ה�ת; �ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ד�

.��� ה�ענ�ת ��אר ה��רה, �ב�עת נ��ע � ָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָאחד

.Êוהרי ל�, ונת� �ר�ת', �דינר לי ��' לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאמר
�בעל ה�ינר, ��בע והחנוני הר�י�, �ר��ת מ�חי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ֵַה�ר�ת
� �יס�' לת�� א�ת� וה�לכ� ל� 'נת�יו ל�: א�מר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָה�ית
ונ�טל חפ�, �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע ה��קח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
�ר��ת ה� והרי ה��כר, מר��ת יצא� �כבר ה�איל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָה�ר�ת,
ונפטר; ה�ת נ��ע היה � ה��קח �ר��ת הי� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהר�י�.
וי�אר� ה�ת, נ��ע היה � החנוני �ר��ת עדי� הי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא��

אצל�. ְֵֶָ�ר�תיו

.Á�ה��חי �ר�ת ל�ל �בא לחנוני, �ינר ה��קח ִָ�ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹנת�
עכ�ו, לי ��ת� זה '�ינר החנוני: ל� ואמר הר�י�, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ר��ת
אבל �ית�, לת�� וה�לכ�� ל� נת�י� ��בר �ר�ת דמי ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָה�א
ל�' מכר�י� לא מע�ל� הר�י� �ר��ת ה��חי� א�� ְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ֵֵַ�ר�ת
היה ��� חפ� �נקיטת חכמי� �ת�נת נ��ע החנוני הרי �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
��כר� ל� ה�דה לא �הרי לחנוני; �ר�תיו �מחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�בר,
��ארנ�. �מ� ה�ת נ��ע היה �חנ�ת�, הי� וא�� מע�ל�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָל�

.Ë�זמ� מע�ת, ל�ל ל�לחני �ינר �נ�ת� ה�י� ְְִִִַָָֹ�ְְִִֵֵַַָוכ�
ה�לחני ה�דה א� � הר�י� �ר��ת צב�רי� ְִָ�ְְִִִִֶַַַָָָ�ה�ע�ת
חפ� �נקיטת ה��קח נ��ע � ה�ינר נטל לא ועדי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��כר�,
�י על א� ��כר�, ה�דה לא וא� ה�ע�ת; ונ�טל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�,
�מי זה ��ינר וט�ע� ע�ה, �ינר מ��� ��קח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ���דה
ה�לחני הרי � �ית� לת�� ה��קח ה�ליכ� ��בר ְִָ�ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָה�ע�ת

לחנ�ת�. מע�תיו ויחזיר חפ�, �נקיטת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנ��ע

.Èוילדה �פחת�, ה��כר וכ� וילדה, �חמ�ר, �רה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה�חלי�
'מ��קח�י א�מר: וזה ילדה', מכר�י ��א 'עד א�מר: זה �ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
ע�מדת וה�פחה �אג�, ע�מדת �ה�רה �י על א� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. ה��קח ��ביא עד ה��כר, �חזקת ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�סמטה
ה�רה. ולד על חפ� �נקיטת ה��כר י�בע � ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נ��עי� �אי� ה�ת, א�א נ��ע אינ� ה�פחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
�מ� ה�רקע�ת, על ולא העבדי� על לא חפ� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�נקיטת

ונטע�. ט�ע� �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָ��ת�אר

.‡È�ואינ י�דע', 'איני א�מר: וזה י�דע', 'איני א�מר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', '�ר��תי א�מר: זה יחלק�; � מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר��ת

��לד. ה��ע� זכה � ��תק ְֵֵֶַַָָָָָָוהאחד

.·Èד�ת� ��י א� וגד�ל, קט� עבדי� �ני ל� �הי� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
וה��כר לקח�י', '�ד�לי� א�מר: ה��קח �קט�ה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ�ד�לה
ראיה, להביא ה��קח על � ��כר�י' ה�א 'קט�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�מר:

קט�. א�א מכר ��א ה�ת ה��כר י�בע ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹא�

.‚Èזכה � ��תק וה��כר לקח�י', '�ד�ל ה��קח: ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר
להביא ה��קח על � י�דע' 'איני ה��כר: אמר וא� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ��ד�ל.
א�א לזה ואי� י�דע, �אינ� ה�ת ה��כר י�בע א� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה,

ַָָה�ט�.

.„È.ראיה להביא עליו �ר��ת�, ה�פק ���לד מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ�ל
את החמ�ר �על �מ�� �חמ�ר, �רה ה�חלי� ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָ�יצד?
��ת עד החמ�ר את למ�� ה�רה �על הס�יק ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹה�רה,
חמ�ר� �היתה ראיה להביא החמ�ר �על על � ְְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָהחמ�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�רה. מ�יכת �עת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָק�מת

.ÂËנקב א�ת� ונ�בה ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קד� נטרפה ��� �יד�ע ,�� קרט עליה נמצא א� � ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ְמפ��
היתה �היא �יד�ע ה��ה, �י ה�גלד א� לפיכ� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָ�חיטה;
� ה��ה �י ה�גלד לא �חיטה. קד� ימי� �ל�ה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחת� ��ד� ראיה להביא ה��ח ועל ספק, ה�בר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא וא� ה�פק. נ�לד �ר��ת� �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

��ארנ�. �מ� ל��כר ה�מי� ְְְִֵֵֵֶַַַַָי���

כא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מס��‡. �אינ� �בר לחבר� היה[מוגדר]ה�קנה א� � ְְֲֵֵֶֶַַַָָ�ִָָָ
יד�ע מנינ� א� מ�קל� א� מ�ת� �אי� �י על א� יד�ע, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָמינ�

קנה. לא יד�ע, מינ� אי� וא� קנה; זה הרי �ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ

וכ�',·. �כ� ל� מ�כר אני ח�י� �ל ז� 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ�יצד?
�ל זה 'מר�� וכ�', �כ� ל� מ�כר אני �אני� �ל זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'�ק
הערמה מ�ת �אי� �י על א� � וכ�' �כ� ל� מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיי�
הרי � יד�ע ה�נק�י� מני� ולא ה�אני� מ�קל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹיד�עה,
�היה האמד על יתר א� חסר ��צא �י על א� ק��, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממ�ר�
��ארנ�. �מ� ����ק, ה�ער לפי ה�ניה לה� וי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;

אני‚. ה�ה ��ית ��� מה '�ל לחבר�: הא�מר ֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
��ק א� ה�את ��בה ��� מה '�ל וכ�', �כ� ל� ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמ�כר
אי� � �מ�� ה��קח ורצה וכ�', �כ� ל� מ�כר אני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ה
י�דע אינ� �הרי ה��קח; �עת סמכה ��א �לל, קני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�א�
�ק��ה. �מ�חק א�א זה ואי� זהב, א� �ב� א� �� �� ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

�סק„. ולא ח�י�, דינרי� �ע�רה לחבר� ה��כר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוכ�
��עת ����ק ��ער ל� נ�ת� � ל� מכר סאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָ��ה
רצה ולא ה�מי�, נתינת מאחר �� הח�זר וכל ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹה�כירה.
'מי מק�ל � ה�ע�ת נתינת ��עת ���ק �היה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ��ער

��ארנ�. �מ� ְְֵֶֶַַָ��רע'

וכ�‰. �קר, רפת א� �ית, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��כר
אלמנ�ת �ית א� לבנ�, חתנ�ת �ית ל� לע��ת מחבר� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמק�ל
�ד�ל, �ית מק�� ל� מכר .�� על א��ת אר�ע ע��ה � ְְְִִֵֶַַַַַַָָלב��
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ע�ר ע��ה טרקלי�, מק�� ל� מכר ע�ר. על �מ�נה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָע��ה
�ר�� ע�ר. ��י�[גינה]על על ע�רה ��י� חצר, �ל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

רח��. וכחצי אר�� �חצי �בית, �ית �ל ור�� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָע�רה.

.Âהמק�ל א� קב�רה, ל� לע��ת לחבר� מק�� ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָה��כר
�פ�תח מערה, ע��ה � קב�רה ל� לע��ת מחבר� ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמק��
��ני� מ�א�, ��ל�ה מ�א� �ל�ה קבר�ת, �מ�נה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלת�כ�

��,מ�נגד על א��ת אר�ע ה�ערה מ�ת ל�ערה; ה�כנס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ור�� טפחי� ��ה ורחב א��ת אר�ע אר� וקבר קבר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוכל
א�ה � ה�דדי� ��� וקבר קבר �ל �י� נמצא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בעה;

א��ת. ��י � האמצע�י� ה�ני� �בי� ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מחצה,

.Êא�ת מק�� �דה� �ת�� לחבר� ה�י�[תעלת]ה��כר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ
א�ה �דה� �ת�� ל� נ�ת� � ה�להי� �ית �� ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלה�ק�ת
לאג�יה מ�א� וא�ה מ�א� וא�ה א��ת, ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�רח��

התעלה] ��[לגדות לה�ק�ת ה�י� א�ת ל� מכר וא� .ְְְִִַַַַַַָָ
א�ה[צינור]��יל�� וחצי א�ה, �רח�� א�ה ל� נ�ת� � ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאג�יה. מ�א� א�ה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמ�א�

.Á;�ז�רע אינ� אבל נ�טע�, ה�דה �על � האג�י� ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָא��
א�ת את �מקלקלי� ה�רקע, את מחלחלי� ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָ�ה�רעי�
הא�ה �על � אג�יה ��ל� ה�את ה�י� וא�ת ְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹה�י�.
עליו ק�ל �� מנת �על ה�דה, א�ת� מעפר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמת�נ�

�דה�. �ת�� ה�י� א�ת להי�ת ְְִִֵֵַַַַַָה��כר

.Ëמכר יחיד �ר� א� � �דה� �ת�� �ר� לחבר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה��כר
חמ�ר ��עמד �די �מחצה א��ת ��י רחב ל� נ�ת� ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹל�,
נ�ת� לעיר, עיר �י� �ר� ל� מכר ה�ר�. אר� על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�מ�א�
הר�י�, �ר� ל� מכר ה�ר�. �אר� א��ת �מ�נה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹל�

א�ה. ע�רה �� רחב ל� ְֵֵֵֶַַָֹנ�ת�

.Èה�בר ודר� ה�ל� לקבר]�ר� ל�[המובילה אי� , ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
יד�ע. מינ� �אי� �בר �מ�כר ��ה לי, ויראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ע�ר;

.‡Èלמעמד מק�� ל� אבלי�]מכר �ית[לניחו� ל� נ�ת� , ְֲֵֵַַָָָ
ק�י�. ְִַַַַאר�עת

.·È�ל נ�תנ� ל�', מ�כר אני �כתליה '��ר לחבר�: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהא�מר
טפחי�. �ל�ה ה�תל ְְִֶַַָָֹֹֹרחב

.‚Èמצר� אר� אחד מצר ל� �מסר לחבר�, �דה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
מ� קנה לא אחד, אי� �ל האר� היה א� � קצר ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
�נגד יקנה �ני�, �ל היה וא� קצר; �נגד א�א ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר�

��ר. ֹרא�

.„È��צפ �מע�� �מצר �מערב, מזרח רא�ב� מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
�מצר ר�ח�ת, מ��י רא�ב� מצר ל� ��כ�ב צרי� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודר��

ר�ח�ת. מ��י ְְִִֵ�מע��

.ÂËולא �לי�י, �מצר �ני �מצר רא��� מצר ל� ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹמצר
ה�צר אבל .��� ה�דה קנה � רביעי מצר ל� ֲֶֶַָָ�ְִִֶֶֶַַָָָָמצר
רכב עליו ואי� ה�צרי�, �י� מבלע היה א� � ְְְִֵֵֶֶַָָָָ�ְִִִָָָהרביעי

ה�צר[שורה] א� קנה � ק�י� ��עת �� ואי� �קלי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
�קלי�, �ל רכב עליו וי� מבלע, היה לא וא� ְְְִֵֶֶֶָָָָ�ְְִִִָָָֹהרביעי;
עליו וי� מבלע היה קנה�. לא � ק�י� ��עת �� ��� ְְֵָָָ�ְִִֵֶַַָָָָֹא�
מבלע היה ��א א� ק�י�, ��עת �� �י� א� �קלי� ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹרכב
ה�בר הרי � ק�י� ��עת �� ואי� �קלי� רכב עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואי�

��ע�� �ר� �לאיזה ��רא�, מה �פי �י�: לבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמס�ר
יע��. � ֲַָנ�טה

.ÊËה�צר את ל� ס�� ולא �לבד, ה�ו��ת את ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹס��
ה ������כל א� ,�� �מי� מצרי� �ני ל� ���� א� ר�ח, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

א�א ,��� את קנה לא זה הרי � ור�ח ר�ח מ�ל חלק ֶָָ�ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�
ה��ני�. ��רא� �כמ� ל�, ��סר מה �פי מ��ה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיקנה

.ÊÈסר�� �י על א� � �ד�לה �בירה לחבר� �ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָה��כר
���ראי� מעט �� ��� �י על וא� החיצ�ני�, מצרי� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָל�
ה�א �ה�צרי� �לבד; ה�ית א�א קנה לא � '�ית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא ל�: ��תב היה ה�ירה, �ל ל� מכר וא�� ל�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ�הרחיב
�בקעה �דה ה��כר וכ� �ל��'. זה �מכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ח�י
ל�. �הרחיב ה� מצרי� � ה�קעה מצרי ל� �מסר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ד�לה,

.ÁÈד�ת� מע�ט ל�', מ�כר אני '�ד�ת לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהא�מר
ח�� ואר�ע, �ל� אפ�� � �ד�ת' '�ל ל�: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹ��י�.
�פר�סי�, ���ת אפ�� � 'נכסי' ל�: אמר �פר�סי�. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמ���ת
אפ�� � נכסי' '�ל ל�: אמר וא� ועבדי�. מ��י� ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָח��
�פ�י� ואפ�� ל�, היד�עי� ה��לטלי� וכל �ב�י� ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדי�

ה�כר. �כלל ְְִֶֶֶַַֹ��רא��

.ËÈו��ר ל�, מ�כר אני מ��י '�ית לחבר�: ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
מ� אחד מת ��ה�. ה�ט� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ורי
זה את ל� מראה � ה��י� מ� אחד ��פל א� ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ורי�,

ה�ח��נה. על ה�טר �על ��ד ��פל; א� ְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ת

.Î�והי ל�', מ�כר אני ח�א �בי '�דה לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהא�מר
ה�ח�ת א�א ק�נה אינ� � זה ��� ה�קראי� �ד�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָָָ��ה�.

.‡Î�וכיו ל�', מ�כר אני רא�ב� '�דה לחבר�: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַָָהא�מר
אינ� 'ז� ה��כר: ל� אמר ,�� לה���� ה��קח ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ��א
לא �לע�ל� קר�יה, היא �� א�א רא�ב�, �ל �היתה ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�דה
והיא מ���, �לקח�יה רא�ב� �ל היא ז� א�א ל�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהיתה
הביא, לא וא� ראיה; להביא ה��כר על � ל�' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��כר�י
וכ� רא�ב�'. '�ל ל� ק�ראי� הע� ��ל �ז� ה��קח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָז�כה
ה�ל. �פי ה���ט ה�� אחר הל�� �זה, ���צא ְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל

.·Î�מי� � ל�' מ�כר אני �די 'חצי לחבר�: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָהא�מר
��וה מה ��� ה�ח�� מ� ל� ונ�ת� ה�דה, �ל �וה ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ה
��ר�� 'חצי� ל�: אמר א� וכ� ה�דה. �ל �ל ה�מי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחצי
�חצי �דר�מ� ל� ונ�ת� ,��� �מי �מי� � ל�' מ�כר ְְֲִִֵַָָ�ְְֲִִֵֵָאני
מק�� �חלק� לע��ת ה��קח עליו �מק�ל ה�מי�. ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
�ל�ה רחב קט� חרי� ל�דר סמ�� ה�דר �מאח�רי ְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹה�דר,
טפחי�, ��עה רחב �ד�ל אחר חרי� ל� וח�צה ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹטפחי�,
�ק�� ��א �די זה �ל טפח. רחב החריצי� �ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ�בי�

.�� וכ��צא ְְִֵַַָָה�מ�ה

.‚Îלי ��� 'חצי לחבר�: ואמר �דה, חצי ל� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיתה
��דה 'חצי ל�: אמר .��� החצי קנה � ל�' מכר�י ֲִֶַַָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָ��דה
����ה �דה 'מצר ל�: אמר רביע. א�א קנה לא לי', ���ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
א� � נחצית' '����ה א� נפסקת', '����ה א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
ל� מסר לא וא� חצי�; קנה מצריה', 'וא�� ל�: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

�לבד. ק�י� ��עת �ית א�א קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,
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שני יו�

כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאי�
'מה �יצד? מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה �י� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מכר

איל ���ציא 'מה ל�', מכ�ר ז� �דה ל�',���ציא נת�� זה � ְְִִִֶֶֶֶַָָָָ
�ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני' ז� �המה ��לד מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'�נ�

�זה. ֵֶַָ���צא

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
��רע'. ִֶַָ'מי

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע'. 'מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א ��רע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
��ר� ל� נראה לא א� אבל עלי�'. ס�מ� 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���ק:
'מי מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי� ואי� אחר, ע� �סק '��א א�מר: ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע';

א��'. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
מכ�ר מאבי �איר� 'מה �יצד? לע�ל�. �א ��א ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
ז� '�דה ל�', נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל�' קנ�יה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכ�א�ח�ה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
�איר� 'מה ואמר: מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָוית��ה
ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�', מכ�ר ה��� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאבי
ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה �אמר: ��אכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

ח�יו. �די מ��� ק��, ממ�ר� � ל�' ְְְִִֵַַָָָָמכ�ר

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
אביו �הרי ה��קח; מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
�ר��ת ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמכר

�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי י�ר� וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאב;

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�
את מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ��ינרי�; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה,
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
מ�לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה; לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל� �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה; �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א

אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�,
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡È��א הרי מ��י', ��לדי ל�ני� 'נכסי לא���: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��; יקנ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדי�

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר�: ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
ל�: אמר �ל��. קנה לא � זה' '�ע�ר א� ז�', �בהמה ְֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָ'קנה
מחצה. קנה � זה' וע�ר 'א� א� ז�', �בהמה א� ֱֶֶָָָָ�ְְְְְֵֵַַָ'קנה

.‚È��� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא מקנה אד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאי�
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד?
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה; לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ�י�
�המ�י ��לד מה '�ל אד�: אמר �א�� �קנ�ת�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
'א�נ�� א� עלי', אס�ר 'יהיה א� ה�ית', לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר: �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
'�ל א�: לענ�י�', י�ת� זה איל� ���ציא מה '�ל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י�' י�ת� זה �ית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�כר

.ÊÈ�אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָי�
�לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ז�כי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענ�י�
לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א �דבר יז�� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹלא
�בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה אד� �אי� ְְֵֶַָָ�ְְְְֶַ�ְֵֵֶָָא��,
�מ� ה�דר, לק�� מצ�ה �ה�א �מ� �הק�� א� ְְֵֶֶֶַַ�ְְְְְִֵֶֶָָ�צדקה

�ערכי�. ְֲִֵֶַַָ��ארנ�

כג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מ�נה,‡. �י� �מכר, �י� � לפר�תיו ה��� אד� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
�א ��א �בר מקנה זה ואי� מרע; �כיב �מ�נת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
זה למה הא ל�ר�ת. �מ�קנה מצ�י ה��� �הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָלע�ל�,
ה���, ל� הקנה ��א � לחבר� �דה א� �ית ל��כר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹד�מה?

ה���. הנאת ֲֶַַָָא�א

לזמ�·. �י� לפר�תיה, �דה נת� א� ��כר �ג�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יצד?
ה�י� וה�א ל�קח. �ל א� מ�כר, �ל ח�יו ימי �ל �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצ�ב,
�המה א� לג�ת�, רחל א� לפר�תיו, איל� נ�ת� א� ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמ�כר
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כב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. לע�ל�, �א ��א �בר לחבר� מקנה אד� ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאי�
'מה �יצד? מרע. �כיב �מ�נת �י� �מ�נה �י� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מכר

איל ���ציא 'מה ל�', מכ�ר ז� �דה ל�',���ציא נת�� זה � ְְִִִֶֶֶֶַָָָָ
�ל וכ� �ל��. קנה לא � לפל�ני' ז� �המה ��לד מה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'�נ�

�זה. ֵֶַָ���צא

לאחר·. א� �� לחזר יכ�ל לחבר�, �קל �ר�ת ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה��כר
�מט וא� לע�ל�; ה�ר�ת אי�[הוריד]��א� ואכל, ה��קח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לק�ל ח�ב אינ� מ�ניה�, �� הח�זר וכל מ�ד�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ציאי�
��רע'. ִֶַָ'מי

ה�י�‚. א�ת� היה ולא ����ק, �ער על ה��סק ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹאבל
ול�� לקנ�ת ה��כר ח�ב � ה��כר �ר��ת עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��סק

��רע'. 'מי מק�ל חזר, וא� ��סק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל��קח

�סלע„. סאי� אר�ע ל� ���� ����ק �ער על ��סק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ח�ב מ�ניה�, הח�זר וכל קנה; זה הרי ��לי�, הי� א� �ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל� ��אמר א� ��ר�, ל� ��ראה וה�א ��רע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלק�ל
��ר� ל� נראה לא א� אבל עלי�'. ס�מ� 'הריני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ���ק:
'מי מק�ל ואינ� מ�כר, �ל �ע�� סמכה לא � ל� אמר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹולא
צרי� ואי� אחר, ע� �סק '��א א�מר: ה�א �הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רע';

א��'. ְִִֵלח�י�

ה�א‰. והרי מקנה�, אינ� � מקנה �ל �ר��ת� �אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר
מכ�ר מאבי �איר� 'מה �יצד? לע�ל�. �א ��א ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�דבר
ז� '�דה ל�', נת�� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָל�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. קנה לא � ל�' קנ�יה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכ�א�ח�ה

.Âלמ�ר ורצה למ�ת, ונ�טה ��סס מ�רי�� �היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹמי
ה�איל � קב�רה �צרכי ה�מי� לה�ציא �די מעט ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמ�כסיו
ה�ת י��הה וימ�ר, ��מ�ת עד ימ�י� וא� עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��
�איר� 'מה ואמר: מכר �א� חכמי� �קנ� � ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָוית��ה
ל� �אי� עני צ�ד וכ� ק��. ממ�ר� ל�', מכ�ר ה��� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאבי
ה��� ה�� מ� מצ�דתי ��עלה 'מה �אמר: ��אכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

ח�יו. �די מ��� ק��, ממ�ר� � ל�' ְְְִִֵַַָָָָמכ�ר

.Ê,האב �ח�י ה�� �מת אביו, �ח�י אביו �נכסי ��כר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��
אביו �הרי ה��קח; מ�ד מ�ציא ה�� �� � האב מת �� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָואחר
�ר��ת ה�כסי� ונמצא� לר��ת�, עדי� �א ��א �בר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹמכר

�זה. ���צא �ל וכ� אביו. אבי י�ר� וזה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאב;

.Áמאה ��� על ל� ונת� לחבר�, מ�נה קרקע ��ת� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי
��כה �יו� � �ר��ת� מצ�יי� ה�ינרי� הי� א� � ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרי�
את מח�בי� אי� � דינרי� ל� אי� וא� ��ינרי�; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה,
�היה ראיה ה��כה ��ביא עד דינרי�, מאה ל� ל�� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��ת�
מ�לטלי� ל�אר ה�י� וה�א ה��נה. �עת דינרי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלזה
�ר��ת אינ� א� � ה�רקע �ב על א�ת� אד� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��קנה
�בר לחבר� מקנה אד� �אי� קנה; לא ה��ת�, א� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה��כר

�ר��ת�. �אינ� ודבר לע�ל� �א ְְִֵֶֶָָָָָֹ��א

.Ë�י� מקנה�, זה הרי � אחר �יד ��ד�� ל� �היה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמי
והרי ה�א, �עליו �ר��ת �ה��ד�� לפי �מ�נה; �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מכר
� אצל� �הפקד זה �� �פר וא� ק��. �ה�א �חזקת ְְֶַ�ְְְִֶֶֶֶַַַָָה�א

אבל �ר��ת�. �אינ� �אבד �מי ��ה להקנ�ת�, יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
אד� ואי� �ע�ל�; אינ� נ�נה, �לה�צאה ה�איל � ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָה�לוה
ל� �אי� דבר וה�א �ל���, �מעמד א�א להקנ�ת� ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכ�ל
את מקנה � ��טר ה�לוה היתה וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטע�,
לקנ�ת ה�מסר �בר �א� י� �הרי �מסירה, �כתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�טר

.��� ְִֶ�ע��ד

.È�אינ �� לע�ל�, �א ��א �בר מקנה אד� �אי� ���ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�מי ה�א הרי ע�ר, ואפ�� לע�ל�. �א ��א למי ְֲִֵָ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹמקנה
� �נ� היה וא� קנה; לא לע�ר, וה�ז�ה לע�ל�, �א ְְִָָָָָֹ�ְְְְֶֶַַָָֹ��א

קנה. �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ודע�� ְְְְִֵֶֶַָָָָָה�איל

.‡È��א הרי מ��י', ��לדי ל�ני� 'נכסי לא���: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהא�מר
ה��נה, ��עת �ה� נתע�רה ��א ��יו� �ל��; יקנ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

לה�. קר�בה �ע�� להי�ת �די �א� לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדי�

.·Èמקצת הקנה �ל��. הקנה לא ח�ה, מ�יני למי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹה�קנה
לחבר�: ואמר וחזר לע�ל�, �א ��א למי א� לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
ל�: אמר �ל��. קנה לא � זה' '�ע�ר א� ז�', �בהמה ְֶַָָָָֹ�ְְְִֵֵָ'קנה
מחצה. קנה � זה' וע�ר 'א� א� ז�', �בהמה א� ֱֶֶָָָָ�ְְְְְֵֵַַָ'קנה

.‚È��� �בר א�א �מ�נה, ולא �מכר לא מקנה אד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאי�
נקנה. אינ� מ��, �� �אי� �בר אבל מ��; ��ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„È�טע א� ה�ה, ה���ח ריח מקנה אד� אי� ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�יצד?
ה�דלח עי� א� ה�ה, טובה]ה�ב� ���צא[אב� �ל וכ� ה�ה. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

�ר�ת אכילת א� זה, �ית �ירת לחבר� ה�קנה לפיכ� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�זה.
וג�� �� לד�ר ה�ית ��� ל� ��קנה עד קנה; לא � זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קל

��ת�אר. �מ� �ר�תיו, לאכל ְְֱִִֵֵֶֶָָָָֹהאיל�

.ÂË�די� אינ� ה�דרי�, ודי� הענ�י� ודי� ההק�� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ�י�
�המ�י ��לד מה '�ל אד�: אמר �א�� �קנ�ת�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדי�ט
'א�נ�� א� עלי', אס�ר 'יהיה א� ה�ית', לבדק הק�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
� �ע�ל� �אינ� לפי מתק��, �אינ� �י על א� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יע�ה". מ�יו, ה�צא "�כל ��אמר: �בר�, לק�� ח�ב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע �כיב ��ה�א אד� צ�ה א� ,�� וה�בר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוה�איל
'�ל א�: לענ�י�', י�ת� זה איל� ���ציא מה '�ל ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָואמר:

הענ�י�. �ה� זכ� � לענ�י�' י�ת� זה �ית ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�כר

.ÊÈ�אי� וא�מרי� זה, �בר על �ח�לקי� �א�ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָי�
�לפיכ� �ה�; ק�נה �ההדי�ט �דרכי� א�א ז�כי� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהענ�י�
לדברי� נ�טה �ע�י ואי� לע�ל�. �א ��א �דבר יז�� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹלא
�בריו לק�� מצ�ה וה�א להקנ�ת, מצ�ה אד� �אי� ְְֵֶַָָ�ְְְְֶַ�ְֵֵֶָָא��,
�מ� ה�דר, לק�� מצ�ה �ה�א �מ� �הק�� א� ְְֵֶֶֶַַ�ְְְְְִֵֶֶָָ�צדקה

�ערכי�. ְֲִֵֶַַָ��ארנ�

כג ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�מ�נה,‡. �י� �מכר, �י� � לפר�תיו ה��� אד� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
�א ��א �בר מקנה זה ואי� מרע; �כיב �מ�נת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
זה למה הא ל�ר�ת. �מ�קנה מצ�י ה��� �הרי ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָלע�ל�,
ה���, ל� הקנה ��א � לחבר� �דה א� �ית ל��כר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹד�מה?

ה���. הנאת ֲֶַַָָא�א

לזמ�·. �י� לפר�תיה, �דה נת� א� ��כר �ג�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יצד?
ה�י� וה�א ל�קח. �ל א� מ�כר, �ל ח�יו ימי �ל �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצ�ב,
�המה א� לג�ת�, רחל א� לפר�תיו, איל� נ�ת� א� ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמ�כר
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א� ממ�ר� ��ל, ידיו; למע�ה עבד א� לולד�תיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�פחה
ק�מי�. ְִַַָָמ�נת�

ל‚. עב�� �למכר ה�נס יהיה וימ�ת י�ח �א� קנס, ְְִִֶַַָָ�ְְְִֶֶַַָָ
אי� ה�נס, �פ� א� קנה; לא לפיכ� ספק, זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹל�קח

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

מק��„. ��ר לא � לאחר �פר�תיו לזה, איל� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹמכר
ו��ר איל�, מכר א� אבל �ל��. לאחר ואי� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָה�ר�ת,
��א �י על א� ה�ר�ת; מק�� ��ר הרי � לעצמ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ר�תיו

מ��ר. יפה �עי� עצמ�, לג�י � ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָ�ר�

מכ�רה,‰. ז� הרי � קצ�ב לזמ� ה�רקע ��� ְְְֲִֵֵַַַַַָָה��כר
זמ� �ל ה�ר�ת וא�כל �חפצ�, ���� ה��קח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�מ����

לבעליה. �חזר �ב��� ְְְִִֶַַַָָָֹה�כירה,

.Â�בי� קצ�ב, לזמ� קרקע ה��כר �י� י� הפר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ�מה
יכ�ל אינ� � לפר�ת �ה��נה לפר�תיה? א�ת� ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�קנה
ה��נה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ה�רקע, צ�רת ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹֹֹל���ת
זמ�� �כל וע��ה ה�רס, א� ��נה ה�א הרי � קצ�ב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָלזמ�

לע�ל�. ע�ל� קני� ה��נה �ע��ה �מ� ְְְִֶֶֶַַַָָָה�צ�ב

.Ê�בי� לפר�תיה, ז� �דה ה��כר �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�מה
��ארנ�? �מ� קנה ��א לחבר� �דה �ר�ת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��כר
ז� ��דה לה���� ל��קח אי� � ה�דה �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ה��כר
לבעל וי� ה�ר�ת, ה�צאת ��עת א�א לה�נס אפ�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�לל
לפר�תיה �דה ה��כר אבל �חפצ�; �� לה���� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�דה
וי� ה��קח, מ�עת א�א �� לה�נס יכ�ל ה�דה �על אי� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

�חפצ�. �� לה���� ְְְְִֵֵֶַַַָל��קח

.Á�בי� לפר�תיה, ז� �דה ק�נה �י� י� הפר� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�מה
ל� י� � לפר�תיה �דה �ה��נה מחבר�? ז� �דה ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה��כר

לה�ביר� א� ��רצה, מי� �ל לנטע� א� [להשאירהלזרע� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָ
�כיר�ת.במנוחה] �עני� ��ת�אר �מ� ,�� אינ� � וה��כר ;ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָ

לאחרי� מקנה ה��נה, אבל לה��יר; ר�אי ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָואי�
��נה. ֶָָָ�ל

.Ë�ואי קנה. � לחבר� ��רת �פר�ת ��ב�, �ר�ת ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��כר
י�ני� מ�כר �אינ� לפי לע�ל�, �א ��א �בר מ�כר ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹזה
ה��ב� מ�כר א�א ל��רת, ��ב�א �ב� א� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ���לד�
ה�י� א�ת ���כר ה�א �הרי לדב��; וה��רת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלפר�תיו
ל� הקנה זה �� ;�� ��צ�ד מה �כל נהנה �ה�א ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלחבר�,
��� ודי� לפר�תיו. איל� ���כר �מי לפר�תיו, זה ָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ��ב�
�כל נהנה �ה�א ��ארנ�, �מ� מחבר� �ית ה��כר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�די�

�זה. ���צא �ל וכ� .�� ��� ְֲֵֵֵֶֶַָָָהני�ת

.È�א�ת קנה לא ���ב�, ��� עצמ� והאפר�חי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה�יצי�
ה�א, חכמי� �זרת זה ודבר �רח�. ��א זמ� �ל ה��ב� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�על
הר�צה לפיכ�, ב�. נגע� ה�ני�" על הא� ת�ח "לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�מ���
��פרח� ה��ב� על מט�ח � לחבר� א�� אפר�חי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהקנ�ת
על א� �קני� לחבר� א�ת� יקנה �� ואחר האר�, מעל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָויג�ה�

�ה�. נקני� �ה��לטלי� �ברי� ��אר א� קרקע, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�ב

.‡Èל� ל�ל יכ�ל אינ� מחבר�, ��ב� �ר�ת ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹה��קח
ונמצא ��רח�ת, �הא�ה�ת מ�ני מע�ה, �� ���לד� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה��זל�ת
ה��ב�. לי�ב �די מה�, מ�יח א�א ה��ב�; �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�החריב

.·Èמכירת �עת �בנ�ת א�ה�ת �� הי� א� מ�יח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכ�ה
�ריכה מ�יח � �די[זוג]ה�ר�ת הא�ה�ת, ���ליד� רא��נה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה�נ�ת� וע� הרא��נה ה�ריכה ע� הא�ה�ת �צט�ת� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
�די בריכ�ת, ��י ה�נ�ת ���ליד� מ�ה �מ�יח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ע�ה�,
ה��לד וכל �ה�ליד�. ה�ריכ�ת ��י ע� ה�נ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ��צט�ת�
�ל הרא��נה וה�ריכה �נ�ת �ל בריכ�ת ��י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

.��� א�� הרי ֲִֵֵֶָא�ה�ת,

.‚Èזה נחילי� �ל�ה נ�טל מחבר�, ��רת �ר�ת ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה��קח
לי�ב �די נחיל, �מ�יח נחיל נ�טל ואיל� מ�א� זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחר

ֶֶַַה��רת.

.„È,ח��ת ��י ���רת מ�יח � מחבר� �ב� ח��ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַה��קח
לה�. וילכ� ה�ב�רי� יפרח� ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ�די

.ÂË�לק מחבר� זיתי� האיל�[לקצ�]ה��קח מ� מ�יח � ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גר�פ��ת ��י לאר� טפחי�]סמ�� �ת�לת[שני לקח וק�צ�. , ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

מדברית]�קמה ס��[תאנה וק�צ�; טפחי�, �ל�ה מג�י� � ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
וק�צ�. טפח, � האילנ�ת �ב�אר טפחי�. �ני �קמה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ל
� �בארזי� �דקלי� �למעלה. ה�קק מ� �בגפני�, ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָ�קני�

�מ�ר� מהשורש]ח�פר מחלי�.[קוצ� �זע� �אי� לפי , ְְְְִִִֵֵֵֶַָ

כד פרק מכירה הלכות

�ל�‡. הי� אפיל� � �דה� �ת�� אילנ�ת �ל�ה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹה��כר
ל��קח י� הרי � אילנ�ת ב�י �ל�ה א� קט��ת, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיע�ת
י� � נקצצ� א� האילנ�ת, יב�� ואפ�� לה�. הרא�יה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקרקע
��יניה�. האילנ�ת �ל וקנה לה�, הרא�יה קרקע ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָל�

�ביניה�,·. �ח�יה�, לה�? הרא�יה ה�רקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�ה
הא�רה מלא לה� הפירות]וח�צה ה�ק��[מלקט וזה וס��. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ

לזרע� יכ�ל מ�ניה� אחד אי� וס��, הא�רה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
חבר�. מ�עת ֲִֵֶַַָא�א

ע�מדי�‚. האילנ�ת �ל�ה ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��ה
�ט��טי �ל�ה ���פתי�[רגלי]�מ� [שמעמידי�]�ירה ְְְְִִִֵֶָָֹ

מכ�� וה�לי�י זה, �נגד זה �ני� ה� �הרי ה�דרה, ָ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָעליה�
ואיל� איל� �ל �י� ��הי� וה�א, מה�; �מרחק ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵֵֶ�יניה�

א�ה. ע�רה �� ועד א��ת ְְְֵֵֵֶַַַַַָמאר�ע

אבל„. אילנ�ת. �ל הרחב הע�ר מ� מ�דד? ה�א ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�מהיכ�
�ח�ת מקרבי� �הי� א� ה�את, ���רה ע�מדי� הי� לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹא�
א� א�ה, ע�רה �� על יתר מרחקי� א� א��ת, ְִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַַַמאר�ע
ואחד �דה� �ת�� �ני� ל� ��כר א� זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��קח�
א� חבר�, �ל �ת�� ואחד ��� �ת�� �ני� א� ה�צר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
� �יניה� הר�י� ר��ת א� ה�י� א�ת א� ��ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�הפסיק
האילנ�ת את קנה לא לפיכ� קרקע. ל� אי� זה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי

ל�. יל� � נקצ� א� האיל� יב� וא� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��יניה�;

א�‰. � קרקע ל� וי� אילנ�ת, �ל�ה ��נה מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ�ל
חטר וה�ציא� ימעט[ענ�]הג�יל� ��א �די א�ת� יק� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ה�ריגי� וכל ה�דה. �על על גפ�]ה�ר� והאמירי�[ענפי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
האיל�] שבראש �ה��צ[ענפי� ה�ר�י� מ� ואפ�� מה�, אי� ְֲִִִִֵֶַַַָָ

קרקע. ל� י� �הרי האילנ�ת, �על �ל ה� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

.Â;קרקע ל� אי� חבר�, �דה �ת�� אילנ�ת �ני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָה��נה
הג�יל� �ל��. ל� אי� � נקצ� א� האיל� מת א� ְְְְִִִִִִֵֵַָָָלפיכ�,
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��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
לי, מכר� אילנ�ת '�ל�ה ל��כר: ויאמר באר�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹי��כ�

קרקע'. לי ְְִֵַַוי�

.Êהע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
�על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ה�זע, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ�
�ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י�, מ� והע�לה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנ�ת;
לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ה�א הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהח�ה,

�זע. �זעי� לה� �אי� לפי �ל��, הע�לה מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָה�קל

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� ;��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע
י� �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� וכ� אילנ�'. 'עקר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹה��קח:
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�; הרא�יה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�'. אילנ� 'עקר ה��קח: ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה�, הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח' ל�: ואמר �קלי�, ב� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� ה�א, �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני' ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�י א� � האילנ�ת' מ� 'ח�� ל�: ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
�לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, �קלי� ��ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
�דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ה�פני�. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ��ר
אלא ��ר לא �גפני�, אילנ�ת ה�פני�. א�א ��ר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מ�כר, ��ל אילנ�ת; ��ר �דקלי�, אילנ�ת וכ� ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנ�ת.
�קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� וא� מ�כר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�עי�
וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ל� �ע�לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ב��
העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, ה�א אילנ�ת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�אר

הבהמה] הע�]��ב��[למשיכת את �העל[מכופ� וכל ; ְְֶָָֹ
נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח, �ל ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ��ב��,

.‚È��אפ � ל�' מ�כר אני �דקלי� 'קרקע לחבר�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
הרי דקלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� �קלי�, ל� הי� ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
א�א ל�קח 'איני ל�: ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ה��ח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני �דקלי� 'קרקע אמר: וא� �קלי�'. �� ��� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מ�ח לאו, וא� קנה; דקלי�, �ני ב� הי� א� � ל�' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמ�כר
אי� � �קלי�' �ל 'קרקע ל�: אמר וא� וח�זר. ה�א ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטע�ת

לדק הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� �אי� �קלי�, לי�.ל� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„È�ל 'קנה ל�: ��כ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹה��כר
וה�צי� �תמרי� �ל[לולבי�]�קלי� ��נה �י על וא� ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכ� ה�. ה�טר נ�יי א�ת�, �ר� ��א �י על א� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא��,
לפני ה�ח�י 'ולא ל�: לכ�ב צרי� לחבר�, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹה��כר
ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק �די �ל��', זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ממ�ר

.ÂËוהקניתי' ל�: ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� 'קנה ל�: לכ�ב צרי� ור�מ�', עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע'; ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע' ר�� עד ה�ה�� 'מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
למעלה. ה�עזיב�ת ��י� ְְְְֲִִֵֶַַַַָוה�חיל�ת

.ÊË,'י�� העלי�נה ��י�טה מנת 'על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָא�
�� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� מ��� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�רה�,

�ר�. ��א �י על א� ִֵֵֵֶַַַַֹל��קח,

שלישי יו�

כה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. מכר לא � ��מי�י� ל� ��� �בר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
� ה�ית את ה��כר �יצד? �ר�. �� א� א�א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָה��מי�י�,
�היא �י על א� ה�ית, ��סביב�ת ה�ציע את מכר ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
ה�ציע רחב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לת�כ�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�חה
�כלל ה�א הרי מ�ה, �ח�ת אבל יתר; א� א��ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאר�ע
�אר�ה לת�כ� ה�ת�חה ה�ית �ב �על העל�ה וכ� ָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ית.

ה�ית. �כלל היא הרי ה�ית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַ�מעזיבת

מ���,·. ��פני� החדר את מכר לא � ה�ית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה��כר
�זמ� ה�ג, את ולא החיצ�ני�; מצרי� ל� ��סר �י על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹא�
ולא א��ת; אר�ע רחב �� וי� טפחי� ע�רה מעקה ל� ���ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה��ת את ולא ��רקע, החפ�ר ה��ר אבני�]את ה�נ�י[קיר ְְֶֶֶַַַַַַָָֹ
��ארנ�. �מ� והר��, העמק ל� ��כר �י על א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���ר,

לה�נס‚. �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי�
מ�כר. יפה �עי� ה��כר, ��ל ���ר; ��ת א� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלב�ר
ה��ת' א� ה��ר מ� ח�� ה�ית, ל� 'מכר�י ל�: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָוא�
�לבד ��ת א� ��ר ה��כר וכ� �ר�. ל� לקנ�ת צרי� אינ� �ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
�ית� �ת�� נכנס א�א �ר�, ל� לקנ�ת צרי� ה��קח אי� �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�ממ�א. ה��ר עד מ�כר ְֵֵֶַַַ�ל

א�„. ל�ני�, �ניה� מכר � מ�ה לפני� זה ב�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ני
זה; על זה �ר� לה� אי� ל�ני�, �ניה� צרי�נת� ואי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

את מכר א� אבל ה�נימי. �מכר החיצ�� נת� א� ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָל�מר
�עי� ה��ת�, ��ל �ר�; ל� י� � ה�נימי את ונת� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצ��

ה��כר. מ� יתר נ�ת�, ִֵֵֵַָָָיפה

ואת‰. ה�ירי�, ואת ה���ר, את מכר � ה�ית את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה��כר
ה�גר ואת ה�לת, ואת �טיט, המח�רי� ה�תחי� ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ�ְְְְִַַַָמל�נ�ת

את[בריח] �מכר ה�פ�ח. את לא אבל ה�נע�ל; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה�ב�עה המט�לטלת.[�בקרקע]ה�כ��ת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האצטר�יל את הריחיי�]�מכר ה�לי[בסיס את לא אבל , ְְִֶַָָ�ְֲִִֶַָֹ
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��א יק�, � ואמירי� �ריגי� וה�ציא� האילנ�ת, ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ�ני
לי, מכר� אילנ�ת '�ל�ה ל��כר: ויאמר באר�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹי��כ�

קרקע'. לי ְְִֵַַוי�

.Êהע�לה � מה� האילנ�ת �ני �על ���צ� העצי� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
�על �ל ה�א הרי הח�ה, �ני הר�אה וה�א ה�זע, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ�
�ני ר�אי� �אינ� וה� ה�ר�י�, מ� והע�לה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהאילנ�ת;
לבעל אי� � �בדקלי� ה�דה. �על �ל ה�א הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהח�ה,

�זע. �זעי� לה� �אי� לפי �ל��, הע�לה מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָה�קל

.Áחצי ל� י� זה הרי � האילנ�ת את ו��ר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה��כר
ל� א�מר היה � ��רקע ��ר לא �א�� ;��� ְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְַַַה�רקע
י� �לבד, אילנ�ת �ני ��ר א� וכ� אילנ�'. 'עקר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹה��קח:
א�מר היה � קרקע ��ר לא �א�� לה�; הרא�יה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹל�

ול�'. אילנ� 'עקר ה��קח: ְֲִֵֵַַָָֹל�

.Ëלבעל י� � ה�רקע את ו��ר האילנ�ת, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��כר
את מכר ��ארנ�. �מ� לה�, הרא�יה קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאילנ�ת
�אילנ�ת, זה והחזיק לאחד, האילנ�ת ואת לאחד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�רקע
ה�רקע, חצי ע� האילנ�ת קנה זה � ��רקע זה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהחזיק

�לבד. ה�רקע חצי קנה ��רקע �החזיק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָוזה

.Èדה� נטל ואחד �ר�ס, �דה נטל אחד �חלק�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחי�
ה�ב� �דה �ת�� א��ת אר�ע ה�ר�ס לבעל י� � ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלב�
חלק�; �� מנת �על �ר�ס, �ל האילנ�ת לס�� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָסמ�כ�ת

יד�ע. �בר �ה�א מ�ני זה, �בר לפר� צרי� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואי�

.‡È��ח' ל�: ואמר �קלי�, ב� והי� לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה��כר
ה�קל א�ת� ה�א, �מ��ח ט�ב �קל א� � �ל�ני' ֶֶַָ�ְְִִִֶֶֶֶמ�קל
וכל ה�א, רע �קל וא� ל��קח; וה�אר ���ר, ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלב��

�ל��. ה�קלי� מ� קנה לא � ה�אר ���ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

.·È�י א� � האילנ�ת' מ� 'ח�� ל�: ואמר �דה, ל� ְִִִֵֶַַָָָָָמכר
�לבד, �פני� �� י� וא� ה�קלי�; ��ר �לבד, �קלי� ��ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ
�דקלי�, �פני� �� הי� האילנ�ת. �אר וכ� ה�פני�. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ��ר
אלא ��ר לא �גפני�, אילנ�ת ה�פני�. א�א ��ר ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
מ�כר, ��ל אילנ�ת; ��ר �דקלי�, אילנ�ת וכ� ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאילנ�ת.
�קל �ל א�א ��ר לא ��ר, ה�קלי� וא� מ�כר. יפה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�עי�
וא� ל�קח. �ל ה�א הרי וה�אר, �חבל; ל� �ע�לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ב��
העל �אי� �ל א�א מה� ��ר לא ���ר, ה�א אילנ�ת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ�אר

הבהמה] הע�]��ב��[למשיכת את �העל[מכופ� וכל ; ְְֶָָֹ
נח�ב. ה�דה �בכלל ל�קח, �ל ה�א הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ��ב��,

.‚È��אפ � ל�' מ�כר אני �דקלי� 'קרקע לחבר�: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
הרי דקלי�, �ני ל� לקנ�ת רצה א� �קלי�, ל� הי� ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹלא
א�א ל�קח 'איני ל�: ל�מר יכ�ל ה��קח ואי� ה��ח; ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנקנה
אני �דקלי� 'קרקע אמר: וא� �קלי�'. �� ��� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָקרקע
מ�ח לאו, וא� קנה; דקלי�, �ני ב� הי� א� � ל�' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָמ�כר
אי� � �קלי�' �ל 'קרקע ל�: אמר וא� וח�זר. ה�א ְְְְִִֵֵֶַַַָָָטע�ת

לדק הרא�יה קרקע א�א ה�ה ����� �אי� �קלי�, לי�.ל� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.„È�ל 'קנה ל�: ��כ�ב צרי� לחבר�, �ר�ס ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹה��כר
וה�צי� �תמרי� �ל[לולבי�]�קלי� ��נה �י על וא� ;' ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

וכ� ה�. ה�טר נ�יי א�ת�, �ר� ��א �י על א� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹא��,
לפני ה�ח�י 'ולא ל�: לכ�ב צרי� לחבר�, קרקע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹה��כר
ה�יני�. �מ� ה�ענ�ת מ� להס��ק �די �ל��', זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ממ�ר

.ÂËוהקניתי' ל�: ��תב �י על א� � לחבר� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָה��כר
ה�ה�� מ�רקע ל� 'קנה ל�: לכ�ב צרי� ור�מ�', עמק� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹל�
וכיו� �סת�; נקנה אינ� והר�� �העמק הרקיע'; ר�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹעד
�לבד, האויר �ה�א הר�� קנה והר��, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�הקנה�
��עמקי� ה�נינ�ת קנה לא אבל האר�, עבי �ה�א ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק
הרקיע' ר�� עד ה�ה�� 'מ�רקע ל� ��תב וכיו� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָו��אויר.

וה��ת ה��ר קנה אבני�]� למ�ה,[קיר ה�רקע ��עבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ
למעלה. ה�עזיב�ת ��י� ְְְְֲִִֵֶַַַַָוה�חיל�ת

.ÊË,'י�� העלי�נה ��י�טה מנת 'על לחבר� �ית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
וא� מ�ציא. זיזי�, �� לה�ציא רצה וא� ;��� ז� ְְְֲִִִִִִֵֶָָָהרי
��נה ,��� על לבנ�ת רצה וא� א�ת�; �ב�נה ח�זר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנפלה,

מ�ד�. ְִֶֶָָֹ��היה

.ÊÈ�קבר משפחתי]ה��כר קברות קבר�[בית �ר� א� , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמד�[המובילה מק�� א� האבלי�], את ,[שמנחמי� ְֲַָ

�על �� וק�ברי� מ��חה, �ני �אי� � הס�ד� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָא�
�� ��בר� ה�בר �מי ונ�תני� מ��חה; �ג� מ��� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�רה�,

�ר�. ��א �י על א� ִֵֵֵֶַַַַֹל��קח,

שלישי יו�
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את‡. מכר לא � ��מי�י� ל� ��� �בר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��כר
� ה�ית את ה��כר �יצד? �ר�. �� א� א�א ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָה��מי�י�,
�היא �י על א� ה�ית, ��סביב�ת ה�ציע את מכר ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
ה�ציע רחב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לת�כ�. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�ת�חה
�כלל ה�א הרי מ�ה, �ח�ת אבל יתר; א� א��ת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאר�ע
�אר�ה לת�כ� ה�ת�חה ה�ית �ב �על העל�ה וכ� ָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָה�ית.

ה�ית. �כלל היא הרי ה�ית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַ�מעזיבת

מ���,·. ��פני� החדר את מכר לא � ה�ית את ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹה��כר
�זמ� ה�ג, את ולא החיצ�ני�; מצרי� ל� ��סר �י על ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹא�
ולא א��ת; אר�ע רחב �� וי� טפחי� ע�רה מעקה ל� ���ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ה��ת את ולא ��רקע, החפ�ר ה��ר אבני�]את ה�נ�י[קיר ְְֶֶֶַַַַַַָָֹ
��ארנ�. �מ� והר��, העמק ל� ��כר �י על א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���ר,

לה�נס‚. �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי�
מ�כר. יפה �עי� ה��כר, ��ל ���ר; ��ת א� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלב�ר
ה��ת' א� ה��ר מ� ח�� ה�ית, ל� 'מכר�י ל�: אמר ְְְִִִִַַַַַַָָוא�
�לבד ��ת א� ��ר ה��כר וכ� �ר�. ל� לקנ�ת צרי� אינ� �ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
�ית� �ת�� נכנס א�א �ר�, ל� לקנ�ת צרי� ה��קח אי� �ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�ממ�א. ה��ר עד מ�כר ְֵֵֶַַַ�ל

א�„. ל�ני�, �ניה� מכר � מ�ה לפני� זה ב�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ני
זה; על זה �ר� לה� אי� ל�ני�, �ניה� צרי�נת� ואי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

את מכר א� אבל ה�נימי. �מכר החיצ�� נת� א� ְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָל�מר
�עי� ה��ת�, ��ל �ר�; ל� י� � ה�נימי את ונת� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחיצ��

ה��כר. מ� יתר נ�ת�, ִֵֵֵַָָָיפה

ואת‰. ה�ירי�, ואת ה���ר, את מכר � ה�ית את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה��כר
ה�גר ואת ה�לת, ואת �טיט, המח�רי� ה�תחי� ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ�ְְְְִַַַָמל�נ�ת

את[בריח] �מכר ה�פ�ח. את לא אבל ה�נע�ל; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה�ב�עה המט�לטלת.[�בקרקע]ה�כ��ת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האצטר�יל את הריחיי�]�מכר ה�לי[בסיס את לא אבל , ְְִֶַָָ�ְֲִִֶַָֹ



iyilyנב mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

קפיפה �מ� �ה�א לת�כ� י�רד ולא[סל]�ה�מח ע�. �ל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
מל�נ�ת את של]מכר ע� ולא[רגלי]�רעי[חתיכות ה��ה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ

מ�ני �טיט, מח�רי� �ה� �י על א� הח��נ�ת, מל�נ�ת ְְִִִֵָ�ְְְִֵֶֶַַַַַאת
הרי ��ת�כ�', מה וכל 'ה�א ל�: �אמר �בזמ� לנ�אי. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�

מכ�רי�. ����ְִָ

.Â�יחי� ��ר�ת מכר � החצר את וצר]ה��כר ארו� [בור ִִֵֵֶֶַַָָ
בתקרה]�מער�ת מכוסה ה��י�[בור וכל ��ת�כ�, ְְְִֶַָָָָ

הח�ל �ה� ��� �ב�י� וה�נימ�י�, [לתעשייתהחיצ�ני� ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
�ת�ח�תהזכוכית] �אינ� אבל לת�כ�; ה�ת�ח�ת והחנ��ת ,ְֲַ�ְְְֲֵֶַָָָ

רב א� � �לכא� לכא� �ת�ח�ת הי� ע��. נמ�ר�ת אי� ְְְְִִִֵָָָָָָֹל�,
נמ�ר�ת אי� לאו, וא� ע��; נמ�ר�ת לת�כ�, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ��מי��
�אמר: �בזמ� ��ת�כ�. ה��לטלי� את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹע��.
�בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל ְִֵֵָָ�ְְֲִֵֶַָָ'היא
��ת�כ�. ה�ד �ית את ולא ה�רח� את מכר לא ,��ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.Êה�נ�יה ה�ד�לה האב� את מכר � ה�ד �ית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��כר
ה�ל�נס�ת ואת ה�יתי�, עליה ���חני� �ל[עמודי�]�אר� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואת היקבי�, ואת ה�יתי�, טחינת �עת �ה� ���מכי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָארז
אבל ה�פרכ�ת; וה� ה�ת��י� ה�יתי� �ה� ���תני� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי�
מה וכל 'ה�א �אמר: �בזמ� העלי�נה. הרחי� את מכר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
את מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ְִֵֵֶַָָָָֹ�ְֲֵֶ��ת�כ�',
את ולא ה�ל�ל, את ולא ה�יתי�, �ה� ��כ��י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה��ב�י�

ה�רצ�פי� את ולא ה��י�, את ולא עור]ה��רה, .[שקי ְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ

.Áקנה ל�', מ�כר אני ��מי�יו וכל ה�ד '�ית ל�: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
א� ה�יתי� �ה� ���טחי� חנ��ת ל� ח�צה הי� .����ֲָָָָ�ְִִֵֶֶַָ
וא� ה�ל; קנה ��ה�, ה�צרי� ל� מצר א� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ַה�מ�מי�

��ת�כ�. מה א�א קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ë�בי���� ה�סרי� �ית את מכר � ה�רח� את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר
�ה� ���טלי� היקמי� �ית ואת ער�י�, ��ה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָ�ְֲֲֵֵֶֶעליה�
ה�רח� �חצר עליה� ����בי� ה�פסלי� �ית ואת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�י�,

ה�ילא�ת �ית ואת לב��י�, ��ס��גי�[מגבות]��ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
היקמי� את ולא עצמ�, ה�סרי� את מכר לא אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�.
עצמ�. ה�ילא�ת את ולא עצמ�, ה�פסלי� את ולא ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעצמ�,
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'ה�א ל�: �אמר ְִָ�ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�בזמ�
מי� ל� המס�ק�ת ה�רכ�ת את מכר לא ,�� �בי� �� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�י�

הח� �ימ�ת ���ס�י� �ית את ולא ה��מי�, �ימ�ת �י� ה ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ל�' מ�כר אני ��מי�יו וכל 'מרח� ל�: אמר וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעצי�.

ל�. ח�צה �ה� �י על א� מכ�רי�, ��� ה� הרי �ֲֵֵ�ְִִֵֶַַָָ
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�מער�ת‡. ו�יחי� ��ר�ת ��י� מכר � העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָה��כר
ה�להי� �בית ה��י� �בית ו��בכ�ת [גינות]�מרחצא�ת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

החר�י� ואת ל�, וה�מ�כי� ל�,[יערות]��� ה�קצי� ְְְֳִִֶֶֶַַָָָ�ְִָ
ה�יברי� ואת ל�, ה�ד�ע�ת ה�ד�ת חיות]ואת ח�ה[ג� �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

��ניה� ודגי� שלה�]ע�פ�ת �י[שהפתח על א� �נגד�, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ה��לטלי� את מכר לא אבל מ��ה; רח�קי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ה�
אני ��ת�כ� מה וכל 'היא ל�: �אמר �בזמ� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ��ת�כ�.
לא מכר לא ,�� �בי� �� �בי� מכ�רי�. ��� הרי ל�', ְִֵֵַָָָָֹֹ�ְֲֵֵמ�כר

�יריה לעיר]את שייכות� ברור שלא שדות את[חלקי ולא , ְְֶֶֶָָֹ

סמוכי�]�נ�תיה ה�קצי�[כפרי� החר�י� את ולא , ְְֳִֶֶֶַָָֹ�ְִ
את[רחוקי�] ולא ,��� ל� ��� החלק את ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ��ה,

ודגי� וע�פ�ת ח�ה �יברי את ולא ����ה, ל� ��� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהחלק
�נגד�. �ניה� ְְְֵֵֶֶֶָ�אי�

לגדר·. ה�ד�ר�ת האבני� את מכר � ה�דה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
לצר��; �ה� מ�ני העמרי�, על ���ח�ת האבני� ְְְֳִִֵֵֶַָָָָָ�ְֲִֶֶָָואת
�די ה�פני� �חת ה��חי� החלקי� ה�ני� את ְְִִֵַַַָָ�ֲִִֶַַַַָָָ�מכר
ה�ב�אה את �מכר לצר��. �ה� מ�ני ה�ר�, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את �מכר לה�צר. �ה�יעה �י על א� ל�רקע, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ְַהמח�רת
�י על א� רבע, מ�ית �ח�תה �היא ה�ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹמחיצת

ה��מרה את �מכר וחזקי�; עבי� ��� [סוכת�ה�ני� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�מכרהשומרי�] קב�עה. �אינ� �י על וא� �טיט, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהע��יה

�י על א� ה�קמה, �ת�לת ואת מר�ב, �אינ� החר�ב ְְְְִִֶַַַַָָ�ֵֶֶֶָאת
את מכר לא אבל .��� ה�קלי� �ל את �מכר עבי�; ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
�אינ� האבני� את ולא לגדר, סד�ר�ת �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהאבני�
ולא לכ�, מ�כנ�ת �ה� �י על א� העמרי�, ��י על ְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�מ�ח�ת
�י על א� ה�פני�, �חת מ�חי� �אינ� ���ר� ה�ני� ְִִִַַַַַָָ�ִֵֶֶֶֶֶַַָָאת
ה�ב�אה את ולא לכ�, �מ�כני� וחלקי� מ��י� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ�ְֵֶ�ה�
�בזמ� ל�דה. צריכה �היא �י על א� ה�רקע, מ� ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָהעק�רה
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�היא‚. ה�ני� מחיצת את מכר לא ,�� �בי� �� ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בי�
ולא �קט�י�. ��י� ��� �ה�ני� �י על א� רבע, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ית
עצמ�, �פני �� ל� ��� ��מי� �ל קט�ה ער�גה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
ה��מרה את ולא �ל�ני', �ל ורד '�י ל� ���רי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ג��
ולא �אר�; קב�עה �היא �י על א� �טיט, ע��יה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
ואפ�� �קמה, �ל ה��� את ולא ה�ר�ב, החר�ב את ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ�ֶֶַַָָמכר
את ולא ה�ת, את ולא ,��� ה��ר את מכר ולא ��י�; ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹה�

�למי�. �י� חרבי� �י� ְֲִִֵֵֵֵַָה��ב�,

.„�� ��ל� �די ה��קח, מ� �ר� ל� לקנ�ת ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי�
�ת�� ל� ���אר� ה��ב� א� ה�ת א� ה��ר א�ת� ְְֲִֶַַַַַָעד
ל�ח צרי� אינ� מא��', 'ח�� ל�: ואמר �ר� וא� ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�דה;

�ר�. ֶֶל�

ל��קח‰. �היה מ�ני �מ�כר; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ה
א �ר�, ולא מ�נהלפר� ה��ת� אבל א��. את א�א ל� י� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

�בית �י� �חצר, �י� �בית, �י� ��דה, �י� ,��� את קנה �ֶָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
�ל המק�ל קנה � קרקע ה��ת� �בר: �ל �לל� ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ד.

��פר�. עד ל�, ְֵֶַָָָ�ְַהמח�ר

.Â.��כ� זכה � ��דה מה� אחד וזכה �חלק�, האחי� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכ�
וה�ק�י� �כ��. זכה ��דה, החזיק � ה�ר �נכסי ְְִַַָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�חזיק

.��� את הק�י� ה�דה, ָ�ְִִֶֶֶַָאת

.Ê�ה� וכ��צא ה�ברי� א�� �ל אי� ול�קח, �מ�כר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָא�
�מ�ת ולא מנהג, �� �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמעניני�
��הג� �מק�� אבל עצמ�. �פני ודבר �בר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָיד�עי�
ה�נהג. על וס�מכי� מכ�ר, זה הרי � �� מכר �� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
���רי� א� לב��, ל�ית א�א '�ית' ק�רי� �אי� מק�� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכ�
אחר ה�לכי� � ��יו �על �לכל ��ביב�תיו �לכל ל�ית ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ'�ית'
עיר, א� �דה, א� חצר, �מ�כר ה�י� וכ� ה�ק��. אנ�י ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָל���
ה�ל. �פי הער�כ�ת ה�מ�ת אחר ה�לכי� ��ל � מ�לטלי� ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹא�

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Á���ל אחר ה�לכי� �מ��: מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� �� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
ה��חי� �� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא �ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ה�גי�; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]ה�רצ�פי� �בזמ�[שקי ��ת�כ�. ה�ח�רה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'�קר'. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�.�זה, מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ

.Â�לי� מכר � ה�פחה את �עליה,[בגדי�]ה��כר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ה� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאפ��
��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ולא ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה�זמי�,
א� � ל�' מ�כר אני �עליה מה וכל '�פחה ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� עליה ��� �י ְִָ�ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעל

.Êרה�' ל�', מ�כר אני מע�רת '�פחה לחבר�: ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה '�פחה ה�לד. את מכר � ל�' מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל�' מ�כר אני מניקה '�רה ל�', ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל�' מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמ�ר

לחלב�. חמ�רה ֲֲֶַָָָק�נה

.Áזה חמ�ר 'רא� א� זה', עבד 'רא� לחבר�: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהא�מר
�ה��מה אבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ל�' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכ�ר
ל�' מכ�ר זה חמ�ר 'יד א� זה', עבד 'יד ל�: אמר .�� ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ�ל�יה
�ל�יה ה��מה �אי� אבר �כל ה�י� וכ� �יניה�; מ��ני� �ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א�א מכר לא � ל�' מ�כר אני ז� �רה 'רא� ל�: אמר .��ְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

��ט�חי�. �מיד נמ�ר רא�� �הרי �לבד, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהרא�

.Ë;�הרגלי את מכר לא ��ה, �בהמה הרא� את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ה�בד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר הרגלי�; את מכר הרא�, את מכר � ��ה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�בהמה
את מכר ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�בד;

.È,א��ה מכר מימיו; את מכר לא ה��ר, את ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
��ב�, מכר ה�ב�רי�; את מכר ��רת, מכר זבל�. את ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמכר

ה��ני�. את ִֶַַָמכר

.‡Èה�א� � א�� �דברי� ה�ד�ל הע�ר מעיני� יל�ז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל
ודבר. �בר לכל �יח�ד היד�עי� וה�מ�ת ה�דינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
�יח�ד א�ת� א�מרי� �ה�ל �� ולא מנהג, �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�במק��
חכמי�, ��אר� ה�לל�ת א�� אחר ה�לכי� � ���� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�לא

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

רביעי יו�

כח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

והי�‡. ל�', מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
על א� טפחי�, ע�רה עמ�י� קט�י� �אי�ת ה�דה ְֲִִַַָָָ�ְְֲִֵֶַַָָ�ת��
אי� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� מי�, �ה� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�י
מע�תיו ל�� ר�צה אד� �אי� ��ר; ה�ית �כלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמ�די�
ול�קח מק�מ�ת. ��ל�ה ��ני� ל� ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
הי� דמי�. �לא ��ר, ה�ית �כלל וה�לעי� ה�אי�ת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא��

ע��. נמ�די� מ�א�, ְִִִִָָָָ�ח�ת

�ית·. א�א �ה� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ה
חמ�ת �ת�� מבלעי� ק�י� האר�עת והי� ק�י�, ְְֲִֵֶָ�ְְְִִַַַַַַַַָָאר�עת
�ית על יתר היה א� אבל �דה. �ל �ר�� �מבלעי� ֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְְִָ�ִַק�י�
� מבלעי� אינ� א� הר�ה, מפ�רי� �הי� א� ק�י�, ְִָ�ְִֵֵַָָ�ְְִֶַַַַָאר�עת
מבלעי� הי� ע��. נמ�די� אי� ע�רה, �ה� �אי� �י על ְִָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�
ח�ט �מ� מחלקי� �הי� א� �ר��, מע�ט� א� �מע�ט�, ְְִָ�ֶָָ�ְְִִָָָ�ר��
א� ��דדי�, �הי� א� מ���, �מ� א� ע��ל, �מ� א� ְִֶַָָָ�ְְְִֶָ�וה,
עליו מחבר�, וה��ציא ספק; א�� �ל � עק�ת�� �ר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הי�

ו סלעהראיה. א� מ�מ�ה, וסלע מ�מעלה עפר היה א� כ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ספק. זה הרי � מ�מ�ה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ�מעלה

נמ�ד‚. אי� � לכ�ר רבע �ית אפ�� יחידי, סלע �� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
זה אי� � �ה�א �ל אפ�� ל�צר סמ�� היה וא� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָע��;
ספק. זה הרי ל�צר, סלע �י� עפר הפסיק ע��. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנמ�ד

הי�„. אפ�� � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�בית ל�: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעי� א� יתר, א� טפחי� ע�רה עמ��ת �אי�ת ��ֲֵָָ�ְְֲִִֵָָָָָ
ע��. נמ�די� א�� הרי � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ�ב�הי�

מ�ה‰. ל� מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
וא� ה�מי�; מ� ל� ינ�ה �ה�א, �ל �חת א� � ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'

ל�. יחזיר �ה�א, �ל ֲִִֶַָה�תיר

.Âמי� זה הרי � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�ית ל�: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
�חת וא� יתר'; �י� חסר �י� עפר, ��ר '�ית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ��ר�
סאה, לכל רבע �ה�א וע�רי�, מאר�עה אחד ה��ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�
יח�ב ,�� על יתר ה�יע�. � סאה לכל רבע �� ה�תיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹא�
��חת וכל ה�סיפ�; א� �חסר� ��� הרבעי� �ל על ְְִִֵֶֶָָָ�ְִִַָָָע��
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.Á���ל אחר ה�לכי� �מ��: מ�א �ברי �כל �ד�ל ע�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
�� �אי� מק�� אבל ה�נהג. ואחר ה�ק��, �א�ת� אד� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ני
וי� �� ���רי� י� א�א מיחדי�, �מ�ת ולא יד�ע, ְִִֵֵֶֶָָָ�ְְְִֵַָָֹמנהג
א��. �פרקי� חכמי� ��ר�� �מ� ע��י� � �� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ���רי�

כז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ואת‡. ה�ס, ואת ה�ר�, את מכר � ה�פינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה��כר
ואת א�ת�, ה�נהיגי� ה���טי� �ל ואת ,��� ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגני�
ואת עליה, וי�רדי� ל�פינה �ה� �ע�לי� והאס�לה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�ב�
והיא ה��ית, את מכר לא אבל ��ת�כ�. ה�י� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ית
ל���ה; ה�ר�בי� ה�י� על �� �ה�לכי� ה�ט�ה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָה�פינה
ה��חי� �� ��די� ה�ט�ה ה�פינה והיא ה��גית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא �ה�, הע��י� העבדי� את מכר ולא ה�גי�; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]ה�רצ�פי� �בזמ�[שקי ��ת�כ�. ה�ח�רה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכ�רי�. ��� הרי ��ת�כ�', מה וכל 'היא ל�: ְִָ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ�אמר

�אינ�·. �זמ� ה�רד�ת, את מכר לא � ה�ר�� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
מכר ה�ר��. את מכר לא ה�רד�ת, את מכר ע��; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹק��ר�ת

ה�מד השור]את שבצוואר מכר[העול ה�קר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
���רי� �מק�� ואפ�� ה�מד, את מכר לא ה�קר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'�קר'. ל�מד ְִֶֶַָָָָמקצת�

לא‚. ה�רה, את מכר ה�רה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹה��כר
את מכר ה�קר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
א�� �כל ראיה ה�מי� ואי� העגלה. את מכר לא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹה�קר,

�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַַָָה�ברי�

ה�ר�עת„. את מכר � החמ�ר את ה��כר ואת[כר]וכ� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ה�ק, את מכר לא אבל עליו; �אינ� �י על א� ֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ָהא��,
ה�מ�ר. ��עת עליו הי� אפ�� ה��י�, מר�בת את ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹולא

נ�טה,‰. �ה�עת �כדי טעה �א� � ראיה ה�מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואי�
וא� ול�קח; מ�כר �ל �די� מ�ח ���ל א� א�ניה ל� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָי�
מ�נה ��� ה��ח, �טל לא ט�עה, ה�עת �אי� �כדי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹטעה
���צא �ל וכ� ��י�. �לא החמ�ר א�א ל� ואי� ל�, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹנת�

ה�מי�.�זה, מ� ראיה �� מביאי� אי� ְְִִִִֵֶַָָָָ

.Â�לי� מכר � ה�פחה את �עליה,[בגדי�]ה��כר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ולא ה�ירי�, את לא מכר לא אבל מאה; ה� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹאפ��
��צ�אר�. ה�טלא�ת את ולא ה��ע�ת, את ולא ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה�זמי�,
א� � ל�' מ�כר אני �עליה מה וכל '�פחה ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
מכ�רי�. ��� הרי מנה, מאה �ל �לי� עליה ��� �י ְִָ�ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעל

.Êרה�' ל�', מ�כר אני מע�רת '�פחה לחבר�: ְֲִֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵַָָהא�מר
אני מניקה '�פחה ה�לד. את מכר � ל�' מ�כר אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְמע�רת
ה�לד; את מכר לא � ל�' מ�כר אני מניקה '�רה ל�', ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�כר
אד� �אי� ה�יח, את מכר � ל�' מ�כר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמ�ר

לחלב�. חמ�רה ֲֲֶַָָָק�נה

.Áזה חמ�ר 'רא� א� זה', עבד 'רא� לחבר�: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָֹֹהא�מר
�ה��מה אבר �כל ה�י� וכ� חצי�; מכר זה הרי � ל�' ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמכ�ר
ל�' מכ�ר זה חמ�ר 'יד א� זה', עבד 'יד ל�: אמר .�� ְְֲֶֶֶֶַַַָָָ�ל�יה
�ל�יה ה��מה �אי� אבר �כל ה�י� וכ� �יניה�; מ��ני� �ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א�א מכר לא � ל�' מ�כר אני ז� �רה 'רא� ל�: אמר .��ְֲִֵֶַַָָָָָֹֹ

��ט�חי�. �מיד נמ�ר רא�� �הרי �לבד, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהרא�

.Ë;�הרגלי את מכר לא ��ה, �בהמה הרא� את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
לא ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹמכר
אבל ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ה�בד; את ֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמכר
מכר הרגלי�; את מכר הרא�, את מכר � ��ה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ�בהמה
את מכר ה�נה, את מכר הרא�. את מכר לא הרגלי�, ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאת

ה�נה. את מכר לא ה�בד, את מכר ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�בד;

.È,א��ה מכר מימיו; את מכר לא ה��ר, את ְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��כר
��ב�, מכר ה�ב�רי�; את מכר ��רת, מכר זבל�. את ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמכר

ה��ני�. את ִֶַַָמכר

.‡Èה�א� � א�� �דברי� ה�ד�ל הע�ר מעיני� יל�ז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל
ודבר. �בר לכל �יח�ד היד�עי� וה�מ�ת ה�דינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
�יח�ד א�ת� א�מרי� �ה�ל �� ולא מנהג, �אי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�במק��
חכמי�, ��אר� ה�לל�ת א�� אחר ה�לכי� � ���� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�לא

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

רביעי יו�

כח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

והי�‡. ל�', מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
על א� טפחי�, ע�רה עמ�י� קט�י� �אי�ת ה�דה ְֲִִַַָָָ�ְְֲִֵֶַַָָ�ת��
אי� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� מי�, �ה� �אי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�י
מע�תיו ל�� ר�צה אד� �אי� ��ר; ה�ית �כלל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנמ�די�
ול�קח מק�מ�ת. ��ל�ה ��ני� ל� ויראה אחד, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�מק��
הי� דמי�. �לא ��ר, ה�ית �כלל וה�לעי� ה�אי�ת ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹא��

ע��. נמ�די� מ�א�, ְִִִִָָָָ�ח�ת

�ית·. א�א �ה� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��ה
חמ�ת �ת�� מבלעי� ק�י� האר�עת והי� ק�י�, ְְֲִֵֶָ�ְְְִִַַַַַַַַָָאר�עת
�ית על יתר היה א� אבל �דה. �ל �ר�� �מבלעי� ֲִֵֵֶֶַָָָָָָ�ְְִָ�ִַק�י�
� מבלעי� אינ� א� הר�ה, מפ�רי� �הי� א� ק�י�, ְִָ�ְִֵֵַָָ�ְְִֶַַַַָאר�עת
מבלעי� הי� ע��. נמ�די� אי� ע�רה, �ה� �אי� �י על ְִָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�
ח�ט �מ� מחלקי� �הי� א� �ר��, מע�ט� א� �מע�ט�, ְְִָ�ֶָָ�ְְִִָָָ�ר��
א� ��דדי�, �הי� א� מ���, �מ� א� ע��ל, �מ� א� ְִֶַָָָ�ְְְִֶָ�וה,
עליו מחבר�, וה��ציא ספק; א�� �ל � עק�ת�� �ר� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הי�

ו סלעהראיה. א� מ�מ�ה, וסלע מ�מעלה עפר היה א� כ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ספק. זה הרי � מ�מ�ה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמ�מעלה

נמ�ד‚. אי� � לכ�ר רבע �ית אפ�� יחידי, סלע �� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
זה אי� � �ה�א �ל אפ�� ל�צר סמ�� היה וא� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָע��;
ספק. זה הרי ל�צר, סלע �י� עפר הפסיק ע��. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנמ�ד

הי�„. אפ�� � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�בית ל�: ְְֲֲִִֵֵַָָָָאמר
סלעי� א� יתר, א� טפחי� ע�רה עמ��ת �אי�ת ��ֲֵָָ�ְְֲִִֵָָָָָ
ע��. נמ�די� א�� הרי � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ�ב�הי�

מ�ה‰. ל� מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
וא� ה�מי�; מ� ל� ינ�ה �ה�א, �ל �חת א� � ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָבחבל'

ל�. יחזיר �ה�א, �ל ֲִִֶַָה�תיר

.Âמי� זה הרי � ל�' מ�כר אני עפר ��ר '�ית ל�: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
�חת וא� יתר'; �י� חסר �י� עפר, ��ר '�ית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ��ר�
סאה, לכל רבע �ה�א וע�רי�, מאר�עה אחד ה��ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�
יח�ב ,�� על יתר ה�יע�. � סאה לכל רבע �� ה�תיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹא�
��חת וכל ה�סיפ�; א� �חסר� ��� הרבעי� �ל על ְְִִֵֶֶָָָ�ְִִַָָָע��
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��ר, �ית על �ה�סי� וכל ה�מי�, מ� ל� ינ�ה ��ר, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�ית
ל�. ֲִַיחזיר

.Êח�תה� ה��ספת היתה א� ל�? מחזיר ה�א ְְְִִֶֶַַַָָָ�מה
�ח לי��ת ה�כירה, ��עת דמי� ל� מחזיר � ק�י� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַָָֹמ��עת
מ�כר, �ל אחרת ל�דה סמ�כה ה��ספת היתה וא� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה��כר;
ל�אר א�ת� ס�מ� �הרי קרקע, ה��ספת א�ת� ל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמחזיר
על יתרה ה��ספת היתה �ל��. מפסיד ואינ� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�ד�תיו,
על יתר וה��אר �סאה, סאה לכל רבע נ�תני� ק�י�, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ��עת
הרבעי� �ל ל� נ�ת� ק�י�, ��עת �� י� א� � הרבעי� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ל
מ���. �לקח ��עה ל� ונ�תנ� ה�רקע, מ� ה�תר ע� ����ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Áממ�ר ��עת �ז�ל ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה
וה�זלה �יקר היתה א� אבל ה�תר. החזרת ��עת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוה�קירה
,��� ה��ספת �מי ל� ל�� רצית 'א� ל��קח: א�מרי� �ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ָ
ל� �� קרקע, ל� ל�� רצית וא� ה�מ�ר; לפי דמי� ל� ��ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ע�ה'. ��וה מה ְִֶַַָָָ�פי

.Ë�א� ��דה: ק�י� ��עת �די� �ג�ה, קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָודי�
ל� מחזיר אינ� הרבעי�, על קב מחצי �ח�ת �ג�ה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָה�תיר
ע� הרבעי� �ל את ל� מחזיר קב, חצי ה�תיר �מי�; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָא�א
החזרה. עת �ל ה��ל ��ער קרקע, א� �מי� ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�תר,

.Èונע�ית ��ה א� ל�קח, �יד ��ה ונע�ית �דה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמכר
�היתה �די� ל� מח�ב א� ספק זה הרי � ל�קח �יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דה

ע�ה. �היא ��י� א� ה�כר, ְִִֵֶֶֶַַַָ�עת

.‡Èמ�ה ל� מ�כר אני עפר ��ר '�ית לחבר�: ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
אני עפר ��ר '�ית ל�: �אמר א� יתר', �י� חסר �י� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבחבל
ה�ח�ת אחר ה�� � בחבל' מ�ה יתר �י� חסר �י� ל� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�כר

יתר. א� חסר א� ��י�, א�א ל� ואי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�����נ�ת,

.·È� �במצריו' '�סימניו ל�: ואמר ��ר, �ית ל� ְְְִִֵַַָָָָָָמכר
�ת�ת, על יתר �חת ה�יע�; �ת�ת, ה�תיר א� �ת�ת ְְְִִִִִֵֵֵַָ�חת
�מי� ל� י�� �ת�ת, על יתר ה�סי� ה�מי�; מ� ל� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָינ�ה
�ח�ת ��דה ה��אר היה א� ה���ר. לפי ה�ל קרקע, ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹא�

מ �ח�ת �בג�ה ק�י�, סמ��מ��עת היה ולא קב, חצי ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
�מי�. ל� מחזיר � ה��כר ְְִִִֵֵַַָל�דה

.‚È,מצריה ואת א�ת� י�דע �ה��קח �דה לחבר� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה��כר
מאתי�', �מ�יחת� 'י� ל�: אמר אפ�� � �� הר�ל ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ�ְָ�כבר
עליו. וק�ל ידע� �הרי ה�יע��, � וחמ�י� מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
�דה �מ� יפה �היא �ל�מר הח����, ל� �הז�יר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתי�. �מ�יחת� ��� ְִִִֵֶֶֶַַָָָאחרת

.„È�א � ל�' מ�כר אני �ל�ני ��ר '�ית לחבר�: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהא�מר
לת� א�א �מ�יחת� �אי� �י כור]על ��א[חצי ה�יע�; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ה��כר צרי� לפיכ� ��ר'. '�ית ה�קרא מק�� א�א ל� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמכר
לחבר�: הא�מר וכ� ��ר'. '�ית נקרא �ה�א ראיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהביא
�אי� �י על א� � ל�' מ�כר אני �ל�ני �מק�� ��י ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ'�ר�
וכ� '�ר�'. א�ת� ק�ראי� ��הי� וה�א, ה�יע�; �פני�, ��ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָ
�� אי� אפ�� � ל�' מ�כר אני '�ר�ס לחבר�: ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָהא�מר
�זה. ���צא �ל וכ� '�ר�ס'. ���רא וה�א ה�יע�; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹר��ני�,

.ÂË�מ� מנהג, �אי� �מק�� הא��, ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכל
מנהג אחר הל�� � מנהג ��� �מק�� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ארנ�;
לה�. היד�עה ה�ק�� אנ�י רב ל��� ואחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹה�דינה,

כט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�י�‡. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח מ�ח� אי� � ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֹ�ל�ה
��היה ��נ� חכמי� אבל וה�ט�. ה��טה, החר�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה:
ק�מי�, �מע�יו �מ�לטלי� ונ�ת� נ��א וה�ט� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהחר�

ח�יו. �די ְִֵַָמ���

ולא·. ��מע �אינ� חר� ונ�ת�? נ��א �יצד ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַֹהחר�
�רמיזה ול�קח מ�כר � �ל�� ��מע ואינ� מד�ר א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָמד�ר,
יתק�מ� לא �מ�לטלי�, א� �קרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹ�מ�לטלי�,
��בר. �מתי�בי� ר��ת, �דיק�ת א�ת� ���דקי� עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמע�יו,

מ�ח�‚. � �����ק מי א� מד�ר, ואינ� ���מע ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָא��
�י� ��ל, ק�מ�ת �מ�נ�תיו ממ�ר, �ממ�ר� ְְְִִִֵַַַָָָָָֹמ�ח,
���דקי� �דר� ���דק וה�א �קרקע; �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לטלי�

יד�. �כתב יכ�ב א� ְְְִִִִַָֹלגיטי�,

ואי�„. ממ�ר, ממ�ר� ואי� מ�ח, מ�ח� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה��טה
א��טר���ס מעמידי� �י� �בית ק�מת. מ��נ�תיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�נה

לקט�י�. ��עמידי� �דר� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַל��טי�,

.‰� ה�כ�י� א�� �ג�� �פ�י, ועת ��טה עת �ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַָמי
לעצמ� וז�כה ק�מי�, מע�יו �ל �פ�י, �ה�א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ�עת
היטב, ה�בר לחקר העדי� �צריכי� �עת. �� �כל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולאחרי�,
�ע�ה. מה ע�ה �ט�ת� �בתח�ת �פ��ת� �ס�� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ��א

.Â��מ� �ל��. לאחרי� הקנית� אי� �ני�, �� עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקט�
�מ�� מ�א �טיב י�דע א� א�ת�: ��דקי� ��ג�יל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ני�
�דבר �י� מ�נה, �מ�נת� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� �ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
�כיב מ�נת �י� �ריא מ�נת �י� מ�עט, �דבר �י� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ְמר�ה
��א �די ��ארנ�, �מ� חכמי�, מ�ברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרע.
וה�ל מ���. י�ח ולא ל� ��מ�ר מי י�צא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹי�טל
��ג�יל. עד נ�ת� ולא מ�כר אינ� � �קרקע אבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ�מ�לטלי�;

.Êקט� אמ�רי�? �ברי� א��טר���ס;��ה ל� �אי� � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
אפ�� �ל�� מע�יו אי� � א��טר���ס ל� היה א� ְְֲֲֲִִֵַַָָָָאבל
לק�� רצה �א� הא��טר���ס; מ�עת א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�לטלי�,

מק��. �מ�לטלי�, �מ�נת� �ממ�ר� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמ�ח�

.Á�א �מ�� מ�א טיב י�דע א� לידע ה�ט� את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ��דקי�
י�דע �ה�א נב�� קט� �� ��� לפי ��ג�יל; עד י�דע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינ�
� ע�רה �ל� �� ה�א �אפ�� אחר, וי� �בע, �� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוה�א
�מ�� מ�א �טיב ה��דע קט� �מ��. מ�א טיב י�דע ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָאינ�
�ינ� � וטעה �מ�לטלי�, ונת� ���א א��טר���ס, ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אי�
ותחזר קנה �ת�ת, מחילה; מ�ת�ת, �ח�ת ה�ד�ל: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ�די�
אני ��ארנ�. �מ� ה��ח, �טל �ת�ת, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהה�ניה;
א�א �מ�לטלי�, ק�מי� �ממ�ר� ה�ט� מ�ח �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�מר,
וחזר ה��ח, על מע�ת נת� א� אבל המ�י�. א� �����ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ע�מדי� ,�� �חזר� ואחרי� ��רע'; 'מי מק�ל אינ� � ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

��רע'. ְִֶַָ�'מי

.Ë,�ה��לטלי מק�� ה��יר א� ה�ט�, מ�ד קנה א� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכ�
ה�ט� מידי מ�ציאי� �אי� ה��קח: קנה לא � �� ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוחזר
ואי� ��טר, �ה�ני� � �ל�� ה�ט� מ�ד ה�ני� ואי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��י�,

�ד�ל. אד� �טר על א�א ח�תמי� ְְִִֵֶַַָָָָָהעדי�

.Èכר� א� מ�ד�, וקנ� מאחרי�, מ�לטלי� ��נה קט� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
ז�כה �אינ� לפי ��מ��, עד קנה לא � ה�ק�� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמה�
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חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק�� �כיר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�ד�, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי� ונת� קרקע ��נה ��ט� לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��; �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

�פניו. א�א ל� חבי� ְְִֵֶָָָָואי�

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ�� מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚È�ר�� �קרקע אבל .��� �קרקע אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ��ה
��היה עד ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאב�תיו,
�י על וא� �ער�ת, ��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� ��ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��ע�� מ�ני �ז�ל, ימ�ר ��א �מ��; מ�א �טיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���דע
הע�ל�. �דרכי �ע�� נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת, אחר ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹנ�טה

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת; ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה
נ�מעי�'. �בריו ��הי� �די מ�נת�, '�תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�:

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�? �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני

ממ� ואי� ה�א, עדקט� �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ר� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר; יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

�ממ�ר�. רצה �הרי ה��קח, �יד נתק�מה � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה

.ÁÈמ�נ�תיו� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � ְְְִִִִִַַָָָָָה���ר
�ע��ה ה���ר וה�א ל�ט, �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָק�מי�.
ה�א והרי �ל��, מע�יו אי� � �ע�ה מה י�דע ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָואינ�

.�� מ�� �ח�ת �קט� א� ְְִֵֶֶָָָ���טה

ל ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל��קח‡. �ה� וזכה מ�לטלי�, א� קרקע ��כר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��כר
ל�ח, רצה וא� העלי�נה: על ה��קח יד � מ�ע�� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��א
לבעליה. �חזר רצה, לא וא� ;�� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאי�
ע��; ה��קח �אי� �י על א� ל��כר, �טר ��תבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

ה��פר �כר נ�ת� ה��קח שטר�לע�ל� את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ
רעת�.המכירה] מ�ני �דה� מכר ואפ�� ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ

יד·. � ל� נ�נה א� מ�נה, נת� א� קנה א� ��כר העבד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכ�
ק�מי� א�� הרי מע�יו, לק�� רצה א� העלי�נה: על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאד��
ה�א �לבד �בדברי� מע�יו. �ל �טל� רצה, לא וא� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹוקנ�;
�ל��. מ��� לקנ�ת צרי� ואינ� מב�ל, א� האד�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��ק��

�על�,‚. �נכסי �י� מ�נה, נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ל� ��חד �דברי� �י� ל�, �הכניסה �רזל צא� �נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�י�
�מ�לטלי�, �י� �קרקע�ת, �י� מל�ג, �נכסי �י� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ְִ�כת�ת�,
העלי�נה: על ה�על יד � מ�נה ל� נ�נה א� לקחה א� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ�
��ת� א� ��כר ה�על אבל ה�ל. לב�ל רצה, לק��; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
�הכניס קרקע א� �כת�ת�, א��� ל� �הכניסה קרקע �י� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְִִֶַַָָ
�י על א� � �כת�ת� ל� ��חד קרקע א� מ���, ��� ִַַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָָל�
�ע�ה מה �ל הרי מע�יו, ���מה אחר הא�ה מ�ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��נ�
לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת א�מרת: �היא מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�טל;

.„� מ�לטלי� �י� מקרקעי� �י� מל�ג, נכסי נת� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
ק�מה וא� מב�לת; לב�ל, רצתה העלי�נה: על הא�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

ה��קחי�. קנ� ְֲִַַָָמע�יו,

א�‰. �רזל, צא� נכסי �ל מ�לטלי� ��כר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�על
א� ר�אי, �אינ� �י על א� � מ��� ל� ��ת� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמ�לטלי�
יכ�לה הא�ה ואי� ה�ק�ח�ת, קנ� � נת� א� �מכר ְְִֵַַַַָָָָָָָָעבר
על א� נכסיו, �ל למ�ר ל�על ל� י� וכ� מ�ד�. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלה�ציא

�ב�א וא� ה�ת�ה; �ע��ד �חת �ה� ,[לגבות]לטר��י ְְִִֵֶַַַ�ְְִִָָֹ
מ�ד�. וקנ� �ח�ה, ל��קח �תבה א� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָט�רפת,

.Âלא לבעל�, �רזל צא� נכסי נתנה א� ��כרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהא�ה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�ד�, �לה�ציא לחזר ל� וי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה;
�י� ית�מי�, �נכסי ��קח� א� ��כר� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאי��ת.
א�ת� ���� �י� הא�יטר��סי�, וכ� �מ�לטלי�, �י� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�קרקע
מ�ח, מ�ח� � ית�מי� אבי א�ת� ���ה �י� �י� ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ�ית
נ�ת� אד� �אי� �ל��, אינ� מ�נת� אבל ממ�ר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ�ממ�ר�

.��� �אינ� ֵֶֶָָ�בר

.Ê� ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, ה��ת� א� ְְְִֵֵֵַַַַָָה��כר
��נ� מי �ל וכ� ק�מי�. מע�יו א�ת�, ���י� �י על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָא�
ונ�תני�. ה��ת לאחר וכ�תבי� ק��, ה�ני� � ���ת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמ�ד�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

חמישי יו�
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יקנה היא� ההפקר, מ� ז�כה �י� לידע ההלכ�ת, א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעני�
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חצר� �אי� � ל�בר ראיה ה�ד�לי�. �ה� ���כי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��רכי�
��תר�� מ�ני ל�, ק�ני� ��� א��ת אר�ע ולא קט� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ל
ה�ני� יהיה ולא ��ת�אר, �מ� יד� מ�י� ולא �ליח�ת ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�י�
��תר�ת ה�ט�ה אבל מחצר�. �ד�ל ה�ק�� �כיר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָא�
א� מ�ד�, קנ� א� מאחרי�, ה��לטלי� �קנה מ�ד�, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחצר�

מק��. ְִִָ��כיר�ת

.‡È� והחזיק �מי� ונת� קרקע ��נה ��ט� לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
�ל��; �קרקע ממ�ר� �אי� �י על א� �יד�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ�עמד
�פניו, ��א לאד� וזכי� ה�א; �פנינ� �אינ� �מי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�ה�ט�

�פניו. א�א ל� חבי� ְְִֵֶָָָָואי�

.·È�ל� אחר �ער�ת ��י ה�כר והביא �הג�יל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹקט�
�י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר וה�ת �נה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָע�רה
ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � �מ�� מ�א �טיב י�דע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אינ�
ק�מי�, מע�יו אי� �קרקע, אבל �מ�לטלי�; מ�נה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�נת�

��ג�יל. אחר �מ�� מ�א �טיב י�דע ��היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚È�ר�� �קרקע אבל .��� �קרקע אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ��ה
��היה עד ממ�ר, ממ�ר� אי� � מ�רי�יו מ�אר א� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאב�תיו,
�י על וא� �ער�ת, ��י �הביא �י על א� �נה, ע�רי� ��ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��ע�� מ�ני �ז�ל, ימ�ר ��א �מ��; מ�א �טיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ���דע
הע�ל�. �דרכי �ע�� נתי�בה לא ועדי� ה�ע�ת, אחר ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹנ�טה

.„Èריא� מ�נת �י� � ע�רי� מ�� �ח�ת ��ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ�נת�
ל� ה�יעה לא �א�� ק�מת; ז� הרי מרע, �כיב מ�נת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י�
ואמר� �מיד. מצ�י �אינ� �בר וה�א נת�; לא �ד�לה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹהניה
נ�מעי�'. �בריו ��הי� �די מ�נת�, '�תק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמי�:

.ÂËאביו �קרקע מ�כר �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ��ה
ל� ����לד� א� �ער�ת, ��י ��הביא ע�רי�? �� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ��ה�א
עדי� � סריס נע�ה ולא הביא, לא א� אבל סריס. ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹסימני

ממ� ואי� ה�א, עדקט� �נכסיו, ואפ�� ממ�ר �קרקע ר� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
�נ�תיו. לרב ְְִֶַַָֹ���יע

.ÊË�בא� ומת, אביו, �נכסי �י� �נכסיו �י� ��כר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי
� לבדק� �ב��� ��כר, �עת קט� �היה וערער� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָקר�ביו
לה����ת ע��יי� �ה�ימני� וע�ד, לנ�ל�; לה� ��מעי� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָאי�
א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��יתה.

�ד�ל. �ה��כר �ו�אי ידע� �� ְְִֵֵֶַַַָָא�

.ÊÈמ�ציא� ח�זר � אביו קרקע ��כר ע�רי� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת
מ� �מ�ציא ע�רי�; אחר �י� ע�רי� קד� �י� ה��קח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמ�ד
��טע א� ה�צא�ת, ה�ציא וא� �אכל. ה�ר�ת �ל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��קח
ר��תי. ה�ר� זה �די� ה�אר. את �מחזיר ל�, �מי� � ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
�כ��ע�ה אביו, מ�כסי קרקע ��כר קט� �אפ�� א�מר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
ה�ע�ת, ��קח ��יו� לחזר; יכ�ל אינ� � מחה לא ע�רי� ��ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ולא ע�רי� �� ��ה�א �פניו ז� �קרקע ה��קח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונ����

�ממ�ר�. רצה �הרי ה��קח, �יד נתק�מה � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה

.ÁÈמ�נ�תיו� ממ�ר, �ממ�ר� מ�ח, מ�ח� � ְְְִִִִִַַָָָָָה���ר
�ע��ה ה���ר וה�א ל�ט, �ל ל�כר�ת� ה�יע וא� ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָק�מי�.
ה�א והרי �ל��, מע�יו אי� � �ע�ה מה י�דע ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָואינ�

.�� מ�� �ח�ת �קט� א� ְְִֵֶֶָָָ���טה

ל ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל��קח‡. �ה� וזכה מ�לטלי�, א� קרקע ��כר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��כר
ל�ח, רצה וא� העלי�נה: על ה��קח יד � מ�ע�� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��א
לבעליה. �חזר רצה, לא וא� ;�� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאי�
ע��; ה��קח �אי� �י על א� ל��כר, �טר ��תבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

ה��פר �כר נ�ת� ה��קח שטר�לע�ל� את [שכותב ְְֵֵֵַַַַָ
רעת�.המכירה] מ�ני �דה� מכר ואפ�� ,ְֲִִֵֵַַָָָָָ

יד·. � ל� נ�נה א� מ�נה, נת� א� קנה א� ��כר העבד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכ�
ק�מי� א�� הרי מע�יו, לק�� רצה א� העלי�נה: על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאד��
ה�א �לבד �בדברי� מע�יו. �ל �טל� רצה, לא וא� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹוקנ�;
�ל��. מ��� לקנ�ת צרי� ואינ� מב�ל, א� האד�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��ק��

�על�,‚. �נכסי �י� מ�נה, נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ל� ��חד �דברי� �י� ל�, �הכניסה �רזל צא� �נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�י�
�מ�לטלי�, �י� �קרקע�ת, �י� מל�ג, �נכסי �י� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ְִ�כת�ת�,
העלי�נה: על ה�על יד � מ�נה ל� נ�נה א� לקחה א� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכ�
��ת� א� ��כר ה�על אבל ה�ל. לב�ל רצה, לק��; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
�הכניס קרקע א� �כת�ת�, א��� ל� �הכניסה קרקע �י� �ְְְְִִִִֵֶַַָ�ְְִִֶַַָָ
�י על א� � �כת�ת� ל� ��חד קרקע א� מ���, ��� ִַַָָ�ְְִִִֵֶֶַַָָל�
�ע�ה מה �ל הרי מע�יו, ���מה אחר הא�ה מ�ד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ��נ�
לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת א�מרת: �היא מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�טל;

.„� מ�לטלי� �י� מקרקעי� �י� מל�ג, נכסי נת� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
ק�מה וא� מב�לת; לב�ל, רצתה העלי�נה: על הא�ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

ה��קחי�. קנ� ְֲִַַָָמע�יו,

א�‰. �רזל, צא� נכסי �ל מ�לטלי� ��כר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�על
א� ר�אי, �אינ� �י על א� � מ��� ל� ��ת� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמ�לטלי�
יכ�לה הא�ה ואי� ה�ק�ח�ת, קנ� � נת� א� �מכר ְְִֵַַַַָָָָָָָָעבר
על א� נכסיו, �ל למ�ר ל�על ל� י� וכ� מ�ד�. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלה�ציא

�ב�א וא� ה�ת�ה; �ע��ד �חת �ה� ,[לגבות]לטר��י ְְִִֵֶַַַ�ְְִִָָֹ
מ�ד�. וקנ� �ח�ה, ל��קח �תבה א� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָט�רפת,

.Âלא לבעל�, �רזל צא� נכסי נתנה א� ��כרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהא�ה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�ד�, �לה�ציא לחזר ל� וי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה;
�י� ית�מי�, �נכסי ��קח� א� ��כר� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאי��ת.
א�ת� ���� �י� הא�יטר��סי�, וכ� �מ�לטלי�, �י� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�קרקע
מ�ח, מ�ח� � ית�מי� אבי א�ת� ���ה �י� �י� ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ�ית
נ�ת� אד� �אי� �ל��, אינ� מ�נת� אבל ממ�ר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ�ממ�ר�

.��� �אינ� ֵֶֶָָ�בר

.Ê� ט�ב �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, ה��ת� א� ְְְִֵֵֵַַַַָָה��כר
��נ� מי �ל וכ� ק�מי�. מע�יו א�ת�, ���י� �י על ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָא�
ונ�תני�. ה��ת לאחר וכ�תבי� ק��, ה�ני� � ���ת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמ�ד�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

חמישי יו�
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יקנה היא� ההפקר, מ� ז�כה �י� לידע ההלכ�ת, א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעני�
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ח�זרת מ�נה ואיז� �מק�ל, מ�נה נ�ת� ודי� יקנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ב�ה
� הא�� ה�יני� �ל �בא�ר ח�זרת. אינ� מ�נה ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואיז�

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

וה�הרי�‡. ה�ד�ר�ת וכ� זכה. ,�� ה�חזיק �ל � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָההפקר
�ג�� זכה, �� ה��ד� וכל הפקר, ��ה� �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ד�לי�,
�ה�. וכ��צא יער �ל האילנ�ת �ל וה�ר�ת והעצי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהע�בי�

א�·. ע�פ�ת ��ד א� וה�הר�ת, ה��י� מ� �גי� ְְִִִֶַַַַָָָָה�ד
��א �בלבד זכה; �עלי�, לה� ואי� ה�איל � ח�ה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמיני
ה�גי� הי� וא� קנה. ,�� צד וא� חבר�; ��דה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיצ�ד

א�[כלוב]�ביבר � ��ביברי� וע�� ח�ה וכ� �עלי�, �ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
�ל ה� הרי צידה, מח�ר וה�א �ד�ל �יבר �ה�א �י ֲִֵֵֶַָ�ְְִֵֶַָָעל

�זל�. זה הרי מ��, וה�ד ה�יברי�; ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�עלי

מצ�דת�‚. מ��� �גי� ה��קח חבר�[חכה]אבל �ל ְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
��היא מ�צ�דת� ח�ה ��קח א� ה��, �ת�� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ��היא
היתה וא� ס�פרי�; מ�ברי אס�ר זה הרי � ��ד�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָפר�סה

�זל�. זה הרי � ה�צ�דה מ��� ולקח �לי, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָה�צ�דה

.„� ע�� א� ח�ה �� וצד חבר�, ��דה מצ�דה ְְְֲִֵֵֵַַָָָָה��ר�
היה וא� קנה. זה, �בר לע��ת ר��ת ל� �אי� �י על ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָא�
קנה � �די' לי 'זכת ואמר: �דה�, �צד ע�מד ה�דה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�על

�ל��. ה�צ�דה לבעל ואי� ה�דה, ְְְְֵֶַַַַַַָָ�על

.‰��� ה�פינה; �על קנה ה�פינה, לת�� ��פצ� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�גי�
ה� �ה�י� המה�כת, חצר ואינ� היא, ה����רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�חצר

עצמ�. מחמת ה�לכת ואינ� א�ת�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ���ליכי�

.Â�אי � ��ת��ר אחר �י�ראל �ני� ה�ליד ולא ��ת, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ר
ואי� �ה�, זכה �נכסיו, והחזיק ה��ד� �ל א�א י�ר�י�; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�

היא. �מ�נה ��� �דמי�, לס�ק� יכ�ל ה�צר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ�על

.Êהחז �יניה�, אחד �מצר ה�ר, �נכסי �ד�ת יק��י ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ואת א�ת� לקנ�ת �� החזיק קני�. � לקנ�ת� מה� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�אחת
קנה. לא חבר��, אבל קנה; ,�� �החזיק ז� � ְְְֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹחבר��
מה�: אחת קנה לא חבר��, את לקנ�ת �די �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהחזיק
�� החזיק ��א מ�ני וז�, ;�� החזיק ��א מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹחבר��,
ואת חבר�� את ולקנ�ת לקנ�ת� �� החזיק לקנ�ת�. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�די
הרי � ��יה� את לקנ�ת ��צר �החזיק א� ��יניה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַה�צר
האחר��. זכה לקנ�ת�, �� והחזיק אחר �א וא� ספק; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה

.Á�מה �אחד �החזיק מ�ה, לפני� זה ב�י� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכ�
�� �החזיק זה א�א קנה לא � ה�ני את ולקנ�ת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנ�ת�
זה א� ה�ני, את לקנ�ת �די מה� �אחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�לבד.

קנה. לא �� ְִֶֶָָֹ�החזיק

.Ëה�רקע לקנ�ת �די ה�ר מ�כסי ��טר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָה�חזיק
לצר �לבד, ה�טר א�א קנה לא � ה�טר �א�ת� ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹה�ת�בה

�ה. וכ��צא צל�חית� �י על ְְִִֵַַָא�ת�

.Èאחד מ��� �� �ה�י� �יו� � �מצריה המס�מת ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ְֶַָ�דה
אחת] חפירה �מצריה[חפר מס�מת אינ� וא� .��� קנה ,ָָ�ְְִֵָָ�ְִֶֶֶָָ

ה�מד ��ל� �די מ���, �א�ת� מ��ה ק�נה שוורי�� [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יחד] וה�צרשחורשי� ויחזר. חרי�ה והחצב[גבול]��עת ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

לעומק] חוצבי� ששורשיו ה�ח�מי�,[צמח �� ְְֲִִֶַַ��תחמי�

א�א קנה לא ��דה, ה�חזיק וכל ה�ר; �נכסי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמפסיקי�
החצב. עד א� ה�צר ֶֶֶַַַָָעד

.‡È��ג� �יצד? ה�ר. �נכסי מפסיק לפאה, ה�פסיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�ל
א�א קנה לא �ה�, וכ��צא ה�י� א�ת א� נחל �� ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�היה
מפסיק ��ת, ר���ת ה�פסיק וכל הא�ה. עד א� ה�חל ְִַַָ�ְְְִַַַַַַַַָָָעד
א� ה�חיד ר��ת ה�ד�ת ��י �י� �היה �ג�� ה�ר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�נכסי
לגיטי�. �ח�לקת ר��ת �יניה� היה אפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�רמלית;

.·È?יצד� ה�ר. �נכסי מפסיק לטמאה, ה�פסיק �בר ְְְְִִֵֵֵַַַָ�ְְִַַָָָ�ל
�צ��, אחרת �בקעה וטמאה ז�, לבקעה אד� ��כנס ְְְְִִֶֶַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָ�ג��
מק�� �ל � לאו א� ה�מאה למק�� ה�יע א� י�דע ְִָָָָ�ְְִִִִֵֵַַַואינ�
מ�פלג אחר �מק�� ה�א הרי לטמאה, א�ת� ְְְֲֵֵַָָָ�ְְִִֶַ��חזיקי�

עצמ�. ְְִֵַ�פני

.‚Èר� �ל וכ�� הר�ה, �ד�ת �� ��� �ד�לה ֵֶָ�ְְְְִֵֵֶַָָָָ�קעה
מ�ברי� �בר ולא חצב ולא מצר לא �יניה� היה ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹאחד,
את לקנ�ת ה�קעה �מקצת והחזיק אחד �בא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�פסיקי�,

א�ת�. ק�נה ה�ר, א�ת� �� על ה�קרא �ל � ����ְִֵֵֶַַַָָֹ

.„È�מ�לטלי קנה א� לי�ראל, מ�לטלי� ��כר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ��י
�דמי�. א� �מ�יכה �מקנה �מ�יכה, ק�נה � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��ראל
ואינ� ��טר, א�א מ��ראל א�ת� ק�נה אינ� � ה�רקע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
א�א ס�מכת �ע�� �אי� ��טר; א�א לי�ראל א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקנה
ונת� ה��י, מ� �דה ��קח י�ראל לפיכ�, ה�טר. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
�� והחזיק אחר י�ראל �א �� ��חזיק וקד� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�מי�,
לרא��� ונ�ת� האחר��, זכה � ה�ר �נכסי ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�דר�
ר��ת�, ס�ק ה�מי�, ��קח מעת �ה��י, מ�ני ה�מי�; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
נכסי� ונמצא� ליד�; ה�טר ���יע עד קנה לא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוי�ראל

זכה. �ה�, ה�חזיק �ל � ה�ר �נכסי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָא��

.ÂËיד�ע מ��ט �� �אי� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
יז�ה ��א �מ��ט� ה�ל� א�ת� �י� א� אבל ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹל�ל�;
וכ��צא �מי�, ה��ת� א� �טר, ���תב למי א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��רקע
ה�ל� �יני ��ל ה�ל�; מ��ט �פי ע��י� � א�� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�דברי�

�ני�. �יה� על ְִִֶַָָ�ממ��,

ב ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

ו�דה‡. ההפקר, ונכסי י�ר�י�, ל� �אי� �ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי
�ינ� ��� � �� החזיק לא ועדי� לי�ראל ה��י ִָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��כר�
��ארנ� החזקה מ�רכי �דר� �ה� ה�חזיק �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�וה:

ה�ר�ת. מאכילת ח�� קנה, � מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�הלכ�ת

�אכילת·. �� והחזיק מחבר�, קרקע ה��קח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ�יצד?
א� ההפקר, �נכסי אבל ��ארנ�; �מ� קנה, � ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ר�תיה
קנה לא �ני�, ��ה האיל� �ר�ת אכל אפ�� � ה�ר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ�נכסי
�ג�� מע�ה ��ע�ה עד ה�רקע, ��� ולא האיל� ��� ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלא
אחת �א�ה �מע�ה �איל�. עב�דה יעבד א� ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהאר�,
והחזיק אחד �בא �נה, ע�רה �ל� �קל �ר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ�אכלה
לפני מע�ה �בא האיל�; �ג�� �עבד �עב�דה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�איל�

קנה. האחר�� זה ואמר�: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמי�,

קנה‚. לא ה��קח, �ה� החזיק �א� ר�י� �ברי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי�
הפקר, נכסי א� ה�ר, �נכסי מה� �אחד החזיק וא� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדי�;

פלט�רי� ה��צא �יצד? קנה. � �ה� [ארמונות]וכ��צא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ס��ד �ה� וס�ד הפקר, בנכסי א� ה�ר �נכסי �נ�יי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�ד�לי�
��ר א� יתר[צייר]אחד, א� א�ה �ג�� אחד, ���ר �ה� ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קנה. � ה�תח ְֶֶֶַַָָ�נגד

מ�ע�ת„. ה��יע קנה. ה�ר, �נכסי צ�רה ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָה�ר
ה�ר[מחצלאות] קנה. ה�ר, �נכסי[חורש]�נכסי ה�דה את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

המפ�ל קנה. �ריגי[חות�]ה�ר, א� ה�פ� [ענפי]זמ�ר�ת ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לעב�דת �ע�� א� � ה�ר �נכסי ה�מרי� וכ��ת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהאילנ�ת
קנה. לא לבהמה, העצי� להאכיל �ע�� וא� קנה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאיל�,

��ת���‰. חזקת� הרי �מ�א�, מ�א� ��רת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�יצד?
א�א מת��� אינ� אחת, מר�ח ��רת היה האיל�; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעב�דת
�ע�� א� � ה�דה מ� וע�בי� עצי� המל�ט וכ� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלעצי�.

קנה. לא לעצי�, וא� קנה; האר�, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלת��

.Âה�ס ל�ט גדולי�]�יצד? קטני�]וה�ק[עצי� ,[עצי� ְִֵֵַַַַַ
וה�יח ה�ס ל�ט האר�; את לת�� ��ת��� �חזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
�ני ה��וה וכ� לעצי�. ��ת��� �חזקת זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה�ק
לה�ו�ת �ע�� וא� קנה; האר�, לת�� �ע�� א� � ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאר�

קנה. לא �ר�, �� ��עמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמק��

.Ê��ל�ק ונ�תנ� ה�ב�� ה�ק�� עפר ל�קח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָ�יצד?
על מק�יד �אינ� ראינ�ה� האר�. מת�� זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�מ��,
הק�דה �לא מק�� �כל וה�ר�ר�ת העפר מ�לי� א�א ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדי�. מק�� לה�ו�ת א�א מת��� �אינ� �חזקת זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האר�, לת�� א� � האר� לת�� מי� ה��תח וא�וכ� קנה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ה�גי�, ִַָָָָֹלצ�ד

.Áזה הרי �לבד, ה�י� �� ���נס� מק�� ע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד?
ואחד להכניס אחד פתחי�, �ני ע�ה האר�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמת���

�גי�. לצ�ד מת��� זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלה�ציא,

.Ëוהעמיד אחר �בא ה�ר, �נכסי �ד�לי� פלט�רי� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה��נה
�ג�� ע�ה לא �הרא��� האחר��; קנה � �לת�ת ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלה�
האר� �ב על אבני� �ל �ע�ה �מי ה�א והרי �ל��, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאר�
רחב �ה�א מ�ני זה, �גדר ה�עיל לא �הרי ק�נה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�אינ�
עד ל�, מ�עלת ה�ני� א�ת� צ�רת ואי� �מפ��; ְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵ�י�תר

�לת�ת. ְֲִֶַָ��עמיד

.È�ה�לי� ��עת קנה; לא ה�למי�, לת�� זרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�פי�
�בח � וה��יח �צמח �בעת �ל��; ה��יח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�רע,

ק�נה. ואינ� ה�א, מאליו ְֵֵֵֶַָָה�א

.‡Èמחיצה וע�ה זה �בא ה�ר, �נכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה
ה�ח��נה, מחיצה נבלעה ואפ�� קנה, לא � ��� על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחרת
�בעת ה�עיל, לא ��נה ��עת ק�מת; העלי�נה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהרי

ה�ע�ה. �א מאליו ֲִֵֵֶֶַַָָ�ה�עיל

.·Èלקנ�ת �ע�� אי� וה�א �בהפקר, ה�ר �נכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַה�חזיק
קנה. לא וגדר, ��נה �י על א� �ְִֶַַַָָָָָֹ

.‚Èעדר קנה; לא � ��� �ה� �כסב�ר ה�ר, �נכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהע�דר
�מע�יו ונת��� ה�איל � אחר �ר �ל �כסב�ר זה, �ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�נכסי

קנה. זה הרי ההפקר, מ� לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָא��

.„Èי�ראל �א ה�ר �כ��ת ה�ר, �יד י�ראל מ���� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
��ת ��יו� מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� � ������ והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

�ע��ד�. �טל ְִֵַַָה�ר,

.ÂËאחר י�ראל �בא י�ראל, �יד ה�ר מ���� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה
והאחר�� מע�תיו, �נגד הרא��� מ��� ל�קח � �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק

ה�אר. את ְֶֶַָק�נה

.ÊËחצר� ה����� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹ��ה
מ�ע��, ��א ל� ק�נה חצר� � �חצר� היה א� אבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרא���;

�ל��. האחר�� לזה ואי� מציאה, �עני� ��ארנ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�מ�

.ÊÈ�עבדי �ה� והי� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�ר
� ה�ט�י� העבדי� אבל ח�רי�. �ני עצמ� קנ� � ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ�ד�לי�
�רכי �ארנ� �כבר זכה; �ה� ה�חזיק וכל �בהמה, ה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

העבדי�. את �� ��קנ� ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈלא �עדי� ו�מע� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ר
ח�בי� ��� � מע�רת �א��� א� ,�� ל� ��� א� ִַָָ�ֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶמת,
רא��נה ��מ�עה �מע� �� ואחר ,��� החזיר� ְְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִֶַלהחזיר.
ה�ילה א� מ�ד�, �נ� מת א� מת, �ברא��נה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא �ברא��נה, קנה; ��נ�ה, ה�חזיק �ל � ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹא���

ג ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

א�א‡. ,�� ז�כה המק�ל אי� � לחבר� מ�נה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ת�
א� �מ�ח�: �ה� ז�כה �ה��נה ה�רכי� מ� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
�אי� �בר ימ�� א� ��ג�י�, עד � ל� ל�� ר�צה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ�לטלי�
ה�ברי� מ�אר �אחד יקנה א� להג�י�, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ�ר��

��ה��לט ל� נת� עבדי� א� קרקע וא� �ה�. נקני� לי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
�טר ���יע עד א� ה��קח, ��חזיק �דר� ��חזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד �ל א�א המק�ל, זכה לא � �דברי� אבל ליד�. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמ�נה

.�� לחזר יכ�ל עדי� ֲֲִֵֶַַָֹמה�

ה��ד��·. ל� נת� א� עליו, ל� �י� ח�ב לחבר� ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
�לבד, �דברי� ה�קנית מ�נה ז� הרי � אצל� מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֶָָ�היה

��ארנ�. �מ� אחר, �בר צרי� ְְְִֵֵֵֶַַָָָואינ�

.‚� לזה' �נה� �יד�, לי ��� 'מנה לחבר�: הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ�
לזה ה�נה ��ת� �י� ;�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
�היה �י� מ�נה, ל� ��תנ� �י� אצל�, ל� �היה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ח�ב
��ארנ�. �מ� �יד�, ��ד�� �היה �י� אצל�, ח�ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�נה

א�א„. �ממ�ר מ�ח לעני� עדי� צריכי� �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�דר�
�� � �כפירה טענה �� היתה א� �לבד, ה�בר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלג��ת
המ��רי�. מ�ני א�א עדי� צריכי� אי� �במחיל�ת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�מ�נ�ת

.‰�� ��ארנ�, �מ� ה�מ�ר לס�� צרי� �ה��כר ���ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ל�', נת�נה מ�כסי 'קרקע לחבר�: ה��תב �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָה��ת�.
ה�איל � מ�קצת�' ח�� ל� קנ�יי� נכסי '�ל ל�: ��תב ְְְְִִִִֶַַָָָָָא�
�ל��; קנה לא � יד�ע ואינ� ל�, ��ת� ה�בר ס�� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
��ס�� עד ��נכסי�', �ח�ת לי ��' ל�: ל�מר יכ�ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
וכ� �� 'חלק ל�: אמר א� אבל ל�. ��ת� ה�ק�� ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָל�
ס�� ��א �י על א� ה�דה, וס�� ה�איל � �ל�נית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��דה
ה�דה. ��א�ת� ה�ח�ת מ� חלק א�ת� נ�טל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,

.Â�י� ה��ת� �התנה �י� �נאי, על מ�נה ה��ת� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
נתק�� א� � �� וזכה המק�ל והחזיק המק�ל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�התנה
�טלה ה�נאי, נתק�� לא וא� ה��נה; נתק�מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה�נאי,
�רא�י. ה�נאי ��היה וה�א, �אכל; �ר�ת ויחזיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה,

.Êמ�ח� א� �מ�נ�ת ��� ה�נאי� ��ל �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
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ס��ד �ה� וס�ד הפקר, בנכסי א� ה�ר �נכסי �נ�יי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�ד�לי�
��ר א� יתר[צייר]אחד, א� א�ה �ג�� אחד, ���ר �ה� ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קנה. � ה�תח ְֶֶֶַַָָ�נגד

מ�ע�ת„. ה��יע קנה. ה�ר, �נכסי צ�רה ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָה�ר
ה�ר[מחצלאות] קנה. ה�ר, �נכסי[חורש]�נכסי ה�דה את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

המפ�ל קנה. �ריגי[חות�]ה�ר, א� ה�פ� [ענפי]זמ�ר�ת ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לעב�דת �ע�� א� � ה�ר �נכסי ה�מרי� וכ��ת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהאילנ�ת
קנה. לא לבהמה, העצי� להאכיל �ע�� וא� קנה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹהאיל�,

��ת���‰. חזקת� הרי �מ�א�, מ�א� ��רת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�יצד?
א�א מת��� אינ� אחת, מר�ח ��רת היה האיל�; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעב�דת
�ע�� א� � ה�דה מ� וע�בי� עצי� המל�ט וכ� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלעצי�.

קנה. לא לעצי�, וא� קנה; האר�, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלת��

.Âה�ס ל�ט גדולי�]�יצד? קטני�]וה�ק[עצי� ,[עצי� ְִֵֵַַַַַ
וה�יח ה�ס ל�ט האר�; את לת�� ��ת��� �חזקת זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
�ני ה��וה וכ� לעצי�. ��ת��� �חזקת זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה�ק
לה�ו�ת �ע�� וא� קנה; האר�, לת�� �ע�� א� � ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאר�

קנה. לא �ר�, �� ��עמיד ֲִֶֶַָָָֹֹמק��

.Ê��ל�ק ונ�תנ� ה�ב�� ה�ק�� עפר ל�קח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָ�יצד?
על מק�יד �אינ� ראינ�ה� האר�. מת�� זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�מ��,
הק�דה �לא מק�� �כל וה�ר�ר�ת העפר מ�לי� א�א ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדי�. מק�� לה�ו�ת א�א מת��� �אינ� �חזקת זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האר�, לת�� א� � האר� לת�� מי� ה��תח וא�וכ� קנה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
קנה. לא ה�גי�, ִַָָָָֹלצ�ד

.Áזה הרי �לבד, ה�י� �� ���נס� מק�� ע�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד?
ואחד להכניס אחד פתחי�, �ני ע�ה האר�; לת�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמת���

�גי�. לצ�ד מת��� זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלה�ציא,

.Ëוהעמיד אחר �בא ה�ר, �נכסי �ד�לי� פלט�רי� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה��נה
�ג�� ע�ה לא �הרא��� האחר��; קנה � �לת�ת ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלה�
האר� �ב על אבני� �ל �ע�ה �מי ה�א והרי �ל��, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאר�
רחב �ה�א מ�ני זה, �גדר ה�עיל לא �הרי ק�נה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�אינ�
עד ל�, מ�עלת ה�ני� א�ת� צ�רת ואי� �מפ��; ְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵ�י�תר

�לת�ת. ְֲִֶַָ��עמיד

.È�ה�לי� ��עת קנה; לא ה�למי�, לת�� זרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�פי�
�בח � וה��יח �צמח �בעת �ל��; ה��יח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�רע,

ק�נה. ואינ� ה�א, מאליו ְֵֵֵֶַָָה�א

.‡Èמחיצה וע�ה זה �בא ה�ר, �נכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהיתה
ה�ח��נה, מחיצה נבלעה ואפ�� קנה, לא � ��� על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחרת
�בעת ה�עיל, לא ��נה ��עת ק�מת; העלי�נה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהרי

ה�ע�ה. �א מאליו ֲִֵֵֶֶַַָָ�ה�עיל

.·Èלקנ�ת �ע�� אי� וה�א �בהפקר, ה�ר �נכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַה�חזיק
קנה. לא וגדר, ��נה �י על א� �ְִֶַַַָָָָָֹ

.‚Èעדר קנה; לא � ��� �ה� �כסב�ר ה�ר, �נכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהע�דר
�מע�יו ונת��� ה�איל � אחר �ר �ל �כסב�ר זה, �ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�נכסי

קנה. זה הרי ההפקר, מ� לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָא��

.„Èי�ראל �א ה�ר �כ��ת ה�ר, �יד י�ראל מ���� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
��ת ��יו� מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� � ������ והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

�ע��ד�. �טל ְִֵַַָה�ר,

.ÂËאחר י�ראל �בא י�ראל, �יד ה�ר מ���� ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהיה
והאחר�� מע�תיו, �נגד הרא��� מ��� ל�קח � �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהחזיק

ה�אר. את ְֶֶַָק�נה

.ÊËחצר� ה����� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹ��ה
מ�ע��, ��א ל� ק�נה חצר� � �חצר� היה א� אבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרא���;

�ל��. האחר�� לזה ואי� מציאה, �עני� ��ארנ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�מ�

.ÊÈ�עבדי �ה� והי� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�ר
� ה�ט�י� העבדי� אבל ח�רי�. �ני עצמ� קנ� � ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ�ד�לי�
�רכי �ארנ� �כבר זכה; �ה� ה�חזיק וכל �בהמה, ה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי

העבדי�. את �� ��קנ� ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈלא �עדי� ו�מע� נכסיו, את י�ראל �בז�ז� ��ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ר
ח�בי� ��� � מע�רת �א��� א� ,�� ל� ��� א� ִַָָ�ֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶמת,
רא��נה ��מ�עה �מע� �� ואחר ,��� החזיר� ְְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִֶַלהחזיר.
ה�ילה א� מ�ד�, �נ� מת א� מת, �ברא��נה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא �ברא��נה, קנה; ��נ�ה, ה�חזיק �ל � ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹא���
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א�א‡. ,�� ז�כה המק�ל אי� � לחבר� מ�נה ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ת�
א� �מ�ח�: �ה� ז�כה �ה��נה ה�רכי� מ� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
�אי� �בר ימ�� א� ��ג�י�, עד � ל� ל�� ר�צה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמ�לטלי�
ה�ברי� מ�אר �אחד יקנה א� להג�י�, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ�ר��

��ה��לט ל� נת� עבדי� א� קרקע וא� �ה�. נקני� לי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
�טר ���יע עד א� ה��קח, ��חזיק �דר� ��חזיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַעד
אחד �ל א�א המק�ל, זכה לא � �דברי� אבל ליד�. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמ�נה

.�� לחזר יכ�ל עדי� ֲֲִֵֶַַָֹמה�

ה��ד��·. ל� נת� א� עליו, ל� �י� ח�ב לחבר� ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
�לבד, �דברי� ה�קנית מ�נה ז� הרי � אצל� מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֶָָ�היה

��ארנ�. �מ� אחר, �בר צרי� ְְְִֵֵֵֶַַָָָואינ�

.‚� לזה' �נה� �יד�, לי ��� 'מנה לחבר�: הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכ�
לזה ה�נה ��ת� �י� ;�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
�היה �י� מ�נה, ל� ��תנ� �י� אצל�, ל� �היה ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ח�ב
��ארנ�. �מ� �יד�, ��ד�� �היה �י� אצל�, ח�ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�נה

א�א„. �ממ�ר מ�ח לעני� עדי� צריכי� �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�דר�
�� � �כפירה טענה �� היתה א� �לבד, ה�בר ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָלג��ת
המ��רי�. מ�ני א�א עדי� צריכי� אי� �במחיל�ת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�מ�נ�ת

.‰�� ��ארנ�, �מ� ה�מ�ר לס�� צרי� �ה��כר ���ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ל�', נת�נה מ�כסי 'קרקע לחבר�: ה��תב �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָה��ת�.
ה�איל � מ�קצת�' ח�� ל� קנ�יי� נכסי '�ל ל�: ��תב ְְְְִִִִֶַַָָָָָא�
�ל��; קנה לא � יד�ע ואינ� ל�, ��ת� ה�בר ס�� ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹולא
��ס�� עד ��נכסי�', �ח�ת לי ��' ל�: ל�מר יכ�ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
וכ� �� 'חלק ל�: אמר א� אבל ל�. ��ת� ה�ק�� ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָל�
ס�� ��א �י על א� ה�דה, וס�� ה�איל � �ל�נית' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��דה
ה�דה. ��א�ת� ה�ח�ת מ� חלק א�ת� נ�טל ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלק,

.Â�י� ה��ת� �התנה �י� �נאי, על מ�נה ה��ת� ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
נתק�� א� � �� וזכה המק�ל והחזיק המק�ל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�התנה
�טלה ה�נאי, נתק�� לא וא� ה��נה; נתק�מה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה�נאי,
�רא�י. ה�נאי ��היה וה�א, �אכל; �ר�ת ויחזיר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��נה,

.Êמ�ח� א� �מ�נ�ת ��� ה�נאי� ��ל �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
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�תנאי ללאו, ק�ד� וה� �פ�ל, �נאי ��היה צרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ממ�ר,
אחד חסר וא� לק�מ�; �אפ�ר �נאי ויהיה למע�ה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָק�ד�

�נאי. �� אי� �כא�� �טל, ה�נאי � א�� ְְְִִֵֵֵַַַָָָמ�ל

.Á,'מעכ�ו' �א�מר זה הרי � מנת' 'על הא�מר ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָוכל
ולזה ה�א�ני�, מקצת ה�ר� �זה ה�נאי. לכ�ל צרי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואינ�
ה�נאי את לכ�ל צרי� �אי� ה�ר� ור��תי נ�טה. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ע�י
ואי� �לבד; וגיטי� �ק���י� א�א ללאו, ה� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ�להק�י�

ראיה. זה ְְֶָָָָלדבר

.Ë�י� מ�נה; ז� הרי להחזיר, מנת על מ�נה ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָה��ת�
קצ�ב, �זמ� להחזיר� �התנה �י� מ�ד, להחזיר� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�התנה
�ל�ני �ל ח�יו ימי �ל א� מה�, אחד �ל ח�יו ימי �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�
�ר�ת וא�כל �קרקע; �י� �מ�לטלי� �י� מ�נה, ז� הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

ה��נה. זמ� ְַַַָָָ�ל

.Èמנת על �מ�נה ל� נת�� זה '��ר לחבר�: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
�מחזר. מק�� זה הרי � והחזיר� הק�י�� ְָ�ְָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַ��חזירה�',
התנה ��א קד��, אינ� � לי' ��חזירה� מנת 'על ל�: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמר
�זה. ���צא �ל וכ� ל�. הרא�י �בר ל� ��חזיר א�א ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעליו

.‡Èה�א נ�ת� אבל לג�י, ח�� מ�נת ל�� לי�ראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאס�ר
�� ואכל�,לגר ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ��אמר: �ב, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

� ���ב לגר אבל �מ�נה. לא �מכירה, � לנכרי" מכר ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹֹא�
להחי�ת�, מצ�ה �א�ה מ�ני �נתינה, �י� �מכירה ְְֶַ�ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�י�
העני זה יהיה לא �ל�מר: ע��", וחי ות��ב "�ר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

ע��. חי �ה�א ���ב מ�ר ְִִֵֶַָָ�ח�ת

.·È;��והאד ה�על קנה � לא�ה א� לעבד מ�נה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה��ת�
ל�ר�ת. א�ת� ק�נה וה�על ה���, ק�נה �האד�� ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א

.‚È,ר��ת �� לבעל� �אי� מנת על לא�ה מ�נה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנת�
וקנה ה�על, קנה � ר��ת �� לר�� �אי� מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לעבד
ה��ת� והתנה לעבד, א� לא�ה מ�נה ה��ת� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאד��.
ולא האד�� קנה לא � וכ� לכ� ��היה מ�נה �ל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ�ג�פ�

ה�על. ַַַָָקנה

.„Èה�ע�ת 'הרי ל�: ואמר לא�ה מ�נה ה��ת� ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�יצד?
ות��י �ה� ��אכלי מנת על �מ�נה לי� נת�ני� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהא��
��ע�י מנת 'על א� �ה�', ��ל��י מנת 'על א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�',
וכ� ה�על. קנה לא � �על�' ר��ת �לא ��רצי מה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�ה�
מנת 'על ות��ה', �ה� ��אכל מנת 'על לעבד: אמר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�
�זה. ���צא �ל וכ� האד��. קנה לא � לחר�ת' �ה� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��צא

.ÂË�� ויצא עצמ�, קנה � מ�נה לעב�� נכסיו �ל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָה��ת�
אפ�� �ה�א, �ל ��ר וא� ה�כסי�. �אר וקנה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָח�רי�,
�הרי �מ�ר, חר�ת �ט זה �אי� �ל��; קנה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ�לטלי�
�ל��. קנה לא נ��חרר, ��א �מ��� ��ט; �� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��ר

שישי יו�
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וה�א‡. ליד� ��את ואחר ,�� וזכה ה��נה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמק�ל
מק�ל�', 'איני א� ,'�� ר�צה 'איני ואמר: �� חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ��תק,
� '�� לי נראה זה 'מ�� �אמר: א� �טלה', היא 'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָא�
�� ,�� לחזר יכ�ל ה��ת� �אי� �כ�� �ל��. אמר ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹלא
�אמר ז� מ�נה ��כה. אחר לחזר יכ�ל אינ� ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמק�ל

היא הרי � ליד� ��את אחר '�� ר�צה 'איני ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמק�ל
אחר המק�ל הפקיר� �הרי זכה, �� ה��ד� וכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהפקר,
המק�ל, קנה לא � מע�ר� צ�וח היה א� אבל .�� ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ��כה

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִֶֶַָָוח�זרת

�החזיק·. �יו� � אחר ידי על �מ�נה לחבר� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהמז�ה
קרקע �טר ה�יע א� ה��לטלי�, ���� �ג�� האחר, ��ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
��א �י על א� חבר�, זכה � ��רקע החזיק א� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹליד�,
אבל .�� לחזר יכ�ל ה��ת� ואי� ליד�; מ�נה ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹה�יעה
לא רצה, וא� מק�ל; רצה, א� העלי�נה: על יד� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהמק�ל,
�פניו; א�א ל� חבי� ואי� �פניו, ��א לאד� ��כי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹיק�ל.
לא א� אבל ירצה, א� מ�נה, ל� ���ת� ל� היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�זכ�ת

�רה�. �על מ�נה לאד� נ�תני� אי� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָירצה,

.‚�� ואחר �תק, המק�ל �כ��מע אחר, ידי על ל� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָז�ה
��תק, זה א� ספק, זה הרי � מק�ל�' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מ�ני ��תק, זה א� ,�� חזר וצוח, �חזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בר
על ס�פ� ה�כיח ��וח, וזה �ל��, ליד� ה�יע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�עדי�
אי� � לעצמ� �� וזכה אחר, קד� א� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ�ח�ת�.
'איני �אמר וכיו� זכה, המק�ל ��א מ�ד�; א�ת� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ציאי�
�לקח�, ��ד� וזה ��ארנ�, �מ� הפקיר�, הרי ,'�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָר�צה

ה�על חזר� וא� זכה. ההפקר �תפס�המ� הרא��ני� י� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
��א מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� אי� � �� וזכה ��ד� זה ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמ�ד
�בר��ת א�ת�; קנה ולא �ח�ת�, על ס�פ� ה�כיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמק�ל

עדי�. ק�מת היא הרא��ני� ְֲִִִִֶֶֶַַָָָ�עליה

ל�„. ו�לח ל�מע��, דינרי� מאה ל�� �רצה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָרא�ב�
ל�מע��', ז� �מאה 'זכה ל�: אמר א� � לוי ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�אה
א� אבל ;�� לחזר יכ�ל אינ� � ל�מע��' ז� מאה ��' ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹא�:
עד ,�� לחזר יכ�ל � ל�מע��' ז� מאה 'היל� ל�: ְְֲִֵֵַַַָָָָֹאמר

�מע��. ליד ה�אה ְְִִֵֶַַַַָ���יע

ל�מע��,‰. לה�ליכ� �יד� �����חה ז� �מאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל�
�מע�� מת לרא�ב�. יחזיר � מצאה� ולא �מע�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹ�ב��
�ח�י רא�ב� מת לי�ר�יו. א� לרא�ב� יחזיר � רא�ב� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ�ח�י
לק�� ��צוה לי�ר�יו; א� ל�מע�� ה�אה י�� � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מע��
�הרי �ריא, וה�א ה�ברי� �אמר �י על וא� ה�ת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ברי

עדי�. �ליח �ל �יד� ְֲִִֵֶַַַָָָה�אה

.Âד�ל� ה��כה ��היה עד לחבר�, �מ�נה ז�כה אד� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאי�
ואפ�� אי�, א�ת ואפ�� א�ה, ואחד אי� אחד �עת, ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ב�
רא�י ואינ� ה�איל ז�כה; אינ� ה��י אבל ו�פחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
�אי� �כ�� לי�ראל. ז�כה אינ� �� לע�ל�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָל�ליח�ת

לג�י. ז�כה אינ� �� לג�י, �ליח נע�ה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָי�ראל

.Êז�כה � ונ�טל� אג�ז וז�רק�, צר�ר ל� ���תני� ְְְְְְֱִֶֶָָקט�
ולא לעצמ�, לא � מ�ה �ח�ת לאחרי�. ז�כה ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹלעצמ�,
לאחרי�; ולא לעצמ� לא ז�כה, אינ� ה��טה וכ� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹלאחרי�.
ז�כה החר� אבל זכה. �עת, �� ידי על ל��טה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוהמז�ה

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְְְִֵֵֶַַָלעצמ�,

.Á�י� �פניו �י� �לגד�ל, אחד, י�� �� אפ�� לקט�, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָזכי�
על א� מ�ע��, ��א ל� ק�נה אד� �ל וחצר� �פניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��א
�א�� לחצר�, ה��נה �ה�יעה �יו� ;�� ע�מד �אינ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�י

אחר. �� ל� ֵַָָָזכה

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëחצר� אבל ה����רת. �חצר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ה
ע�מד ��היה עד � וחר�ת� �דה� �ג�� מ���רת, ְְִֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
אד� �ל א��ת אר�ע וכ� �די'. לי 'זכת ויאמר: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�צ��
ר��ת �צ�י א� �סמטה, ל� ק�ני� �צ��, ע�מד ְְְְְִִִִֵֵֶָָ�ה�א
הר�י�, �ר��ת אבל �עלי�. ל� �אי� �חצר א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהר�י�,
ליד�. מ�נה ���יע עד ז�כה, אינ� � חבר� ��דה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ה�ט� אבל ;��� א��ת ואר�ע חצר�, ל� �ז�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקט�ה,
אחר. ל� ��ז�ה א� ליד� מ�נה ���יע עד ז�כה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינ�

.È.ל�ליח �ברי� למסר יכ�ל אד� �אי� �גט, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה��נה
ויח�מ� ��כ�ב� �פל�ני לפל�ני 'אמר� ל�ל�ה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ�יצד?
אמר� וא� �ל��; זה אי� � לפל�ני' וי�נ�ה� מ�נה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ��טר
אמר א� וכ� קנה. לא � למק�ל ונתנ� וכתב� העדי�, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלא�ת�
אינ� � לפל�ני' �תנ�ה� מ�נה, ��טר וחתמ� '�תב� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָל�ני�:
ה�ט. �מ� ��תבי�, עצמ� ה� א�א לכ�ב, לס�פר ל�מר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכ�לי�

.‡È�א לפל�ני', �ל�נית �דה 'נת�י ��טר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָה��תב
זה הרי � '��� היא 'הרי א�: לפל�ני', 'נת�יה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��תב:
'א�נ�ה ��טר: �תב א� אבל ליד�. ה�טר ����יע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד המק�ל, זכה לא עדי�, עליו �העיד� �י על א� � ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹל�'
וכ�תבי� ל�', �תנ� מ�נה �טר '�תב� לעדי�: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ��אמר

ז�כ המק�ל �אי� ליד�,ונ�תני�; מ�נה �טר ���יע עד ה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� אחרי�, ידי על �� ל� ��ז�ה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַא�

.·È:א�מר וה�א לפל�ני', �ל�נית �דה 'נת�י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא�מר:
אבל אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י�, � לי' נת� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ'לא
ולא �תב 'לא א�מר: וה�א ל�', ונת�י '�תב�י אמר: ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹא�
�על ה�דאת � �� �אמר ה�א מ�נה המק�ל א� � לי' ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָנת�
�� וא� �דה�. �ר�ת א�כל וה��ת� ה�א, עדי� �מאה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�י�
א�מר: וה�א ז�', �דה לאבי נת� 'לא �אמר: ה�א ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמק�ל
עד �לי�, ידי על ה�ר�ת את מ�יחי� � ל�' ונת�י ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'�תב�י

ה�א. היא� ה�בר ִֵֶַַַָָָ���דע

.‚Èמ�נה אינ� ידי, ��חת 'ז� ואמר: ��ע� מ�נה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמק�ל
�אמר: א� ,�� וכ��צא עליה', אני ��מר א�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ידי,
'�על א�: ק�ל�יה', ��א לפי מ�ח�ת�, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'�טלה
�בריו � א�� �דברי� וכ��צא '�טע�ת', א� �אנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�רהי
לבעליה. ותחזר ה�ת, �ב�עת זה על ונ��ע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹק�מי�;

.„È:אמר� א� עליה', א�ה '��מר ואמר: ה��ת� ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטע�
א�מר: וזה �יד�', היא '�זלה א� נת�יה', מ�ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'��א
ונפטר. ה�ת, �ב�עת המק�ל נ��ע � לי נת�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ'א�ה

ה ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

��היה‡. צרי� � ח�לה �י� �ריא �י� מ�נה, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��ת�
� ל�' �תנ� ��תר '�תב� לעדי�: אמר �מפרסמת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְָ�ל�יה
אחרי�, ממ�� לא�ד �די ה�א, מערי� ��ה �ל��; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאינ�

.���� אחר וימ�ר ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ��חזר

'ואמר·. :�� �ת�ב �אי� קרקע מ�נת �טר �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלפיכ�,
מ�נה ל� וכתב� �ברח�ב�ת, ��וקי� �ב� ה��ת�, �ל�ני ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלנ�
ל� ח���י� � א�� �עניני� וכ��צא �מפרסמת', ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�ְְָ�ל�יה

המק�ל. זכה ולא היא, מס�רת מ�נה ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְֶַָָָ��א

מס�רת‚. הרא��נה אחת, �דה על מ�נ�ת ��י ֶֶ�ְְִֵֵֶַַַַַָָָָה��תב

היתה ואפ�� קנה. אחר�� � �מפרסמת �ל�יה ְְֲֲִֶֶַַָָָָ�ְְְֲַָָָוהאחר�נה
���י עני� ולא סתירה עני� לא �� ואי� סת�, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהרא��נה

קנה. האחר�� � סת� מ�נה ְֲֶַַָָָָָָָא�א

.„� מ�נה נת� �� ואחר מ�דעה, �ה��סר �ארנ�, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�בר
ה�לכי� �אי� אנס; �� �אי� �י על וא� �טלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה��נה
�אינ� דע�� וג�ה וה�איל ה��ת�; �עת אחר א�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�מ�נה,
ה�ברי� �הי� מי לפיכ�, �טלה. מ�נת� ,�� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צה
��תינת �י על א� � ז� מ�נה ל�� �ע�� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמ�כיחי�
הרי � מס�רת מ�נה מ�ד� ��תנ� ונמצא �ל�יה, ֲֵֶֶ�ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹה��נה
מס�רת; �היא מ�ני הרא��נה, �טל�ת: ה��נ�ת ֶֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ��י
ז� קדמה והרי ר�צה, �אינ� מ�כיח �ה�בר מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוה�נ�ה,

ל�. מ�דעה �מ� ��מצאת ְְִֵֶַַָָָָָה��נה,

'איני‰. ל�: ואמרה א�ה, ל�א �רצה �אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמע�ה
ה�ד�ל, �נ� �מע נכסי�'; �ל לי ��כ�ב עד ל�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנ�את
וכתב� והחבא� 'לכ� לעדי�: אמר ריק�; ���יח� על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוצוח
�נ�א�. נכסיו, �ל לז� �תב �� ואחר מ�נה', נכסי �ל ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָָל�
הא�ה ולא קנה ה�� 'לא ואמר�: חכמי�, לפני מע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ�בא
ה�א, �יצר� �כאנ�ס ל�, �תב ברצ�נ� ��א �הרי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹקנת;
�היא �י על א� הרא��נה, ���נה דע�� ��ה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�הרי

�עני ���צא �ל וכ� מס�רת'. �היא מ�ני א��.�טלה ני� ְְְִִֵֵֶָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ

.Â,אחת �דה על �ת�בי� וה� אחד, י�� ��מ�� �טר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני
�ע�ת, לכ�ב ה�ק�� אנ�י �ר� א� � �מ�נה �י� �מכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�י�
מס�ר ה�בר הרי �ע�ת, לכ�ב �ר�� אי� וא� זכה. ה��ד� ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ�ל
יעמיד�. �יד�, ז� �דה להעמיד נ�טה ��ע�� מי �ל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָל��ני�:

.Êקנה א�א קני�, �� �אי� ��טר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה
�ה�יע מ�ניה� ה�א מי י�דעי� אנ� �אי� זה, ��טר ז� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�דה
�ל � קני� מה� �טר �כל היה א� אבל �ח�ה. ליד� ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָ�טר�
�� הי� א� וכ� העדי�. וי�אל� זכה; ה�ני�, ל� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ��ד�
הרא���. קנה �ח�ה, מ�נת� �טר ליד� ה�יע ��ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדי�

.Á,אחד ק�נה ��� אחת �דה על ה��צאי� �טר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ני
והאחר�� מכר מ�ניה� אחד �טר היה א� �וה, זמ�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואי�
מכר �אחריו וה�ני מ�נה, הרא��� ה�טר היה (א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמ�נה
ל� ��ה�סי� ל�מר ��� הרא���, את האחר�� ��ל לא �ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
�ת�ב היה ��א �י על א� מכר, ��� וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחרי�ת
הרא��� א� וכ� ה�א. ס�פר טע�ת �אחרי�ת אחרי�ת, ��ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
�תב ��א רא���, מ�מ� ה�דה קנה � מ�נה) וה�ני ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמכר
ה�צר. �� �י� מ��� �ח� את לי��ת א�א ה��נה �טר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹל�

.Ë�א � �מ�נה �ניה� א� �מכר ה�טר�ת �ני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהי�
ה�ני �תב ��א ק��; הרא��� הרי � �ל�� ��ני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה�סי�
ה�ני ה�טר ��ל � ה�סי� לא וא� ה��ספת. מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�א
�ל לפיכ�, �ני. מ�מ� א�א אחרי�ת ל� ואי� הרא���, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת
מחזיר �ני, זמ� עד רא��� מ�מ� ה��קח �אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה�ר�ת
� �נה �כל ל�ל� חק ה�דה א�ת� על היה וא� ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא�ת�.
ה�ני. ה�טר זמ� עד החק, א�ת� נ�ת� ה��כר א� ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹה��ת�
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מראי�‡. ה�ברי� הי� א� ה��ת�: �עת א�מדי� ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלע�ל�
�ר�. ��א �י על א� האמד, �י על ע��י� � �ע�� ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹס��
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.Ëחצר� אבל ה����רת. �חצר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ה
ע�מד ��היה עד � וחר�ת� �דה� �ג�� מ���רת, ְְִֵֶֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
אד� �ל א��ת אר�ע וכ� �די'. לי 'זכת ויאמר: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�צ��
ר��ת �צ�י א� �סמטה, ל� ק�ני� �צ��, ע�מד ְְְְְִִִִֵֵֶָָ�ה�א
הר�י�, �ר��ת אבל �עלי�. ל� �אי� �חצר א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהר�י�,
ליד�. מ�נה ���יע עד ז�כה, אינ� � חבר� ��דה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ה�ט� אבל ;��� א��ת ואר�ע חצר�, ל� �ז�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָקט�ה,
אחר. ל� ��ז�ה א� ליד� מ�נה ���יע עד ז�כה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאינ�

.È.ל�ליח �ברי� למסר יכ�ל אד� �אי� �גט, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה��נה
ויח�מ� ��כ�ב� �פל�ני לפל�ני 'אמר� ל�ל�ה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ�יצד?
אמר� וא� �ל��; זה אי� � לפל�ני' וי�נ�ה� מ�נה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ��טר
אמר א� וכ� קנה. לא � למק�ל ונתנ� וכתב� העדי�, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלא�ת�
אינ� � לפל�ני' �תנ�ה� מ�נה, ��טר וחתמ� '�תב� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָל�ני�:
ה�ט. �מ� ��תבי�, עצמ� ה� א�א לכ�ב, לס�פר ל�מר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכ�לי�

.‡È�א לפל�ני', �ל�נית �דה 'נת�י ��טר: ְְְִִִִִֵֶַַָָָה��תב
זה הרי � '��� היא 'הרי א�: לפל�ני', 'נת�יה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��תב:
'א�נ�ה ��טר: �תב א� אבל ליד�. ה�טר ����יע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָזכה,
עד המק�ל, זכה לא עדי�, עליו �העיד� �י על א� � ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹל�'
וכ�תבי� ל�', �תנ� מ�נה �טר '�תב� לעדי�: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ��אמר

ז�כ המק�ל �אי� ליד�,ונ�תני�; מ�נה �טר ���יע עד ה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� אחרי�, ידי על �� ל� ��ז�ה עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַא�

.·È:א�מר וה�א לפל�ני', �ל�נית �דה 'נת�י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא�מר:
אבל אחר. ידי על ל� ז�ה ��א ח���י�, � לי' נת� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ'לא
ולא �תב 'לא א�מר: וה�א ל�', ונת�י '�תב�י אמר: ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹא�
�על ה�דאת � �� �אמר ה�א מ�נה המק�ל א� � לי' ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָנת�
�� וא� �דה�. �ר�ת א�כל וה��ת� ה�א, עדי� �מאה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ�י�
א�מר: וה�א ז�', �דה לאבי נת� 'לא �אמר: ה�א ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמק�ל
עד �לי�, ידי על ה�ר�ת את מ�יחי� � ל�' ונת�י ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'�תב�י

ה�א. היא� ה�בר ִֵֶַַַָָָ���דע

.‚Èמ�נה אינ� ידי, ��חת 'ז� ואמר: ��ע� מ�נה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמק�ל
�אמר: א� ,�� וכ��צא עליה', אני ��מר א�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ידי,
'�על א�: ק�ל�יה', ��א לפי מ�ח�ת�, היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ'�טלה
�בריו � א�� �דברי� וכ��צא '�טע�ת', א� �אנס', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ�רהי
לבעליה. ותחזר ה�ת, �ב�עת זה על ונ��ע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹק�מי�;

.„È:אמר� א� עליה', א�ה '��מר ואמר: ה��ת� ְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָטע�
א�מר: וזה �יד�', היא '�זלה א� נת�יה', מ�ע�י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'��א
ונפטר. ה�ת, �ב�עת המק�ל נ��ע � לי נת�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ'א�ה

ה ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

��היה‡. צרי� � ח�לה �י� �ריא �י� מ�נה, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��ת�
� ל�' �תנ� ��תר '�תב� לעדי�: אמר �מפרסמת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְָ�ל�יה
אחרי�, ממ�� לא�ד �די ה�א, מערי� ��ה �ל��; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָאינ�

.���� אחר וימ�ר ְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ��חזר

'ואמר·. :�� �ת�ב �אי� קרקע מ�נת �טר �ל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָלפיכ�,
מ�נה ל� וכתב� �ברח�ב�ת, ��וקי� �ב� ה��ת�, �ל�ני ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלנ�
ל� ח���י� � א�� �עניני� וכ��צא �מפרסמת', ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�ְְָ�ל�יה

המק�ל. זכה ולא היא, מס�רת מ�נה ְְִֵֶֶַַָָֹ�ְֶַָָָ��א

מס�רת‚. הרא��נה אחת, �דה על מ�נ�ת ��י ֶֶ�ְְִֵֵֶַַַַַָָָָה��תב

היתה ואפ�� קנה. אחר�� � �מפרסמת �ל�יה ְְֲֲִֶֶַַָָָָ�ְְְֲַָָָוהאחר�נה
���י עני� ולא סתירה עני� לא �� ואי� סת�, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהרא��נה

קנה. האחר�� � סת� מ�נה ְֲֶַַָָָָָָָא�א

.„� מ�נה נת� �� ואחר מ�דעה, �ה��סר �ארנ�, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�בר
ה�לכי� �אי� אנס; �� �אי� �י על וא� �טלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה��נה
�אינ� דע�� וג�ה וה�איל ה��ת�; �עת אחר א�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�מ�נה,
ה�ברי� �הי� מי לפיכ�, �טלה. מ�נת� ,�� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָר�צה
��תינת �י על א� � ז� מ�נה ל�� �ע�� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמ�כיחי�
הרי � מס�רת מ�נה מ�ד� ��תנ� ונמצא �ל�יה, ֲֵֶֶ�ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹה��נה
מס�רת; �היא מ�ני הרא��נה, �טל�ת: ה��נ�ת ֶֶ�ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ��י
ז� קדמה והרי ר�צה, �אינ� מ�כיח �ה�בר מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוה�נ�ה,

ל�. מ�דעה �מ� ��מצאת ְְִֵֶַַָָָָָה��נה,

'איני‰. ל�: ואמרה א�ה, ל�א �רצה �אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמע�ה
ה�ד�ל, �נ� �מע נכסי�'; �ל לי ��כ�ב עד ל�, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנ�את
וכתב� והחבא� 'לכ� לעדי�: אמר ריק�; ���יח� על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוצוח
�נ�א�. נכסיו, �ל לז� �תב �� ואחר מ�נה', נכסי �ל ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָָל�
הא�ה ולא קנה ה�� 'לא ואמר�: חכמי�, לפני מע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ�בא
ה�א, �יצר� �כאנ�ס ל�, �תב ברצ�נ� ��א �הרי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹקנת;
�היא �י על א� הרא��נה, ���נה דע�� ��ה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�הרי

�עני ���צא �ל וכ� מס�רת'. �היא מ�ני א��.�טלה ני� ְְְִִֵֵֶָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹ

.Â,אחת �דה על �ת�בי� וה� אחד, י�� ��מ�� �טר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני
�ע�ת, לכ�ב ה�ק�� אנ�י �ר� א� � �מ�נה �י� �מכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�י�
מס�ר ה�בר הרי �ע�ת, לכ�ב �ר�� אי� וא� זכה. ה��ד� ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ�ל
יעמיד�. �יד�, ז� �דה להעמיד נ�טה ��ע�� מי �ל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָל��ני�:

.Êקנה א�א קני�, �� �אי� ��טר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה
�ה�יע מ�ניה� ה�א מי י�דעי� אנ� �אי� זה, ��טר ז� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�דה
�ל � קני� מה� �טר �כל היה א� אבל �ח�ה. ליד� ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָ�טר�
�� הי� א� וכ� העדי�. וי�אל� זכה; ה�ני�, ל� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ��ד�
הרא���. קנה �ח�ה, מ�נת� �טר ליד� ה�יע ��ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעדי�

.Á,אחד ק�נה ��� אחת �דה על ה��צאי� �טר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ני
והאחר�� מכר מ�ניה� אחד �טר היה א� �וה, זמ�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואי�
מכר �אחריו וה�ני מ�נה, הרא��� ה�טר היה (א� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמ�נה
ל� ��ה�סי� ל�מר ��� הרא���, את האחר�� ��ל לא �ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
�ת�ב היה ��א �י על א� מכר, ��� וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחרי�ת
הרא��� א� וכ� ה�א. ס�פר טע�ת �אחרי�ת אחרי�ת, ��ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
�תב ��א רא���, מ�מ� ה�דה קנה � מ�נה) וה�ני ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמכר
ה�צר. �� �י� מ��� �ח� את לי��ת א�א ה��נה �טר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹל�

.Ë�א � �מ�נה �ניה� א� �מכר ה�טר�ת �ני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהי�
ה�ני �תב ��א ק��; הרא��� הרי � �ל�� ��ני ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה�סי�
ה�ני ה�טר ��ל � ה�סי� לא וא� ה��ספת. מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�א
�ל לפיכ�, �ני. מ�מ� א�א אחרי�ת ל� ואי� הרא���, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת
מחזיר �ני, זמ� עד רא��� מ�מ� ה��קח �אכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָה�ר�ת
� �נה �כל ל�ל� חק ה�דה א�ת� על היה וא� ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא�ת�.
ה�ני. ה�טר זמ� עד החק, א�ת� נ�ת� ה��כר א� ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָֹה��ת�

ו ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

מראי�‡. ה�ברי� הי� א� ה��ת�: �עת א�מדי� ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלע�ל�
�ר�. ��א �י על א� האמד, �י על ע��י� � �ע�� ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹס��
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ועמד ��ת, ו�מע ה�� למדינת �נ� �הל� מי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�יצד?
�א �� ואחר �מ�רה, �ל�יה מ�נה לאחר נכסיו �ל ְְְְְְֵַַַַַָָָָָָָָָָוכתב
ידע �א�� מ�כיחי�, �ה�ברי� ק�מת; מ�נת� אי� � ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�נ�
��ר א� לפיכ�, נכסיו. �ל לזה נ�ת� היה לא ק��, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��נ�
ק�מת. מ�נת� � מ�לטלי� �י� קרקע �י� �ה�א, �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�כסיו

�היה·. �י� מ�ניו, לאחד מ�נה נכסיו �ל ה��תב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכ�
ה��ל קט� ה�� היה אפ�� מרע, �כיב �היה �י� ָ�ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ריא
�כל ה�א והרי א��טר���ס, א�א ע�ה� לא � ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹ�עריסה
א�א נת��� ��א ה�א, �עת אמ�� מאחיו; �אחד ְְִֵֶֶַַַַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָה�כסי�
קרקע �י� �ה�א, �ל ��ר וא� ל�. נ�מעי� אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהי�ת

���נה. ה�� זכה � מ�לטלי� ְְִִֵֵַַַַָָָָ�י�

א�‚. אבל ה�ני�. �י� לב� ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ה
א� ה�נ�ת, �י� לבת א� ה�נ�ת, �י� לב� נכסיו �ל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ�תב
��א �י על א� � ה��ר�י� �אר �י� ה��ר�י� מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלאחד

ק�מת. מ�נת� �ל��, ְְִֵֶֶַַָ��ר

מרע„. �כיב �י� �ריא �י� לא���, נכסיו �ל ה��תב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכ�
א�יטר��יא א�א א�ת� ע�ה לא מ�ד�, ��נ� �י על א� �ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
א� מאחרת, א� מ��ה, �ניו י�ר�יו �הי� �י� י�ר�יו; ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל

�ה� �ל ��ר וא� י�ר�יו. �אר א� �י�אחיו, קרקע �י� א, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ל�. ��תב �ל קנת � ְְִִֶַַָָָָָמ�לטלי�

�ל‰. �תב א� אבל �נ��אה. אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ��ה
��ר ��א �י על א� � גר��ה א� אר�סה, לא��� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹנכסיו

ק�מת. �מ�נת� אד� �ל ��אר היא הרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ל��,

.Âהאחר קנה � �לאחר מ�ניו לאחד נכסיו �ל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָה��תב
ל�, ��תנ� וה�� לבניו; החצי ונ�אר �מ�נה, ה�כסי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. �אר על ְְֶַַָָא��טר���ס

.Êקנה האחר � �לאחר לא��� נכסיו �ל �תב א� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכ�
ה�חצה. על א�יטר���א וא��� ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָמחצה,

.Á,�ת�ת� א�דה � �מ�נה בעל� נכסי �ל ��נת ָָ�ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהא�ה
�ל והלכ� ח�ב, �טר עליו יצא א� לפיכ�, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָות�רע;
כל��, �לא היא ��אר � ה��נה ��ד� �ח�ב� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹה�כסי�
ה�א, �עת �אמ�� הח�ב; ��דמה �כת�ת� ��ח ְַַַ�ְֶֶַָָָָ�ְְִִַֹולא
א�דה נכסיו, �ל ל� ��תב ז� ��מ�עה ל� ה�אה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ��הניה

ז�. מ��נה ח�� ��כסי� ל� ��� זכ�ת ְְִִֵֶַַָָָָָ�ל

.Ë�י� נקב�ת, �י� זכרי� �י� לבניו, נכסיו ה��תב ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוכ�
�ה�א �ל קרקע ע�ה� לא��� וכתב מרע, �כיב �י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ריא
א�דה � מחת ולא ה�ני�, �י� ��� א�ת� וע�ה ה�איל �ְִָָָ�ְְִִִֵַָָָָֹ
מ�כסי� אבל �ל��. א�� מ�כסי� ט�רפת ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ְ�ת�ת�,

�ת�ת�. מה� נ�טלת א��, אחר ל� ָָ�ְֵֵֶֶֶֶַַָ��ב�א�

.È�לעצמ ���ר א� �לבד, מ�לטלי� ע�ה� ל� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�תב
היא, �א�ני� ות�נת ק�מת. �ת�ת� � �ה�א �ל ְְִִֶֶַַַָָָ�ְְֶַַָקרקע
�הרי ק�מת, �ת�ת� � �ה�א �ל מ�לטלי� ��ר ֲֵֶֶֶַָָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַָ�אפ��
למה ��רד �מ��� ��בה'; אני ���ר 'מ�ה א�מרת: ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהיא

ותטר�. נכסי� ל�אר �רד ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ���ר,

.‡È,�ע�ה חלק לא��� וכתב לבניו, נכסיו �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה��תב
זה מחלק �ת�ת� ��בה ז� הרי � ה�ני� מ� אחד ֵֵֶֶָָ�ְֲִִֵֵֶַָָָ�מת

מה�. מ�טר� א�א זכ�ת� א�דה ��א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹ��ת,

.·È�י� לבנ� �י� נכסיה �ל וכתבה לה��א, ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהר�צה

מ�נת� � �על� מת א� ונת�ר�ה, נ�את, �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלאחר,
א�א נכסיה �ל �תבה ולא היא, מברחת ��� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�טלה;
לה� צריכה �כ��היה ייר��ה, ��א מ�על� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהבריח
המק�ל קנה �על�, �ח�י היא מתה א� לפיכ� ל�. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיחזר�
� מ�לטלי� אפ�� �ל��, ��רה וא� ה�ל. את ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמ�נה
ח�זרת. אינ� �נת�ר�ה, �י על וא� ק�מת; ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ�נת�

.‚Èל� ויחזר� ה��נה ���בטל � נכסיה� �ל ה��תני� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
מחזיר מ�נה המק�ל אי� הרא��ני�, ל�עלי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�כסי�
מנת על �פר�� מ�נה האד� נת� �אפ�� �אכל; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ת
זמ� �ל �ר�ת א�כל זה הרי �ל�ני, ח�י ימי �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָלהחזיר

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַַָָה��נה,

.„È��א 'י�תנ� ואמר: ה��, מ�דינת �לי� ��לח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
לבני� הרא�י ול�נ�ת; ל�ני� י�תנ� א�� הרי � ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָלבני'
ל�נ�ת, לבנ�ת והרא�י מלחמה, �כלי ספרי� �ג�� ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָל�ני�,

וחלי ה�ב�עי� מ�י �לי א�ת�[נז�]�ג�� י�ל� זהב, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ה�כרי�. א�ת� י�ל� ולנקב�ת, לזכרי� רא�יי� הי� ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָה�נ�ת.

המ��ח הרא�יי�וכ� �לי� �ה� והי� סת�, לבית� �לי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�לח. ��ה� ה�א �עת אמ�� �נ�תיו; א�ת� י�ל� � ְֶֶַַַַָָ�ְְְִָָָלבנ�ת
א�ת� י�ל� � נ��א�ת �נ�תיו �הי� א� �נ�ת, ל� אי� ְְְְִִֵֶָָָָוא�

�לח. ��ה� נ�טה �ה�עת בניו; ְֵֶֶֶַַַַָָָָָנ�י

.ÂË,וה�א ה�ית; קנה �בית, לבת�לה �ד�ל �נ� ְְְְִִִִַַַַַָָָָה��יא
אחר �� האב ה�יא ולא ה��, לזה רא��ני� נ��אי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ��הי�
�דברי� �ל��. ל� ��חד ה�ית �זה האב ��ר ולא ל�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקד�
זה �דבר חכמי� ונגע� ה�, טע� ל� �אי� �הלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא��
ה�ית, והקנה� �מר ואהבת� �מחת� ��רב ה�עת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ֵמאמ��
אפ�� �� ��ר א� לפיכ�, �ל��; לעצמ� �� ��ר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ�הרי
�י על א� � בית �כלי �ית ל� יחד ה�ית. קנה לא אחד, ��ְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

א�צר �� ל� היה א� לעצמ�, אחד �לי ��ית [מחס����ר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קנה.תבואה] לא ה�ית אבל ה�ית, �לי קנה � �� ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכ��צא

.ÊË�וכ קנה. לא על�ה, קנה; �ית, � ועל�ה �ית ל� ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה �ית ל� יחד �ני[מרפסת]א� אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

.�� ���א האחד א�א קנה לא � מ�ה לפני� זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹב�י�

.ÊÈ�כי��� �יניה� �הי� ��ני� �נ��אי�, �ארנ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�בר
א�ה '��ה ואמר�: ב��, ידי על וזה בנ� ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�פסק
��' לבנ�'? נ�ת� א�ה 'וכ�ה וכ�'; ��' לב��'? ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָנ�ת�
�אמירה ק�ני� ואי� ז�; �אמירה קנ� � וק��� ועמד� ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָוכ�';
�צריכי� לכנס. �ע�� ה��סק, ��ל ה���אי�, �עת עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹז�,
מקנה אד� �אי� �ר��ת�, מצ�יי� ��סק� ה�ברי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��הי�
א�� �דברי� ��ארנ�. �מ� לע�ל� �א ��א �בר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלחבר�
�ה�. ��טר� עד ��טר, אינ� לפיכ� לה�תב; נ�נ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

.ÁÈ�י� �ינר, �אל� ק��� אפ�� � הא�ה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמק��
היא ��תה �י� ה�א ��ת �י� ה�א, �חזר �י� היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�חזרה
�מ�רה מ�נה ה� הרי א�א לע�ל�, ח�זרי� ה����י� אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. לה� ֲֵֶֶָָָ�אי�

.ËÈ.ה�ע�ת ח�זרי� טע�ת, ק���י הי� ְְִִִֵַָָָוא�

.Î�אי� י�דע אד� מ�נה; ה�ע�ת אח�ת�, ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמק��
ונת� �מר א�א ט�עה, זה ואי� �ערי�ת, ��פסי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָק���י�

מ�נה. ְֵַָָל��

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Îסבל�נ�ת מר�י�[מתנות]ה��לח �י� � חמיו לבית ְְְִִֵֵֵַַָ�ִ
אכל, לא �י� אר�סי� סע�דת �� �אכל �י� מ�עטי�, ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
יחזר� � האי� �� �חזר א� היא, ��תה �י� ה�א ��ת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�

וה��קה. ה�אכל מ� ח�� ,��� ְְֲִֶַַַַָָ�ְִַה�בל�נ�ת

.·Îבית� �ה� לה���� ל� ��לח מ�עטי� �לי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
מ���מי�. אינ� אבד�, א� �בל� �ה� נ����ה א� � ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
�י�; �בית א�ת� וג�בה ה�ל, ח�זר � ק�מי� הי� א� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

�לבד. נ�י �ר� א�א �לח� ��א יד�ע, ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�בר

.‚Î,וה��קה ה�אכל ואפ�� ה�ל; ח�זר ,�� היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה
�מי הי� �א� ה�א�ני�, הס�ימ� �כבר �ז�ל. �מיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנ�תנת
;�� חזרה א� אר�עה, מ��מת � ��ה וה��קה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה�אכל

.�� �חזר ��א ודע�� א�א ז�, מ�נה ל� נת� ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ��א

„Îל� ��ע�ה ה�דינה מנהג היה �א� ר��תי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ר�
ל���י� מע�ת יח�ק א� רעיו, ויאכיל סע�דה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאר�ס
וחזרה הע�, �ל �ע��י� �דר� וע�ה �ה�, וכ��צא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָולח�ני�
וכל ממ�נ�, לא�ד ל� �רמה �הרי ה�ל; מ��מת � ��ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עדי� ל� ��הי� וה�א מ���. חבר�, ממ�� לא�ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָה��ר�

ונ�טל. נ��ע זה �אי� ה�ציא, ְְִִֵֵֶֶַָָ��ה

קודש שבת

ז ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

א�ה,‡. אד� ���א ��זמ� ה�דינ�ת, �רב ���ט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג
על �ה� ��תח�ק �די מע�ת �מי�עיו רעיו ל� ְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵַָמ��חי�
והמי�עי� הרעי� א�ת� �באי� ����ה, ���ציא ִָ�ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהה�צאה
ה���ה ימי ��בעת החת� ע� ו��תי� וא�כלי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��לח�,
����חי� ה�ע�ת וא�� ה�דינה. �מנהג ה�ל �מקצת�, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹא�

'���בינ�ת' א�ת�[ריעות]נקראי� ��לח� האנ�י� וא�ת� , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
'���ביני�'. נקראי� החת� ע� ו��תי� וא�כלי� ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָה�ע�ת

יד�עי�,·. ה�ברי� �מ�רה; מ�נה אינ� ְְְְִִִֵַַַָָָָָה���בינ�ת
�ז�ז וי��ה ��אכל �די דינרי�, ע�רה זה �לח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
וי�לח יחזר ה�א, י�א �א� ודע�� א�א �לח ולא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחד;
ל� החזיר ולא זה, נ�א א� לפיכ�, ל�. ��לח �מ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹל�

מ���. �מ�ציא� ��י�, ��בע זה הרי � ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָה���בינ�ת

ה�א.‚. ���א �דר� ���א עד לתבע�, יכ�ל ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינ�
���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח �ת�לה, ���א רא�ב� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�יצד?
לרא�ב� לת�ע יכ�ל אינ� � אלמנה �מע�� נ�א �� ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹואחר
ל� מחזיר 'איני ל�: א�מר �הרי ה���בינ�ת, ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַלהחזיר
�נ��אי ל� �לח א� וכ� לי'. ��ת� �מ� �בת�לה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א
בת�לה. �נ��אי ל� להחזיר לתבע� יכ�ל אינ� ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָאלמנה,

�מע��„. וע�ה �בפרהסיה, �גל�י מ��ה רא�ב� ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָע�ה
�פרהסיה �מע�� וע�ה �צנעה, רא�ב� �ע�ה א� ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�צנעה,
א�א ע�� ע��ה 'איני ל�: א�מר �הרי לתבע�, יכ�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ע�י'. �ע�ית ְִִִֶֶֶָָ�דר�

ואכל‰. ���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח ���א, ְְְְְִִֵֶַַָָָָרא�ב�
עצמ�, רא�ב� �נ��אי �מע�� נ�א �� ואחר ע��, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָו�תה
לאכל �מע�� ל� ��רא א� ע��, ו�תה ואכל רא�ב� ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹ�בא

טבלה ק�ל ו�מע ��דינה �היה א� לב�א, רצה [לוחולא ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ

אורחי�] להזמי� עליו לקר�תשמכי� �ר�� �אי� ְְְִֵֶַָָ�מק��
ח�ב � �א ולא ו�מע יב�א, ה��מע �ל א�א אחד ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
קרא א� �א, ולא ידע �הרי ;��� ה���בינ�ת ל� ְֲֵֶַָָָָָֹ�ְְְִִַַלהחזיר

�א. ולא אחד אחד לקר�ת ��ר�� �מק�� ְְְְִֶֶֶַָָָָָֹל�

.Âאכל� מה �מי ל� מנ�י� � ��דינה רא�ב� היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
א� וכ� ה���בינ�ת. �אר �מחזיר אצל�, �מע�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָו�תה
וי� ל�; מנ�י� � ה�דיע� לא א� קראה� ולא ��דינה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהיה

ה�דיע�. ��א מ�ני �רעמת, עליו ְְִִֵֶֶַָָֹֹל�

.Ê�ל �לח אחד �ינר א� ����י, נהג� מנ�י�? ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכ�ה
�אכל. מה �מי ה�א ��ה �ל��, ל� מחזיר אינ� � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�מע��
מ�לע מחצה. ל� מנ�ה ל�, �לח סלע עד �ינר על יתר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

המ��ח. �עת א�מדי� ְְְְִֵַַַַַַָ�למעלה,

.Áל�ו מנ�ה ה�א, ח��ב אד� א� � ה���בינ�ת �ע�ר ְְְִִִֶַַָָָ
א�א ל� מנ�ה אינ� �ה�צאת�, �מדק�ק עי� צר וא� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;

ה�אר. ל� �מ��� ו�תה, �אכל מה ְְְִֵֶַַַַָָָָ�ע�ר

.Ëימי �ת�� �מת נ�א א� א�ה, ���א קד� �מע�� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
�ל��, �מע�� לי�ר�י להחזיר ח�ב רא�ב� אי� � ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָה���ה

ע��'. וא�מח ���ביני לי '�נ� לה�: א�מר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ�הרי

.Èרא�� א� �מע��, מת �� ואחר ע�� �מח א� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ�
� ה�דיע� ��א א� ��דינה, היה ��א א� �א, ולא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹל�
ח�ב �מע��, מת �� ואחר ה���ה ימי ו�למ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�איל
�נ��י, א� ,��� א� לי�ר�יו; ה���בינ�ת להחזיר ְִָ�ְְְְְְִִֵַַָרא�ב�

��דינה. ע�� היה לא א� ה�דיע� לא ְִִִִַָָָֹֹא�

.‡Èימי ו�למ� א�ה, �מע�� נ�א �� ואחר רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
ה��ר�י�, מ� ה���בינ�ת לג��ת ��הג� מק�� � ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָה���ה
אי� נהג�, ��א �מק�� �נ��י; להחזיר רא�ב� י�ר�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ��פי�

�ל��. מ��מי� ְְְְִִַַה��ר�י�

.·Èימי ו�למ� א�ה �מע�� ���א אחר רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
�כל ה���בינ�ת ל��� י�ר�יו את ��פי� � ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ה
ח�ב היה ��� וא� ל���. אביה� נתח�ב �הרי ַָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָמק��,
�נ��י. מ��מי� �נ��י, וא� ;��� את מ��מי� ְְְְְִִִִַָ�ְְְִֵֶַַל���,

.‚È� �י� �בית נג�ית ����בינ�ת: נאמר� דברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמ�ה
�עי� �ע�נת� א�א מ���מת ואינ� מלוה. �מ� א�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�
�ר� ��א �י על א� ה�א, �נאי �מ� ��ה � רא��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנ��אי
ל� �לח אפ�� ר�ית; מ��� �� ואי� �לח�. ז� �עת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�על
ל� לה�סי� מנת על ��א מ�ר, � ע�רה ל� והחזיר ְְִֶַָָֹ�ְְֲִִֶָָָדינר,
א�ת� ל�� יכ�ל �אינ� מ��ט��, ה�ביעית ואי� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�לח.
�� נ�טל ה�כ�ר ואי� ה�א. ���א �דר� ���א עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�לתבע�
ה�כ�ר ואי� רא�י, �ה�א מ�ני ל��ר�י�, ���חזר �ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �במ�חזק, �רא�י ְְְְְְִִִֵֵֶָָָנ�טל

.„È,�יד ���טה מע�ת ל� ��ת� א� לחבר�, ���רה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��לח
והפציר ��ח ��א אפ�ר �אי נ��ע וזה ל�ח, ממא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוה�א
הרי �ר�, ��א �י על א� � �א�� ���צא וכל ��קח, עד ��ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
מלוה. �היא ��פר� עד ולת�ע, לחזר יכ�ל ואינ� מ�נה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא��

.ÂËעת� �פר�ת �מ� וכ�י יי� ��י לחבר� ה��לח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכ�
�מיל�ת �ה� מ�ני �י�, �בית נג�י� אינ� � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָה���אי�
�לבד. �מע�ת א�א ה���בינ�ת �יני נאמר� ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹחסדי�;
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.‡Îסבל�נ�ת מר�י�[מתנות]ה��לח �י� � חמיו לבית ְְְִִֵֵֵַַָ�ִ
אכל, לא �י� אר�סי� סע�דת �� �אכל �י� מ�עטי�, ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
יחזר� � האי� �� �חזר א� היא, ��תה �י� ה�א ��ת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�

וה��קה. ה�אכל מ� ח�� ,��� ְְֲִֶַַַַָָ�ְִַה�בל�נ�ת

.·Îבית� �ה� לה���� ל� ��לח מ�עטי� �לי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
מ���מי�. אינ� אבד�, א� �בל� �ה� נ����ה א� � ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
�י�; �בית א�ת� וג�בה ה�ל, ח�זר � ק�מי� הי� א� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

�לבד. נ�י �ר� א�א �לח� ��א יד�ע, ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ה�בר

.‚Î,וה��קה ה�אכל ואפ�� ה�ל; ח�זר ,�� היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה
�מי הי� �א� ה�א�ני�, הס�ימ� �כבר �ז�ל. �מיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנ�תנת
;�� חזרה א� אר�עה, מ��מת � ��ה וה��קה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה�אכל

.�� �חזר ��א ודע�� א�א ז�, מ�נה ל� נת� ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ��א

„Îל� ��ע�ה ה�דינה מנהג היה �א� ר��תי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�ר�
ל���י� מע�ת יח�ק א� רעיו, ויאכיל סע�דה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאר�ס
וחזרה הע�, �ל �ע��י� �דר� וע�ה �ה�, וכ��צא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָולח�ני�
וכל ממ�נ�, לא�ד ל� �רמה �הרי ה�ל; מ��מת � ��ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
עדי� ל� ��הי� וה�א מ���. חבר�, ממ�� לא�ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָה��ר�

ונ�טל. נ��ע זה �אי� ה�ציא, ְְִִֵֵֶֶַָָ��ה

קודש שבת

ז ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

א�ה,‡. אד� ���א ��זמ� ה�דינ�ת, �רב ���ט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג
על �ה� ��תח�ק �די מע�ת �מי�עיו רעיו ל� ְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִֵַָמ��חי�
והמי�עי� הרעי� א�ת� �באי� ����ה, ���ציא ִָ�ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהה�צאה
ה���ה ימי ��בעת החת� ע� ו��תי� וא�כלי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ��לח�,
����חי� ה�ע�ת וא�� ה�דינה. �מנהג ה�ל �מקצת�, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹא�

'���בינ�ת' א�ת�[ריעות]נקראי� ��לח� האנ�י� וא�ת� , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
'���ביני�'. נקראי� החת� ע� ו��תי� וא�כלי� ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָה�ע�ת

יד�עי�,·. ה�ברי� �מ�רה; מ�נה אינ� ְְְְִִִֵַַַָָָָָה���בינ�ת
�ז�ז וי��ה ��אכל �די דינרי�, ע�רה זה �לח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
וי�לח יחזר ה�א, י�א �א� ודע�� א�א �לח ולא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחד;
ל� החזיר ולא זה, נ�א א� לפיכ�, ל�. ��לח �מ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹל�

מ���. �מ�ציא� ��י�, ��בע זה הרי � ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָה���בינ�ת

ה�א.‚. ���א �דר� ���א עד לתבע�, יכ�ל ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינ�
���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח �ת�לה, ���א רא�ב� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�יצד?
לרא�ב� לת�ע יכ�ל אינ� � אלמנה �מע�� נ�א �� ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹואחר
ל� מחזיר 'איני ל�: א�מר �הרי ה���בינ�ת, ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַלהחזיר
�נ��אי ל� �לח א� וכ� לי'. ��ת� �מ� �בת�לה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָא�א
בת�לה. �נ��אי ל� להחזיר לתבע� יכ�ל אינ� ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָאלמנה,

�מע��„. וע�ה �בפרהסיה, �גל�י מ��ה רא�ב� ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָע�ה
�פרהסיה �מע�� וע�ה �צנעה, רא�ב� �ע�ה א� ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ�צנעה,
א�א ע�� ע��ה 'איני ל�: א�מר �הרי לתבע�, יכ�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ע�י'. �ע�ית ְִִִֶֶֶָָ�דר�

ואכל‰. ���בינ�ת, �מע�� ל� ו�לח ���א, ְְְְְִִֵֶַַָָָָרא�ב�
עצמ�, רא�ב� �נ��אי �מע�� נ�א �� ואחר ע��, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָו�תה
לאכל �מע�� ל� ��רא א� ע��, ו�תה ואכל רא�ב� ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹ�בא

טבלה ק�ל ו�מע ��דינה �היה א� לב�א, רצה [לוחולא ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹ

אורחי�] להזמי� עליו לקר�תשמכי� �ר�� �אי� ְְְִֵֶַָָ�מק��
ח�ב � �א ולא ו�מע יב�א, ה��מע �ל א�א אחד ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד
קרא א� �א, ולא ידע �הרי ;��� ה���בינ�ת ל� ְֲֵֶַָָָָָֹ�ְְְִִַַלהחזיר

�א. ולא אחד אחד לקר�ת ��ר�� �מק�� ְְְְִֶֶֶַָָָָָֹל�

.Âאכל� מה �מי ל� מנ�י� � ��דינה רא�ב� היה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
א� וכ� ה���בינ�ת. �אר �מחזיר אצל�, �מע�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָו�תה
וי� ל�; מנ�י� � ה�דיע� לא א� קראה� ולא ��דינה, ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹהיה

ה�דיע�. ��א מ�ני �רעמת, עליו ְְִִֵֶֶַָָֹֹל�

.Ê�ל �לח אחד �ינר א� ����י, נהג� מנ�י�? ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָוכ�ה
�אכל. מה �מי ה�א ��ה �ל��, ל� מחזיר אינ� � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�מע��
מ�לע מחצה. ל� מנ�ה ל�, �לח סלע עד �ינר על יתר ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

המ��ח. �עת א�מדי� ְְְְִֵַַַַַַָ�למעלה,

.Áל�ו מנ�ה ה�א, ח��ב אד� א� � ה���בינ�ת �ע�ר ְְְִִִֶַַָָָ
א�א ל� מנ�ה אינ� �ה�צאת�, �מדק�ק עי� צר וא� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;

ה�אר. ל� �מ��� ו�תה, �אכל מה ְְְִֵֶַַַַָָָָ�ע�ר

.Ëימי �ת�� �מת נ�א א� א�ה, ���א קד� �מע�� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
�ל��, �מע�� לי�ר�י להחזיר ח�ב רא�ב� אי� � ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָה���ה

ע��'. וא�מח ���ביני לי '�נ� לה�: א�מר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ�הרי

.Èרא�� א� �מע��, מת �� ואחר ע�� �מח א� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ�
� ה�דיע� ��א א� ��דינה, היה ��א א� �א, ולא ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹל�
ח�ב �מע��, מת �� ואחר ה���ה ימי ו�למ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�איל
�נ��י, א� ,��� א� לי�ר�יו; ה���בינ�ת להחזיר ְִָ�ְְְְְְִִֵַַָרא�ב�

��דינה. ע�� היה לא א� ה�דיע� לא ְִִִִַָָָֹֹא�

.‡Èימי ו�למ� א�ה, �מע�� נ�א �� ואחר רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
ה��ר�י�, מ� ה���בינ�ת לג��ת ��הג� מק�� � ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָה���ה
אי� נהג�, ��א �מק�� �נ��י; להחזיר רא�ב� י�ר�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ��פי�

�ל��. מ��מי� ְְְְִִַַה��ר�י�

.·Èימי ו�למ� א�ה �מע�� ���א אחר רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
�כל ה���בינ�ת ל��� י�ר�יו את ��פי� � ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָה���ה
ח�ב היה ��� וא� ל���. אביה� נתח�ב �הרי ַָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָמק��,
�נ��י. מ��מי� �נ��י, וא� ;��� את מ��מי� ְְְְְִִִִַָ�ְְְִֵֶַַל���,

.‚È� �י� �בית נג�ית ����בינ�ת: נאמר� דברי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמ�ה
�עי� �ע�נת� א�א מ���מת ואינ� מלוה. �מ� א�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אינ�
�ר� ��א �י על א� ה�א, �נאי �מ� ��ה � רא��� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנ��אי
ל� �לח אפ�� ר�ית; מ��� �� ואי� �לח�. ז� �עת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�על
ל� לה�סי� מנת על ��א מ�ר, � ע�רה ל� והחזיר ְְִֶַָָֹ�ְְֲִִֶָָָדינר,
א�ת� ל�� יכ�ל �אינ� מ��ט��, ה�ביעית ואי� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�לח.
�� נ�טל ה�כ�ר ואי� ה�א. ���א �דר� ���א עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�לתבע�
ה�כ�ר ואי� רא�י, �ה�א מ�ני ל��ר�י�, ���חזר �ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �במ�חזק, �רא�י ְְְְְְִִִֵֵֶָָָנ�טל

.„È,�יד ���טה מע�ת ל� ��ת� א� לחבר�, ���רה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��לח
והפציר ��ח ��א אפ�ר �אי נ��ע וזה ל�ח, ממא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוה�א
הרי �ר�, ��א �י על א� � �א�� ���צא וכל ��קח, עד ��ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
מלוה. �היא ��פר� עד ולת�ע, לחזר יכ�ל ואינ� מ�נה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא��

.ÂËעת� �פר�ת �מ� וכ�י יי� ��י לחבר� ה��לח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכ�
�מיל�ת �ה� מ�ני �י�, �בית נג�י� אינ� � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָה���אי�
�לבד. �מע�ת א�א ה���בינ�ת �יני נאמר� ולא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹחסדי�;
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ה��ח[עיוור]ה��מה‡. רגליו]א� ה���[נקטעו [נקטעוא� ִִֵֵַַַַָ
וכ��צאידיו] �יד�, א� �רגל� א� �עינ� א� �רא�� הח��� א� ,ְְְְְְֵֵֵַַַָֹ

�מ�נ�תיו. �מ�ח� �ממ�ר� �בר לכל �בריא ה�א הרי � ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ�ה�

החלי·. מחמת וכ�ל ��פ�, �ל �ח ���� הח�לה ְֲֲֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
על נ�פל ה�א והרי ���ק, רגליו על לה�� יכ�ל �אינ� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָעד
אינ� מ�נ�תיו �מ��טי מרע', '�כיב ה�קרא ה�א � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה��ה
�� לפל�ני ל�� ���ה מרע �כיב �יצד? �ריא. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מ�נת

�� לפל�ני ול�� �תבוכ�, �י� ���ת, �י� �חל �י� וכ�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
ואינ� לה�, ��ת� מה �כל ���מ�ת ה�ל זכ� � �תב לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�י�
ה�. וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי קני�; ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָצרי�
א�א ק�נה �אינ� �י על וא� ס�פרי�. מ�ברי זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר
��ר� ��א �די ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמ�בריה�,

ק�מי�.[תתבלבל] �בריו �אי� ���דע עליו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע��

ק�ני�‚. ���ת, אפ�� � מ��י' 'קנ� אמר: א� ְְְֲִִִִִִֶַַָָָלפיכ�,
צרי�. אינ� ה�ני� ��ה מ�ני ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמ���,

ה��מע„. �ל א�א עדי', 'א�� ל�מר צרי� מרע �כיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואי�
מיתת�. ��עת מ��ה אד� �אי� עד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בריו,

זכה‰. � א��� ��מעי לע�ר מ�נה ל�� ���ה מרע ְְִִֵֶָָָ�ְְְִִִֵֶַַָָָ�כיב
��ארנ�. �מ� �נ�, אצל קר�בה אד� �ל ��ע�� מ�ני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ָהע�ר,

.Â,נקבה וא� מנה, י�ל זכר, א��י ילדה 'א� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נ�טלת נקבה, ילדה מנה; נ�טל זכר, ילדה � ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתי�'
מאתי�; וה�קבה מנה נ�טל ה�כר �נקבה, זכר ילדה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָמאתי�;

טמט�� ונקבה]ילדה או זכר איברי אנ�ר�גינ�ס[ללא [ישא� ְָָ�ְְְִַ
נקבה] ושל זכר של איברי� ���ניה�.לו ��ח�ת נ�טל ,ְִֵֵֶֶַָ

.Ê:�לה ואמר למי'? 'נכסיו ל�: �אמר� מרע ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָ�כיב
�� ל� �אי� עכ�ו מע�רת, �א��� א� �� ל� ��� ְֵֵֶֶֶַָ�ְְִֵֵֶֶֶ'��מה
,�� ל� ��� ונ�דע לפל�ני', נכסיו מע�רת, א��� �אי� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ�ְְִֵֶא�
מת א� �ה�ילה �י על א� � מע�רת א��� �היתה ִִִֵֶֶֶַַָ�ְְְִֶָָא�

מ�נה. מ�נת� אי� ,�� אחר ְֵֵַַַַַָָָָה��

.Á�ואי מיתה; לאחר א�א ק�נה, אינ� מרע �כיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�נת
�י� מקרקעי� �י� �� ���ה ��בר ז�כה מה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

מיתה. לאחר א�א ְְְִִִֶַַַָָמ�לטלי�,

.Ëוה�נ�ת האלמנה ולמז�� הא�ה לכת�ת מ�ציאי� ְְְְִִַַַָָָָָָ�ְְִִִִָלפיכ�
�כת�ה ה�כסי� נתח�ב� �מיתת� �הרי לה�, ���ה א�� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�ד
מיתה. לאחר א�א יקנ� לא לה� ��ת� וא�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�במז�נ�ת,

.Èמקצת� היתה �י� קני�, �� ��ת�ב מרע �כיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ�נת
�מר לא ��א ל� ח���י� � נכסיו �כל היתה �י� ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
א�א �קנה לא ז� �מ�נה וה�איל ��טר; א�א ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנ�ת�
�טלה. ה��נה והרי מיתה, לאחר �טר אי� � מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡Èת�ב�� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די מ��� קנ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹוא�
ק�מת. היא הרי � ז�' מ�נה על מ�ס� מ��� 'וקנינ� :��ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.·Èמת� לפל�ני', מנה �תנ� '�תב� �אמר: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ�כיב
��א ל�; נ�תני� ואי� ��תבי� אי� � ל� וי�נ� ��כ�ב� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹקד�
מיתה. לאחר �טר ואי� ��טר, א�א להקנ�ת� �מר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹלא

.‚È:אמר� �ג�� המק�ל, �ח לי��ת �די '�תב�' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹוא�
א�� הרי � ל�' �תנ� וחתמ� �תב� וא� לפל�ני, מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ'�נ�

מיתה. לאחר ונ�תני� ְְְְִִִַַָ��תבי�

.„Èר�� ולא סת�, מ�נה נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�כיב
את לי��ת �די מ�ד� קנ� ואפ�� ח�זר, � עמד א� � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ל��
ל�ני�; ��תב� �י� לאחד, נכסיו �ל �הקנה �י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�ח�,
��א ונת��� א�א ה�ל, זה נת� ��א ה�א, �עת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�ֶ�אמ��

מ�ת�. לאחר א�א �ל�� ְְְִֶַַָיקנ�

.ÂË�ז הרי � מ�לטלי� �י� קרקע �י� לעצמ�, �ל�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ��ר
מ�מ� ���נה �ריא �מ�נת �סתמ� �מקצת, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�נה
���נת מ�ד�; ��נ� וה�א ח�זר, אינ� לפיכ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�תיבה.
עמד. לא �י� עמד �י� קני�, צריכה �מקצת מרע ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�כיב

.ÊË�אנ �הרי סת�; ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
א�א נת��� לא ו��ר, 'ה�איל וא�מרי�: �ע�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹא�מדי�

�ריא'. �מ�נת מח�י� ל� ְְְְִִֵַַַַָלהקנ�ת

.ÊÈ,מרע �כיב �מ�נת �פר�� ה�קצת ל� נת� א� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
עמד וא� קני�, צרי� אינ� מיתה, לאחר א�א ק�נה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
קני�, �� היה וא� ה�קצת. זה קנה עמד, לא וא� ח�זר; �ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ח�, מי�ה היה �� א� א�א קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

.ÁÈ�ת�� �פר� נכסיו, �ל ��תב מרע ��כיב �טעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
א�א מרע, �כיב מ�נת ז� �אי� מח�י�, והקנה מעכ�ו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל
המק�ל, ליד ה�טר ה�יע �א� ה�ריאי�; מ�נ�ת �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ��אר
.�� לחזר יכ�ל ואי� ה�ל, קנה � ה��ת� מ�ד ��נ� ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹא�

.ËÈ�ח�י�' :�� וכתב מרע, �כיב ��ה�א מ�נה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה��ת�
ה�איל � �מקצת �י� ��ל �י� �ב�ות', 'מח�י� א�: ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ב�ות',
��תב ��ה מרע; �כיב מ�נת ז� הרי '�ב�ות', �� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכת�ב
�� ��תב וזה מיתה; לאחר א�א יקנה ��א '�ב�ות', ��ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

זה. מחלי ��חיה �ע�� לי�ב סימ� ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ'�ח�י�',

.Î�נכסי �ל �ה� �ל�י �ה�בר ה�כסי�, ��ת� מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�כיב
אינ� ועמד, מ�ד� קנ� וא� �מקצת; �מ�נה ז� הרי � ל� ���ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
�מדינת אחרי� נכסי� ל� נ�אר� ��א אנ�, ח���י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָח�זר.
מחזק ��היה א� א��', �ה� נכסי, '�ל ��אמר: עד ְָ�ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה��,
��ל. מ�נה �היה �� ואחר א��; א�א נכסי� ל� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אי�

.‡Î�א ר�אי�: לאחרי�, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�כיב
וא� �כ��. ח�זר עמד, ;��� קנ� מת, א� � �תב� ְִָ�ְֵַָָ�ְְִִֵֵַָָָ�מח�ק
על מ�ד� וקנ� וכתב, וחזר וכתב, וחזר ���ר, אחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ�נמל�
א�א ח�זר אינ� עמד, ;��� קנ� מת, � ואחד אחד ֵֵֶַָָָ�ְֵֶֶָָָָ�ל

ה��ארי�. נכסיו �ל ל� נת� �הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ�אחר��,

.·Î�ואינ ��כסי�, ח�זר � ועמד לעב��, נכסיו �ל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָה��תב
ח�רי�. �� �� עליו יצא �הרי �עבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָח�זר

.‚Î��ע� �היתה �ג�� מיתה, מחמת ���ה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�כיב
על א� � �בריו מ�לל זה �בר ונ�ר ו�אי, מת �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנ�טה

ח�זר. עמד, א� � �מקצת מ�ד� ��נ� ְְִִִִֵֶַָָָָ�י

.„Îרה��� וה��צא ל��, וה��צא[למדבר]והמפר� , ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָ
לגרדו�]�ק�לר החלי[מובל עליו ��פ� וה�א והמס��, , ְְְַָ�ְֳִֶַַָָָָ

מחמ �מצ�ה מאר�ע��, אחד �ל � חלי� עליו תוהכ�יד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
א�ת� �מק�מי� וכמס�רי�, �כת�בי� �בריו והרי ה�א, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָמיתה
ח�זר �מקצת, מ�ד� קנ� אפ�� � ועמד נ��ל וא� מת; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָא�

מיתה. מחמת מצ�ה �ל ְְֲִִֵֶַַָָ�די�

.‰Îולא עמד לא א� � לחלי מחלי ���ק מרע ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָֹֹֹ�כיב
מ�נה. מ�נת� ���ק, מ�ענ�� על ְְְִַַַַַַָָָָהל�
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.ÂÎ,���מ ��ת החלי �בי� �� ���ה החלי �י� ֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעמד
א� ר�פאי�: �י על א�ת� א�מדי� � מ�ענ�� על ְְְְְִִִִִַַַַָוהל�
אי� לאו, וא� ק�מת; מ�נת� מת, הרא��� חלי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמת
צרי� אינ� � מ�ענת �לא ���ק הל� וא� ק�מת. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�נת�

הרא��נ�ת. מ�נ�תיו �טל� א�א ְְִֶֶַָָָָֹאמד,

.ÊÎזה חלי ����� �� �ת�ב �אי� מרע �כיב ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָמ�נת
על א� � לה� ל�אל מצ�יי� העדי� ואי� מת, �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ���ה
מיתת� �אי� �טלה; ה��נה הרי מת, המצ�ה זה �הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י
חלה �� ואחר ה��נה �� ��ת� מחלי עמד ��א ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראיה,
��ביא עד ה��ר�י�, �חזקת ה�כסי� לפיכ� �מת; אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחלי

מת. ז� מ�נה �� ��ת� החלי ����� ְֳִִֵֶֶַַַָָָָָראיה

ט ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

ולא‡. ז�, מ�נה �ג�� 'לא ואמר: ���ה מרע ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ�כיב
ק�מת, מ�נה ז� הרי � מ�ת�' לאחר א�א אד� ב� ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��דיע�
מ�ת�, אחר �ה�א ��קנה, ��עת מס�רת; מ�נה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַ�ְְֵַָָָואינ�

א�ת�'. ���' אמר: ֲֵַַָָהרי

את·. ���' ל�מר: צרי� אינ� מיתה, מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמצ�ה
ח���י� אי� סת�, �ת�בה �היא �י על א� א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָה��נה';

היא. מס�רת ��א ִֶֶ�ְֶָָל�

נכסי',‚. 'מקצת א� נכסי' �ל�ני 'י�ל �אמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ�כיב
ה�. מ�נה ל��� ��� � 'יקנה' א� 'יז�ה', א� 'יחזיק', ְֵַָָָ�ְְֲִִִֶֶַא�

'יחס�' אמר: א� בארמית]וכ� ירושה על[לשו� 'ייר�' א� ְְִִֵֵַַַַָ
קנה. זה הרי ליר��, �רא�י ְְֲִֵֶֶָָָָמי

קנה.„. לא � �ה�' 'י�ע� �ה�', 'יעמד �ה�', �ל�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ'יהנה

רא�י‰. אינ� א� � לאחר נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�כיב
מ��� נ�טל� ליר��, רא�י וא� מ�נה; מ��� נ�טל� ְְְְְְְִִִַָָָָָָָליר��,
אחת ה�ה ה��ר� ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ְיר�ה.
אחיו, מ�לל אחד א� בניו, �ני מ�לל אחד א� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�נ�תיו,
מ�ניו, לאחד �תב� א� אבל י�ר�י�. מ�אר �ה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכ��צא

��ארנ�. �מ� א��טר���ס, א�א ע�ה� ְְְֵֶֶַַָָָֹלא

.Âא�� ה�? למי 'נכסי� מיתת�: ��עת ל� �אמר� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
רא�י א� ר�אי�: � למי'? 'וא�א לה�: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפל�ני'?
מ�נה. מ��� נ�טל� לאו, וא� יר�ה; מ��� נ�טל� ְְִִַָָָָָ�ְְְְִָָליר��,

.Ê�ואינ ה�איל � �קד�ה ה�רת� �אי� �� ל� ��� ְִֵָ�ְִֵֵֵֵֶֶָ�ר
נכסיו ל� ל�� יכ�ל אינ� �� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָי�ר��,
����� � מקצת� ולא נכסיו �ל לא מרע, �כיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ�מ�נת
יקנה, �אמר וא� ה�א. אחד � י�ר� לג�י �מ�נה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיר�ה

אביו; יר� �א�� זה ְְִִִֶַָָָנמצא

.Á.ק�מת מ�נת� ה�רי�, מ�אר לגר נת� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�,

.Ë,�וכ �� אצלי לפל�ני ל� ���' �ה�דה: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�כיב
לפל�ני, �ידי ��ד�� ה�א �ל�ני '�לי �אמר: א� ל�', ְְְְְִִִִִִֶַָָָ�נ�ה�
לי ��� 'ח�ב ה�א', �ל�ני �ל �ל�נית 'חצר ל�', ְְְִִִֵֵֶֶָ�נ�ה�
ה�ברי� א�� �כל � ה�א' �ל�ני �ל ��י, אינ� �ל�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�יד
�אי� לבנ� ה�ר ה�דה ואפ�� ה�דיה. ה�דית� �ה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכ��צא
לג�י, מרע �כיב ה�דה אפ�� ק�מי�; �בריו �קד�ה, ְְְְֲִִִַַָָָָָ�ְִָה�רת�

ל�. ְִנ�תני�

.È�מעי�� אי� � מ�נה לג�י ל�� ���ה מרע �כיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
�נכסיו. עברה לעבר ���ה �מי ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹל�,

.‡È:אמר� א� ח�רי�', �� א�ת� ע�� עב�י '�ל�ני ְְִִִֶֶַַַָָָאמר:
את ��פי� � ח�רי�' �� ה�א 'הרי א�: ח�רי�', �� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶֶָ'ע�יתי
מצו�ת. �מקצת י�נ� �העבד א�ת�; �מ�חררי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָה��ר�י�,

.·È�ע��י � ר�ח' ק�רת ל� ע�� �פחתי '�ל�נית ְְֲִִִִַַַָָָאמר:
מ�ל ב� ר�צה �היא עב�דה א�א ע�בדת ואינ� ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָל�,

מק��. �א�ת� לעבדי� היד�ע�ת ְְֲֲִַַָָָהעב�ד�ת

.‚Èאיני' ה�ה: ואמר לאחר, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כיב
קנה. לא � �ה�' ֶֶָָָֹר�צה

.„Èמרע �כיב ��ברי קנה; � צוח �� ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�תק,
.�� לחזר יכ�ל אינ� ��תק, וכיו� וכמס�רי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�כת�בי�

.ÂË��האחר � לאחר וכתב וחזר לזה, ��תב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�כיב
�מקצת, �י� ��ל �י� � ��מ�ת עד לחזר ל� ��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וכתב לרא���, וז�ה �תב ואפ�� לאחר. �י� לעצמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�י�
עדי� ���ה, מרע ��כיב קנה; האחר�� � לאחר�� ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוז�ה

היא. מרע �כיב ְְְִִַַַמ�נת

.ÊËלאחר אי� � מ�ד� וקנ� וז�ה, ��תב מרע �כיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
�י� לעצמ�, ולא לאחר לא � לחזר יכ�ל ואינ� �ל��; ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקני�

מקצת. ��ת� �י� ה�ל ְִֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

.ÊÈל� נת� �יצד? ��ל. חזר �מקצת, �חזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�כיב
ונת� וחזר �ח�, את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לרא���, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה; ה�ני � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצת�

��ת. �י� �עמד �י� �ל��, קנה לא הרא��� ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ��� את נת� �� ואחר מ�ד�, וקנ� נכסיו מקצת ָ�ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָנת�
קנה � מת א� � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
� עמד וא� ה�אר; את האחר�� וקנה ה�קצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהרא���

קנה. לא אחר�� קנה, ֲִַָָָָֹרא���

.ËÈ�א �ל��, ��ר ולא נכסיו �ל �הק�י� מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ�כיב
��ל. ח�זר עמד, א� � לענ�י� ח�ק� א� ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹהפקיר�,

.Î.ריא�� ק�� ממ�ר� מרע, �כיב ��ה�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר

.‡Î,עמד א� � ק�מ�ת עצמ� ה�ע�ת א� � נכסיו �ל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחז�ר. יכ�ל אינ� ה�ע�ת, ה�ציא וא� ְֲִִֵֵַַָָח�זר;

.·Îריא� �היה �� נת�ר� ולא סת�, �היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמ�נה
מרע '�כיב א�מר: ה�א � מרע �כיב �היה א� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ���ת�

�מק� �מ�נתי', ואחזר עמד�י והרי א�מר:הייתי, מ�נה ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ראיה להביא המק�ל על � לחזר' יכ�ל ואינ� היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'�ריא
ה��ת� י�בע � ראיה מצא לא היה. מרע �כיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ�לא

ה��ת�. �חזקת ה�רקע ותעמד וי�טר, ה�ת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ�ב�עת

.‚Îכ�ל�� מ��� � המק�ל �יד מ�לטלי� הי� א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ז�. מ�נה ל� ���ת� היה ��ריא ה�ת י�בע ה�', '��י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�מר

.„Î�א � ירכ� על ל� ק��רה מ�נה ונמצאת ��ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמי
��ת� א�� �ח לי��ת �די מ�ד� וקנ� �עדי�, �היא �י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
ונמל�. �תב� א�מר: �אני �ל��; אינ� ז� הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָלה�

.‰Î�מ �אינ� �י� ה��ר�י� מ� �י� לאחר, �� ז�ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�
מרע. �כיב מ�נ�ת �כל ק�מי� ��� ה�ברי� �ל � ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה��ר�י�

.ÂÎ��� א� אחר, ��� עצמ� על ח�ב �טר ��תב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
ואמר �לי� יד על ה�טר ונת� ה��ר�י�, מ� א� מ�ניו, ��ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ל�: �אמר א� �ל��, ל� �ר� ולא אצל�', זה 'יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹל�:
כל��. אינ� זה הרי � ומת �ע�ה', מה ל� �אמר עד ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ'ה�ח
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.ÂÎ,���מ ��ת החלי �בי� �� ���ה החלי �י� ֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעמד
א� ר�פאי�: �י על א�ת� א�מדי� � מ�ענ�� על ְְְְְִִִִִַַַַָוהל�
אי� לאו, וא� ק�מת; מ�נת� מת, הרא��� חלי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמחמת
צרי� אינ� � מ�ענת �לא ���ק הל� וא� ק�מת. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�נת�

הרא��נ�ת. מ�נ�תיו �טל� א�א ְְִֶֶַָָָָֹאמד,

.ÊÎזה חלי ����� �� �ת�ב �אי� מרע �כיב ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָמ�נת
על א� � לה� ל�אל מצ�יי� העדי� ואי� מת, �� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ���ה
מיתת� �אי� �טלה; ה��נה הרי מת, המצ�ה זה �הרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י
חלה �� ואחר ה��נה �� ��ת� מחלי עמד ��א ְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָראיה,
��ביא עד ה��ר�י�, �חזקת ה�כסי� לפיכ� �מת; אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָחלי

מת. ז� מ�נה �� ��ת� החלי ����� ְֳִִֵֶֶַַַָָָָָראיה

ט ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

ולא‡. ז�, מ�נה �ג�� 'לא ואמר: ���ה מרע ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ�כיב
ק�מת, מ�נה ז� הרי � מ�ת�' לאחר א�א אד� ב� ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��דיע�
מ�ת�, אחר �ה�א ��קנה, ��עת מס�רת; מ�נה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַ�ְְֵַָָָואינ�

א�ת�'. ���' אמר: ֲֵַַָָהרי

את·. ���' ל�מר: צרי� אינ� מיתה, מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמצ�ה
ח���י� אי� סת�, �ת�בה �היא �י על א� א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָה��נה';

היא. מס�רת ��א ִֶֶ�ְֶָָל�

נכסי',‚. 'מקצת א� נכסי' �ל�ני 'י�ל �אמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ�כיב
ה�. מ�נה ל��� ��� � 'יקנה' א� 'יז�ה', א� 'יחזיק', ְֵַָָָ�ְְֲִִִֶֶַא�

'יחס�' אמר: א� בארמית]וכ� ירושה על[לשו� 'ייר�' א� ְְִִֵֵַַַַָ
קנה. זה הרי ליר��, �רא�י ְְֲִֵֶֶָָָָמי

קנה.„. לא � �ה�' 'י�ע� �ה�', 'יעמד �ה�', �ל�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ'יהנה

רא�י‰. אינ� א� � לאחר נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�כיב
מ��� נ�טל� ליר��, רא�י וא� מ�נה; מ��� נ�טל� ְְְְְְְִִִַָָָָָָָליר��,
אחת ה�ה ה��ר� ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ְיר�ה.
אחיו, מ�לל אחד א� בניו, �ני מ�לל אחד א� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�נ�תיו,
מ�ניו, לאחד �תב� א� אבל י�ר�י�. מ�אר �ה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכ��צא

��ארנ�. �מ� א��טר���ס, א�א ע�ה� ְְְֵֶֶַַָָָֹלא

.Âא�� ה�? למי 'נכסי� מיתת�: ��עת ל� �אמר� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
רא�י א� ר�אי�: � למי'? 'וא�א לה�: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפל�ני'?
מ�נה. מ��� נ�טל� לאו, וא� יר�ה; מ��� נ�טל� ְְִִַָָָָָ�ְְְְִָָליר��,

.Ê�ואינ ה�איל � �קד�ה ה�רת� �אי� �� ל� ��� ְִֵָ�ְִֵֵֵֵֶֶָ�ר
נכסיו ל� ל�� יכ�ל אינ� �� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָי�ר��,
����� � מקצת� ולא נכסיו �ל לא מרע, �כיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ�מ�נת
יקנה, �אמר וא� ה�א. אחד � י�ר� לג�י �מ�נה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיר�ה

אביו; יר� �א�� זה ְְִִִֶַָָָנמצא

.Á.ק�מת מ�נת� ה�רי�, מ�אר לגר נת� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�,

.Ë,�וכ �� אצלי לפל�ני ל� ���' �ה�דה: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�כיב
לפל�ני, �ידי ��ד�� ה�א �ל�ני '�לי �אמר: א� ל�', ְְְְְִִִִִִֶַָָָ�נ�ה�
לי ��� 'ח�ב ה�א', �ל�ני �ל �ל�נית 'חצר ל�', ְְְִִִֵֵֶֶָ�נ�ה�
ה�ברי� א�� �כל � ה�א' �ל�ני �ל ��י, אינ� �ל�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�יד
�אי� לבנ� ה�ר ה�דה ואפ�� ה�דיה. ה�דית� �ה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכ��צא
לג�י, מרע �כיב ה�דה אפ�� ק�מי�; �בריו �קד�ה, ְְְְֲִִִַַָָָָָ�ְִָה�רת�

ל�. ְִנ�תני�

.È�מעי�� אי� � מ�נה לג�י ל�� ���ה מרע �כיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
�נכסיו. עברה לעבר ���ה �מי ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹל�,

.‡È:אמר� א� ח�רי�', �� א�ת� ע�� עב�י '�ל�ני ְְִִִֶֶַַַָָָאמר:
את ��פי� � ח�רי�' �� ה�א 'הרי א�: ח�רי�', �� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶֶָ'ע�יתי
מצו�ת. �מקצת י�נ� �העבד א�ת�; �מ�חררי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָה��ר�י�,

.·È�ע��י � ר�ח' ק�רת ל� ע�� �פחתי '�ל�נית ְְֲִִִִַַַָָָאמר:
מ�ל ב� ר�צה �היא עב�דה א�א ע�בדת ואינ� ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָל�,

מק��. �א�ת� לעבדי� היד�ע�ת ְְֲֲִַַָָָהעב�ד�ת

.‚Èאיני' ה�ה: ואמר לאחר, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כיב
קנה. לא � �ה�' ֶֶָָָֹר�צה

.„Èמרע �כיב ��ברי קנה; � צוח �� ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�תק,
.�� לחזר יכ�ל אינ� ��תק, וכיו� וכמס�רי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�כת�בי�

.ÂË��האחר � לאחר וכתב וחזר לזה, ��תב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�כיב
�מקצת, �י� ��ל �י� � ��מ�ת עד לחזר ל� ��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וכתב לרא���, וז�ה �תב ואפ�� לאחר. �י� לעצמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�י�
עדי� ���ה, מרע ��כיב קנה; האחר�� � לאחר�� ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוז�ה

היא. מרע �כיב ְְְִִַַַמ�נת

.ÊËלאחר אי� � מ�ד� וקנ� וז�ה, ��תב מרע �כיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
�י� לעצמ�, ולא לאחר לא � לחזר יכ�ל ואינ� �ל��; ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקני�

מקצת. ��ת� �י� ה�ל ְִֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

.ÊÈל� נת� �יצד? ��ל. חזר �מקצת, �חזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�כיב
ונת� וחזר �ח�, את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לרא���, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה; ה�ני � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצת�

��ת. �י� �עמד �י� �ל��, קנה לא הרא��� ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ��� את נת� �� ואחר מ�ד�, וקנ� נכסיו מקצת ָ�ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָנת�
קנה � מת א� � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
� עמד וא� ה�אר; את האחר�� וקנה ה�קצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהרא���

קנה. לא אחר�� קנה, ֲִַָָָָֹרא���

.ËÈ�א �ל��, ��ר ולא נכסיו �ל �הק�י� מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ�כיב
��ל. ח�זר עמד, א� � לענ�י� ח�ק� א� ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹהפקיר�,

.Î.ריא�� ק�� ממ�ר� מרע, �כיב ��ה�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר

.‡Î,עמד א� � ק�מ�ת עצמ� ה�ע�ת א� � נכסיו �ל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחז�ר. יכ�ל אינ� ה�ע�ת, ה�ציא וא� ְֲִִֵֵַַָָח�זר;

.·Îריא� �היה �� נת�ר� ולא סת�, �היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמ�נה
מרע '�כיב א�מר: ה�א � מרע �כיב �היה א� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ���ת�

�מק� �מ�נתי', ואחזר עמד�י והרי א�מר:הייתי, מ�נה ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ראיה להביא המק�ל על � לחזר' יכ�ל ואינ� היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'�ריא
ה��ת� י�בע � ראיה מצא לא היה. מרע �כיב ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ�לא

ה��ת�. �חזקת ה�רקע ותעמד וי�טר, ה�ת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ�ב�עת

.‚Îכ�ל�� מ��� � המק�ל �יד מ�לטלי� הי� א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ז�. מ�נה ל� ���ת� היה ��ריא ה�ת י�בע ה�', '��י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�מר

.„Î�א � ירכ� על ל� ק��רה מ�נה ונמצאת ��ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמי
��ת� א�� �ח לי��ת �די מ�ד� וקנ� �עדי�, �היא �י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
ונמל�. �תב� א�מר: �אני �ל��; אינ� ז� הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָלה�

.‰Î�מ �אינ� �י� ה��ר�י� מ� �י� לאחר, �� ז�ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�
מרע. �כיב מ�נ�ת �כל ק�מי� ��� ה�ברי� �ל � ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה��ר�י�

.ÂÎ��� א� אחר, ��� עצמ� על ח�ב �טר ��תב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
ואמר �לי� יד על ה�טר ונת� ה��ר�י�, מ� א� מ�ניו, ��ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ל�: �אמר א� �ל��, ל� �ר� ולא אצל�', זה 'יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹל�:
כל��. אינ� זה הרי � ומת �ע�ה', מה ל� �אמר עד ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ'ה�ח
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ג ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

��אמר:‡. ה�ית, להר ח�� א�א ה�רה את ��רפי� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאי�
הי� ה��חה �בהר ל�חנה"; מח�� אל את� ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"וה�ציא

וכב� א�ת�. גשר]��רפי� להר[� ה�ית מהר ע��י� הי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
��י� ��י� �ני� ותח�יו קשתות]ה��חה, �ל[� על וכ�ה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ

כ�י� �ני �ג על ה��ה רגלי ��י ��הי� �די כ�י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ�ני
קבר מ�ני � חל�ל ה�ל �חת ��היה �די ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ח�יה,
�הר �הי� ה�בילה �מק�� �רפת� מק�� א� ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָה�ה��.
וה�רה ה�ה��. קבר מ�ני חל�ל, �ח�יה� � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��חה

המסעדי� וכל מסייעי�]וה��ר� מהר[� י�צאי� ��רפת�, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
זה. כב� ��י על ה��חה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָה�ית

מק�ימי�·. הי� י�ראל זקני א�ת�? ��רפי� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ�יצד
וכה� ;�� היה ה�בילה �בית ה��חה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�רגליה�
להר �באי� ה�ב�, על י�צאי� וה�רה ��רפת� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדי�
על ידיה� ה�קני� וס�מכי� ה�ה�, את �מט�אי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹה��חה.
�ד�ל, �ה� היה וא� אחת'. 'טבל ל�: וא�מרי� ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹה�ה�,
עלה וטבל, ירד אחת'. טבל �ד�ל, �ה� 'אי�י ל�: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹא�מרי�
ארני� ארזי� עצי ,�� הי� מס�רי� ועצי� ֲֲֳִִִֵָָָָָ�ְְְְִִֵַַונס��ג.
מג�ל, �מי� מערכה וע��י� חלקה. �אנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָ�בר��י�,

ח��נ�ת �� פתוחי�]�מפ�חי� מקומות ��היה[� �די , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מל�בת מתחזקת]הא�ר �מראה[� חזית]�ה�; ה�ערכה[� ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג �ל �חבל ה�רה את וכ�פתי� גומי]�מערב. מי� �], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
�פניה לדר�� רא�� ה�ערכה, ��י על א�ת� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונ�תני�
�ימינ�, ��חט למערב, �פניו �מזרח, ע�מד וה�ה� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
ה�� מ� הימנית �אצ�ע� �מ�ה ��מאל�. ה�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�מק�ל

ה�מ ה�ד�י���כ�� קד� �ית �נגד �עמי� �בע אלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
��אצ�ע, ה�� ��ירי .��� אצ�ע טבילת ה�אה, �ל על �ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אצ�ע� מק�ח � ה�יה �ל על לפיכ�, לה�יה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�ס�לי�
�ל �ג�פ� ידיו את מק�ח מ�ה��ת, �מר �רה. �ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ג�פ�
קט�י�, �עצי� הא� את וה�ית ה�ערכה, מ� וירד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�רה;

�� הא� ותתחיל ה�ערכה, עצי �חת בפרה]והכניס� �]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ
�ר��, הא�ר ���ת עד ל� �מ��ר �רח�ק, ע�מד ָ�ְַָ�ְְְֵֵֵֶַַַָָֹוה�ה�
�ח�ת אי� ואז�ב ארז, ע� נ�טל �� ואחר �טנ�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָות�רע
וא�מר סלעי�, חמ�ה מ�קל �ת�לעת צב�ע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�פח,
זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� :�� ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלע�מדי�
'�ני זה'? ��לעת '�ני זה'? 'אז�ב זה'? 'אז�ב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אז�ב
�ל על �עמי� �ל�ה � זה'? ��לעת '�ני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ��לעת
�ל�ה � 'ה�'! 'ה�'! 'ה�'! ל�: א�מרי� וה� ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
��יני לפי ל�ה? �� וכל ואחד. אחד �ל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�עמי�
י� � אד� וה�ב�ע אר�עה. אז�ב �מיני ה�, �בעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזי�
וי� �ל�א, א�ת� ���בעי� וי� �פ�אה, א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ���בעי�
ה�ר�רי� היא � וה��לעת �ת�לעת; א�ת� ְְְְְִִִֶַַַַַַַ���בעי�
הא�ג, �מ� וה� החר�בי�, לגרעיני ה��מי� �י�תר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֲָהאד�י�

ל�ל מ�דיע לפיכ� מה�. �ר�ר �כל י� י��� �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹות�לעת
והאז�ב ���רה. האמ�רי� ה�יני� ה� �א�� לה�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מג�ה
ב�י�, �עלי א�ת� �א�כלי� האז�ב ה�א � ���רה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמ�ר
�ל��� וה��לעת, והארז האז�ב ה�דר�ת. �� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מת�לי�
�ני, �ל �ל��� הארז ע� האז�ב וכ�ר� זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמע�בי�
�רפת ��� אל "וה�לי� ��אמר: � �טנ� ��� אל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לי�
אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� מ�לי� ואינ� ְַַָֹ�ְַָ�ְְִֵֶֶַַָָֹה�רה".
��� "אל ��אמר: �ס�לה, ה�לי�, וא� אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ע�ה
��ע�ה אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� לא � ְֵֶֶַַָָֹ�ְַָ�ְֵֶֶַֹֹ�רפת"
אחר זה �ה�לי� �י� �אחת, �ל��� �ה�לי� �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
�י� �רפת�, לת�� א� ��פה, לת�� �ה�לי� �י� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
א� �יד� ��רע� �י� ה�לי�, �� ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��קרעה

��רה. � ְְִִֵָ�כלי

עצי‚. וכל היא �מקל�ת, א�ת� ח�בטי� � �רפת� ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה
וכל �כבר�ת. ה�ל את וכ�ברי� �ה�, ���רפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ערכה
מ� �י� מ��ר� �י� אפר, ויהיה ���ת� �אפ�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חר
אפר, �� ו�אי� אפר; ��ע�ה עד א�ת� ��ת�י� � ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצי�
�י� � �רפה �לא ���אר מעצמיה עצ� וכל א�ת�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�יחי�

נכ��. היה �� �בי� ��ְִֵָָָָָ

.„:�� ��אמר �עזרה, לה�יח� �ל�� מאפר� מכניסי� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
�ל את ח�לקי� הי� חלקי� ��ל�ה ל�חנה". מח�� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"וה�יח
ואחד ה��חה, �הר ואחד �חיל, נ�� אחד � ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאפר�
הי� ה��מר�ת, לכל ��תח�ק זה ה��מר�ת. לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמתח�ק
הי� ה��חה, �הר ���� וזה מ���; מק��י� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹה�הני�
� �מצנע מ�כ� היה �חיל, ���� וזה מ���; מ�י� ְָ�ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל
מל�ד למ�מרת", י�ראל �ני לעדת "והיתה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר:
�פרה �רה �ל מאפר מצניעי� הי� וכ� מ���. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��צניעי�
מ��צט�� נע�� אד��ת �ר�ת ות�ע �חיל. ְֲִִֶַַ�ְְֲִֵֵֶַַָ���רפי�,
מ�ה ע�ה רא��נה ��נ�ה: ה�ית �חרב עד ז�, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ�מצוה
ה�ית; חר�� עד מעזרא ו�בע עזרא, ע�ה ��נ�ה ְִַַַ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָר�נ�,

י�לה. מהרה ה��יח, ה�ל� ע��ה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהע�ירית

שני יו�

ד ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

��אמר:‡. �אחת, אד��ת �ר�ת ��י ��חטי� ְֱֶֶַַַ�ְֲֲִֵֵָאי�
את�". ְַָָֹ"ו�חט

לצאת·. �רה רצת ע��[מהרפת]לא מ�ציאי� אי� � ִִִֵֵָָָָָָֹ
ולא[לפתותה]�חרה �חט�'; '�חרה יאמר�: ��א , ְְְְֲֶָָָֹֹֹֹֹ

�חט�'. '��י� יאמר�: ��א ְְֲִֶַָָֹֹ�ֲאד�ה,

��א‚. �ה�ה א� ���ל א� ל�מ�, ��א ���חטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�רה
ול�מ�, ל�מ� ��א א� ל�מ�, ו��א ל�מ� א� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹל�מ�,
�ע�י� א� �גדי�, �מח�ר א� �כה�, ��א ��ע�ת ְֲִֶַָָָ�ְְֲִֵֶֶַָֹֹא�
לאכל מנת על �חט� �ס�לה; � חל �בגדי א� זהב, ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ�בגדי
�� נאמר ��א לפי ��רה, � מ�מ� ל���ת א� ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמ��ר�,

ניח�ח". ִֵַַ"ריח

iyily mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

אלעזר„. "ולקח ��אמר: �ס�לה, � �כלי �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָק�ל
�לי. מצות לא יד, מצות מצות� � �אצ�ע�" מ�מ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�ה�

אחת‰. ה�ה �ס�לה; ה�ית� � מה� אחת אפ�� �כלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ה
�אחת, � �הני� �בעה ה�� �ס�לה. ה�ית� ��מאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמה�
�נגד ��� ולא ה�ה, ��רה. זה, אחר זה �ס�לה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ית�
עד � מ�עד" אהל �ני נכח "אל ��אמר: �ס�לה, � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
�רפ� א� �חט� א� וכ� ר�אה�. ויהיה ההיכל, �נגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��כ��
לפניו". את� "ו�חט ��אמר: �ס�לה, � ההיכל �נגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א

.Âנגד� �ר� א� �חט א� �ה�ה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��ה
א� אבל ל�ק��; אח�ריו �היה א� צפ��, �נגד א� ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָה�ר��,
על א� � ההיכל �תח �נגד �פניו �מערב, מזרח �י� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

��רה. �דק��ק, ההיכל �תח �נגד ��� ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י

.Êה��נ�ת מ� אחת הזאות]ח�ר ��י�,[� טבל �ס�לה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ
על א� � ��י� וה�ה אחת, טבל �ס�לה; ה�ית� � אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוה�ה
ה�ית� � אחרת וה�ה טבל א�א �נ�ה, ה�אה ח�ב ��א ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�י
��ית וה�ה ��ית, טבילה אצ�ע� טבל �יצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ס�לה.
�ביעית, וה�ה אצ�ע� וטבל �חזר �י על א� � ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��ביעית
� ��מינית �ביעית �ביעית, מ�בילה ה�ה �ס�לה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָה�ית�
��ל ��רה; �מינית, וה�ה �מינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפ��
�ה�סי� זה ��היה וה�א, � �ל�� אינ� ה�בע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ���סי�
�סל�, ה�סי�, א� � א�ת� ה��ר� ה�ה� אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�ה�

�רפה. ��עת צרי� �אינ� �דבר ��תע�ק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני

.Á.ס�לה� � וה�ה מ�ערכ��, ח�� ה�� את ְְְֲִִִֶַַַָָָָה�ציא

.Ëואחת ���� ה�י�ת �� ה�ה אפ�� ��ילה, מ�מ� ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ה
�ס�לה. � ְְַַָָ��ילה

.È�מ לפני� �חט� אפ�� �רפת�, מ�ק�� ח�� ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�חט�
ירושלי�]הח�מה �ס�לה.[של � ְַָָ

.‡È�ח�ק� א� עליה, ���חטה מ�ערכ�� ח�� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רפ�
�מערכה ��י� ��ר� א� מערכ�ת, ���י ��רפ� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָל�ני�
אחרת מביא � אפר ��ע�ת אחר וא� �ס�לה; � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת

ח���. ואינ� ,��� על ְְֵֵֵַַָו��ר�

.·È�וא ��רה; � ��� �ר� �� ואחר ונ�ח�, ְְִֵָָ�ְְְְִִִַַַָָָָהפ�יט�,
מ�ר�� אפ�� �ל��, מ��ה שבמיעיה]ח�ר �[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

�קע לאש]�ס�לה. מחו� יצא אפ��[� מ��ר�, א� מע�ר� ְְֲִִֵַָָָָָ
ח�� �קע �ס�לה. החזיר, לא וא� יחזיר; � ��ית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמ�ער�,
מ�רניה, �קע �מק�מ�; ו��רפ� עליו, מר�ה � ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכ��

להחזיר. צרי� אינ� � מ�ר�� א� מ�לפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�

.‚È,���ה נ�חטה א� לפיכ�, �לינה; נפסלת אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָה�רה
��רה. � למחר ונ�רפה �הלכת�, �מ� ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְוה�ה

.„Èרה�� מח�ר א� א�נ� קרבנו]�רפ� הביא ולא טבל �], ְְֵָָ�ַַָָ
ְֵָ��רה;

.ÂËע�יה�� מ�ני �ס�לה, � ורגלי� ידי� רח�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
�פני� �רת �כלי ורגליו? ידיו מק�� והיכ� עב�דה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�עי�

בעזרה] �מקידה[� אפ�� חל, �מ�לי �ח��, ק�� וא� .�] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ
וכ�כוס] �ח��. מע�יה וכל ה�איל ��ר, � חר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

�מ� א�ת� ��ט�אי� אחר ה��ר� ה�ה� את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ���ט�ילי�
מע�יה וכל ה�איל �לק��, לחזר צרי� אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��ארנ�,

י��. ְִֵ�טב�לי

.ÊË��ואפ �ק�, אפ�� עצי�, �כל א� �עצי�, ��א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�רפ�
לקרקע]�גבבא מחובר הנשאר קש ��א[� �מצות�, ��רה; � ְְְִִֵֶָָָָָֹ

חבילי ל� ה�א מר�ה אבל ל�. הרא�י מ� עצי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָימעט
ל� וי� העפר; את לר��ת �די �רפת�, �זמ� ואז�בי�� ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאז�ב

לו] מותר אבל[� אפר. ��ע�ה עד ��רפת�, עצי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלר��ת
זה הרי אחד, ע� אפ�� �� ה�סי� א� � אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמ��ע�ה

מקלה אפר שריפה]�מערב ה�רה.[� �אפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ÊÈ,���� א�א אינ� � ס�� ועד מ�ח�ה ה�רה, מע�ה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
וה�לאכה �ה�ה; בה]�בזכרי המתעסק עד[של ,�� ��סלת ְְְִֵ�ְְֶֶַַָָָָ

אפר� ��ס א� � אפר מ��ע�ה אבל אפר. ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ��ע�ה
��עת אחרת מלאכה �ע�ה א� א�ה, ���ס�� א� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ילה,
אד� �כל האפר �אספת �מ�י� ��רה. ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ניסת�
אי� "ואס� ��אמר: וקט�? ��טה מחר� ח�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ��ראל,
"אד� נאמר �כא�� �ה�, צריכה �אינ� � מ�לל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטה�ר",
?�� ��סלת �ה�לאכה �מ�י� א�ה. �י� אי� �י� ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטה�ר",
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � לפניו" את� "ו�חט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��אמר:
��עת אחר �דבר נתע�ק �א� לל�ד א�א ה�ת�ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�א
לעיניו", ה�רה את "ו�ר� ונאמר: �סל�. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�חיטת�,
מ�עת �� ��סלת �ה�לאכה לל�ד � �� עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��הי�
וע�ה ��רפת� הע�סק וכל אפר; ��ע�ה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�חיטת�

אפר. ��ע�ה עד �סל�, � אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה

.ÁÈה�רה את ארוכה]�חט �המה[בסכי� ונ�חטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ
לא �הרי ��רה; � ע�� �לעת נתח�כה א� ע��, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
ע�� ���חטה �ה�המה �י על א� � למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנת���
אבל ��נה; צריכה הח�י� �חיטת �אי� לאכילה, ְֲִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָָ��רה
� �חיטה ��עת ונתח�כה ה�לעת, לח��� נת��� ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָא�

מלאכה. ע�� ע�ה �הרי ְְֲִֵֶָָָָָָ�ס�לה,

שלישי יו�

ה ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

�גדי�‡. מט�אי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ�ל
"וכ�ס ארז: ע� �מ�לי� ���חט ��אמר � ע��ת� זמ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
� א�ת� "וה�ר� ���ר�: ונאמר ��ר�", ורח� ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹ�גדיו...
ה�רה"; אפר את האס� "וכ�ס ונאמר: �גדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכ�ס
מט�אי� � ס�� ועד מ�ח�ה �� הע�סקי� ��ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמל�ד
אבל ��רה; �י� �מ�, והערב טבילה �טע�ני� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ�גדי�
� מ�בריה� �גדי� מט�א ע��ת�, ��עת א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמ��ר

אבר. �� יזיז ��א ְִֵֵֶֶָָָָ�זרה,

לא·. �גדיו", "יכ�ס ��מא�ת ���רה ��אמר מק�� ְְְֵַָָֹ�ֱֶֶַַַָָָ�ל
א�א ה�מאי�, ה� �לבד �עליו �ה�גדי� לל�דנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�א
ח��ר� ��עת ה�ה ה�מא �� ���ע �לי א� �גד ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלל�ד
מ�ט�איו, ��פר� אחר אבל טמאי�; ה� הרי � ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�מט�איו
�גד אחד � ה�בלה את ה���א �יצד? �גדי�. מט�א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�
הרי � א�ת� נ��א �ה�א זמ� �ל �� ���ע �לי א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�עליו,
הרי ה���א, זה וכ� לטמאה; רא��� ה� והרי טמאי�, ְְֲֵֵֵֶַָ�ְְֲִִֵֵֵֵַה�
הרי � ה�בלה את וה�לי� מ�ט�איו, �ר� רא���. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָה�א
אינ� � �גד א� �כלי י�ע וא� �היה, �מ�ת רא��� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָה�א
��ארנ� �מ� �לי�, מט�א טמאה ולד �אי� א�ת�, ְְְְִֵֵֵֶַַָ�ְְֵֵֶַַמט�א
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אלעזר„. "ולקח ��אמר: �ס�לה, � �כלי �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָק�ל
�לי. מצות לא יד, מצות מצות� � �אצ�ע�" מ�מ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�ה�

אחת‰. ה�ה �ס�לה; ה�ית� � מה� אחת אפ�� �כלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ה
�אחת, � �הני� �בעה ה�� �ס�לה. ה�ית� ��מאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמה�
�נגד ��� ולא ה�ה, ��רה. זה, אחר זה �ס�לה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ית�
עד � מ�עד" אהל �ני נכח "אל ��אמר: �ס�לה, � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
�רפ� א� �חט� א� וכ� ר�אה�. ויהיה ההיכל, �נגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��כ��
לפניו". את� "ו�חט ��אמר: �ס�לה, � ההיכל �נגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א

.Âנגד� �ר� א� �חט א� �ה�ה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��ה
א� אבל ל�ק��; אח�ריו �היה א� צפ��, �נגד א� ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָה�ר��,
על א� � ההיכל �תח �נגד �פניו �מערב, מזרח �י� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

��רה. �דק��ק, ההיכל �תח �נגד ��� ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י

.Êה��נ�ת מ� אחת הזאות]ח�ר ��י�,[� טבל �ס�לה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ
על א� � ��י� וה�ה אחת, טבל �ס�לה; ה�ית� � אחת ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָוה�ה
ה�ית� � אחרת וה�ה טבל א�א �נ�ה, ה�אה ח�ב ��א ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�י
��ית וה�ה ��ית, טבילה אצ�ע� טבל �יצד? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ס�לה.
�ביעית, וה�ה אצ�ע� וטבל �חזר �י על א� � ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��ביעית
� ��מינית �ביעית �ביעית, מ�בילה ה�ה �ס�לה. ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָה�ית�
��ל ��רה; �מינית, וה�ה �מינית טבילה וטבל חזר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאפ��
�ה�סי� זה ��היה וה�א, � �ל�� אינ� ה�בע, על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַ���סי�
�סל�, ה�סי�, א� � א�ת� ה��ר� ה�ה� אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�ה�

�רפה. ��עת צרי� �אינ� �דבר ��תע�ק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמ�ני

.Á.ס�לה� � וה�ה מ�ערכ��, ח�� ה�� את ְְְֲִִִֶַַַָָָָה�ציא

.Ëואחת ���� ה�י�ת �� ה�ה אפ�� ��ילה, מ�מ� ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ה
�ס�לה. � ְְַַָָ��ילה

.È�מ לפני� �חט� אפ�� �רפת�, מ�ק�� ח�� ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�חט�
ירושלי�]הח�מה �ס�לה.[של � ְַָָ

.‡È�ח�ק� א� עליה, ���חטה מ�ערכ�� ח�� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רפ�
�מערכה ��י� ��ר� א� מערכ�ת, ���י ��רפ� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָל�ני�
אחרת מביא � אפר ��ע�ת אחר וא� �ס�לה; � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת

ח���. ואינ� ,��� על ְְֵֵֵַַָו��ר�

.·È�וא ��רה; � ��� �ר� �� ואחר ונ�ח�, ְְִֵָָ�ְְְְִִִַַַָָָָהפ�יט�,
מ�ר�� אפ�� �ל��, מ��ה שבמיעיה]ח�ר �[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

�קע לאש]�ס�לה. מחו� יצא אפ��[� מ��ר�, א� מע�ר� ְְֲִִֵַָָָָָ
ח�� �קע �ס�לה. החזיר, לא וא� יחזיר; � ��ית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמ�ער�,
מ�רניה, �קע �מק�מ�; ו��רפ� עליו, מר�ה � ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמערכ��

להחזיר. צרי� אינ� � מ�ר�� א� מ�לפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�

.‚È,���ה נ�חטה א� לפיכ�, �לינה; נפסלת אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָה�רה
��רה. � למחר ונ�רפה �הלכת�, �מ� ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְוה�ה

.„Èרה�� מח�ר א� א�נ� קרבנו]�רפ� הביא ולא טבל �], ְְֵָָ�ַַָָ
ְֵָ��רה;

.ÂËע�יה�� מ�ני �ס�לה, � ורגלי� ידי� רח�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
�פני� �רת �כלי ורגליו? ידיו מק�� והיכ� עב�דה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�עי�

בעזרה] �מקידה[� אפ�� חל, �מ�לי �ח��, ק�� וא� .�] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ
וכ�כוס] �ח��. מע�יה וכל ה�איל ��ר, � חר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

�מ� א�ת� ��ט�אי� אחר ה��ר� ה�ה� את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ���ט�ילי�
מע�יה וכל ה�איל �לק��, לחזר צרי� אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��ארנ�,

י��. ְִֵ�טב�לי

.ÊË��ואפ �ק�, אפ�� עצי�, �כל א� �עצי�, ��א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�רפ�
לקרקע]�גבבא מחובר הנשאר קש ��א[� �מצות�, ��רה; � ְְְִִֵֶָָָָָֹ

חבילי ל� ה�א מר�ה אבל ל�. הרא�י מ� עצי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָימעט
ל� וי� העפר; את לר��ת �די �רפת�, �זמ� ואז�בי�� ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאז�ב

לו] מותר אבל[� אפר. ��ע�ה עד ��רפת�, עצי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלר��ת
זה הרי אחד, ע� אפ�� �� ה�סי� א� � אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמ��ע�ה

מקלה אפר שריפה]�מערב ה�רה.[� �אפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ÊÈ,���� א�א אינ� � ס�� ועד מ�ח�ה ה�רה, מע�ה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
וה�לאכה �ה�ה; בה]�בזכרי המתעסק עד[של ,�� ��סלת ְְְִֵ�ְְֶֶַַָָָָ

אפר� ��ס א� � אפר מ��ע�ה אבל אפר. ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ��ע�ה
��עת אחרת מלאכה �ע�ה א� א�ה, ���ס�� א� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ילה,
אד� �כל האפר �אספת �מ�י� ��רה. ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ניסת�
אי� "ואס� ��אמר: וקט�? ��טה מחר� ח�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ��ראל,
"אד� נאמר �כא�� �ה�, צריכה �אינ� � מ�לל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטה�ר",
?�� ��סלת �ה�לאכה �מ�י� א�ה. �י� אי� �י� ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטה�ר",
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � לפניו" את� "ו�חט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��אמר:
��עת אחר �דבר נתע�ק �א� לל�ד א�א ה�ת�ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�א
לעיניו", ה�רה את "ו�ר� ונאמר: �סל�. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�חיטת�,
מ�עת �� ��סלת �ה�לאכה לל�ד � �� עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��הי�
וע�ה ��רפת� הע�סק וכל אפר; ��ע�ה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�חיטת�

אפר. ��ע�ה עד �סל�, � אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה

.ÁÈה�רה את ארוכה]�חט �המה[בסכי� ונ�חטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ
לא �הרי ��רה; � ע�� �לעת נתח�כה א� ע��, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
ע�� ���חטה �ה�המה �י על א� � למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנת���
אבל ��נה; צריכה הח�י� �חיטת �אי� לאכילה, ְֲִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָָ��רה
� �חיטה ��עת ונתח�כה ה�לעת, לח��� נת��� ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָא�

מלאכה. ע�� ע�ה �הרי ְְֲִֵֶָָָָָָ�ס�לה,

שלישי יו�
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�גדי�‡. מט�אי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ�ל
"וכ�ס ארז: ע� �מ�לי� ���חט ��אמר � ע��ת� זמ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
� א�ת� "וה�ר� ���ר�: ונאמר ��ר�", ורח� ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹ�גדיו...
ה�רה"; אפר את האס� "וכ�ס ונאמר: �גדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכ�ס
מט�אי� � ס�� ועד מ�ח�ה �� הע�סקי� ��ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמל�ד
אבל ��רה; �י� �מ�, והערב טבילה �טע�ני� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ�גדי�
� מ�בריה� �גדי� מט�א ע��ת�, ��עת א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמ��ר

אבר. �� יזיז ��א ְִֵֵֶֶָָָָ�זרה,

לא·. �גדיו", "יכ�ס ��מא�ת ���רה ��אמר מק�� ְְְֵַָָֹ�ֱֶֶַַַָָָ�ל
א�א ה�מאי�, ה� �לבד �עליו �ה�גדי� לל�דנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�א
ח��ר� ��עת ה�ה ה�מא �� ���ע �לי א� �גד ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלל�ד
מ�ט�איו, ��פר� אחר אבל טמאי�; ה� הרי � ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�מט�איו
�גד אחד � ה�בלה את ה���א �יצד? �גדי�. מט�א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�
הרי � א�ת� נ��א �ה�א זמ� �ל �� ���ע �לי א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�עליו,
הרי ה���א, זה וכ� לטמאה; רא��� ה� והרי טמאי�, ְְֲֵֵֵֶַָ�ְְֲִִֵֵֵֵַה�
הרי � ה�בלה את וה�לי� מ�ט�איו, �ר� רא���. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָה�א
אינ� � �גד א� �כלי י�ע וא� �היה, �מ�ת רא��� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָה�א
��ארנ� �מ� �לי�, מט�א טמאה ולד �אי� א�ת�, ְְְְִֵֵֵֶַַָ�ְְֵֵֶַַמט�א
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הע�סקי� �ל וכ� �נבלה. ���צא �ל וכ� ה�פר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�תח�ת
��עת א� �חיטה ��עת �כלי א� �בגד נגע א� � ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��רה
א� � מ�ע�יה ��פר� אחר אבל טמאי�; ה� הרי � ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�רפה
מ�ני מט�א�; אינ� �כלי, נגע א� � טבל לא �עדי� �י ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל
אד� לא מט�אה, אינ� עצמ� וה�רה טמאה. ולד ְְְְְֵַַַָָָָָָָָֹ�ְֶַ�ה�א
ה�א � �לבד �� ה�תע�ק א�א ב�; ��גע� �לי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
.�� �ע�סק זמ� �ל �גדי� �מט�א טבילה, וטע�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה�מא

א�‚. אבל �מצות�. ���רפת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
אינ� ��חיטת�, �ס�ל ארע טה�ר. �� ה�תע�ק � ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנפסלה
לפני �� הע�סק �ל � �ס�ל �ה�ית� ארע �גדי�. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמט�א�
�גדי�. מט�א אינ� �ס�ל�, לאחר �גדי�; מט�א ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ�ס�ל�,

.„�� אחר �� ה�תע�ק � אפר� את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�לי�
ולא טה�ר. � �� ה��גע וכ� �הצנעת�, א� האפר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ח��ק
�מ� ה�רי� מ� ה��רפ�ת הח�א�ת �ל א�א �לבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�רה
�רפת�, ��עת �גדי� מט�א א�ת� ה��ר� � ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�עירי�
י�� �ל ו�עיר �פר א�מר ה�א �הרי אפר; ��ע�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
ה�מ�עה מ�י � �גדיו" יכ�ס � א�ת� "וה�ר� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹה���רי�:
�גדי� מט�אי� ��הי� ה��רפי�, לכל אב �ני� ��ה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמד�,
�ה� ארע ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה אפר. ��ע�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסל� א� אבל ה���; �בית �מצות� ונ�רפ� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ�ס�ל,
וכ� טה�ר. ו��רפ� ה�ק��י�, �פס�לי �� נ�רפי� � ְְְְִֵָָָ�ְְֲִִִֵַָָָָָ�עזרה
ואיזה �גדי�. מט�א אינ� אפר, מ��ע�� �ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�תע�ק
���ר, המה�� �ג�� � ��רפה המס�ע זה ��ר�? ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�א
�די �חלי� והח�תה �א�, והמה�� עצי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה��לי�
ל�רפ�, הא�ר את ה��ית אבל �זה; וכ��צא הא�, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��בער
ה�מ�עה, מ�י למד� וכ� טה�ר. � ה�ערכה את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהמס�ר
ה��� לבית לה�ציא� ה��רפי� ��עירי� �רי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה���א
�ה�א זמ� �ל ��רה, �י� �גדי� �מט�א טמא � ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָל�רפ�
המ��ח �מ� �מ�; והערב טבילה וטע�� �ה�לכת�; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�סק
���ע �לי וכל �גד �ל מט�א �ה�א לעזאזל, ה�עיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
��אמר: ����ח�, ��תע�ק זמ� �ל �עליו ��לי� ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�גדיו". יכ�ס � לעזאזל ה�עיר את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"והמ��ח

ה���‰. �גדי�, מט�אי� ��עירי�מאימתי �רי� אי� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
נ�א�� העזרה. לח�מת ח�� �ה� מ��צא� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָה��רפי�?
העזרה, לח�מת ח�� ה���אי� מקצת ויצא� ְְְְְְֲִִַַָָָָָ�מ�ט�ת,
וא�� �גדי�; מט�אי� ��צא�, א�� � יצא� לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחר�ני�
יצא� ��צא�. עד �גדי� מט�אי� אינ� יצא�, לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�עדי�

עד[הפרי�] טה�ר �עזרה, א�ת� ה���א � לעזרה ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָוחזר�
מ�� א�ת� �מ��� לעזרה, ח�� ע�מד היה �ה�. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ��צא
ה���� זה והרי לח��, יצא� �כבר ה�איל � �חזר� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק ה�א הרי � �ח�� ְֲֵֵֵַָָא�ת�

.Âמ��צא ה�עיר? את המ��ח �גדי�, מט�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מאימתי
�ח�ת� �עת עד יר��לי�, לח�מת לעזאזל.[דחיפתו]ח�� ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

נגע א� � ��חה� אחר �בגדי�,[הדוחה]אבל �כלי� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ְִטה�רי�.

.Êאחר אפ�� עצמ�, ה��רפי� ��עירי� �פרי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָה��גע
ה�ל � מ�קי� �י� אכלי� �י� �לי�, �י� אד� �י� � ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��צא�
ה�לכת� �זמ� עצמ� ה����ח ��עיר נגע� א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטה�ר;

�לבד, �ה� ל�תע�ק א�א מט�אי� א�� �אי� טה�רי�; �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טה�ר. ה��גע, אבל �גדיו"; יכ�ס � א�ת� "וה�ר� ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��אמר:
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א�ת�‡. ממ�אי� אי� � ה�רה אפר עליו ���תני� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�י�
ה��בע�ת ה�עינ�ת �מ� �כלי, זורמות]א�א ה�הר�ת[� א� ְְְְִִִֶַַַַָָָ

�לי". אל ח�י� מי� עליו "ונת� ��אמר: מה�, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה���כי�
ה�קרא ה�א ��תמ�א�, ה�י� על ה�רה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�נתינת
'מי ה�קראי� ה� האפר, עליה� ���� הא�� וה�י� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ק���';
נ�ה'. 'מי ה�ת�ב ��רא וה� מק��י�', �'מי� ְִִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַָח�את'

��טה·. מחר� ח�� ה�י�, את למ�את ��רי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹה�ל
ואי� וקט�. ��טה מחר� ח�� לק��, ��רי� וה�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוקט�;
מ�לי. א�א מ�י� ואי� �כלי, א�א מק��י� ואי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממ�אי�
ואי� מ�י� אי� אבל ��ילה, ��רי� וה���� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוה���י
ולטבילה. לה�יה ��ר ה��� וכל ;���� א�א ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמט�ילי�

�כלי‚. אפ�� � �מק��י� �מ�י� ממ�אי� ה�לי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ�כל
�לי ואחד �בספינה; אדמה, �כלי אבני�, �כלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ללי�,
מק��י� ולא ממ�אי� אי� אבל ה�לי�. �ל ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחר�,

ה�לי� �דפנ�ת מ�י� ���לי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ
גדול]ה�ח� �מג�פת[כלי ולא פקק], ולא[� החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ
ידיו]�חפניו כפות ��קת[� ולא ה�רנגלת, �ביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ

מי�] שקע ה��צרי�[� �יצת אבל של��סלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ
אדמה.חרס] �לי �היא מ�ני ְְְֲִִִֵֵֶָָָ��רה,

תחתיות]��לי„. �]� עצ� �כלי זכ�כית, �כלי ע�, �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ
ויע�ה א�ת� וית�� א�ת� ����� עד �ה�, מק��י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי�

מ וכ� עצמ�; �פני �לי� �לי,א�ת� להי�ת �התקינ� ג�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ה�עמית �ביצת .�� יענה]מק��י� ��;[בת לק�� ��רה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

מ��ה. �לה��ת ב� למ�א ��רה �היא ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי�

.‰� �סיד ח�ר� אפ�� �סלע, א� �אר� �ח�ר� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָ�לי
ל�לי, סביב טיט �ל עטרה ע�ה מ���. �מ�י� �� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמק��י�
נ�לת א� � לעטרה �הלכ� עד צפי� ���לי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוה�י�
ה� �הרי ��רי�, ��ת�כ� ה�י� הרי � ה�לי ע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעטרה
�ל עטרה �ה�י� �מי ה� הרי � לאו וא� אדמה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ�כלי
�ס�לי�, �ה� מי�, א�ת� �מ�א האר� על א� �סלע ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָטיט

�כלי. �אינ� ְְִִִֵֵֶָמ�ני

.Âמ�קה �כ�נס ���ב חר� בו]�לי נכנסי� מי� אי�[� , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ
מ�קה �מ�ציא נ�ב א� אבל ;�� �מק��י� [חורממ�אי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

יותר] ��.קט� מק��י� ,ְְִַ

.Ê;ס�ל� � �סמרט�טי� �סתמ� מ�מ�ה, ���ב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ�לי
ה�לי ע��ל על אינ� ��� ה�קק[עצמו]�ה�י� על א�א , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

��ר[הסתימה] זה הרי � �פקק� ה�ד, מ� נק�ב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ
מ���. �לה��ת �לק�� ְְְִֵֶַַַֹלמ�את

.Á�שואב]ה��ל �ברגליו[� �ידיו ה�עי� מ� מי� ְְְְִִֵַַַַַָָָָ
שברי�]�בחר�י� מ�ני[� �ס�לי�, � החבית לת�� ונת� , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ה�י� את ודחק ��י�, החבית את נת� �כלי. נתמ�א� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ��א
הרי � לחבית ��עבר� �די ירק�ת �עלי א� �רגליו א� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ידיו
ויעל� ה�י� ��ג�ר� �די ��י�, ��ע� א� וכ� �ס�לי�. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַא��
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ועלי קני� �עלי כ� ע�ה וא� �ס�לי�. � לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוי�פכ�
מק�ל �ה�א �בר ה�לל: זה ��רי�. ה�י� הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאג�ז,
�ס�לי�; ה�לי, ��תמ�א �די ה�י� �� ס�ע א� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�טמאה

��רי�. טמאה, מק�ל �אינ� �דבר ס�ע ְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַָָוא�

.Ëאת ה�בא[מי]ה�פנה לת�� א� ה�ת לת�� ה�עי� ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
�ס�לי�;[גומא] � ה�ת א� ה�בא מא�ת� �כלי �מ�א וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

��ח�ה. �כלי, ה�עי� מ� ה�י� לקיחת ��היה צרי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�הרי

.È�אי לפיכ�, �מעי�; ואינ� �מקוה, � ה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��
ל���� מ��� חטאת]ממ�אי� �ס�לי�[מי � ה�הר�ת וכל . ְְְְְִִִִֶַַַָָ

�מעי�. � ה��י� ��אר ח�את. מי מה� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָלק��

.‡È�ה�גררי ה��י�[עוברי�]וה�י� בשפתמ�אר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
ה�עי�הי�] מ� וה��חלי� �ס�לי�; � 'ז�חלי�' ה�קראי� וה� ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

�כ�רי�. �מעי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È�ה��י מזיקי�]מי� ה�[� וא�� �ס�לי�. והמכ�בי�, ִַַ�ְְְְְִִִֵֵַַ
ה�עינ�ת ה� � והמכ�בי� ה���רי�. א� ה�ל�חי� � ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָ�ַה��י�

מקירי� זורמי�]��עמי� �פ[� אפ��, ויב�י�; חרבי� עמי� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבי� הי� א� אבל �ס�לי�. �ני�, ל�בע �ע� חרבי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהי�
�הי� א� �ני�, מ�בע יתר ר��ת ל�ני� א� ��רת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ני
הרי � חרבי� ואינ� מ�עטי� �פעמי� מר�י� �עמי� ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ�ְְִֵֵֶָמימיה�

��ח�ה ��צא �מעי� ��רי�. חדש]א�� ואינ�[� ��ר, � ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכ�ב. ��א לב�ק ְְִִֵֶַָָֹצרי�

.‚È�י�� בטיט]מי מעורבי� ה�רמ��[� �מי ה�ר��, �מי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[ש� מי �ה� מ�ני �ס�לי�, פסולי�]� מי� .[של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

��תערב� לק��� ה��רי� מי� � ה�ערבת מי ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוא��
מי� אבל �ניה�; מ�ערבת ממ�אי� אי� �ס�לי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�מי�

ונמ�כ� ��תערב�, מעינ�ת ��י מימי �ג�� זרמו��רי�, �] ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
מה�.יחד] ממ�אי� �ְְִֵֶַ

.„È�עצמ מחמת ���יי� ������ טעמ�]ה�י� או [צבע� ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
��רי�. �ְִֵ

.ÂËמימיה ונע�� אדמה, א� חרסית לת�כ� ��פל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אר
מלוכלכי�]עכ�רי� להמ�י�;[� צרי� ואינ� מ��ה, ממ�א � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

��צל עד ימ�י� � ג�מי� מימי �ל �ט� לת�כ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל
צלולי�] .[יהיו

.ÊËתעלת]א�ת �תח�ת�[� ה�איל � מרח�ק ה�אה ה�י� ְִִִֵַַַַַָָָָָ
��א ���מר�ה �בלבד מ��ה; למ�את ��רה ה�עי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�

אד� ��סק�[במחיצה]יפסיק�ה ה�י� מ� ממ�א ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקור�]�ח�ת� �ס�לי�.[� �ה� ה�עי�, מ� ְְְִִִֵֶַַָָָ

חמישי יו�

ז ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

��תק���‡. קד� ��י� ��סלת � לכלי]ה�לאכה ימזגו �], ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ה� ק�לה �ברי א��, �דברי� �ה�יה; ��סלת [ממשהואינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לק���רבינו] מי� הממ�א �יצד? חטאת]. ונתע�ק[מי , ְְְְִִִֵֵֵַַַַַ
ה�י� ה�לכת ��עת א� ה���י, ��עת אחרת ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�מלאכה

��ערה �עת א� מוזג]���א, �סל�;[� � לכלי מ�לי א�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
האפר. את לה� ��טיל עד ��י�, ��סלת ה�לאכה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלע�ל�
ה�לאכה אי� � נ�ה מי ונע�� ונתק��� האפר, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהטיל
א�ת� מערה א� ה�ק��י�, ה�י� מ�לי� א�א �ה�, ְְִֶָָָ�ִִֶֶֶֶַַַָָ��סלת

�ל��; �כ� ואי� אחרת, �מלאכה ע�סק וה�א לכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמ�לי
האחרת. ��ד מלאכה ע��ה וה�א אחת, �יד� מה� מ�ה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכ�

����י.·. ��סל ואינ� �בה�יה, ����� ��סל � ְִִֵֵֵַַַַַָָָָה�כר
� מה� לה��ת א� ח�את, מי לק�� �כר� ה��טל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�יצד?
מקלה �אפר והאפר ה�ערה, �מי ה�י� א�ת� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ה�י�[שריפה] למ�את �כר ה�א נ�טל אבל �ל��. �אינ� ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
�ח��. ה��ה מה� �מ�ה �ח��, א�ת� �מק��י� לה�ליכ�. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�

ה� א� המק�� רגליו,היה על לה�� יכ�ל �אינ� זק� �ה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
א� לק�� רח�ק למק�� ע�� להל� מ��� �ב�� ה�מא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�בא
�פ�על �כר� ל� ונ�ת� החמ�ר, על מר�יב� זה הרי � ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלה��ת
היה א� וכ� מ��ה. ���ל� מלאכה מא�ת� ��טל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�טל
�ר�מת� מ�אכל א�ת� ה��נעת �טמאה מתט�א והיה ְְֱִֶַַַָָֹ�ְְְִֵֵַָָֹ�ה�,
מאכיל� זה הרי � לק�� א� לה��ת ע�� ��ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�עת

וסכ� ל�[בשמ�]�מ�קה� נ�ת� � מ�לאכה ��ל� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
ה�ברי�, א�� ��ל מלאכה; א�ת� �ל �טל �פ�על ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�כר�
הרויח לא �הרי � �ה�יה א� ����� �����ר �כר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינ�

�הפסיד. מה �נגד א�א נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ�ל��,

א�‚. האחרת, �יד� מלאכה וע��ה יד�, �אחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממ�א
�ניה� � �אחת ל�ני� ���א א� �לאחר, ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממ�א
�א�� מ�ניה�, מ��י �ל ונמצא מלאכה, �ה���י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ�ס�לי�;
��סלת �ה�לאכה ה�דענ� �כבר אחרת; מלאכה ע�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�ה

לאחרי�. ���א �י� לעצמ� ���א �י� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ����י,

ז�„. אחר ז� חב��ת אל� מ�א אפ�� לאחרי�, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממ�א
ה�י� נ�טל מה� אחד וכל ��רי�; ��� � אד� �ני ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶָָלאל�
נת��� א� � חבית אחר חבית לעצמ� מ�א �מק���. ,���ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האפר, את עליה� �לה�לי� אחד, לכלי החב��ת �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
אחד מ��י �ה�ל ��רי�, ��� � אחד ק��� ��� ְִִֵֶֶַָָֹ�ִֶָָ�ְְַָ�מק���
עצמ� �פני וחבית חבית �ל לק�� נת��� א� אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�א.
נפסלת �הרא��נה האחר�נה; מ� ח�� �ס�לי�, ��� ��ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָ
וכ� ה�נ�ה; מ��י וה�א ��ק��, קד� �ע�ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��לאכה
אחר�נה. א�א ��ר ואי� ה�לי�ית, �מ��י נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�נ�ה

ק���י�,‰. חמ�ה לק��� חב��ת חמ� ���א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמ�ה
ונמלכ� עצמ�, �פני ואחת אחת �ל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי�
ק��� לק��� ���א�� א� אחד, ק��� ��� �לק��� ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְְְַָָָלערב�
�הרי ��רי�; ��� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמלכ� ְֲִֵֵֶָ�ְְְְְֲִִִִֶַָָָאחד,
חמ� ���א ה�חיד אבל אחר. �מ��י הממ�א נתע�ק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל� �חזר �י על א� � ק���י� חמ�ה לק��� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחב��ת
לק��� מ�א� אחר��; א�א ��ר אי� אחד, ק��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק���
א�א ��ר אי� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמל� אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָק���
א��' את ל� 'ק�� לאחר: אמר א� וכ� ��ח�ה. ���� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָז�
אמר א� אבל ��ח�ה. מה� ��תק��ה ז� א�א ��ר אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לק��� �הרי ��רי�, ��� הרי � א��' את לי 'ק�� ְְֲִִֵֵֶָ�ֲִֵֵֵֶַל�:
� ק���י� חמ�ה לק��� ��מל� �י על וא� מ�א�; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

ל�. ק�� אחר א�א ה�א, ק�� לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי

.Â� לצרכיו אחרי� �מי� לק���, מי� למ�את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהר�צה
לאח�ריו; וט�ענ� וק��ר� �ח�ה, צרכיו �ל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממ�א
�מלאכה יתע�ק ��א �די ח�את, �ל את ממ�א �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

וה�ל�. לפניו, ונ�תנ� ה���י, ְְְְִֵַַַָָָאחר
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ועלי קני� �עלי כ� ע�ה וא� �ס�לי�. � לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוי�פכ�
מק�ל �ה�א �בר ה�לל: זה ��רי�. ה�י� הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאג�ז,
�ס�לי�; ה�לי, ��תמ�א �די ה�י� �� ס�ע א� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�טמאה

��רי�. טמאה, מק�ל �אינ� �דבר ס�ע ְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַָָוא�

.Ëאת ה�בא[מי]ה�פנה לת�� א� ה�ת לת�� ה�עי� ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
�ס�לי�;[גומא] � ה�ת א� ה�בא מא�ת� �כלי �מ�א וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

��ח�ה. �כלי, ה�עי� מ� ה�י� לקיחת ��היה צרי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�הרי

.È�אי לפיכ�, �מעי�; ואינ� �מקוה, � ה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��
ל���� מ��� חטאת]ממ�אי� �ס�לי�[מי � ה�הר�ת וכל . ְְְְְִִִִֶַַַָָ

�מעי�. � ה��י� ��אר ח�את. מי מה� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָלק��

.‡È�ה�גררי ה��י�[עוברי�]וה�י� בשפתמ�אר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
ה�עי�הי�] מ� וה��חלי� �ס�לי�; � 'ז�חלי�' ה�קראי� וה� ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

�כ�רי�. �מעי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È�ה��י מזיקי�]מי� ה�[� וא�� �ס�לי�. והמכ�בי�, ִַַ�ְְְְְִִִֵֵַַ
ה�עינ�ת ה� � והמכ�בי� ה���רי�. א� ה�ל�חי� � ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָ�ַה��י�

מקירי� זורמי�]��עמי� �פ[� אפ��, ויב�י�; חרבי� עמי� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבי� הי� א� אבל �ס�לי�. �ני�, ל�בע �ע� חרבי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהי�
�הי� א� �ני�, מ�בע יתר ר��ת ל�ני� א� ��רת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ני
הרי � חרבי� ואינ� מ�עטי� �פעמי� מר�י� �עמי� ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ�ְְִֵֵֶָמימיה�

��ח�ה ��צא �מעי� ��רי�. חדש]א�� ואינ�[� ��ר, � ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכ�ב. ��א לב�ק ְְִִֵֶַָָֹצרי�

.‚È�י�� בטיט]מי מעורבי� ה�רמ��[� �מי ה�ר��, �מי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[ש� מי �ה� מ�ני �ס�לי�, פסולי�]� מי� .[של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

��תערב� לק��� ה��רי� מי� � ה�ערבת מי ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוא��
מי� אבל �ניה�; מ�ערבת ממ�אי� אי� �ס�לי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�מי�

ונמ�כ� ��תערב�, מעינ�ת ��י מימי �ג�� זרמו��רי�, �] ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
מה�.יחד] ממ�אי� �ְְִֵֶַ

.„È�עצמ מחמת ���יי� ������ טעמ�]ה�י� או [צבע� ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
��רי�. �ְִֵ

.ÂËמימיה ונע�� אדמה, א� חרסית לת�כ� ��פל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אר
מלוכלכי�]עכ�רי� להמ�י�;[� צרי� ואינ� מ��ה, ממ�א � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

��צל עד ימ�י� � ג�מי� מימי �ל �ט� לת�כ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל
צלולי�] .[יהיו

.ÊËתעלת]א�ת �תח�ת�[� ה�איל � מרח�ק ה�אה ה�י� ְִִִֵַַַַַָָָָָ
��א ���מר�ה �בלבד מ��ה; למ�את ��רה ה�עי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�

אד� ��סק�[במחיצה]יפסיק�ה ה�י� מ� ממ�א ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקור�]�ח�ת� �ס�לי�.[� �ה� ה�עי�, מ� ְְְִִִֵֶַַָָָ

חמישי יו�
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��תק���‡. קד� ��י� ��סלת � לכלי]ה�לאכה ימזגו �], ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ה� ק�לה �ברי א��, �דברי� �ה�יה; ��סלת [ממשהואינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

לק���רבינו] מי� הממ�א �יצד? חטאת]. ונתע�ק[מי , ְְְְִִִֵֵֵַַַַַ
ה�י� ה�לכת ��עת א� ה���י, ��עת אחרת ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�מלאכה

��ערה �עת א� מוזג]���א, �סל�;[� � לכלי מ�לי א�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
האפר. את לה� ��טיל עד ��י�, ��סלת ה�לאכה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלע�ל�
ה�לאכה אי� � נ�ה מי ונע�� ונתק��� האפר, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהטיל
א�ת� מערה א� ה�ק��י�, ה�י� מ�לי� א�א �ה�, ְְִֶָָָ�ִִֶֶֶֶַַַָָ��סלת

�ל��; �כ� ואי� אחרת, �מלאכה ע�סק וה�א לכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמ�לי
האחרת. ��ד מלאכה ע��ה וה�א אחת, �יד� מה� מ�ה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכ�

����י.·. ��סל ואינ� �בה�יה, ����� ��סל � ְִִֵֵֵַַַַַָָָָה�כר
� מה� לה��ת א� ח�את, מי לק�� �כר� ה��טל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�יצד?
מקלה �אפר והאפר ה�ערה, �מי ה�י� א�ת� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ה�י�[שריפה] למ�את �כר ה�א נ�טל אבל �ל��. �אינ� ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
�ח��. ה��ה מה� �מ�ה �ח��, א�ת� �מק��י� לה�ליכ�. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�

ה� א� המק�� רגליו,היה על לה�� יכ�ל �אינ� זק� �ה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
א� לק�� רח�ק למק�� ע�� להל� מ��� �ב�� ה�מא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�בא
�פ�על �כר� ל� ונ�ת� החמ�ר, על מר�יב� זה הרי � ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלה��ת
היה א� וכ� מ��ה. ���ל� מלאכה מא�ת� ��טל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�טל
�ר�מת� מ�אכל א�ת� ה��נעת �טמאה מתט�א והיה ְְֱִֶַַַָָֹ�ְְְִֵֵַָָֹ�ה�,
מאכיל� זה הרי � לק�� א� לה��ת ע�� ��ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ�עת

וסכ� ל�[בשמ�]�מ�קה� נ�ת� � מ�לאכה ��ל� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ
ה�ברי�, א�� ��ל מלאכה; א�ת� �ל �טל �פ�על ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�כר�
הרויח לא �הרי � �ה�יה א� ����� �����ר �כר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינ�

�הפסיד. מה �נגד א�א נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ�ל��,

א�‚. האחרת, �יד� מלאכה וע��ה יד�, �אחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממ�א
�ניה� � �אחת ל�ני� ���א א� �לאחר, ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממ�א
�א�� מ�ניה�, מ��י �ל ונמצא מלאכה, �ה���י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ�ס�לי�;
��סלת �ה�לאכה ה�דענ� �כבר אחרת; מלאכה ע�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�ה

לאחרי�. ���א �י� לעצמ� ���א �י� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ����י,

ז�„. אחר ז� חב��ת אל� מ�א אפ�� לאחרי�, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממ�א
ה�י� נ�טל מה� אחד וכל ��רי�; ��� � אד� �ני ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶָָלאל�
נת��� א� � חבית אחר חבית לעצמ� מ�א �מק���. ,���ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האפר, את עליה� �לה�לי� אחד, לכלי החב��ת �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
אחד מ��י �ה�ל ��רי�, ��� � אחד ק��� ��� ְִִֵֶֶַָָֹ�ִֶָָ�ְְַָ�מק���
עצמ� �פני וחבית חבית �ל לק�� נת��� א� אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�א.
נפסלת �הרא��נה האחר�נה; מ� ח�� �ס�לי�, ��� ��ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָ
וכ� ה�נ�ה; מ��י וה�א ��ק��, קד� �ע�ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��לאכה
אחר�נה. א�א ��ר ואי� ה�לי�ית, �מ��י נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�נ�ה

ק���י�,‰. חמ�ה לק��� חב��ת חמ� ���א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמ�ה
ונמלכ� עצמ�, �פני ואחת אחת �ל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי�
ק��� לק��� ���א�� א� אחד, ק��� ��� �לק��� ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְְְַָָָלערב�
�הרי ��רי�; ��� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמלכ� ְֲִֵֵֶָ�ְְְְְֲִִִִֶַָָָאחד,
חמ� ���א ה�חיד אבל אחר. �מ��י הממ�א נתע�ק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל� �חזר �י על א� � ק���י� חמ�ה לק��� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחב��ת
לק��� מ�א� אחר��; א�א ��ר אי� אחד, ק��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק���
א�א ��ר אי� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמל� אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָק���
א��' את ל� 'ק�� לאחר: אמר א� וכ� ��ח�ה. ���� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָז�
אמר א� אבל ��ח�ה. מה� ��תק��ה ז� א�א ��ר אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לק��� �הרי ��רי�, ��� הרי � א��' את לי 'ק�� ְְֲִִֵֵֶָ�ֲִֵֵֵֶַל�:
� ק���י� חמ�ה לק��� ��מל� �י על וא� מ�א�; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

ל�. ק�� אחר א�א ה�א, ק�� לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי

.Â� לצרכיו אחרי� �מי� לק���, מי� למ�את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהר�צה
לאח�ריו; וט�ענ� וק��ר� �ח�ה, צרכיו �ל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממ�א
�מלאכה יתע�ק ��א �די ח�את, �ל את ממ�א �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

וה�ל�. לפניו, ונ�תנ� ה���י, ְְְְִֵַַַָָָאחר
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.Ê�והג�יה לעצמ�, ואחד אחד �ל ממ�אי� �הי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ני�
זה על השני]זה בעזרת אחד א�[� מ�ד� ק�� לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ

ה�י� אחד, לק��� �ניה� מ�א� א� � מ��י ��עת ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמ��פ�
�הג�י� זה � לעצמ� אחד �ל לק�� מ�א� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��רי�;

מימיו. �סל ה���, את ה�ציא ִֵֶַַָָא�

.Á�יד� החבל ונטל �מ�א, ,�� למ�את חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה��אל
את לה� ונת� �דר��, ��עלי� �פגע �תפ�, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�מימיו

� � מה�� ��ה�א יצאהחבל וא� ה�ר�[סטה]�רי�; מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ה�י�. את �סל � ל�עלי� החבל לה�לי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�די

.Ë,�האר על �� ���א החבל �מ�לי� ממ�א, �היה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי
וק�� חזר ���א כר�]ואחר �סל[� � יד� על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�מק�� ��לה יד�, לת�� �מק�� ��לה היה וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה�י�;
שעה] ��רי�.[באותה ה�י� �ְִִֵַַ

.È�לנ�ב מנת על �יה על ��פי� לחבית ונ�ת� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהממ�א
עד אבל ה�א. ה���י מ�ר� ��ה ��ר, � �� ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלמ�את
��עה ��בר ��א החבית את והצניע מי�, א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��מ�א
את �� לה�לי� �די נ�ב� א� הצניע� א� א� ממ�א, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�היה

לצר�[מי] �אינ� מלאכה ע�ה �הרי �ס�ל, � ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹה����
ל�קת ונת� הממ�א וכ� בסלע]ה���י. חר�י�[שקע �פ�ה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

שברי�] ��חזיק[� ��ביל א� � מ��י ��עת ה�קת ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹמ�
��ביל וא� ה���י. צר� זה �הרי ��רי�, � ר�י� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹמי�

ז�ל� �ה�א ��עה א�ת� מע�בי� חר�י� יהי� [���א ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
�ס�לי�.מוציא] א�� הרי � ��קת ���א ה�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡Èח�את למי עליו וח�ב ונמל� ל���ת, �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממ�א
מערה � ח�ב ל�י� ה�לי ה�יע ��א עד א� ,[שופ�]� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנ�ב צרי� לייבשו]ואינ� ל�י�[� ה�לי מ�ה�יע וא� ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לח�את. �� ימ�א �� ואחר לנ�ב, וצרי� מערה, � ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָח�ב
ה�לי ה�יע ��א עד א� � מ�ד� החבל ונפסק ה�לי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ל�ל
וה�א נמל� לנ�ב. צרי� ואינ� מערה, � עליו ח�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�י�
ואינ� מערה, � ח�את למי עליו וח�ב ה�י�, �ת�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָע�דה�
ח�ב ��תמ�א� ואחר ח�את, למי ���א� מי� לנ�ב. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי�
ה�י�, �סל � ל���ת ה�לי את ����ה � ל���ת� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעליה�

�ל��. מה� �תה ��א �י על ְִֵֶֶַַָָֹא�

שישי יו�
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מימיו‡. �הי� חטאת]מי למי ועמד[המיועדי� �תפ�, על ְְִֵֵֶַַָָָ
ה�ריה �חלצה[הלכה]וה�רה א� �י�, ��� א� לאחרי�, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ

מאנה א� �פניו, שהשיאוה]יבמה קטנה �הראה[יתומה א� , ְְְֲֵֶֶָָָָָָ
נטל א� עקרב, א� נח� �הרג א� ה�ר�, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי�

להצניע� ה��ק מ� לאכסנ�]אכלי� �ס�לי�;[� ה�י� הרי � ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָ
אבל ה�י�. על האפר ���� קד� אחר �דבר נתע�ק ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�הרי
�הרג א� מה��, ��ה�א ואכל� לאכל� האכלי� נטל ְְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָא�

א�ת� המע�בי� עקרב א� ה�י�[מליל�]נח� הרי � ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
�ה�א �בר ה�לל: זה ה�י�. ה�לכת מ�ר� ��ה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��רי�,
�י� עמד �י� � האפר מ�� קד� �ע�ה� מלאכה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ���
עמד, א� � מלאכה מ��� �אינ� ודבר �סל. עמד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

��י� מה�� היה ��רי�. עמד, לא וא� המי�]�סל; ע� �], ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

דרכו]�פר� ה��[פילס על��עת א� � �� ��ל� מק�� כ� ְִִֵֵֶַַַַָָ
���� קד� �דר וא� ��רי�; לג�ר, מנת על ��ר� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י
�י על א� � לאכל �ר�ת קצ� א� וכ� �ס�לי�. ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאפר,

להקצ�ת לקצו�]���נת� הקצה[� וא� ��רי�; ה�אר, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�סל. האפר, מ�� ֵֶֶַַַָָֹקד�

מה·. וזרק וה�תיר, ה�י�, ה�לכת ��עת א�כל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה
ה�קצה ל�חת א� ה�אנה לתחת מחצלת]�ה�תיר א�[� � ְְִֵֶַַַַַַַָ�ְִֶ

ע�ה �הרי �ס�לי�, ה�י� הרי � ה�ר�ת יאבד� ��א ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנת���
ה�י� הרי �ה�, צר� ל� �אי� לפי זרק� וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
וע�� ל�מר�, לאחר �מסר� לק���, מי� הממ�א ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ��רי�.
ל��מר. מסר� �הרי ה�י�, נפסל� לא � מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�עלי�
�ר��ת�, ה� �הרי �סל�, � מלאכה ה��מר ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָוא�
ה�י�, את ��מרי� �ני� הי� ה�עלי�. �חת נכנס ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָוה�א
ה�ני �הרי ��רי�, ה�י� � מלאכה מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוע�ה
� מלאכה וע�ה ה�ני ועמד ל�מר, הרא��� חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמ��ר;
�אחת. מלאכה ה��מרי� �ל ��ע�� עד ��רי�; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָה�י�

לעצמ�‚. א� � ��נ�ה מלאכה וע�ה יד�, �אחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָהמק��
וא� ��י�. אפר מ�� קד� מלאכה ע�ה �הרי �סל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹק��,
�ל מימיו ��סל זה �אי� ��רי�; ה�י� ק��, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחבר�
����� ��סלת ה�לאכה �אי� �ע�ה, ��לאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחבר�
ה��מר. א� ה�עלי� הע��ה ��היה וה�א, � ��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָא�א

�הרי„. �ס�ל, ��� � �אחת �לאחר לעצמ� ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהמק��
אבל חבר�; �ק��� ��תע�ק �עסק עצמ� �ל ה�י� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסל�
מלאכ�� �אי� ��רי�, �ניה� � �אחת ל�ני� ק�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַא�

אחרי�. מי ֲִֵֵֶֶ��סלת

�אחת‰. ידיו ���י לעצמ� חביות]הממ�א �[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ
לעצמ� ק�� ��ר. ק���י�, ��ני �ס�ל; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ק���
ק���י�, ��ני ��ר; אחד, �ק��� � �אחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ���י
�ניה� לעצמ�, � �אחת ידיו ���י וק�� מ�א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ס�לי�.
אחד, �ק��� � �אחת ידיו ���י לאחר מ�א ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ס�לי�.
�אחת ידיו ���י לאחר ק�� �ס�ל. ק���י�, ��ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ��ר;
מ�א ��רי�; �ניה� ק���י�, ��ני �י� אחד �ק��� �י� �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ
וה���� �ס�ל, ה���י � לאחר �אחת ידיו ���י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוק��
���א �י� � מלאכה ע�� �ע�ה מ��י �ל ה�לל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ר.
��תמ�א� מי� וכל �ס�ל. לאחר, ���א �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמ�
א� � האפר את ���� קד� מלאכה ע�ה� וע�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�הלכת�,
��רי�. אחר, �ל הי� וא� �ס�לי�; ה� הרי ,��� ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהי�
��מר �� ��� �י� � מלאכה וע�ה ��יד�, �בר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל
ודבר �סל. � ��מר �� �אי� �י� מלאכה, ע��ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
�סל; לא ��מר, �� י� א� � מלאכה וע�ה �יד�, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�אינ�

�סל. ��מר, �� אי� ְִֵֵַָָוא�

.Âלזה זה וק��� ל�', ואק�� לי 'ק�� לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהא�מר
ל�: אמר ��כר. ק�� �הרי �ס�ל, וה�ני ��ר הרא��� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
�ס�ל; הרא��� � לזה זה �מ�א� ל�', ואמ�א לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מ�א

חל� חבר� ל� ��מ�א וכ�נת� הרי[תמורת]ה�איל זה, מ��י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה���י ��ר, וה�ני �ס�לי�. �ה� �לאחר, ל� �ממ�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואי� ���א, אחר מלאכה ע�ה לא והרי מ�ר, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָ��כר

אחר. מ��י ְִֵַַָָ�כ�נת�

ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Ê��ק' לחבר�: במי�]ליהא�מר האפר ל�'[ת� ואמ�א ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
מהמעיי�] ��סלת[מי� אינ� �ה�לאכה ��רי�; �ניה� �ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

�ניה� � ל�' ואק�� לי 'מ�א מ�ר. ��כר וה���י ְְֲִֵֵֵֶַַַָ�ְְִִַַָָה����,
�ממ�א ה�א �הרי � �ס�ל ��ח�ה ���א זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ס�לי�;
�אחר�נה ���� וזה �מלאכה; ה�י� �פסל �אחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�מק��
�עליו. ח�ב החזיר �כא�� ��כר, ק�� �הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ס�ל

.Áפ�תח� ה�פ�ח, את נ�טל זה הרי � לק�� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַהה�ל�
אפר �� לח�ר צר� א� קר��, ונ�טל האפר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלה�ציא
האפר, להביא למק�� מ�ק�� �מ�לי� ס�� ונ�טל ְְִִִֵֶָָָָָ�ְֵַָָה�רה;
�היה ה�לי ��ה ,�� לק�� האפר את מ��טל וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�ר.

�הגי� א� האפר, סגר]�� ��ק�[� א� ה�לת, [�את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�סלהעמיד] � ל�י� האפר ���לי� קד� �אר�, ה�לי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

את זק� אחרי�. מי� �� לק�� ��ר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�;
מ�ני ��רי�, � ית��ר ��א �די �יד�, האפר �� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי
��ה�, וא� �סל; �אר�, ה�יח� א� �הרי אפ�ר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אי
� מ��� והחזיר מר�ה, �ה�א וראה האפר, את נטל ְְִִֶֶֶ�ְְֵֶֶֶַַָָָָָ�סל.
מ��� ונטל מר�ה, �ה�א וראה ה�י�, על האפר נת� ְִֶֶַָ�ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ר;
האפר �� לח��ת זית עלי קרס� ��ר. � אחרי� מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלק��
��ביל וא� �סל; הר�ה, אפר יחזיק ��א ��ביל א� �ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר. ��לי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָ���נס

קודש שבת

ט ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

ה�י�‡. את נ�ת� ה�רה? �אפר ה�י� את מק��י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יצד
ה�י� �ני על אפר ונ�ת� �כלי, ח�את מי ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��תמ�א�
�ד�לה חבית �היא �י על א� ה�י�, �ני על ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�די
�� ואחר �ח�ה, האפר נת� וא� ה�ל. �מערב מי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
"ונת� ���רה ��אמר זה ה�א �מה �סל. � ה�י� עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנת�

��י�. האפר את לערב �די ח�י�"? מי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

��ת���·. צרי� על[למעשיו]המק�� �יד� האפר וי�� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מת��� ��היה עד � ל�מא" "ולקח� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�י�,
��� ה�לי מ� האפר נפל א� אבל �לה�יה. �למ��י, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלק���,
חבר� �דחפ� �יד� האפר ��טל א� ה�י�, לת�� האפר ��ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מ�ד� האפר ��פל א� ה�י�, על מ�ד� האפר ונפל הר�ח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָא�
�ס�ל. זה הרי � ל�י� נפל �� ואחר יד� על א� ה�לי צד ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ה�יה‚. מ�די �פח�ת זה, �כלי ה�יה מ�די �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָק��
ה�י�, �ני על צ� האפר היה נתק���. לא � אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�כלי
א�� הרי � אחרי� מי� �� וק�� מ�מעלה, מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכנס
�נ�ה, �ע� �� מק��י� אי� ��י�, ��גע וכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ְמק��י�.
האפר את ונתנה הר�ח נ�בה ואפ�� ���ב�; �י על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא�

.�� �מק�� מנ�ב� אינ� � ה�י� ��י ְְְִֵֵֵַַַַַַעל

מי�,„. מלאי� וה� �ד�ל, �לי �ת�� �היה קט� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�לי
ה�ד�ל, ���לי ��י� האפר ��ת� �יו� � מערבי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוה�י�
�היה �י על וא� ה�ט�, ה�לי ��ת�� ה�י� �ל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתק���
מערבי�. ��� ה�י� �הרי אפר; ל� נכנס ולא �י�תר, צר ְִָָֹ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�יו

הר‰. � האפר ��ת� �עת ה�י� �ת�� ספ�ג ה�י�היה י ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ז�ל� יע�ה? �יצד �כלי. �אינ� מ�ני �ס�לי�, [����פ�ג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

��פ�ג.שואב] י�ע ולא ל�פ�ג, מ�יע �ה�א עד ה�י� �ל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹאת

�ה� �ל ��יו על צפי� �ה�י� �י על א� � ��פ�ג נגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָוא�
י�צאי� ���פ�ג �ה�י� מ�ני �ס�לי�, בו]� נגיעה [ע"י ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

המק��י� ה�י� לת�� ספ�ג נפל ה��רי�. ��י� ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ�מתערבי�
��רי�. ���לי וה�י� ל�לי, ח�� וס�חט� נ�טל� �ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

.Âקת�ת� האפר[משקעי�]��י את ��ת� אחת, ��אב� ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הי� וא� מק��י�; ���נ�ה ה�י� אי� � מה� אחת ְִִָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלת��

לז�[ומחוברות]נק�ב�ת �]ז� של ה��ד,[בשיעור ��פ�פרת ְְִֶֶַָ
ונת� ה���, �קל�ת אפ�� ��יה� על צפי� ה�י� �הי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָא�

מק��י�. ���נ�ה ה�י� הרי � מה� לאחת ִָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפר

.Ê�ה�יפ� אבני� חיבר�]��י א�ת�[� וע�ה לז�, ז� ְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ערב�ת ��י וכ� קערות]�קת, ��חלקה,[שברי �קת וכ� , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

מק��י�; אינ� ��יניה� ה�י� � מה� אחד �חלק אפר ִָ�ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונת�
�גבסי� א� �סיד ח�ר� גבס]וא� לה�טל[� יכ�ל�ת וה� , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ

מק��י�. ��יניה� ה�י� � ִָ�ְְִֵֵֶֶַַַַ�אחת

.Á,ה�א� �ל אחר מי� �ה� ��תערב מק��י� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַמי�
א� וכ� �ס�לי�; א�� הרי � לק��� ��תמ�א� מי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפ��
�מי מ�קי� לת�כ� נפל �ס�לי�. א�� הרי טל, לת�כ� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפו�]�ר�ת, �]�� ואחר ה�לי, לנ�ב וצרי� ה�ל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ק��ס, �י�, לת�כ� נפל אחרי�. מק��י� מי� לת�כ� �ְְֲִִֵַָָָ�ְְִִֵַי��

דיו]וקלקנ��ס ואינ�[סוגי יערה; � ר��� �ה�א �בר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. ה�א הרי הר���, �בר �� י�אר �א� � לנ�ב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי�

.Ë� לק�� רא�יי� �אינ� �מי� לח�את �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה�ט�יל
הרא�יי� �מי� הט�יל� ;�� יק�� �� ואחר לנ�ב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי�
מי� �� לאס� הט�יל� וא� לנ�ב. צרי� אינ� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלק��,

לנ�ב. צרי� ,�� �בי� �� �י� � ְִִֵֵֵַָָָָ�ְמק��י�

.Èדלעת]קר�יה קליפת הרא�יי�[� �מי� �הט�יל�ה ְְְִִִִֵֶַָָָ
ח�את, מי לת�כ� א�ספי� אי� אבל ;�� מק��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלק��,
וי�צאי� �ת�כ�, נבלעי� �ה� �הט�לה �ה�י� ְְְְְְִִִֶָָָָ�ְִִֵֶֶַַמ�ני
והט�יל�ה נטמאת, א�ת�. �פ�סלי� ח�את, �מי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�מתערבי�
�ג�פ�, ה�בלעי� ה�מאי� �ה��קי� ;�� מק��י� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

�ת�כ�. א�ת� ��ק��י� ��י� ויתערב� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצא�

.‡È�ונת��ע �רמ�י� �קצי� לת�כ� ��פל מק��י� ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ�ְִַמי�
מראיה�[השקצי�] ������ א� מי�], אפ��[של �ס�לי�; � ְְְֲִִִֵֶֶַַ

���ב�אה. וה��ה וה�ירה ה�מלה �ג�� �י�תר, יב�י� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהי�
נ���� ולא נת��עה ��א �י על א� � ח���ית לת�כ� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹנפל
וה�י� ��פ�פרת, �היא מ�ני �ס�לי�; ה�י� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיה�,

וי�צא �ת�כ� ���.נכנסי� ה�חה ע� מ��כ� י� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.·È�וכ �ס�לי�. ח�ה, א� �המה מה� ��תת מק��י� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְִַמי�
מ�צצת, �היא מ�ני � ה��נה מ� ח�� �ס�לי�; הע�פ�ת, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�ל
ה�רצי� �ל וכ� ��י�. �מתערב מ�יה י�צא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואי�
�היא מ�ני � החל�ה מ� ח�� ��סלי�; אינ� ְְִִֵֶָ�ְִִֵֶַָָ��ת�,
��י�. מ�יה י�צאה ה�חה ונמצאת �ל��נ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמל�קת

.‚È;�רי�� עצמ�, מחמת מראיה� ������ ח�את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
הגליד� �ס�לי�. ע��, מחמת מראיה� קרח]נ���� ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

א� אבל �ח�ה; נ��ח� אפ�� ��רי�, � ונ��ח� ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזר�
�ס�לי�. �א�ר, ְְִָה�מח�

.„Èמחמת א� עצמ�, מחמת מראיו ������ ח�את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
א� סיד לת�כ� ��פל א� אבק, מחמת נ���ה ��ר; � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָע��
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.Ê��ק' לחבר�: במי�]ליהא�מר האפר ל�'[ת� ואמ�א ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
מהמעיי�] ��סלת[מי� אינ� �ה�לאכה ��רי�; �ניה� �ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

�ניה� � ל�' ואק�� לי 'מ�א מ�ר. ��כר וה���י ְְֲִֵֵֵֶַַַָ�ְְִִַַָָה����,
�ממ�א ה�א �הרי � �ס�ל ��ח�ה ���א זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ס�לי�;
�אחר�נה ���� וזה �מלאכה; ה�י� �פסל �אחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�מק��
�עליו. ח�ב החזיר �כא�� ��כר, ק�� �הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ס�ל

.Áפ�תח� ה�פ�ח, את נ�טל זה הרי � לק�� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַהה�ל�
אפר �� לח�ר צר� א� קר��, ונ�טל האפר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלה�ציא
האפר, להביא למק�� מ�ק�� �מ�לי� ס�� ונ�טל ְְִִִֵֶָָָָָ�ְֵַָָה�רה;
�היה ה�לי ��ה ,�� לק�� האפר את מ��טל וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�ר.

�הגי� א� האפר, סגר]�� ��ק�[� א� ה�לת, [�את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�סלהעמיד] � ל�י� האפר ���לי� קד� �אר�, ה�לי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

את זק� אחרי�. מי� �� לק�� ��ר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�;
מ�ני ��רי�, � ית��ר ��א �די �יד�, האפר �� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי
��ה�, וא� �סל; �אר�, ה�יח� א� �הרי אפ�ר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אי
� מ��� והחזיר מר�ה, �ה�א וראה האפר, את נטל ְְִִֶֶֶ�ְְֵֶֶֶַַָָָָָ�סל.
מ��� ונטל מר�ה, �ה�א וראה ה�י�, על האפר נת� ְִֶֶַָ�ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ר;
האפר �� לח��ת זית עלי קרס� ��ר. � אחרי� מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלק��
��ביל וא� �סל; הר�ה, אפר יחזיק ��א ��ביל א� �ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר. ��לי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָ���נס

קודש שבת

ט ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

ה�י�‡. את נ�ת� ה�רה? �אפר ה�י� את מק��י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יצד
ה�י� �ני על אפר ונ�ת� �כלי, ח�את מי ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��תמ�א�
�ד�לה חבית �היא �י על א� ה�י�, �ני על ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�די
�� ואחר �ח�ה, האפר נת� וא� ה�ל. �מערב מי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
"ונת� ���רה ��אמר זה ה�א �מה �סל. � ה�י� עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנת�

��י�. האפר את לערב �די ח�י�"? מי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

��ת���·. צרי� על[למעשיו]המק�� �יד� האפר וי�� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מת��� ��היה עד � ל�מא" "ולקח� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�י�,
��� ה�לי מ� האפר נפל א� אבל �לה�יה. �למ��י, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלק���,
חבר� �דחפ� �יד� האפר ��טל א� ה�י�, לת�� האפר ��ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מ�ד� האפר ��פל א� ה�י�, על מ�ד� האפר ונפל הר�ח ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָא�
�ס�ל. זה הרי � ל�י� נפל �� ואחר יד� על א� ה�לי צד ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ה�יה‚. מ�די �פח�ת זה, �כלי ה�יה מ�די �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָק��
ה�י�, �ני על צ� האפר היה נתק���. לא � אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�כלי
א�� הרי � אחרי� מי� �� וק�� מ�מעלה, מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכנס
�נ�ה, �ע� �� מק��י� אי� ��י�, ��גע וכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ְמק��י�.
האפר את ונתנה הר�ח נ�בה ואפ�� ���ב�; �י על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא�

.�� �מק�� מנ�ב� אינ� � ה�י� ��י ְְְִֵֵֵַַַַַַעל

מי�,„. מלאי� וה� �ד�ל, �לי �ת�� �היה קט� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�לי
ה�ד�ל, ���לי ��י� האפר ��ת� �יו� � מערבי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוה�י�
�היה �י על וא� ה�ט�, ה�לי ��ת�� ה�י� �ל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתק���
מערבי�. ��� ה�י� �הרי אפר; ל� נכנס ולא �י�תר, צר ְִָָֹ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�יו

הר‰. � האפר ��ת� �עת ה�י� �ת�� ספ�ג ה�י�היה י ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ז�ל� יע�ה? �יצד �כלי. �אינ� מ�ני �ס�לי�, [����פ�ג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

��פ�ג.שואב] י�ע ולא ל�פ�ג, מ�יע �ה�א עד ה�י� �ל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹאת

�ה� �ל ��יו על צפי� �ה�י� �י על א� � ��פ�ג נגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָוא�
י�צאי� ���פ�ג �ה�י� מ�ני �ס�לי�, בו]� נגיעה [ע"י ְְְְִִִִֵֶֶַַַ

המק��י� ה�י� לת�� ספ�ג נפל ה��רי�. ��י� ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ�מתערבי�
��רי�. ���לי וה�י� ל�לי, ח�� וס�חט� נ�טל� �ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

.Âקת�ת� האפר[משקעי�]��י את ��ת� אחת, ��אב� ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הי� וא� מק��י�; ���נ�ה ה�י� אי� � מה� אחת ְִִָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלת��

לז�[ומחוברות]נק�ב�ת �]ז� של ה��ד,[בשיעור ��פ�פרת ְְִֶֶַָ
ונת� ה���, �קל�ת אפ�� ��יה� על צפי� ה�י� �הי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָא�

מק��י�. ���נ�ה ה�י� הרי � מה� לאחת ִָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפר

.Ê�ה�יפ� אבני� חיבר�]��י א�ת�[� וע�ה לז�, ז� ְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ערב�ת ��י וכ� קערות]�קת, ��חלקה,[שברי �קת וכ� , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

מק��י�; אינ� ��יניה� ה�י� � מה� אחד �חלק אפר ִָ�ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונת�
�גבסי� א� �סיד ח�ר� גבס]וא� לה�טל[� יכ�ל�ת וה� , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ

מק��י�. ��יניה� ה�י� � ִָ�ְְִֵֵֶֶַַַַ�אחת

.Á,ה�א� �ל אחר מי� �ה� ��תערב מק��י� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַמי�
א� וכ� �ס�לי�; א�� הרי � לק��� ��תמ�א� מי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפ��
�מי מ�קי� לת�כ� נפל �ס�לי�. א�� הרי טל, לת�כ� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפו�]�ר�ת, �]�� ואחר ה�לי, לנ�ב וצרי� ה�ל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ק��ס, �י�, לת�כ� נפל אחרי�. מק��י� מי� לת�כ� �ְְֲִִֵַָָָ�ְְִִֵַי��

דיו]וקלקנ��ס ואינ�[סוגי יערה; � ר��� �ה�א �בר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. ה�א הרי הר���, �בר �� י�אר �א� � לנ�ב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי�

.Ë� לק�� רא�יי� �אינ� �מי� לח�את �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה�ט�יל
הרא�יי� �מי� הט�יל� ;�� יק�� �� ואחר לנ�ב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי�
מי� �� לאס� הט�יל� וא� לנ�ב. צרי� אינ� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלק��,

לנ�ב. צרי� ,�� �בי� �� �י� � ְִִֵֵֵַָָָָ�ְמק��י�

.Èדלעת]קר�יה קליפת הרא�יי�[� �מי� �הט�יל�ה ְְְִִִִֵֶַָָָ
ח�את, מי לת�כ� א�ספי� אי� אבל ;�� מק��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלק��,
וי�צאי� �ת�כ�, נבלעי� �ה� �הט�לה �ה�י� ְְְְְְִִִֶָָָָ�ְִִֵֶֶַַמ�ני
והט�יל�ה נטמאת, א�ת�. �פ�סלי� ח�את, �מי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�מתערבי�
�ג�פ�, ה�בלעי� ה�מאי� �ה��קי� ;�� מק��י� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

�ת�כ�. א�ת� ��ק��י� ��י� ויתערב� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצא�

.‡È�ונת��ע �רמ�י� �קצי� לת�כ� ��פל מק��י� ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ�ְִַמי�
מראיה�[השקצי�] ������ א� מי�], אפ��[של �ס�לי�; � ְְְֲִִִֵֶֶַַ

���ב�אה. וה��ה וה�ירה ה�מלה �ג�� �י�תר, יב�י� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהי�
נ���� ולא נת��עה ��א �י על א� � ח���ית לת�כ� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹנפל
וה�י� ��פ�פרת, �היא מ�ני �ס�לי�; ה�י� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיה�,

וי�צא �ת�כ� ���.נכנסי� ה�חה ע� מ��כ� י� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

.·È�וכ �ס�לי�. ח�ה, א� �המה מה� ��תת מק��י� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְִַמי�
מ�צצת, �היא מ�ני � ה��נה מ� ח�� �ס�לי�; הע�פ�ת, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�ל
ה�רצי� �ל וכ� ��י�. �מתערב מ�יה י�צא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואי�
�היא מ�ני � החל�ה מ� ח�� ��סלי�; אינ� ְְִִֵֶָ�ְִִֵֶַָָ��ת�,
��י�. מ�יה י�צאה ה�חה ונמצאת �ל��נ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמל�קת

.‚È;�רי�� עצמ�, מחמת מראיה� ������ ח�את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
הגליד� �ס�לי�. ע��, מחמת מראיה� קרח]נ���� ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

א� אבל �ח�ה; נ��ח� אפ�� ��רי�, � ונ��ח� ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזר�
�ס�לי�. �א�ר, ְְִָה�מח�

.„Èמחמת א� עצמ�, מחמת מראיו ������ ח�את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
א� סיד לת�כ� ��פל א� אבק, מחמת נ���ה ��ר; � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָע��
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מקלה אפר �� ��תערב א� שריפה]�בסי�, �ה�א[� �ל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
�ס�ל. זה הרי �ֲֵֶָ

.ÂËעד �סל�, לא � ל���ת� ח�את מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהח��ב
נגעה ולא �ר�נ�, לת�� ה�לי מ� �פ� וא� מה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ����ה

�סל. לא � ���לי ��י� ְְִִֶַַַַָָֹ�פת�

.ÊËבא� מג�ה, �ה�יח� מק��י� מי� �� ��� ֶָ�ְִִִֶָ�ְְִִֵֶַ�לי
טה�ר �אינ� אד� ��א �ס�לי�; א�� הרי � מכ�ה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְָ�מצא�
מכ�ה, ה�יח� �ו�אי. ��ה� אד� �הרי �ה�, נגע ֶ�ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלח�את
א� מ���, ל���ת החל�ה יכ�לה א� � מג�ה �מצא� ְְִִֶָ�ְִֶַָ�ְְָָ�בא

ו �ס�לי�. � ��ילה טל ל� מ�ני��רד ��רי�, � לאו א� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

וח�ה �המה א� ��ה�, אד� ספק ספק�ת: ��י �א� ���ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לח�את טה�ר ��א ��ה�, אד� ל�מר �מצא וא� רמ�; ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָא�

טה�ר. אינ� א� ֵָָָהיה

.ÊÈ,���לק ��תמ�א� מי� א� מק��י�, מי� ְְְִִִִֶַַָ�ְִֵַַה��סר
�ס�לי�. א�� הרי � ל�מר� ְְְְֲִֵֵֵָָָלטמא

.ÁÈ� מה� אחד ונטמא ה�י�, את ��מרי� �הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ני�
ל�מר, וחזר טהר �ני; �ל �ר��ת� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ��רי�,
רא���. �ל �ר��ת� �ה� מ�ני ��רי�, � ה�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

�ס�לי�. ה�י� �אחת, �ניה� ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמא�

�
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ראשו�, שנייו� יו�

.‚�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרנ"ג מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ
אמר�: וה�א �ממ�ר� �מ�ח� �מ�ה�יק� צדק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ר

תלחצ��" k)"ולא ,ak zeny)ה�כל�א �ל��� ְְְְְִִֶַָָֹ
(my mihtyn zyxt)"��ממ� � תלחצ�� "ולא :ְְְִֶָָֹ

מציעא �בא �גמרא נת�אר �המא�ה(hk:)�כבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אתֿ אי� ת�נ� "לא מ��� ע�בר � ִִֵֵֶֶַאתֿה�ר

לאֿת�נה" "וגר �מ��� ה��חצ�(my)אחיו", וכ� . ְְֲִִֵֵֶַָֹ
תלחצ��" "[ו]לא מ��� ע�בר �(my)על נ�ס� , ְְִִֵֶַָָֹ

fx)ה�או dyrz `l),לֿי�ראל� ע� ה��לל� ְְִִֵַַָָָ
ממ��. א�נאת ְַַָָ�ל�מר:

שלישי, רביעייו� יו�

.·�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרנ"ב הזהרנ�ה�צוה ��� האזהרה ְְִֶַַַָָָָָ�ְְַ
יתע�ה: אמר� וה�א �דברי�, אתֿה�ר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמ�ה�נ�ת

לאֿת�נה" ה�כל�א(my)"וגר (zyxt�ל��� ְְְְִֵֶַָֹ
(my mihtynונכ�ל �דברי�. � לאֿת�נה" "וגר :ְְְְִִִֵֶַָֹ

את�" ת�נ� "לא ואמר: bl)ה�או ,hi `xwie)בספרא� . ְְְִַַָָָֹֹ
(miyecw zyxt)ע�בד היית אמ� ל�: �אמר "��א :ִֵֶֶֶַָָֹֹ

ה�כינה". �נפי �חת נכנס� ועכ�ו זרה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָעב�דה

חמישי, שישי,יו� קודש�יו� שבת

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרמ"ה מ�חה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� �ל�מר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ממ�ר,
על למד� �כבר וה��ני�, ה��כרי� �י� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוה�מ�ר

"וכיֿ�מ�ר�(oipw)אפ� יתע�ה: מ�הֿ�אמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וג�'" לעמית� ci)ממ�ר ,dk `xwie)�אמר ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnל�מר� ליד, מ�ד ה�קנה "�בר :ְְְִִֶַַָָָָ
מע�ת ��רה ��בר נת�רר, �כבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָה��יכה".
��נת א�א ���לטלי� ה��יכה ואי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָק�נ�ת,
אמר� �בפר�� וההג�הה. ה�סירה וכ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמי�:

(.hv my)�נ�� �� ���קחי� מ�יכה ���נ� �דר� :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
���מרי� dlihnמ�יכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrה�� ל�, נת�אר ה�ה .ְְִִֵֵֶֶָ
�מ� ��נה, � �ממ�ר �מ�ח מ�יכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�התנ�
��ה� ה�רכי� �אר אבל �מק�מ�: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�אר
� וחזקה �טר �ל�מר וז�לת�. ה�רקע�ת ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנ�ת
זה, �י� מ��טי נת�אר� �כבר ל�ס�קי�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכ��
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ל�מר:
�פרק ד' �פרק מ����י� א' �פרק וס�ג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ�כלֿס�ג

מ �פרק(aa`)ח' ה' �פרק ד' �פרק ג' �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' �פרק �תרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

�
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‚È¯a„na Ìc·Ï ·kÚÏ eÏÎeÈ ‡Ï ‰�kq‰ È�tÓ Èk ,˙aL ÏlÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,¯a„na ‡¯iLa ÌÈ‡ˆBi‰©§¦§©¨¨©¦§¨§©Ÿ§¦¤¥§¦¦§©¥©¨¦¦§¥©©¨¨Ÿ§§©¥§©¨©¦§¨
‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL ÌÚhÓ ,˙aM‰ È�ÙÏ ÌÈÓÈ '‚ ÍBz ˙‡ˆÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ˙aLa60‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÌÈÎÏB‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; §©¨£¦¨¥§¨¦¦§¥©©¨¦©©¤¦§¨¥§©§¨¤¨¦¥§¦¦§©¦§¨

Ì‰nÚ e˜ÒÙÈ ‰lÁzÎÏe .˙‡ˆÏ ÌÈ¯zÓ ˙aL ·¯Úa elÙ‡ ‡¯iL Ì‰Ï ‰�ncÊ� Ì‡ Ê‡L ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ÔB‚k§©£§¤¤¦§¨¥¤¨¦¦§©§¨¨¤©¨¨£¦§¤¤©¨ª¨¦¨¥§©§¦¨¦§§¦¨¤
ÏÏ eˆ¯È ‡Ï ¯a„na eÈ‰iLk Ík ¯Á‡ Ì‡Â ,*˙aLa ˙aL·"ÈÓ ¯˙BÈ elÙ‡ ÌeÁzÏ ıeÁ Ì‰nÚ ˙ÎÏÏ ÌÈÏBÎÈ ,˙aL ¦§Ÿ§©¨§¦©©¨§§¤¦§©¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ§¦¨¤¤¦¨¤©§£¦¥¦

˙ÎÏÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ ‰Ó‰a epnÓ eÏÊ‚È ‡lL ÌÈËÒÏ È�tÓ ‡¯È˙Ó Ì‡ elÙ‡ B‡ ,˙BÚ¯ ˙BiÁ È�tÓ ÌÈ‡¯È˙Ó Ì‡ ÏÈÓ¦¦¦§¨§¦¦§¥©¨£¦¦¦§¨¥¦§¥¦§¦¤Ÿ¦§§¦¤§¥¨§Ÿ©¨¤¤
,˙e¯È¯˜a ˙eÓÈ ËÚÓk ¯w‰ ÔÓÊa ÂÈLeaÏÓ eÁ˜È Ì‡ B‡ ,¯a„na „BÚ ˙BÈÁÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ B�BÓÓ eÁ˜È Ì‡ B‡ ,ÂÈÏ‚¯a§©§¨¦¦§¨§Ÿ©¦§©¦§¨¦¦§©§¨¦§©©Ÿ¦§©¨¦§¦

.Ì‰nÚ ÍÏÈÏ BÏ ¯zÓe LÙ� Áewt ‡¯˜� el‡Ó „Á‡ Ïk̈¤¨¥¥¦§¨¦©¤¤ª¨¥¥§¦¨¤
¯·„Ï elÙ‡ ÔBL‡¯ ÌBÈa elÙ‡ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ - ˙aL ÏlÁÏ Í¯ËˆÈ È‡cÂaL ¯eÓb ¯e¯·a Ú„BiL ÔÂÈk ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ§¥§¦¥¨¤¥©§¥¨¤§©©¦§¨¥§§©¥©¨¨¨¥£¦§¦£¦¦§©
Í¯ËˆiL ¯eÓb È‡cÂ ÌL ÔÈ‡L ,‰�ÈÙÒa ‚ÈÏÙ‰Ï ‡l‡ ˙aM‰ È�ÙlL ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÂˆÓ¦§¨§Ÿ¦¦¦§©¦§¨Ÿ¤¨¦¤¦§¥©©¨¤¨§©§¦¦§¦¨¤¥¨©©¨¤¦§¨¥§
‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa eÏlÁÈ ‡Ï ÈÊ‡Â ˙aM‰ Ïk ÌL e„ÓÚÈÂ ¯Á‡ ÏÓ�Ï eÚÈbÈ ˙aM‰ ÚÈbiLk ¯LÙ‡L ,˙aL ÏlÁÏ§©¥©¨¤¤§¨§¤©¦©©©¨©¦§¨¥©¥§©©§¨¨©©¨©£©Ÿ§©§©£¦©§¨¨§Ÿ

aÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ÌÈÓÎÁ el˜‰ BÏlÁÏ Í¯ËˆiL ‡e‰ *È‡cÂÏ ·B¯wL Ù"Ú‡ ,ÌÈÁÙË 'È ˜ÓÚ ÌÈÓa ÔÈ‡L Ù"Ú‡ ÔÈÓeÁ˙ ¦§¦¤¥§©¦Ÿ¤§¨¦¤¨§©©¤¦§¨¥§§©§¥¥£¨¦Ÿ¤¨¦
.*ÔÈ�Ú ÌeLa ÏÏk el˜‰ ‡Ï BÏlÁÏ Í¯ËˆiL *¯eÓb È‡cÂ ‡e‰Lk Ï·‡ ,ÌÈÓÈ '‚ ÍB˙a elÙ‡ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï B‡¦§©¦§¨£¦§§¨¦£¨§¤©©¨¤¦§¨¥§§©§Ÿ¥¥§¨§¦§¨

.eÎÓÒiL ÈÓ ÏÚ Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ *ÔÈl˜n‰ „Èa ˙BÁÓÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,*Ì‰È¯·„k ¯ÈÓÁ‰Ï LÈÂ§¥§©§¦§¦§¥¤£¨¥¦§§©©§¦¦¦§¥¨¤©¦¤¦§Ÿ
Î"‚ e‰fL ¯ÓB‡L ÈÓ LiL ÈÙÏ ,B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈ‡ da ·MÈ˙‰Ï È„k ‡ÏÂ *‰¯BÁÒÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÍÏB‰L ÈÓ elÙ‡Â©£¦¦¤¥§§¤¤¦§¨¥¦§¨§Ÿ§¥§¦§©¥¨¥¦§§¨§¦¤¥¦¤¥¤¤

.'‡a‰ ÌÏBÚ Ôa ‡e‰L BÏ ÁË·Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡a ˙Bn‡ '„ Íl‰Ó‰ Ïk' ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,‰ÂˆÓ ¯·c§©¦§¨¤£¥¨§£¨¦¨©§©¥§©§¤¤¦§¨¥ª§¨¤¤¨©¨
ÔÈ‡L ÌÈ¯ÒB‡‰ ea¯Â ÏÈ‡B‰ ,B„Èa ˙BÁÓÏ LÈ B¯·Á È�t ˙B‡¯Ï B‡ ‰¯BÁÒÏ ÌÈÓÈ '‚ ÍB˙a ÍÏB‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦¥§§§¨¦¦§¨¦§§¥£¥¥¦§§¨¦§©¨§¦¤¥

:ÏÏk ‰ÂˆÓ ¯·c ·eLÁ ‰Ê¤¨§©¦§¨§¨

„ÈLLÁ BÏ LiL ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ÏiËÏ elÙ‡Â ˙aL ·¯Úa elÙ‡ ‡¯iLa ‡ˆÈ ¯·kL „·ÚÈ„a Ï·‡ ,‰lÁzÎÏ ‰Ê ÏÎÂ§¨¤§©§¦¨£¨§¦£©¤§¨¨¨§©¨¨£¦§¤¤©¨©£¦§©¥§¦¦©§¨¤¥£©
˙aLÈ ÌLÂ ,Ì‰Ó „¯t‰Ï ‰�kÒ LLÁ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈbiL „Ú ˙aLa Ì‰nÚ ˙ÎÏÏ ÏÎÈ ,‡¯iM‰Ó „¯t‰Ï ‰�kÒ©¨¨§¦¨¥¥©©¨¨¨Ÿ¨¤¤¦¨¤§©¨©¤©¦©§¨¤¥£©©¨¨§¦¨¥¥¤§¨¦§Ÿ

mixe`ia

úáùá úåáùì íäîò å÷ñôé�אומרי לכתחילה וא� –

חשש יש וא� עמה�, לצאת אסור לשבות רוצי� שאינ�
יש אחרת שיירא למצוא שקשה או המצוה שיתבטל

בזה .61להסתפק

éàãåì áåø÷ù ô"òàו'ודאי לודאי' 'קרוב רבינו מחילוק –

דבאיסור בלבד, מדרבנ� שהאיסור ה'צמח�צדק' הבי� גמור'
לודאי לקרוב גמור ודאי בי� לחלק אי� .62מדאורייתא

ïéðò íåùá�עוברי אינ� אפילו להקל שאסור דהיינו –

מי"ב יותר הולכי� שאינ� כגו� דאורייתא, תחומי� איסור
וכד' משואות ביד� נושאי� אינ� ואפילו .63מיל,

íäéøáãë øéîçäì ùéåשיטת על חולקי� שרבי� כיו� –

שסברות כתב רבה האליה וכ� שהתירו, והרדב"ז הרז"ה
דחויי� .64הרדב"ז

ïéìé÷îä ãéá úåçîì ïéà�חיילי קבוצת על הוטל א� –

בבית� ללכת ויכולי� נפש, פיקוח של משימה בשבת לבצע
הזמ� נקבע (בה בשבת מסויימת לשעה עד שישובו בתנאי
מי ביד למחות אי� לפעולה), לצאת צבאיי� משיקולי�
כדי שנוסע בתנאי בשבת, לשוב מנת על השבת לפני שיסע
רופא וכ� שבת, עונג ולו לה� ולגרו� למשפחתו להצטר�
שיש חולה יש א� ג� שבת בערב לביתו לעזוב יכול תור�
לשבות חייב ואינו בשבת, בו לטפל לשוב ויצטר� סכנה בו

נכרי כשישנו בזה להחמיר ועדי� הרפואה, .65בבית

äøåçñì é"àì êìåäùבה ליל� כדי מתכוי� א� וכל�שכ� –
אבל לסמו�. מי על לו ויש מצוה לדבר שמתכוי� אמות ד'
ההליכה למצות כלל מתכוי� שאינו כיו� להסתפק יש לטייל

גוונא בכהאי וצ"ע ישראל .66באר�

zexewn

שיחלל60) כדי סכנה למקו� בכוונה כנכנס שנראה ה: סעי�
אח"כ. שבת

שהתירו61) אלו שג� כתב ומ"ב הלכה שבביאור א� שעל
האוסרי� בדרכי הל� הרי רבינו אבל בשיירא, אסרו בספינה
הא דילמא או דא, בכגו� ש� התיר ואעפ"כ בספינה, אפילו
בכל אסור ובשיירא המתירי�, דרבו משו� הוא דא בכגו� דהתיר

וצ"ע. המ"ב, וכסברת עני�

לזה.62) הוכחות ש� והוסי� ס"ב, צב סי' יו"ד צ"צ שו"ת
דאורייתא,63) תחומי� איסור במדבר חל לא אופ� שבכל כיו�

לשאת אסור ולכ� דרבנ�, באיסורי� ג� אסרו האוסרי� שאלו וצ"ל
סק"ז. קו"א הזה, בזמ� ככרמלית דינו שמדבר א� משואות

ס"ב.64) צב סי' יו"ד שו"ת צ"צ
ס"ז.65) שלמה שלח�
סק"ח.66) קו"א
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‚È¯a„na Ìc·Ï ·kÚÏ eÏÎeÈ ‡Ï ‰�kq‰ È�tÓ Èk ,˙aL ÏlÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,¯a„na ‡¯iLa ÌÈ‡ˆBi‰©§¦§©¨¨©¦§¨§©Ÿ§¦¤¥§¦¦§©¥©¨¦¦§¥©©¨¨Ÿ§§©¥§©¨©¦§¨
‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL ÌÚhÓ ,˙aM‰ È�ÙÏ ÌÈÓÈ '‚ ÍBz ˙‡ˆÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ˙aLa60‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÌÈÎÏB‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; §©¨£¦¨¥§¨¦¦§¥©©¨¦©©¤¦§¨¥§©§¨¤¨¦¥§¦¦§©¦§¨

Ì‰nÚ e˜ÒÙÈ ‰lÁzÎÏe .˙‡ˆÏ ÌÈ¯zÓ ˙aL ·¯Úa elÙ‡ ‡¯iL Ì‰Ï ‰�ncÊ� Ì‡ Ê‡L ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ ÔB‚k§©£§¤¤¦§¨¥¤¨¦¦§©§¨¨¤©¨¨£¦§¤¤©¨ª¨¦¨¥§©§¦¨¦§§¦¨¤
ÏÏ eˆ¯È ‡Ï ¯a„na eÈ‰iLk Ík ¯Á‡ Ì‡Â ,*˙aLa ˙aL·"ÈÓ ¯˙BÈ elÙ‡ ÌeÁzÏ ıeÁ Ì‰nÚ ˙ÎÏÏ ÌÈÏBÎÈ ,˙aL ¦§Ÿ§©¨§¦©©¨§§¤¦§©¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ§¦¨¤¤¦¨¤©§£¦¥¦

˙ÎÏÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ ‰Ó‰a epnÓ eÏÊ‚È ‡lL ÌÈËÒÏ È�tÓ ‡¯È˙Ó Ì‡ elÙ‡ B‡ ,˙BÚ¯ ˙BiÁ È�tÓ ÌÈ‡¯È˙Ó Ì‡ ÏÈÓ¦¦¦§¨§¦¦§¥©¨£¦¦¦§¨¥¦§¥¦§¦¤Ÿ¦§§¦¤§¥¨§Ÿ©¨¤¤
,˙e¯È¯˜a ˙eÓÈ ËÚÓk ¯w‰ ÔÓÊa ÂÈLeaÏÓ eÁ˜È Ì‡ B‡ ,¯a„na „BÚ ˙BÈÁÏ ÏÎeÈ ‡ÏÂ B�BÓÓ eÁ˜È Ì‡ B‡ ,ÂÈÏ‚¯a§©§¨¦¦§¨§Ÿ©¦§©¦§¨¦¦§©§¨¦§©©Ÿ¦§©¨¦§¦

.Ì‰nÚ ÍÏÈÏ BÏ ¯zÓe LÙ� Áewt ‡¯˜� el‡Ó „Á‡ Ïk̈¤¨¥¥¦§¨¦©¤¤ª¨¥¥§¦¨¤
¯·„Ï elÙ‡ ÔBL‡¯ ÌBÈa elÙ‡ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ - ˙aL ÏlÁÏ Í¯ËˆÈ È‡cÂaL ¯eÓb ¯e¯·a Ú„BiL ÔÂÈk ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ§¥§¦¥¨¤¥©§¥¨¤§©©¦§¨¥§§©¥©¨¨¨¥£¦§¦£¦¦§©
Í¯ËˆiL ¯eÓb È‡cÂ ÌL ÔÈ‡L ,‰�ÈÙÒa ‚ÈÏÙ‰Ï ‡l‡ ˙aM‰ È�ÙlL ÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÂˆÓ¦§¨§Ÿ¦¦¦§©¦§¨Ÿ¤¨¦¤¦§¥©©¨¤¨§©§¦¦§¦¨¤¥¨©©¨¤¦§¨¥§
‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa eÏlÁÈ ‡Ï ÈÊ‡Â ˙aM‰ Ïk ÌL e„ÓÚÈÂ ¯Á‡ ÏÓ�Ï eÚÈbÈ ˙aM‰ ÚÈbiLk ¯LÙ‡L ,˙aL ÏlÁÏ§©¥©¨¤¤§¨§¤©¦©©©¨©¦§¨¥©¥§©©§¨¨©©¨©£©Ÿ§©§©£¦©§¨¨§Ÿ

aÌÈÓÈ '‚ Ì„˜ ÌÈÓÎÁ el˜‰ BÏlÁÏ Í¯ËˆiL ‡e‰ *È‡cÂÏ ·B¯wL Ù"Ú‡ ,ÌÈÁÙË 'È ˜ÓÚ ÌÈÓa ÔÈ‡L Ù"Ú‡ ÔÈÓeÁ˙ ¦§¦¤¥§©¦Ÿ¤§¨¦¤¨§©©¤¦§¨¥§§©§¥¥£¨¦Ÿ¤¨¦
.*ÔÈ�Ú ÌeLa ÏÏk el˜‰ ‡Ï BÏlÁÏ Í¯ËˆiL *¯eÓb È‡cÂ ‡e‰Lk Ï·‡ ,ÌÈÓÈ '‚ ÍB˙a elÙ‡ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï B‡¦§©¦§¨£¦§§¨¦£¨§¤©©¨¤¦§¨¥§§©§Ÿ¥¥§¨§¦§¨

.eÎÓÒiL ÈÓ ÏÚ Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ *ÔÈl˜n‰ „Èa ˙BÁÓÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,*Ì‰È¯·„k ¯ÈÓÁ‰Ï LÈÂ§¥§©§¦§¦§¥¤£¨¥¦§§©©§¦¦¦§¥¨¤©¦¤¦§Ÿ
Î"‚ e‰fL ¯ÓB‡L ÈÓ LiL ÈÙÏ ,B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈ‡ da ·MÈ˙‰Ï È„k ‡ÏÂ *‰¯BÁÒÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ÍÏB‰L ÈÓ elÙ‡Â©£¦¦¤¥§§¤¤¦§¨¥¦§¨§Ÿ§¥§¦§©¥¨¥¦§§¨§¦¤¥¦¤¥¤¤

.'‡a‰ ÌÏBÚ Ôa ‡e‰L BÏ ÁË·Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡a ˙Bn‡ '„ Íl‰Ó‰ Ïk' ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,‰ÂˆÓ ¯·c§©¦§¨¤£¥¨§£¨¦¨©§©¥§©§¤¤¦§¨¥ª§¨¤¤¨©¨
ÔÈ‡L ÌÈ¯ÒB‡‰ ea¯Â ÏÈ‡B‰ ,B„Èa ˙BÁÓÏ LÈ B¯·Á È�t ˙B‡¯Ï B‡ ‰¯BÁÒÏ ÌÈÓÈ '‚ ÍB˙a ÍÏB‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦¥§§§¨¦¦§¨¦§§¥£¥¥¦§§¨¦§©¨§¦¤¥

:ÏÏk ‰ÂˆÓ ¯·c ·eLÁ ‰Ê¤¨§©¦§¨§¨

„ÈLLÁ BÏ LiL ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ÏiËÏ elÙ‡Â ˙aL ·¯Úa elÙ‡ ‡¯iLa ‡ˆÈ ¯·kL „·ÚÈ„a Ï·‡ ,‰lÁzÎÏ ‰Ê ÏÎÂ§¨¤§©§¦¨£¨§¦£©¤§¨¨¨§©¨¨£¦§¤¤©¨©£¦§©¥§¦¦©§¨¤¥£©
˙aLÈ ÌLÂ ,Ì‰Ó „¯t‰Ï ‰�kÒ LLÁ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈbiL „Ú ˙aLa Ì‰nÚ ˙ÎÏÏ ÏÎÈ ,‡¯iM‰Ó „¯t‰Ï ‰�kÒ©¨¨§¦¨¥¥©©¨¨¨Ÿ¨¤¤¦¨¤§©¨©¤©¦©§¨¤¥£©©¨¨§¦¨¥¥¤§¨¦§Ÿ

mixe`ia

úáùá úåáùì íäîò å÷ñôé�אומרי לכתחילה וא� –

חשש יש וא� עמה�, לצאת אסור לשבות רוצי� שאינ�
יש אחרת שיירא למצוא שקשה או המצוה שיתבטל

בזה .61להסתפק

éàãåì áåø÷ù ô"òàו'ודאי לודאי' 'קרוב רבינו מחילוק –

דבאיסור בלבד, מדרבנ� שהאיסור ה'צמח�צדק' הבי� גמור'
לודאי לקרוב גמור ודאי בי� לחלק אי� .62מדאורייתא

ïéðò íåùá�עוברי אינ� אפילו להקל שאסור דהיינו –

מי"ב יותר הולכי� שאינ� כגו� דאורייתא, תחומי� איסור
וכד' משואות ביד� נושאי� אינ� ואפילו .63מיל,

íäéøáãë øéîçäì ùéåשיטת על חולקי� שרבי� כיו� –

שסברות כתב רבה האליה וכ� שהתירו, והרדב"ז הרז"ה
דחויי� .64הרדב"ז

ïéìé÷îä ãéá úåçîì ïéà�חיילי קבוצת על הוטל א� –

בבית� ללכת ויכולי� נפש, פיקוח של משימה בשבת לבצע
הזמ� נקבע (בה בשבת מסויימת לשעה עד שישובו בתנאי
מי ביד למחות אי� לפעולה), לצאת צבאיי� משיקולי�
כדי שנוסע בתנאי בשבת, לשוב מנת על השבת לפני שיסע
רופא וכ� שבת, עונג ולו לה� ולגרו� למשפחתו להצטר�
שיש חולה יש א� ג� שבת בערב לביתו לעזוב יכול תור�
לשבות חייב ואינו בשבת, בו לטפל לשוב ויצטר� סכנה בו

נכרי כשישנו בזה להחמיר ועדי� הרפואה, .65בבית

äøåçñì é"àì êìåäùבה ליל� כדי מתכוי� א� וכל�שכ� –
אבל לסמו�. מי על לו ויש מצוה לדבר שמתכוי� אמות ד'
ההליכה למצות כלל מתכוי� שאינו כיו� להסתפק יש לטייל

גוונא בכהאי וצ"ע ישראל .66באר�

zexewn

שיחלל60) כדי סכנה למקו� בכוונה כנכנס שנראה ה: סעי�
אח"כ. שבת

שהתירו61) אלו שג� כתב ומ"ב הלכה שבביאור א� שעל
האוסרי� בדרכי הל� הרי רבינו אבל בשיירא, אסרו בספינה
הא דילמא או דא, בכגו� ש� התיר ואעפ"כ בספינה, אפילו
בכל אסור ובשיירא המתירי�, דרבו משו� הוא דא בכגו� דהתיר

וצ"ע. המ"ב, וכסברת עני�

לזה.62) הוכחות ש� והוסי� ס"ב, צב סי' יו"ד צ"צ שו"ת
דאורייתא,63) תחומי� איסור במדבר חל לא אופ� שבכל כיו�

לשאת אסור ולכ� דרבנ�, באיסורי� ג� אסרו האוסרי� שאלו וצ"ל
סק"ז. קו"א הזה, בזמ� ככרמלית דינו שמדבר א� משואות

ס"ב.64) צב סי' יו"ד שו"ת צ"צ
ס"ז.65) שלמה שלח�
סק"ח.66) קו"א
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.*ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆBi‰ ÔÈ„k ˙Bn‡ '„ ‡l‡ ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,dÎB˙Ï Ò�kÈ ‡Ï ¯ÈÚÏ ÍeÓÒ ‡e‰ elÙ‡Â .Ì‰nÚ ÍÏÈ ‡ÏÂ§Ÿ¥¥§¦¨¤©£¦¨§§¦Ÿ¦¨¥§¨§¦¤¥¨¤¨©§¦©¥©§
*˙BvÁÓ ˙ÙwÓ ‡È‰ Ì‡ Û‡ ˙Bn‡ '„Ó ¯˙BÈ da Íl‰Ï È‡M¯ B�È‡ ,¯ÈÚÏ Ò�ÎpL „Ú ‰�kÒ LLÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Û‡Â§©¦¨¨£©©¨¨©¤¦§©§¦¥©©§©¥§¨¥¦©©¦¦ª¤¤§¦
‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ Ì‡ elÙ‡Â .˙eL¯‰ ¯·„Ï ÌÈÓÈ '‚ ÍBz ‡¯iLa ˙‡ˆÏ e¯Ò‡L ÌÈÓÎÁ ˙eL¯a ‡lL ‡ˆiL ÔÂÈk ,‰¯È„Ï§¦¨¥¨¤¨¨¤Ÿ¦§£¨¦¤¨§¨¥§©¨¨§¨¦¦§©¨§©£¦¦¨¨¦§¨

.*¯‡a˙pL BÓk ‰Ê ÔÈ�ÚÏ LnÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï ‡ˆBÈk ‰Ê È¯‰ ,B¯·Á È�t ˙B‡¯Ï B‡¦§§¥£¥£¥¤§¥¦§©¨§©¨§¦§¨¤§¤¦§¨¥
Íl‰Ï BÏ ¯zÓ ,˙eL¯‰ ¯·„Ï Û‡ ˙‡ˆÏ ¯znL ¯e·Ò ‰È‰Â ‰ÎÏ‰a È˜a ‰È‰ ‡lL ˙ÓÁÓ ‡ˆÈ Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨¦¨¨¥£©¤Ÿ¨¨¨¦©£¨¨§¨¨¨¤ª¨¨¥©¦§©¨§ª¨§©¥§
ÚÈb‰Lk Ík ¯Á‡Â ,Ôek˙Óa ¯eq‡a ‡ˆÈ ‡Ï B˙‡ÈˆÈ ˙lÁ˙aL ÔÂÈk ,‰È˙B·È·Ò Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡Â ¯ÈÚ‰ ÏÎa§¨¨¦§©§©¦©¨§¨©§¦¤¨¥¨¤¦§¦©§¦¨Ÿ¨¨§¦§¦§©¥§©©¨§§¤¦¦©
ÌL BÏ LiL ˙BLÙ� ÏÈv‰Ï È„k ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆBÈk B�Èc ÌeÁzÏ ıeÁ ˙aLa ÍÏ‰M ‰Óe ,‰�kÒ ÌB˜Óa ‰È‰ ˙aM‰©©¨¨¨¦§©¨¨©¤¨©§§©¨©§¦§¥©§§¥§©¦§¨¤¥¨

Ê"˙ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡68,‰�kÒ LLÁ ÌL BÏ ‰È‰ ‡Ï ¯ÈÚÏ ÚÈb‰L Ì„˜ Ì‡ Û‡ ,ÍÎÈÙÏ . ©§©¦©¨§¨©§¤¦§¨¥§¦§¦¨§©¦Ÿ¤¤¦¦©¨¦Ÿ¨¨¨£©©¨¨
Ì„˜ B‡ LnÓ ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÔB‚k ,¯z‰a ‡ˆÈ Ì‡ ¯ÓBÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯ÈÚÏ ÌÈtÏ‡ ÍB˙a ‡e‰ Ì‡ ¯ÈÚÏ Ò�kÏ È‡M ©̄©¦¨¥¨¦¦§§©§©¦¨¦§¥¨¦§©¦¨¨§¤¥§¦§©¦§¨©¨Ÿ¤

:‡¯iM‰Ó „¯t‰Ï ‰�kÒ LLÁ Ba ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰MÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LiL ,ÌÈÓÈ '‚¨¦¤¥©§©¦©¨§¨©¦¤¦¦©§¨¤¥£©©¨¨§¦¨¥¥©©¨¨

mixe`ia

íåçúì õåç àöåéä ïéãë.תה בסי' בהרחבה דינו שנתבאר –

úô÷åî àéä íà óàאלו מחיצות באויר שבת ולא הואיל –67.

øàáúðù åîëלמחות שאי� נתבאר הקודמי� בסעיפי� –

שרבו כיו� – לסחורה שנוסע א� – בספינה בנוסע
למחות שאי� א� האוסרי�, שרבו בשיירא אבל המתירי�,
קל. לצור� ולא גדולה מצוה לצור� הוא � המתירי� מחמת

zexewn

אמה67) אלפיי� לו שאי� א� שוגג או באנוס אבל ס"ו, תה סי'
בשבת. לתוכה שהגיע המחיצה בתו� להל� לו התירו

א.68) סעי�

יג�יד סעיפי� בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� רמח, סימ� ב, חלק

•
oilitz zekld

צד, מ�ל עג�ה להי�ת צריכה �היא החסיד ק�לת � �פ�פה ִַָָ�ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָכ
�אח�ריה זוית ל� ע�ה וא� לכ�ח�ה, זו��ת ��� ל� יהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹולא
ע�ה א� אבל �מ�ה. עג�ה היא א� ��רה � ְֲִַָָָָָ�ְְְֲִִִֵַָָמלמעלה

�פס�לה. לבי"ת ��מה זו הרי � �מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָמ�מ�ה

לכ� לרי"�, �דמה ��א קצר, ��� להי�ת צרי� � ���טה �ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אי� הא�ת��ת ��ל �י על וא� ה�יטה. �ס�� א�ת� ימ�� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
�ינ�ק א� �ס�לה, ז� אבל ��ר�ת, �דיעבד מק�� מ�ל ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָלמ�כ�,

�הלכת�. ק�רא� אינ� ט�� ולא חכ� ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹ�אינ�

נכ�ל� �א� ��ע�ר אר��ת ה���ט�ת �ל להי�ת צרי� ְְְִִִֶ�ְְְְֲִִִַַָָָ�לכ�ח�ה
למעלה, זו��ת ���טה לכ"� יע�ה לא זה �מ�ע� �פ�פ�ת. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיהי�
�"� ��ע�ה א�ת� ��פפי� �א� רי"�, �מ� עג�ה �היה ְְִִֵֵֶֶֶָָָָ�ְֲִֶֶָא�א
וא� ���טה. וז� �פ�פה ��� רק �יניה�, ח��ק �אי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�פ�פה,
���� ל� ואי� �ס�לה, � �לי"ת �מ� למעלה זו��ת ל� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָע�ה
��רי� �לי"ת �מ� �ע�א� �רי"� ��ינ� �מז�ז�ת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�תפ�י�

��ת� �מ� ,��� את לב.לגרר �סימ� אר ְִֶֹ�ְְְִִֵֶָָָ

�לצד ימי�, לצד עגל ורא�� �וי"ו, אר� צ�אר� להי�ת צרי� � ְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹֹל
ה�מ"ד �מ�נת �י ה�י"ו, רא� �ה�א �מ� לרא�� זו��ת ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹ�מאל
עב זנב� יהיה זה �מ�ע� וי"ו. ועליה �פ�פה �"� �מ� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
�כ"� ימי� לצד מאחריה עג�ה ותהיה לפניה, היטב ְְֲִֵֶַַָָָָ�ְְְְֲִֵֵֶֶָָָוכפ��
ל� יהיה � וצ�אר� ��פ� ח��ר מק�� �מאל לצד אבל ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹ�פ�פה.
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�דמה ��א הרא� מ� י�תר היטב �מאל לצד מ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹה�ח���
�מ� רא�� אצל א�ת להסמי� �די אר�, קצת וצ�אר� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלבי"ת,

ימי�. לצד מ�מ�ה �� עג�ה ותהיה למעלה, ְְִִַַַָָָ�ְְְְֲִֶֶַָָ��ת�ב

עג��ת לכ�ח�ה להי�ת צריכי� � ה�פ�פ�ת הא�ת��ת �ל �ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָוכ�
���טה. �היה �פ�טנה �א� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָלמ�ה,

��ע�ר אר�ה �היא א� זי"�, �מ� צ�רת� �אר � ���טה �ְְֲִִֶַַַָָָֹ�ְִָ
��ת�אר �מ� �כ�פ�ה, א� �פ�פה נ�"� להע��ת רא�יה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ��הא
�אינ� לתינ�ק מראי� � קצרה היא וא� ���טה. �כ"� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלמעלה

�ס�לה. � זי"� ק�רא� וא� ט��, ולא ְְְְִִִֵַָָָָֹחכ�

כ�� אותיות ב, סעי� כתיבת� דקדוק די� לו, סימ� א, חלק

•
dxez ihewl

הפרק: היאתוכ� שמצה הזהר דברי ביאור

דמהימנותא" "מיכלא

מצה:] שבאכילת הרוחני התוכ� את לבאר חוזר [ועתה

úìéëà úåöî ïéðòá ë"â ïáåé ì"ðä äîã÷ä ô"òå
.çñôä âçá äöî

(המחי' גשמיי� שבמאכלי� שהחיות משנת"ל, ע"פ
המאכל ולפיכ� ביותר, עליו� אלקי כח הוא האד�) את
בעבודתו ג� אלא עוד ולא האד�, בשכל ועוז כח מוסי�
המעלה עני� ג"כ יוב� � האלקית נפשו של הרוחנית
שהכח הפסח, בחג לאכול שנצטוינו שבמצה הרוחנית
ולח�. מאכלי� מסת� יותר למעלה הוא שבה הרוחני

ïéà úåéîùâ úìëùäáù åîëã øäæá øàåáîã
÷åðéúä,íçì íòåèù ãò íåìë ìéëùîå òãåé

äìòîì íòèä øàåáîëå[ב ìàøùé[פרק úàöá êë ,
,'ä úìåãâ ìéëùäì åòãé àì íéøöîîהיו" כי

לגמרי ההיפ� . . למאד הקליפות בעמקי מקושרי�
באלקות", והתפעלות השגה äöî,מבחינת åìëàù ãò

."äðåéìòä õøà"ä ïî àöåéä íçì úðéçá àéäù
התחתונה"), ("אר� האדמה מ� צומח גשמי לח�
העליונה". מ"אר� "צומחת" מצוה שהיא המצה ואילו
יש כ� גשמיי�, ואר� שמי� שיש כש� פירוש:
והמדריגה ואר�, שמי� בחינת עליוני� בעולמות
ובפרטיות שבו. אר� בחינת היא עול� שבכל האחרונה
המלכות, ספירת היא העליונה" ש"אר� מבואר, יותר

האצילות. שבעול� האחרונה הספירה שהיא

מלכות שהיא העליונה האר� מ� נמש� ו"במצה
מצוה, היא מצה באשר כלומר, ממש", דאצילות
האצילות מעול� אלקי כח גלוי באופ� בה מלובש

ממש"). אלקות (ש"הוא

ù,�לכäæ íçìá êùîðä "'ä éô àöåî ìò"דמצה,
úé÷ìà ùôðäå "íãàä äéçé""�אד" תואר (דעיקר
שבאד�) האלקית נפש על éîהוא úà øéëäìå òãéì ,

.íìåòä äéäå øîàù

úéìëùä ùôðì íúñ úåéç êùîðù åîëåהאנושית
çñôá äöî úìéëàî êùîð êë ,ì"ðë éîùâ íçìî

האר� מ� היוצא "לח� ì"]העליונה[שהוא úåéçכח
úé÷ìàä.שלúòãה ùôðä

ע בכח"[לסיכו�: וחיות כח ניתוס� מצה אכילת י

והכרה דעת לה שתהי' האלקית, הנפש של הדעת

באלקות.

שב זו שמעלה יבאר �מצה"ומעתה לח� סת� על "

שע מכיו� התינוק"דלכאורה, יודע חמ� אפילו דג� טע� י

דוקא? מצה אכילת עני� מהו אבא, לקרא

בעני� תלוי' באלקות והידיעה שהאמונה יבואר להל�

מ שהיא למצה זקוקי� זה ובשביל דוקא, אר�"הביטול

המצה"העליונה בתכונת מוטבע הביטול עני� ולפיכ� ,

הגשמית.

שממשי�:] וזהו

,úåàùðúäå ääáâä úðéçá àåä õîçä éë ,ïéðòäå
äöî ë"àùî ,åîöò úà äéáâîå äìåòå çôåúù

.ääáâä íåù äá ïéàù

úåàùðúä úðéçá àåä õîç ,'ä úãåáòá ïë åîëå
úåìôù úðéçá äöî ë"àùî ,äôéì÷ä úåñâå

."êðåöø ìèá" úðéçáá ,äòðëäå
חיזוק רק לא היא המצה (ג�שכלפעולת האד�

ביטול המשכת אלא האלקית), הנפש של השכל
באד�. ושפלות

שע בזהר שאמרו דזה יבואר, בפרק אכילת"[להל� י

" ממצרי� בצאת� ישראל ידעו ה'מצה גדולת �להשכיל "

אלא שכלית, לידיעה הכוונה שלמעלהלאמונהאי�

עני� ביטוי לידי בא שבה המצההביטולמהדעת, (כמו לה'

ה כח ואשר והכנעה), שפלות שבמצהביטול"שענינה "

ב שרשו מצד התהו"הוא החכמה.עול� מ� שלמעלה "

מצה, של זו שפעולה אי� מבאר לכ� שקוד� אלא

תוכ� כללות ע� קשורה באד�, ושפלות ביטול להמשי�

שבני מצרי�, יציאת של הרוחני התוכ� זהו שכ�, החג,
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,úåàùðúäå ääáâä úðéçá àåä õîçä éë ,ïéðòäå
äöî ë"àùî ,åîöò úà äéáâîå äìåòå çôåúù

.ääáâä íåù äá ïéàù

úåàùðúä úðéçá àåä õîç ,'ä úãåáòá ïë åîëå
úåìôù úðéçá äöî ë"àùî ,äôéì÷ä úåñâå

."êðåöø ìèá" úðéçáá ,äòðëäå
חיזוק רק לא היא המצה (ג�שכלפעולת האד�

ביטול המשכת אלא האלקית), הנפש של השכל
באד�. ושפלות

שע בזהר שאמרו דזה יבואר, בפרק אכילת"[להל� י

" ממצרי� בצאת� ישראל ידעו ה'מצה גדולת �להשכיל "

אלא שכלית, לידיעה הכוונה שלמעלהלאמונהאי�

עני� ביטוי לידי בא שבה המצההביטולמהדעת, (כמו לה'

ה כח ואשר והכנעה), שפלות שבמצהביטול"שענינה "

ב שרשו מצד התהו"הוא החכמה.עול� מ� שלמעלה "

מצה, של זו שפעולה אי� מבאר לכ� שקוד� אלא

תוכ� כללות ע� קשורה באד�, ושפלות ביטול להמשי�

שבני מצרי�, יציאת של הרוחני התוכ� זהו שכ�, החג,
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" לבחינת יבואו "ביטולישראל יתבר�, אליו רצונ�" בטל

רצונו ."מפני

שממשי�:] וזהו

ãàî íéøùå÷î ìàøùé åéä íéøöî úåìâáã òåãé äðäå
íúåãîå íìëù äéäå ,äèîì�לשו "מצרי�", בבחינת

כלומר וגבול", íéìåáâå"מיצר íéøöéîä úðéçáá
.'åë ãøôðå ùé úåéäì íéîøåâä íìåòä úåéîùâ

הכח על ומעלימה מכסה הגשמיות מציאות
שהוא ורגע רגע בכל אותה המקיי� האלקי והחיות
מציאות שעצ� וזהו הגשמיות. של המציאות אמיתית

מאלקות. נפרד ודבר "ישות" הוי הגשמיות

יכול אינו גשמיי� בדברי� השקוע ואד�
ובכ� ה', מאור ופירוד "ישות" של מהרגש להשתחרר
להתקשר יכולת מבלי ב"מצרי�", ה� ומדותיו שכלו

הקב"ה. ע�

נפש� שכוחות במצרי�, בנ"י של מצב� הי' וזה
אצל� הי' לא ובמילא ב"גלות", היו ומדות�) (שכל�

לאלקות. הביטול

ø÷éòåíäéìò äìâðù éãé ìò àåä íéøöî úàéöé
ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá àåäù ,íéëìîä éëìî êìî
êùîð äæ éãé ìòù ,úåìùìúùää øãñî äìòîìù

.ìåèéáä úðéçá íäá
היציאה � הוא מצרי�" "יציאת של הרוחני תוכנה
וכיצד ופירוד. ישות של רגש כל של וגבולי� ממיצרי�
הרי ישות? של שמ� מכל כולו להשתחרר לאד� נית�
בכבודו הקב"ה המלכי� מלכי שמל� ידי על זה
אי� "אור זה נקרא הסוד בתורת לישראל. נגלה ובעצמו
זוהי כלומר, השתלשלות", מסדר שלמעלה סו�
סו�, לו שאי� בעצמו, הקב"ה של ("אורו") התגלותו
העליוני� העולמות מכל מרומ� יתבר� שהוא כפי
בתו� הש� אור שהתגלות (לפי השתלשלות" שב"סדר

סו�"). "אי� ולא וגבול, במדה היא העולמות

.äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå øîàîëå
אי� "אור גילוי ידי על באד� הנוצר זה ביטול על
גילוי זה גדול "ובמורא בהגדה אומרי� ב"ה" סו�
בבני גדול" "מורא פועל שכינה שגילוי שכינה",

זו. עליונה מהתגלות לגמרי שמתבטלי� ישראל,

íéøöéîä ìëî åàöé åæ äàìéò äàøéå ìåèéá éãé ìòå
.'åë úåéîùâá íéøöî úàéöé ïëå ,íéìåáâå

"יראה נקרא שכינה) גילוי (מחמת זה ביטול
ביראה, (כלליות) בחינות שתי שיש כידוע עילאה",
ביניה�: ההבדל ונקודת עילאה", ו"יראה תתאה" "יראה

מעורר שהאד� היראה היא תתאה" ,בעצמו"יראה

טר� אד� וכמו יתבר�, מלכותו עול עליו שמקבל ע"י
רוממות אודות בדעתו מתבונ� הוא המל� להיכל שנכנס

עצמו; הכנת מכח המל� אל שמתבטל עד המל�

על הנופלות והאימה היראה היא עילאה" ו"יראה
מוחו יגיעת פרי יראתו שאי� המל�, לפני בעמדו אד�

" מחמת אלא המל�והתבוננותו לפניוגילוי שבעמדו ,"

ממילא. בדר� ממציאותו מתבטל

ג� ביניה� הבדל יש � מזה במדריגתוכתוצאה

הביטול: ורגש היראה

ידי על הנולדת היראה שהיא תתאה", ב"יראה
רק אלא לגמרי התבטל לא האד� הרי האד�, יגיעת
לרצונו. ושיציית יתבר� מלכותו עול עצמו על קיבל

ב נקראת זו שג�בחינה פירוש, היש", "ביטול ש�
מאלקות נפרדת ומציאות "יש" נשאר הביטול לאחרי

הקב"ה; אל להתבטל עצמו את שכופה אלא

מכ� תוצאה שהיא עילאה", ב"יראה משא"כ
האד� הרי באד�, בהתגלות הוא ב"ה סו� אי� שאור
"ביטול נקראת זו בחינה וכל. מכל כולו מתבטל
מחמת וכל מכל מתבטלת מציאותו שכל במציאות",

שבו. האלקית ההתגלות

המיצרי� מכל היציאה � מצרי� שיציאת ונמצא,
דייקא. עילאה" ב"יראה תלוי' � "מציאות" של וגבולי�

וגבולי�" ה"מיצרי� מכל ישראל בני יצאו וכאשר
ממילא בדר� יצאו הבהמית, והנפש הגו� ישות של
של הגשמי שמצבו כידוע בגשמיות, ג� מצרי� מאר�

הרוחני. במצבו תלוי ישראל ע�

å"שכינה "גילוי íðîàהנה, .äìéì úåöç øçà äéä äæ
ù"îë úåöç íãå÷ äöî úìéëàá äìçú ååèöð
ïåöø ìåèéá úðéçá àåäù ,úöî åìëàú áøòá
,äàúú äàøé úðéçáî êùîðä úåìôùå äòðëäå
äàøéå éåìéâä úðéçáì éìëäå äðëää àåä äæù

.'åë úåöç øçà íäì äìâúðå êùîðä äàìéò
להרגיש היינו � עילאה" ל"יראה להגיע אפשר אי
יתבר� מפניו ולהתבטל בנפש ב"ה סו� אי� אור גילוי
יקבל (שהאד� תתאה" "יראה לפני' להקדי� מבלי �

שבני והיות פשוטה). שמי� מלכות עול עצמו על
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היו לא למטה", מאד "מקושרי� היו במצרי� ישראל
כנ"ל) עילאה ביראה (שתלוי ממצרי� לצאת יכולי�

תתאה. יראה למדריגת תחילה שיגיעו מבלי

"בחינת שהיא מצה, אכילת ציווי תוכ� וזהו
(שקוד� זו מצה שאכילת (כנ"ל), והכנעה" שפלות
"יראה בבחינת שיתעוררו ישראל בבני פעלה חצות)

יתבר�. מלכותו עול עצמ� על ויקבלו תתאה"

שכינה" גילוי זה גדול ל"מורא הכנה היתה וזו
חצות. אחרי לישראל שנתגלה

למשנת (בהמש� יבאר הפרק סו� עד אודות"[מכא� ל

" היא שמצה הזהר דברי את מצה) של הרוחני מיכלאכוחה

בקנהדמהימנותא עולה זה וכיצד אמונה), של (מאכל "

משנת ע� והכנעה:]"אחד ביטול ענינה שהמצה ל

äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî øäæá äöîä '÷ð íâå
ù÷áî åðéàå åìëù ìèáîù ,ìåèéá úðéçá ë"â àåä

.äøåäèä äðåîàá úîàä ïéîàî ÷ø íòè
בבני שנפעל זה ביטול אכילתעני� ידי על ישראל

היא שמצה הזהר דברי ע� אחד בקנה עולה מצה,
לפי האמונה. את מחזקת שהיא דמהימנותא", "מיכלא
האמונה גדר כל שהרי "ביטול", ענינה "אמונה" שג�
מקו� שמכל לתפוס יכול האד� שכל שאי� בדבר הוא

הרימאמי� בשכלו מבי� שהאד� דדבר ההוא, בדבר
את ותפס הבי� שהוא עצמו, כוחות על מבוססת ידיעתו
להודות צרי� כאשר היא האמונה משא"כ הדבר,
בדבר. טהורה אמונה לו שיש אלא והלאה, ממנו שהדבר

.äöî úìéëà úåöî é"ò äîùðá åæ äðéçá êùîðå
úà äéçî íçìäù ìùîî ìéòì øëæðù ã"ò àåäå

.íãàä
ע"י ישראל בבני נמשכו זה וביטול זו אמונה
המחי' גשמי לח� ובדוגמת ע"ד גשמית, מצה אכילת

האד�. את

כח את לחזק הלח� שבכח זה, עני� הובא לעיל [אול�

האלקית,השכל הנפש של ה' בעבודת להוסי� אפילו וכ� ,

שמצה מדגיש כא� ואילו � שלה והתלהבות בהתבוננות

האמונה. את ומחזקת ביטול פועלת

כזאת, מצינו גשמי לח� בסת� שג� שממשי�, וזהו

האמונה:] עני� מעי� באד� שמוליד

àáà úåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù ì"æø ù"î ã"ò àåäå
.'åë íåòèéù ãò

מצה אכילת שפעולת מהזהר, לעיל שהובא וכפי

יודע התינוק שאי� זו כמו היא מצרי� יציאת בעת
דג�. שטוע� עד כלו� ומשכיל

ידיעה אינה אבא לקרות זו ידיעה כיצד ומבאר [והול�

השכל:] מ� שלמעלה התקשרות אלא שכלית

êùîðù ,àáà àøå÷ úåéäì ÷åðéúä úòéãé äðäã
åæ äòéãé ïéà ,íçì íòè íòèù é"ò åá ùãçúðå
åðéà éøäù ,øåîâ úòãå íòèå äðáä úðéçáá åìöà
íòå ,åúåà áåäàì êéøö äîìå åéáà àåä êéà òãåé

.åéáà àøå÷ àåä äæ ìë

åéáàá åìù úåøù÷úää àåä äàéø÷ä åæ àöîðå
íà éë ,åìöà âùåîä úòãå íòè éãé ìò àìù

.ãáìá äøëä úðéçáá
אלא שכלית ידיעה אינה אביו את התינוק ידיעת
"עצ� הב� להיות נפשו, מפנימיות עמוקה התקשרות
נמש� ולפיכ� בטנ� מפרי שנולד ואמו, אביו ע� אחד"

כלל. טע� בלא המולידו למקור בטבעו

,úòãå íòèä ïî äèîì ãàî úåðè÷ úðéçá àéäå
åùôðù ãò ãàî ÷æç àåää úåøù÷úää î"îå

.åéáà ùôðá ãàî äøåù÷
גילוי לידי שבאה כפי הקשר ש"מדריגת" אלא

היא התינוק ולב בקריאהלמטהבמוח הדעת, מ�
בספרי כלל. והבנה שכל בה שאי� "אבא" פשוטה

" בש� זו ידיעה נקראת [קטנותקטנותקבלה אבא"
הבנה; שו� בה שאי� מאחר המוחי�],

הוא זו ידיעה של ומקורה שרשה לאיד�, אבל
אביו. בנפש הקשורה הב� נפש מעומק

éãé ìò ÷åðéúá ùãçúðù àåää úòãäù éðôî åðééäå
,åäúä íìåòî àåäù íçìä ùøùî åùøù íçì íòè
,ì"ðë âùåîä úòãäî äìòîìù äðéçá àåäù

.'åë äîëçäî äìòîì
שפעולה (להמשי�זוונמצא, גשמי לח� של

מעלה למעלה היא אבא") "קורא להיות ההכרה
רק ועוז כח מוסיפי� שה� מאכלי�, סת� מפעולת
בב� נמש� לח� באכילת ואילו האד�, ומדות בשכל

לאביו התקשרות של שכל.שלאכח ע"פ

ביטוי לידי בא בלח� כי הוא, לכ� הסיבה ועומק
גלוי, זהושורשבאופ� שהרי התהו", מ"עול� הלח�

(כנ"ל החכמה מ� למעלה שהוא התהו עול� של ענינו
מ"עול� שבלח� ה"ניצוצות" כלומר, בארוכה);
החכמה. מ� שלמעלה הנפש עומק את מגלי� התהו"
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היו לא למטה", מאד "מקושרי� היו במצרי� ישראל
כנ"ל) עילאה ביראה (שתלוי ממצרי� לצאת יכולי�

תתאה. יראה למדריגת תחילה שיגיעו מבלי

"בחינת שהיא מצה, אכילת ציווי תוכ� וזהו
(שקוד� זו מצה שאכילת (כנ"ל), והכנעה" שפלות
"יראה בבחינת שיתעוררו ישראל בבני פעלה חצות)

יתבר�. מלכותו עול עצמ� על ויקבלו תתאה"

שכינה" גילוי זה גדול ל"מורא הכנה היתה וזו
חצות. אחרי לישראל שנתגלה

למשנת (בהמש� יבאר הפרק סו� עד אודות"[מכא� ל

" היא שמצה הזהר דברי את מצה) של הרוחני מיכלאכוחה

בקנהדמהימנותא עולה זה וכיצד אמונה), של (מאכל "

משנת ע� והכנעה:]"אחד ביטול ענינה שהמצה ל

äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî øäæá äöîä '÷ð íâå
ù÷áî åðéàå åìëù ìèáîù ,ìåèéá úðéçá ë"â àåä

.äøåäèä äðåîàá úîàä ïéîàî ÷ø íòè
בבני שנפעל זה ביטול אכילתעני� ידי על ישראל

היא שמצה הזהר דברי ע� אחד בקנה עולה מצה,
לפי האמונה. את מחזקת שהיא דמהימנותא", "מיכלא
האמונה גדר כל שהרי "ביטול", ענינה "אמונה" שג�
מקו� שמכל לתפוס יכול האד� שכל שאי� בדבר הוא

הרימאמי� בשכלו מבי� שהאד� דדבר ההוא, בדבר
את ותפס הבי� שהוא עצמו, כוחות על מבוססת ידיעתו
להודות צרי� כאשר היא האמונה משא"כ הדבר,
בדבר. טהורה אמונה לו שיש אלא והלאה, ממנו שהדבר

.äöî úìéëà úåöî é"ò äîùðá åæ äðéçá êùîðå
úà äéçî íçìäù ìùîî ìéòì øëæðù ã"ò àåäå

.íãàä
ע"י ישראל בבני נמשכו זה וביטול זו אמונה
המחי' גשמי לח� ובדוגמת ע"ד גשמית, מצה אכילת

האד�. את

כח את לחזק הלח� שבכח זה, עני� הובא לעיל [אול�

האלקית,השכל הנפש של ה' בעבודת להוסי� אפילו וכ� ,

שמצה מדגיש כא� ואילו � שלה והתלהבות בהתבוננות

האמונה. את ומחזקת ביטול פועלת

כזאת, מצינו גשמי לח� בסת� שג� שממשי�, וזהו

האמונה:] עני� מעי� באד� שמוליד

àáà úåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù ì"æø ù"î ã"ò àåäå
.'åë íåòèéù ãò

מצה אכילת שפעולת מהזהר, לעיל שהובא וכפי

יודע התינוק שאי� זו כמו היא מצרי� יציאת בעת
דג�. שטוע� עד כלו� ומשכיל

ידיעה אינה אבא לקרות זו ידיעה כיצד ומבאר [והול�

השכל:] מ� שלמעלה התקשרות אלא שכלית

êùîðù ,àáà àøå÷ úåéäì ÷åðéúä úòéãé äðäã
åæ äòéãé ïéà ,íçì íòè íòèù é"ò åá ùãçúðå
åðéà éøäù ,øåîâ úòãå íòèå äðáä úðéçáá åìöà
íòå ,åúåà áåäàì êéøö äîìå åéáà àåä êéà òãåé

.åéáà àøå÷ àåä äæ ìë

åéáàá åìù úåøù÷úää àåä äàéø÷ä åæ àöîðå
íà éë ,åìöà âùåîä úòãå íòè éãé ìò àìù

.ãáìá äøëä úðéçáá
אלא שכלית ידיעה אינה אביו את התינוק ידיעת
"עצ� הב� להיות נפשו, מפנימיות עמוקה התקשרות
נמש� ולפיכ� בטנ� מפרי שנולד ואמו, אביו ע� אחד"

כלל. טע� בלא המולידו למקור בטבעו

,úòãå íòèä ïî äèîì ãàî úåðè÷ úðéçá àéäå
åùôðù ãò ãàî ÷æç àåää úåøù÷úää î"îå

.åéáà ùôðá ãàî äøåù÷
גילוי לידי שבאה כפי הקשר ש"מדריגת" אלא

היא התינוק ולב בקריאהלמטהבמוח הדעת, מ�
בספרי כלל. והבנה שכל בה שאי� "אבא" פשוטה

" בש� זו ידיעה נקראת [קטנותקטנותקבלה אבא"
הבנה; שו� בה שאי� מאחר המוחי�],

הוא זו ידיעה של ומקורה שרשה לאיד�, אבל
אביו. בנפש הקשורה הב� נפש מעומק

éãé ìò ÷åðéúá ùãçúðù àåää úòãäù éðôî åðééäå
,åäúä íìåòî àåäù íçìä ùøùî åùøù íçì íòè
,ì"ðë âùåîä úòãäî äìòîìù äðéçá àåäù

.'åë äîëçäî äìòîì
שפעולה (להמשי�זוונמצא, גשמי לח� של

מעלה למעלה היא אבא") "קורא להיות ההכרה
רק ועוז כח מוסיפי� שה� מאכלי�, סת� מפעולת
בב� נמש� לח� באכילת ואילו האד�, ומדות בשכל

לאביו התקשרות של שכל.שלאכח ע"פ

ביטוי לידי בא בלח� כי הוא, לכ� הסיבה ועומק
גלוי, זהושורשבאופ� שהרי התהו", מ"עול� הלח�

(כנ"ל החכמה מ� למעלה שהוא התהו עול� של ענינו
מ"עול� שבלח� ה"ניצוצות" כלומר, בארוכה);
החכמה. מ� שלמעלה הנפש עומק את מגלי� התהו"



c"agעו i`iyp epizeax zxezn

,'åë âùåîä úòãäî äèîìù äðéçáá êùîð ïëìå
.ãàî ÷æç úåøù÷úää ïë ìòå

היא הנפש של זה עומק התגלות שראשית אלא
התינוק כקריאת הדעת, מ� שלמטה פשוטה התקשרות
מאד חזקה התקשרות טמונה זו קריאה שבתו� "אבא",

הנפש. עומק שמצד

øäæá '÷ðù ,äöîã äåöî úìéëà ïéðòá ïë åîëå
úòãäå äøëää àéä äðåîàäù ,àúåðîéäîã àìëéî

.ä"á÷äá úåøù÷úääå
קשר גילוי בב� פועלי� גשמי ודג� שלח� כש�
ודעת טע� פי על שלא קשר שזהו � אביו ע� הנפשי
הקב"ה, ע� האד� נשמת שבי� הקשר בעני� הוא כ� �
באו הזה, הנפשי הקשר גילוי פועלת מצה פ�שאכילת

בהש�. פשוטה" "אמונה של

äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìàøùé ìëå
àì 'éåä éðà áéúëãë ùîî íìåòä àøáðù íãå÷

.'åë éúéðù
מ� למעלה היא בהש� שהאמונה הטע� עומק
היא בהש� ישראל בני שאמונת לפי הוא השכל,
ונשא ר� יתבר� שהוא כפי ובעצמו בכבודו בהקב"ה
אינה העולמות כל שבריאת עד העולמות, מכל לגמרי

יתבר�. בו שינוי שו� פועלת

נברא שלא עד הוא "אתה שאומרי� מה שזהו
ממש הוא "פירוש � כו'" משנברא הוא אתה העול�
שכמו . . שניתי לא ה' אני כדכתיב שינוי, שו� בלי
כ� הברא�, קוד� ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי'

שברא�". אחר ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא

כלל עלמי� בגדר אינו יתבר� שהוא לפי והיינו
ש� אי� וכאילו חשיבי ממש "כלא קמי' כול� ולפיכ�

כלל". עולמות

óåñ ïéà éë ,ïåéìò úòã úðéçáî àåä åæ äëùîäå
êùîð ïëìå ,'åë äîëçäî äìòîì àåä ä"á

.äðåîà úðéçáá ùáìúîå
ידיעה אינה בהקב"ה זו וידיעה אמונה לפיכ�
הוא ב"ה" סו� "אי� של ועצמותו מהותו כי שכלית,
ע"י תפיסא בגדר ואינו לגמרי החכמה מ� למעלה
(שהיא עליו�" "דעת בש� נקראת זו אמונה � חכמה

החכמה). מ� למעלה

ג� ממש, ישראל בכל היא זו ידיעה לאיד�, [אבל
פשוטה אמונה היא שאצל� אלא שבפשוטי�, בפשוט

(שלמטה "אבא" התינוק קריאת כמו הדעת, מ� למטה
בדבור אומר מישראל אחד שכל "כמו השכל), מ�
הטע� בהרחבת זה שאי� אע"פ וכה"ג כו' מלכנו אבינו
הנשמות, תולדות כל מקור שהוא אבינו שהוא אי�

אבא"]. שקורא כתינוק אבינו אומר מ"מ

íçìä éøäù ,àúåðîéäîã àìëéî àéä äöîä êëìå
úåéäì ÷åðéúä úòéãé ïéðòî ì"ðë ,åæ äðéçáî åùøù

.'åë íçìä é"ò àáà àøå÷

íçìäî êùîðù ,æ"äåò ïéðò úìëùäá åäæù àìà
.úåéîùâä õøàî êùîðä éîùâ

(מצד באביו וההכרה הידיעה עני� בא גשמי בלח�
גשמי בעני� רק ביטוי לידי התהו) בעול� הלח� שורש
דורשת אינה זו שידיעה � הזה") עול� עני� ("השכלת

של .ביטולעני�

ìá íðîàçñôá äöîã íçהביטול תכונת בה שיש
"õøàבגילוי, úðéçáî çëä ùáìúîå êùîð

,"äðåéìòשבה העליוני� שהאורות רוחנית, אר� היינו
ממש, בהתגלות êéùîîäה� ,íçì àöé äðîîù

àáà" úà úåø÷ì òãéù ,ùîî úå÷ìàá åæ äðéçá
ùôðä éåöéî ãò ä÷æç úåøù÷úäá 'åë "íéîùáù

.ùîî äâùäå ìëùá âéùî åðéàù óà ,'åë

.ìåèéá úðéçá åäæå
שג� (א� אביו את התינוק ידיעת בי� הבדל יש
שהיא באלקות להאמונה שכל) ע"פ שלא קשר הוא

שהקב"הביטול"בחינת היא בנ"י שאמונת מאחר ,"

לבדו ו"הוא מהחכמה", למעלה "הוא ובעצמו בכבודו
(כנ"ל) ממש" העול� שנברא קוד� שהי' כמו הוא
האמונה ולפיכ� במציאות; בטל הכל ית' וקמי'
הביטול תכונת בה שיש מצה ע"י רק נפעלת באלקות

(כנ"ל).

ë"â êùîð äæîå,�האד êðåöø"בעבודת ìèá" úðéçá
çë åäæù ,äéäú ìëì øôòë éùôðå ,úåìôù úðéçáå

.ì"ðä "íçì àöé äðîîù õøà" úðéçá
הביטול כח על מורה עלי' דשי� שהכל "אר�"
באד� הממשי� לח�" "יצא ממנה ולפיכ� והשפלות,
פועל גשמי שלח� אלא ושפלות. ביטול של כח
והמצה אבא), תינוק (כקריאת גשמי בעני� "ביטול"
ונפשי רצונ�", "בטל הש�, בעבודת ביטול פועלת

הנ"ל: תתאה יראה היא תהי', לכל כעפר

b wxt mini zyy d"c

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡'מאצי רו"ש בבחי' למעלה שמבואר מה כל הנה
יתכ� לא כנ"ל הדולק וכאש בגו� כנשמ' שזהו לבי"ע
כי המאציל מעצמות שנאצלו עצמ� דאצי' בע"ס לומר כזה
בי� ההפרש וידוע כלל, אש בש� ולא אור בש� נקראו הרי
הוא והאש שמאיר ההארה עני� רק אינו שהאור לאש אור
לעלות האש שטבע כמו אמנ� כו', בדליקה ומכלה השור�
ג� המאיר באור ג� הוא כ� כנ"ל כא' ויריד' עלי' וכולל
שהוא למקורו והתכללו' עלי' בו יש אבל מתפשט שאורו
הסתלקות וירידה עלי' בחי' באור שיש ומה המאור, עצ�
דאצי' ברו"ש (כנ"ל מקורו מכח ג"כ בא זהו והתפשטות
המאציל עצמו' שהוא כו') דבריאה רו"ש מקור שממנו
שההתפשטות רק והתפשטו', הסתלקו' בבחי' שהאציל
נמש� שבתחלה מטי ולא מטי ונק' להסתלקו' תחלה
ומתפשט וחוזר ומסתלק חוזר ומיד אור להאיר ומתפשט

ו מ�ונסתלק למטה מלמעלה שהוא כידוע מול"מ זהו
בחי' ג"כ כבר הנאצל באור בא שמזה המקבל אל המשפיע
תחלה במאור האור והתכללו' הסתלקו' בחי' א� רו"ש

וד"ל. וכנ"ל בהתפשטו' ומאיר חוזר ואח"כ
‰ÏÁ˙Â�בש שנק' דאצי' ע"ס בחי' שרש להקדי� יש

המאור לגבי לה� כלל ערו� שאי� אי� אורות
במשל הנ"ל הבורא ע� לבריא' ערו� משאי� יותר והיינו
כמו שזהו האצי' עני� בפי' ידוע דהנה בנר. הדולק אש
נאצל ממש משה של דרוחו הזקני' על הרוח מ� ויאצל
אי� ודאי אבל ויתנבאו, הרוח עליה� ותנח וכתי' עליה�
רק זהו כי משה של רוחו לגבי עליה� שנחה להרוח ערו�
מגדול נבדל קט� כחלק גדול דילוג בבחי' רוח אצילו'
כח שהניח הפועל כח עד"מ כמו בער� הרבה ממנו ורחוק
בו נשאר שלא הימנו ידיו שמסלק הנפעל בדבר מצומצ�
ער� יוב� וכ� כו', הפועל כח מעצ� לבד הרשימו כח רק
ונבדל רחוק שהוא המאציל עצמות מכח שבא הנאצל אור
מעצמו' האור ונתרחק עצמותו כח שסילק לאחר בער�
אור להאיר המאציל מעצמו' שמאיר ואע"פ כו', המאור
לבד כחו רוש� שנשאר בעשי' הפועל כח כמו זהו בנאצל

האד� מעצ� ומובדל שרחוק אד� של שמו כמו או כנ"ל,
דאור ע"ב כש� כו' דשמי' רזא נק' דאצי' ע"ס וכ� כידוע,
דילוג בבחי' והוא המאציל מעצמו' שנאצל כו' החכמ'
אי� יותר וא"כ כנ"ל, נבדלת עשי' בבחי' וכמו המדרג'
הבורא לגבי הנברא מער� המאציל לגבי לנאצל ערו�
הנפעל בתו� אלקי הפועל כח עכ"פ מאי� יש שהבריא'
אורות ה� דאצי' אורו' אבל כו' הדולק אש במשל כנ"ל
בעצמו' ונכלל תמיד שמסתלק מורכבי' שבלתי פשוטי'
בתחלת זהו א� כו', מהו"ת בלי מ"ה בלי ע"ס פי' וזהו
מציא' להיו' שהאיר כמו המאציל מעצמו' שמאיר ההארה
שבא"ס החכמ' מעצ� נבדלת הארה רק דאינו החכמ' אור
שיי� לא הספי' בכל וכ� כו' ידיעא בחכמ' ולא חכי� שנק'
מהו"ת בלי מ"ה בלי ע"ס שנק' מאחר כלל רו"ש בחי' בזה
אבל כו', מורכב הבלתי כאור בעצמו' ביטול� מטע� כלל
ומציאות במהות דאצי' לע"ס והמשי� האיר שכבר לאחר
כמו בכלי� מלובשי' דע"ס האורו' כאשר והיינו מה דבר
תקוני� בש� שנק' כו' ימינא דרועא חסד מוח"א חכמ"ה
העל� מ� שנאצלו דלאחר רו"ש, בחי' בזה יתכ� אזי
בזה יפול שוני� מכלי� בכלי� בפ"ע מהו' לגילוי העצמו'
וחוזר הכלי מ� האור שעולה היינו כו' שוב ומיד רצוא עני�
ופתילה בשמ� האור כדמיו� כו' ועולה וחוזר בכלי ונח
כלל רו"ש בחי' יתכ� לא עדיי� כלי בלא אור (אבל כנ"ל
עצמו' מכח בא זה ורו"ש כנ"ל), כו' ונכלל בטל תמיד אלא
עצמו' שמצד מפני והיינו מול"מ בבחי' שמשפיע המשפיע
אורו מסלק הזאת השפע מ� בער� שנבדל המשפיע
יחפו� ותחלה ויאיר, יטיב הוא חסד שחפ� ומצד לעצמותו
האור את ומסלק חוזר ומיד מטי בחי' וזהו ויאיר בחסד
ומזה כו', ומאיר וחוזר אור� מקור ויחש� מטי לא שנק'
בעצמו' להכלל רצוא בחי' בכלי שהוא כמו בנאצל יומש�
שוב ובחי' המשפיע, מ� אחרו� שבא מטי לא בחי' מצד
חות� (כמו דמשפיע מטי בחי' מכח בא בכלי להתפשט
כ� אחרו� בנחת� בא ראשו� בחות� שבא דמה המתהפ�

וד"ל). אחרו� במקבל בא ראשו� שבמשפיע מה

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
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Í‡'מאצי רו"ש בבחי' למעלה שמבואר מה כל הנה
יתכ� לא כנ"ל הדולק וכאש בגו� כנשמ' שזהו לבי"ע
כי המאציל מעצמות שנאצלו עצמ� דאצי' בע"ס לומר כזה
בי� ההפרש וידוע כלל, אש בש� ולא אור בש� נקראו הרי
הוא והאש שמאיר ההארה עני� רק אינו שהאור לאש אור
לעלות האש שטבע כמו אמנ� כו', בדליקה ומכלה השור�
ג� המאיר באור ג� הוא כ� כנ"ל כא' ויריד' עלי' וכולל
שהוא למקורו והתכללו' עלי' בו יש אבל מתפשט שאורו
הסתלקות וירידה עלי' בחי' באור שיש ומה המאור, עצ�
דאצי' ברו"ש (כנ"ל מקורו מכח ג"כ בא זהו והתפשטות
המאציל עצמו' שהוא כו') דבריאה רו"ש מקור שממנו
שההתפשטות רק והתפשטו', הסתלקו' בבחי' שהאציל
נמש� שבתחלה מטי ולא מטי ונק' להסתלקו' תחלה
ומתפשט וחוזר ומסתלק חוזר ומיד אור להאיר ומתפשט

ו מ�ונסתלק למטה מלמעלה שהוא כידוע מול"מ זהו
בחי' ג"כ כבר הנאצל באור בא שמזה המקבל אל המשפיע
תחלה במאור האור והתכללו' הסתלקו' בחי' א� רו"ש

וד"ל. וכנ"ל בהתפשטו' ומאיר חוזר ואח"כ
‰ÏÁ˙Â�בש שנק' דאצי' ע"ס בחי' שרש להקדי� יש

המאור לגבי לה� כלל ערו� שאי� אי� אורות
במשל הנ"ל הבורא ע� לבריא' ערו� משאי� יותר והיינו
כמו שזהו האצי' עני� בפי' ידוע דהנה בנר. הדולק אש
נאצל ממש משה של דרוחו הזקני' על הרוח מ� ויאצל
אי� ודאי אבל ויתנבאו, הרוח עליה� ותנח וכתי' עליה�
רק זהו כי משה של רוחו לגבי עליה� שנחה להרוח ערו�
מגדול נבדל קט� כחלק גדול דילוג בבחי' רוח אצילו'
כח שהניח הפועל כח עד"מ כמו בער� הרבה ממנו ורחוק
בו נשאר שלא הימנו ידיו שמסלק הנפעל בדבר מצומצ�
ער� יוב� וכ� כו', הפועל כח מעצ� לבד הרשימו כח רק
ונבדל רחוק שהוא המאציל עצמות מכח שבא הנאצל אור
מעצמו' האור ונתרחק עצמותו כח שסילק לאחר בער�
אור להאיר המאציל מעצמו' שמאיר ואע"פ כו', המאור
לבד כחו רוש� שנשאר בעשי' הפועל כח כמו זהו בנאצל

האד� מעצ� ומובדל שרחוק אד� של שמו כמו או כנ"ל,
דאור ע"ב כש� כו' דשמי' רזא נק' דאצי' ע"ס וכ� כידוע,
דילוג בבחי' והוא המאציל מעצמו' שנאצל כו' החכמ'
אי� יותר וא"כ כנ"ל, נבדלת עשי' בבחי' וכמו המדרג'
הבורא לגבי הנברא מער� המאציל לגבי לנאצל ערו�
הנפעל בתו� אלקי הפועל כח עכ"פ מאי� יש שהבריא'
אורות ה� דאצי' אורו' אבל כו' הדולק אש במשל כנ"ל
בעצמו' ונכלל תמיד שמסתלק מורכבי' שבלתי פשוטי'
בתחלת זהו א� כו', מהו"ת בלי מ"ה בלי ע"ס פי' וזהו
מציא' להיו' שהאיר כמו המאציל מעצמו' שמאיר ההארה
שבא"ס החכמ' מעצ� נבדלת הארה רק דאינו החכמ' אור
שיי� לא הספי' בכל וכ� כו' ידיעא בחכמ' ולא חכי� שנק'
מהו"ת בלי מ"ה בלי ע"ס שנק' מאחר כלל רו"ש בחי' בזה
אבל כו', מורכב הבלתי כאור בעצמו' ביטול� מטע� כלל
ומציאות במהות דאצי' לע"ס והמשי� האיר שכבר לאחר
כמו בכלי� מלובשי' דע"ס האורו' כאשר והיינו מה דבר
תקוני� בש� שנק' כו' ימינא דרועא חסד מוח"א חכמ"ה
העל� מ� שנאצלו דלאחר רו"ש, בחי' בזה יתכ� אזי
בזה יפול שוני� מכלי� בכלי� בפ"ע מהו' לגילוי העצמו'
וחוזר הכלי מ� האור שעולה היינו כו' שוב ומיד רצוא עני�
ופתילה בשמ� האור כדמיו� כו' ועולה וחוזר בכלי ונח
כלל רו"ש בחי' יתכ� לא עדיי� כלי בלא אור (אבל כנ"ל
עצמו' מכח בא זה ורו"ש כנ"ל), כו' ונכלל בטל תמיד אלא
עצמו' שמצד מפני והיינו מול"מ בבחי' שמשפיע המשפיע
אורו מסלק הזאת השפע מ� בער� שנבדל המשפיע
יחפו� ותחלה ויאיר, יטיב הוא חסד שחפ� ומצד לעצמותו
האור את ומסלק חוזר ומיד מטי בחי' וזהו ויאיר בחסד
ומזה כו', ומאיר וחוזר אור� מקור ויחש� מטי לא שנק'
בעצמו' להכלל רצוא בחי' בכלי שהוא כמו בנאצל יומש�
שוב ובחי' המשפיע, מ� אחרו� שבא מטי לא בחי' מצד
חות� (כמו דמשפיע מטי בחי' מכח בא בכלי להתפשט
כ� אחרו� בנחת� בא ראשו� בחות� שבא דמה המתהפ�

וד"ל). אחרו� במקבל בא ראשו� שבמשפיע מה

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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כיÔÈ�Ú‰Âב) הוא לא"ק האצי' אור בחי' בי� ההפרש כי
התלבשות בבחי' ומאיר הבא האור הוא האצי'
בבי"ע, מתלבשי� דז"א כלי� דל' וכנודע רבי� והעלמי�
בעשי' והחיצוניי� ביצי', והתיכוני� בבריאה, הפנימי'
המקבלי� פנימי' בבחי' ממש מאירה היא זו והארה
בתוכיות� ומאיר שמתלבש ע"י דעשי' הנמצאי� להחיות
בשמי� נצב דבר� ה' לעול� דכתיב מאמרות העשרה שז"ס
יפלא וא"כ (פ"א) ח"ב בלק"א כדפי' פ"ט) קי"ט (תלי�
אינה זו שהארה לפי הטע� אבל פירוד, בבחי' העשי' למה
רבי� בלבושי� מתעלמת אלא בעצמותה שהיא כמו מאירה
עד"מ. יראנה לא עכ"ז המקבל ממנה שיחי' שאע"פ עד
ע"י שלא האצי' לקבל הוא בשבת העילוי עני� ואמנ�
בפנימי' מתלבש האצי' שאור לפי ועכ"פ כ"כ העלמי�
ויוכל אורו מונעי� הקליפות אי� ע"כ לבושי� ע"י המקבל

שמצינולהא כמו בו נמצאת הערלה בהיות ג� באד� יר
גילוי עני� הוא והנבואה שנמול טר� ג� נביא אברה� שהי'
מהטבע שלמעלה ית' אלקותו גילוי לחזות האצי' הארת
בה� הנה רבי� בלבושי� להתלבש שיוכל מאחר כי דעשי'
כ� וכמו כנ"ל ערלה הנק' מהקליפות מתעל� יהי' יד� ועל
החיצוני' מהיכלות הנמשכי� הגוי� בי� השבת שומרי� אנו
אחיו שמתו ישראל הערל (וג� האצי' גילוי הוא והשבת
ע"י שזהו אלא השבת) בשמירת ישנו מילה מחמת
רעוא הנק' ית' רצונו שהוא א"ק בחי' משא"כ לבושי�,
בלבושי� התלבשות בבחי' מאיר איננו אשר רעוי� דכל
שוה הוא כי כאחד ועשי' אצי' שכולל וכמשנת"ל והעלמי�
מקי� בבחי' הוא הארתו אלא מה� ומופלא שניה� ומשוה
הרי האצי' אור משא"כ בעשי' מסתיימי� א"ק רגלי ולכ�
הארת עני� כי הוא והטע� וכו' לבריאה בינו מס� יש
ע"י כ"א א"א וזה המקבל בתוכיות להתלבש הוא האצי'
לכול� מקי� הוא א"ק משא"כ כנ"ל והעלמו' מסכי�
להמשי� בעוה"ז האד� תורת היא זאת אמנ� יחד, וכולל�
העל� כשימשי� ולזאת הגילוי אל מההעל� אלקות גילוי
שיאיר לומר ורצונו האד� ובנפש בבי"ע גילוי לידי דא"ק
עכ"פ אז הנה כנ"ל מקי� בבחי' ולא ממש גילוי בבחי'
מתלבש אורו שאי� מאחר כי הקליפות להעביר מצטר�
הנה הלבושי� יכילוהו לא אשר א"ס בחי' הוא כי בלבושי'
אורו מונעי� ה� וג� ממנו הקליפות ייהנו כ� יאיר א�

ואי� ט"ז) נ' (תלי� כו' ל� מה אלקי� אמר לרשע כי באמת
ולזאת א') ה' (סוטה א' בעול� לדור יכולי� והוא אני
מאיר שנת"ל כפי הקליפות ומעבירי� הערלה כשכורתי�
וקדוש טהור גופו נעשה כי הנולד ישראל בב� א"ק הארת
כפי אבי"ע ע"י הנ"ל א"ק מבחי' בנפשו עילוי תוס' להאיר
וזהו באצי' תחלה נמשכת הזאת ההארה כי נשמתו שרש
ה� המילה שע"י דא"ק ממ"ה שנמשכי� ה"ח גילוי עני�
הפריעה ע"י ואח"כ הגלוי במקו� דז"א בנו"ה מתגלי�
ולזאת האד�, בנפש ג"כ שמאיר עד למטה ומש� ביסוד
מל� שרש שש� א"ק מבחי' היא כי דוקא בשמיני המילה
והוא הנ"ל דא"ק שממצחא מ"ה ש� שהוא הדר השמיני
שביעי הנק' מבחי' שהוא שבשבת אלקות מגלוי למעלה
היא והשביעית והירידה המעשה ימי ה� ימי� ששת כי
ג') ב' (בראשית וגו' שבת בו כי כדכתיב למעלה העלי'
בחי' עני� הוא והמעלה המוריד ושורש� מקור� אמנ�
הכוונה וזוהי כנ"ל, השמיני מל� דא"ק מ"ה דש� השמינית
אתעדל"ע בחי' היא שהמילה פ"א ח"ב לעיל שאמרנו במה
שע"י מ"ע שאר כמו אינה כי מאתעדל"ת שלמעלה
משא"כ עד"מ שלמעלה אתרוג בחי' מתעורר האתרוג
שא"א נעלה מאד גבוה מבחי' הוא שהגילוי במילה
ע"י כ"א כלל למטה כלי לו אי� כי זה בדר� לעוררה
יאיר ומעצמו ממילא הערלה היא והמנגד המונע העברת
ממ"ע למעלה שה� הל"ת בעני� במ"א (וכמ"ש אורו
על כ"א מ"ע שו� על כרת חייבי� אי� שלכ� לומר ואפשר
יאכל לא ערל וכל כתיב בפסח וג� ופסח מילה מלבד ל"ת
לגמרי הנפש שתכרת הכרת כי מ"ח) י"ב (שמות בו
בחי' שרשה בשרש שמגיע הפג� ע"י אלא אינה משרשה
שעשה המצות וכל והמ"י) אד�, קרוי� את� כי א"ק
(ד� דנדרי� ספ"ג וכדאי' שמל עד תמי� נק' לא אאע"ה
משלימותא ההארה היא שהתמימות משו� א') ל"ב
המילה ע"י וזהו ההשתלשלות כל הכולל א"ק בחי' דכולהו
אבל כנ"ל תחלה לו הי' שמאצי' הנבואה משא"כ דוקא
קרוי� את� כי אד� נק' ואז למול נצטוה זו הארה לגלוי
כנ"ל שבה� דא"ק ההארה ע"ש א') ס"א (יבמות אד�
ע"ש, בראשית בסדר ורבי' פרי' מצות בעני� ג"כ וכמ"ש
היו� מצו� אנכי אשר הזאת המצוה כי ע"פ בתורה נת' וג�

ע"ש: י"א) ל' (דברי� כו' נפלאת לא
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השבחי�Ê"ÈÙÚÂ[נא)] עני� את106יוב� משבחי� שהיו
הפנימי שפע שיתעורר בכדי הוא רשב"י
מאחר כי תורתו, פנימיות בחי' הגילוי אל מהעל� לצאת
שה� בחי', ב' בו יש ע"כ א"כ ביניה� הממוצע הי' שהוא

שי ורצו ואר�, י� בחי' שבוב' י� מבחי' ג� בה� ומש�
הוי בעני� כנ"ל הוא העני� וביאור כו'. ההעל� בחי' היינו
מבחי' מקבל שהוא מה הוא זו שבחי' לאריות זנב
דאצי' דרגי� דכל סופא בחי' סו� י� וכעני� ממנו, שלמעלה
רשב"י בעני� יוב� כ� האצי', שפע כל בו מעלי� הוא והי�
ה"ה איתני�, הנק' להתנאי� אית� בחי' בי� הממוצע שהי'
והיינו דחכ', הקדמוני י� מבחי' שפע כל בתוכו מעלי�
בחי' הוא ואח"כ תחילה, עצמו שלצור� ההעל� בחי'
שזהו גילוי, להיות יוכל זה העל� שאחר בכדי ההעל�
אח"כ, אר� להיות שיוכל סיבה הוא והי� ואר�, י� בחי'
ההעל� בחי' אבל הגילוי, סיבת שהוא ההעל� בחי' שזהו
אינו זה עצמו לצור� קבלתו אור המעלי� עצמו בו אשר
שמשבחי� והשבח ההילול ע"י אמנ� לגילוי. כלל שיי�
מבחי' ג� לה� שיושפע המשפיע שפע נתעורר עי"ז אותו,
אית� בחי' בי� ממוצע היותו ומפני ג"כ, עצמו שלו ההעל�
קל הרגש איזהו לאמר כלל שיי� הי' לא לכ� דחכמה, מ"ה
כמ"ש ינחלו חכמי� כבוד שהרי השבחי� מעני� ח"ו

לה�107במ"א שיומש� אותו עוררו השבחי� ע"י ומ"מ ,
האזרחי, אית� וזהו כו'. עצמו שלצור� ההעל� מבחי'
הוא שאזרח פי' והרמ"ז תושב. שפי' כאזרח כגר מלשו�
ע"מ והסתירה לסתור, ע"מ התהו בני� כי ע"ב, ש� בחי'
ע"ב ש� אבל החדש, מ"ה ש� התיקו� בחי' ע"י לבנות
על הגהות דתר�"ב אנכי ראה בד"ה וע' אזרח, בחי' הוא

בהקיצור א"ק.108הלקו"ת בחי' הוא ע"ב שש� ש�

Ê"ÙÚÂיהודה שר' אותו ששיבחו השבחי� עני� ג"כ יוב�
שבת לי' קרי הוא109הוה השבת שכמו והיינו ,

וכנודע היא קדש כי השבת את ושמרת� וכמ"ש קדש
תבואו כי מ"ש וע"ד החול, ימי בששת כח נות� שהשבת
תבואו כי מיד שמשמע וגו', שני� שש ושבתה האר� אל
ע"ז נת' א� תחלה, שני� השש היו ובאמת ושבתה,
לכ� שני� בהשש כח נותנת השמיטה שביתת כי שלהיות

ושבתה תבואו כי בד"ה בלק"ת ע' תחלה, ושבתה ,110נאמר

(למ"ד) נדפס שלא ושבתה תבאו כי וכ"ה111ובד"ה .

ד' ומיו� שבתא, בתר הוא ד' יו� שעד וכנודע בשבת,
הנות� הוא הוא שבת שכל והיינו שבתא, קמי הוא ואיל�
התנאי' בי� ממוצע שהי' רשב"י ועד"ז ולאחריו. לפניו כח
משה, עד איש מפי איש סמוכי� שהיו ע"ש אית� שנק'

ידו את וסמ� בד"ה נת' כי שעני�112וא� העולה ראש על
גשמי דבר בחי' בידי� צ"ל ולכ� הכח, נתינת הוא הסמיכה
אית� דבחי' הפנימי שפע שיומש� בכדי מ"מ יעו"ש, דוקא
ונת' מ"ה כ"ח הוא חכמה כי והיינו דחכ', שפע בחי' שהוא
הבינה, ע� יחודה בחי' זהו שבחכ' כ"ח שבחי' בפרד"ס
לגבי החכ' ביטול בחי' זהו שבחכמה מ"ה בחי' אבל

שזהו113הכתר מהשתלשלו' שלמעלה בחי' זהו כי ולהיות ,
ובד"ה זו מצה בד"ה בלק"ת שנת' דאבא, מוחי� בחי'

תשבית ולא ובד"ה ה�114פקודי דאבא מוחי� שבחי' ,

בכדי לזאת אי ופי"ח, פ"ג בסש"ב וע' מהשתל', למעלה
שבת, לי' קרי לזה הפנימי שפע בחי' ג� עליו שיומש�
החצר שער שלכ� כו' הפנימי' בחי' הוא שבת כמו והיינו
וביו� המעשה ימי ששת יהי' סגור קדי� הפונה הפנימי'
ע"י לה� שיומש� הממוצע הי' רשב"י כ� יפתח, השבת

כו'. דחכמה דמ"ה הפנימי שפע מבחי'

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

(106migayd oipr oaei f"itreבד"ה בקיצור ראה לקמ� בהבא :

מעורר השבחי� ידי על וג� רנז: ע' ש� ויקרא באוה"ת חדא זימנא
(באו"א) וראה הגילוי. אל ההעל� מ� לבוא בהעל� שבכח החכמה
החברייא של מ"� ההעלאת עני� וז"ל: רצט, ע' ש� תרכ"ז בסה"מ
כו' רשב"י נשמת את להגביה בכדי הוא תורתו בעסק אותו ששיבחו
לקשרו אותו העלו תורתו בעסק רשב"י את ששיבחו השבחי� ע"י

תורתו. בעסק כו' הוי' דבר בחי' אוא"ס שישרה ב"ה באוא"ס
(107y"nk elgpi minkg ceak ixdy . .xn`l llk jiiy 'id `l

`"naסידור שכא. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ג. כז, אחרי לקו"ת ראה :
ע' ז) (כר� תצוה אוה"ת ג. עג, ח"א תשובה שערי ב. קל, דא"ח ע�
עו. עג. ע' תר"ל סה"מ ג� וראה ב. קעט, מצותי� דר� ואיל�. ב'תשנב

(108xeviwda . .a"jxzc ikp` d`x d"ca'ע ראה באוה"ת נדפס :
הנחלי�. כל בסד"ה לעיל הובא רח. ע' תרכ"ו סה"מ ג� וראה תרלו.

(109zay 'il ixw . .k"b oaei f"treראה זו בפיסקא לקמ� בהבא :

ש. ע' ש� תרכ"ז בסה"מ (באו"א)
(110dzaye e`eaz ik d"ca z"wla.ד מ, בהר פ' :

(111(c"nl) qtcp `ly dzaye e`eaz ik d"cae'ע תר"ל סה"מ :

קלז�ח. ס"ע קלב.
(112eci z` jnqe d"ca.(רלג�ד ע' (לעיל תרל"א :

(113xzkd iabl . .dnkgay d"n . .dpiad mr . .'kgay gkראה :

ד"ה לעיל מג). (ע' ופל"ב כט). (ע' פכ"ה תרל"ז וככה המש� בארוכה
הבאה]. בהע' בהנסמ� ג� [וראה ארו�. ועשו

(114ziayz `le d"cae icewt d"cae ef dvn d"ca z"wlaד"ה :

ג, פקודי בלקו"ת פקודי אלה וד"ה ואיל�. ד יא, צו בלקו"ת זו מצה
סה"מ ג� וראה ג. ד, ויקרא בלקו"ת תשבית לא וד"ה ואיל�. סע"ג

קנו. וס"ע קנב. ע' ח"א תרל"ג וש"נ. רטז. ע' ח"א תרל"ב
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l`eny zxez

השבחי�Ê"ÈÙÚÂ[נא)] עני� את106יוב� משבחי� שהיו
הפנימי שפע שיתעורר בכדי הוא רשב"י
מאחר כי תורתו, פנימיות בחי' הגילוי אל מהעל� לצאת
שה� בחי', ב' בו יש ע"כ א"כ ביניה� הממוצע הי' שהוא

שי ורצו ואר�, י� בחי' שבוב' י� מבחי' ג� בה� ומש�
הוי בעני� כנ"ל הוא העני� וביאור כו'. ההעל� בחי' היינו
מבחי' מקבל שהוא מה הוא זו שבחי' לאריות זנב
דאצי' דרגי� דכל סופא בחי' סו� י� וכעני� ממנו, שלמעלה
רשב"י בעני� יוב� כ� האצי', שפע כל בו מעלי� הוא והי�
ה"ה איתני�, הנק' להתנאי� אית� בחי' בי� הממוצע שהי'
והיינו דחכ', הקדמוני י� מבחי' שפע כל בתוכו מעלי�
בחי' הוא ואח"כ תחילה, עצמו שלצור� ההעל� בחי'
שזהו גילוי, להיות יוכל זה העל� שאחר בכדי ההעל�
אח"כ, אר� להיות שיוכל סיבה הוא והי� ואר�, י� בחי'
ההעל� בחי' אבל הגילוי, סיבת שהוא ההעל� בחי' שזהו
אינו זה עצמו לצור� קבלתו אור המעלי� עצמו בו אשר
שמשבחי� והשבח ההילול ע"י אמנ� לגילוי. כלל שיי�
מבחי' ג� לה� שיושפע המשפיע שפע נתעורר עי"ז אותו,
אית� בחי' בי� ממוצע היותו ומפני ג"כ, עצמו שלו ההעל�
קל הרגש איזהו לאמר כלל שיי� הי' לא לכ� דחכמה, מ"ה
כמ"ש ינחלו חכמי� כבוד שהרי השבחי� מעני� ח"ו

לה�107במ"א שיומש� אותו עוררו השבחי� ע"י ומ"מ ,
האזרחי, אית� וזהו כו'. עצמו שלצור� ההעל� מבחי'
הוא שאזרח פי' והרמ"ז תושב. שפי' כאזרח כגר מלשו�
ע"מ והסתירה לסתור, ע"מ התהו בני� כי ע"ב, ש� בחי'
ע"ב ש� אבל החדש, מ"ה ש� התיקו� בחי' ע"י לבנות
על הגהות דתר�"ב אנכי ראה בד"ה וע' אזרח, בחי' הוא

בהקיצור א"ק.108הלקו"ת בחי' הוא ע"ב שש� ש�

Ê"ÙÚÂיהודה שר' אותו ששיבחו השבחי� עני� ג"כ יוב�
שבת לי' קרי הוא109הוה השבת שכמו והיינו ,

וכנודע היא קדש כי השבת את ושמרת� וכמ"ש קדש
תבואו כי מ"ש וע"ד החול, ימי בששת כח נות� שהשבת
תבואו כי מיד שמשמע וגו', שני� שש ושבתה האר� אל
ע"ז נת' א� תחלה, שני� השש היו ובאמת ושבתה,
לכ� שני� בהשש כח נותנת השמיטה שביתת כי שלהיות

ושבתה תבואו כי בד"ה בלק"ת ע' תחלה, ושבתה ,110נאמר

(למ"ד) נדפס שלא ושבתה תבאו כי וכ"ה111ובד"ה .

ד' ומיו� שבתא, בתר הוא ד' יו� שעד וכנודע בשבת,
הנות� הוא הוא שבת שכל והיינו שבתא, קמי הוא ואיל�
התנאי' בי� ממוצע שהי' רשב"י ועד"ז ולאחריו. לפניו כח
משה, עד איש מפי איש סמוכי� שהיו ע"ש אית� שנק'

ידו את וסמ� בד"ה נת' כי שעני�112וא� העולה ראש על
גשמי דבר בחי' בידי� צ"ל ולכ� הכח, נתינת הוא הסמיכה
אית� דבחי' הפנימי שפע שיומש� בכדי מ"מ יעו"ש, דוקא
ונת' מ"ה כ"ח הוא חכמה כי והיינו דחכ', שפע בחי' שהוא
הבינה, ע� יחודה בחי' זהו שבחכ' כ"ח שבחי' בפרד"ס
לגבי החכ' ביטול בחי' זהו שבחכמה מ"ה בחי' אבל

שזהו113הכתר מהשתלשלו' שלמעלה בחי' זהו כי ולהיות ,
ובד"ה זו מצה בד"ה בלק"ת שנת' דאבא, מוחי� בחי'

תשבית ולא ובד"ה ה�114פקודי דאבא מוחי� שבחי' ,

בכדי לזאת אי ופי"ח, פ"ג בסש"ב וע' מהשתל', למעלה
שבת, לי' קרי לזה הפנימי שפע בחי' ג� עליו שיומש�
החצר שער שלכ� כו' הפנימי' בחי' הוא שבת כמו והיינו
וביו� המעשה ימי ששת יהי' סגור קדי� הפונה הפנימי'
ע"י לה� שיומש� הממוצע הי' רשב"י כ� יפתח, השבת

כו'. דחכמה דמ"ה הפנימי שפע מבחי'

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

(106migayd oipr oaei f"itreבד"ה בקיצור ראה לקמ� בהבא :

מעורר השבחי� ידי על וג� רנז: ע' ש� ויקרא באוה"ת חדא זימנא
(באו"א) וראה הגילוי. אל ההעל� מ� לבוא בהעל� שבכח החכמה
החברייא של מ"� ההעלאת עני� וז"ל: רצט, ע' ש� תרכ"ז בסה"מ
כו' רשב"י נשמת את להגביה בכדי הוא תורתו בעסק אותו ששיבחו
לקשרו אותו העלו תורתו בעסק רשב"י את ששיבחו השבחי� ע"י

תורתו. בעסק כו' הוי' דבר בחי' אוא"ס שישרה ב"ה באוא"ס
(107y"nk elgpi minkg ceak ixdy . .xn`l llk jiiy 'id `l

`"naסידור שכא. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ג. כז, אחרי לקו"ת ראה :
ע' ז) (כר� תצוה אוה"ת ג. עג, ח"א תשובה שערי ב. קל, דא"ח ע�
עו. עג. ע' תר"ל סה"מ ג� וראה ב. קעט, מצותי� דר� ואיל�. ב'תשנב

(108xeviwda . .a"jxzc ikp` d`x d"ca'ע ראה באוה"ת נדפס :
הנחלי�. כל בסד"ה לעיל הובא רח. ע' תרכ"ו סה"מ ג� וראה תרלו.

(109zay 'il ixw . .k"b oaei f"treראה זו בפיסקא לקמ� בהבא :

ש. ע' ש� תרכ"ז בסה"מ (באו"א)
(110dzaye e`eaz ik d"ca z"wla.ד מ, בהר פ' :

(111(c"nl) qtcp `ly dzaye e`eaz ik d"cae'ע תר"ל סה"מ :

קלז�ח. ס"ע קלב.
(112eci z` jnqe d"ca.(רלג�ד ע' (לעיל תרל"א :

(113xzkd iabl . .dnkgay d"n . .dpiad mr . .'kgay gkראה :

ד"ה לעיל מג). (ע' ופל"ב כט). (ע' פכ"ה תרל"ז וככה המש� בארוכה
הבאה]. בהע' בהנסמ� ג� [וראה ארו�. ועשו

(114ziayz `le d"cae icewt d"cae ef dvn d"ca z"wlaד"ה :

ג, פקודי בלקו"ת פקודי אלה וד"ה ואיל�. ד יא, צו בלקו"ת זו מצה
סה"מ ג� וראה ג. ד, ויקרא בלקו"ת תשבית לא וד"ה ואיל�. סע"ג

קנו. וס"ע קנב. ע' ח"א תרל"ג וש"נ. רטז. ע' ח"א תרל"ב
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oirne qxhpew

‰p‰Âי�סי ר�י �עת ה�א י��, �כל ני��� �האד� זה ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָָָ
ני��� נת� ר�י �לדעת א) (טז. ה�נה דרא� ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹ�ברייתא

והק יח) ז. (א��ב �בחנ�� לרגעי� ��אמר �עה על�כל �� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
לכל ה�נה רא� �י� אי� נת� �לר�י י�סי לר�י �� �א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹזה
ה�ס�ק יפר�� ואי� מעלה �ל �י� לעני� �ל�� ה�נה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָימ�ת
ה) פא. (�ה�י� יעקב לאלקי מ��ט ה�א לי�ראל חק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹֹֹ�כי

ה�נה. רא� על ְֵַַָָָֹ�קאי
Ì‚Â�ברי�) ה�נה מרא�ית �� אלקי� ה' עיני ��ת�ב מה ¿«ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

א) ע��ד ס�� ח ��) �גמרא למד� ���ה יב) ְְִִֶֶַָָָָיא.
מלכ��ת עני� מה� וע�ד לדי�, ה�נה רא� ה�א ה�נה ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹ�רא�
��� �מה ה�נה, �רא� �א�מרי� ו��פר�ת ְְְְְִִֶַַָָֹזכר�נ�ת
�לר�י י�סי �לר�י �לל ה�עת על להעל�ת ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָמ��מיי�,
ו�אי א�א ה�מי�, �אר לג�י ה�נה �רא� חי��� אי� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
ה�א ה���רי� וי�� ה�נה רא� א�ר �לל �זה מחל�קת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאי�
חלק �י� ח��ר מאמר מאמר�ת �ע�רה �תב וכ� ה�י�, ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָי��
�ה�ל והיינ� ��בר, אד� נחלק ��א כ"ו �פרק א �רק ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹב
א�מרי� ולכ� כו', �ר�ה לכל החסד קצבת נח�� �אז ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�די�
��מליכ�ני �כדי ה�נה �רא� ו��פר�ת זכר�נ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹמלכ��ת
עד ה�נה מרא� ה�א �אציל�ת ה�לכ�ת �בני� כו' ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹעליכ�
גב�ר�ת מה' ה�לכ�ת מק�לת �נעילה �אז ה���רי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָי��
לבריאה�יצירה�ע��ה הח��ת מק�ר המ�כת וה�א ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ�ע�יק,
��קצב �פי החסד נמ�� ה�נה �ברא� והיינ� ה�נה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלכל
ונח�� נח�� ה���רי� די�� �בנעילה �כלל, הע�ל� ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָלכל
א�א ה�ל, לדברי וזה �פרט ואחד אחד לכל החסד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹקצבת
ני��� �אד� נת�, ור�י י�סי לר�י לי� סבירא מק�� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ�מ�ל
ולבריא�ת לח�לי העניני� �ל על �מ�ר �מ��ט �י� י�� ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ�כל
ה�נה �רא� ל� ה�צ�ב �החסד לפי והיינ� כו', ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�לח�י�
�אציל�ת מלכ�ת לבחינת נמ�� ��בר א� ה���רי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָוי��
אי� �י ה�ה, ע�ל� מעניני �תמ�נה ��אר ��� עדיי� �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָאי�
מ��� להי�ת ���כל א� �� על אציל�ת, לג�י ע��ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָער��
וי�� ה�נה �רא� מק�� מ�ל ה�ה, ע�ל� עניני ה��ע�ת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ל
ה�ה מהחסד �היה מה �פיר�� ה���ט נגמר לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹה���רי�
א� �מז�ני א� �ח�י א� �בני א� הה��עה �היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ב�ה

�מ��ט וה�י� ה�א, ע�ל� �בח�י הר�חני� �עניני� א� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ�ְ�כ��
�היכל�ת ��מעלה �י� �בית ה�א הה��עה �היה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
מ�� י�� ��כל �מ��ט ה�י� וזה� כו', ויצירה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�בריאה

��ת�אר. ְְִֵֶָ�כמ�
ÔÈc‰Âקצבת ה�א ה���רי� וי�� ה�נה �רא� �מ��ט ¿«ƒְְְְִִִִַַַָָָֹ

�פרט �ר�ה �לכל �כלל הע�ל� לכל ���מ�� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָהחסד
�י ה�ל �ל�י �ב� ה�י� עי�ר וזה אליו, נקצב מהחסד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��ה
ה�נה �ל וה��ב ה�רכה �היה �� החסד קצבת רי��י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלפי
לעיל ��ת�אר �כמ� ו�ל��, חס �מיע�ט� �� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָמה
�אפ�רי י� �רי��י החסד �כא�ר ב) �רק יט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ(מאמר
�מז�ני ח�י �בני ה�ברי� �כל החסד ה��עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��היה
מה� �ני� א� �י ה�ברי� �ל ��הי� �אפ�רי אי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולפעמי�
נפקא י� �ברי� הג' �כל אפיל� א� וג� כו', מה� אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
�כלל�ת �ל�י וזה ו�ל��, חס �צמצ�� א� �רי��י א� ְְְְְְִִִִִֶַָָָָמי��
�כלל הע�ל� לכל ה���רי� וי�� ה�נה �רא� החסד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקצבת
�מ��ט �י� י� מק�� מ�ל כו', א� �רי��י א� �פרט ְְְְִִִִִִֵֵָָָָָואליו
א� �כמ� ה�ה, מהחסד וי�מ�� �צט�יר מה י�� �כל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�פרט
וי�� ה�נה �רא� אליו ��קצב החסד �אפ�ר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹי�
יהי� דברי� ב' איזה הנ"ל מהג' �ברי� ב' ��הי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה���רי�
וג� לעיל. ��ת�אר �כמ� וכ��מה וח�י מז�ני א� וח�י �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�
ה���ט מק�� מ�ל הנ"ל �ברי� הג' �ל על �אפ�רי י� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָא�
לח�י א� ר�חני� עניני� ה��ע�ת ה�ה החסד יהיה א�לי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�א
אינ� ה�נה �רא� ��קצב ��החסד מאחר וכו', ה�א ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹע�ל�
�� �אי� �ע��ה הה��עה מ��� ��היה מה עדיי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָני�ר

זה לפי��אר וזה� מעלה. �ל �י� �בית �ל�י זה א� �י �לל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
�בריאה. �היכל�ת �מ��ט ה�י� ה�א �� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמע�יו,

‡ˆÓ�Âה�א החסד המ�כת על ה�י� �עי�ר אמת, �ניה� ¿ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
�י� י� מק�� �מ�ל ה���רי�, וי�� ה�נה ְְִִִִֵַַָָָָֹ�רא�

י��. �כל �מ�ר ְְִָָָ�מ��ט
.¯evÈ˜�ה���רי וי�� ה�נה �רא� �ע�יק החסד קצבת ƒְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

�� ה�ה, ע�ל� מעניני ��אר ��� עדיי� �� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָאי�
ה�א זה ועל �מז�ני, ח�י �בני וכ��ת �איכ�ת מח��ק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ל�י
נת�. ר�י לדעת �עה �בכל י�סי ר�י לדעת י�� �כל ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָה�י�

` wxt k xn`n

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

‰�‰Âשלנו נק' שיהי' ית' הקדושי� השמות בכל מצינו לא
אלקי� בש� אלקינו,95כ"א דהוי' מאחר דלכאו' .

הכתוב דבר מלא ומקרא הוי', ש� הוא וחיותינו כי96דכחינו
ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו
את יצוה אשר אאע"ה של עבודתו היא דזאת וגו' הוי' דר�
מהטבע. שלמעלה הוי' דר� לשמור אחריו ביתו ואת בניו
בכדי הנסיונות בכל ועמד בעבודתו שלו המס"נ הי' וע"ז
יתפעלו. לא הטבעי� העניני� שמכל אחריו בזרעו לפעול
הגמור והבטחו� ההתקשרות יהי' זמ� ובכל עת ובכל
הגאולה ובהתחלת מהטבע, שלמעלה פרטית בהשגחה

כתיב ממצרי� ובמ"ת97הראשונה הוי'. אני לבנ"י אמור לכ�
היתה הראשונה פתיחה הנה ב"ה אוא"ס עצמות גילוי שהי'

וגו' אלקי� הוי' פ"כ)98אנכי (משפטי� במכילתא ואי' .

אלקי� ב� ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה בו כיוצא
אנכי לא99אלקי� אעפ"כ העול� באי לכל אני אלקי� .

מב (ישעי' וכתיב ישראל. עמי על אלא שמי אני100ייחדתי (
אלא שמי יחדתי לא שאומר הוא זה ש� ועל שמי. הוא הוי'
שלנו. נק' שיהי' הוי' בש� צ"ל הי' וא"כ ישראל. עמי על
הוא העני� א� שלנו. אלקה נקרא אלקי� בש� דוקא ולמה
וגו' אלקי� הוי' ומג� שמש כי יב) פד (תהלי� כתיב דהנה
השמש של והנרתק השמש בדוגמת הוא ואלקי� דהוי'
שיהי' דזה והיינו השמש. עצ� על המסתיר המג� שהוא

כמ"ש ופעולותיו השמש אור לקבל ממגד101באפשר
פעולת הרי א"כ דוקא. הנרתק ע"י הוא שמש תבואות
השמש עצ� על שמסתיר שלו האמצעית שע"י הוא הנרתק
בהוי' הוא וכמו"כ ופעולותיו. השמש של אורו לקבל יכולי�

דש�102ואלקי� האור עצ� על ומכסה מסתיר אלקי� דש�
כולא ואלקי� הוי' דבאמת להתקבל. שיוכל בכדי הוי'

אלקי�103חד הוי' שיהי' דבכדי אנכי, אלקי� אלקי� וזהו .
כדי דהנה אלקי�. ש� ע"י הוא הוי' וחיותינו דכחינו
שיהי' עד בנש"י בפנימי' גילוי בבחי' אלקות לנו שיומש�
כי צמצו�. ע"י שהוא דוקא. אלקי� ש� ע"י זהו שלנו נקרא

דהנה צמצו�. ע"י כ"א א"א למטה אלקות גילוי שיהי' כדי
וגו' סכתו סביבותיו סתרו חש� ישת יב) יח (תהלי� כתיב

חשכת ולא וכמו מניעה ל' הוא חש� האור104דפי' כי .

הוא מ"מ מאד, רב אור גילוי שהוא הג� מצומצ� הבלתי
הוא הדבר וטע� עולמות. לגבי והעל� מניעה היינו חש�
אל גילוי זה אי� ולכ� בהעולמות מתקבל שאינו להיות
מצומצ�. באור דוקא זהו גילוי שיהי' ובכדי העולמות.
עד"מ וכמו בגילוי. בא הוא אז כשמתצמצ� דהאור
למעלה הוא בעצ� הרב שכל אשר לתלמיד הרב בהשפעת
ישפיע הרב וכאשר התלמיד. שכל לגבי ערו� באי�
חושי יתבלבלו הרי אצלו שהוא כמו השכל את להתלמיד
ההשפעה דבר מכל מאומה לקבל יוכל ולא המקבל. וכלי
בזה. שגיאות כמה להיות יכול ואדרבה רבו. לו שגילה
אופ� לפי שיהי' השכל אור את יצמצ� הרב אשר ובהכרח
המקבל של השטח למדוד צרי� שהרב והיינו המקבל. כלי
ע"י לקבל יכול וכמה ראשונה בהשקפה לקבל באפשרו כמה
לתלמידו להשפיע כזה ובאופ� מוחו. כלי ייגע כאשר יגיעתו
בדר� לתלמידו אד� ישנה לעול� ע"ב) סג (חולי� וכמארז"ל

כלי105קצרה אופ� לפי השכל שפע אור את יצמצ� דהרב .
טובה דבקבלה התלמיד. אל להתקבל שיוכל בכדי המקבל
הנה אלקי אור בהגילוי הוא ועד"ז המקבל. כלי מתחזקי� זו
דבזה דוקא. הצמצו� ע"י הוא בהנבראי� שיתקבל בכדי

המאמר דלכאו'106יוב� הארו�. בדי ב' בי� שכינתו דצמצ�
(סו� בספרי כדאי' הארו�. בדי ב' בי� הי' הגילוי עיקר הרי

באהל ועומד נכנס משה ל"ג) משמיפסקא יורד והקול מועד
מדבר הקול את שומע והוא הכרובי�, שני לבי� השמי�
דבכדי הנותנת היא א� צמצ�. זה נק' ולמה מבפני�. אליו

צמצו� ע"י כ"א א"א הבדי� ב' בי� אלקות גילוי .107שיהי'

קו בבחי' הוא בעולמות שמאיר אלקי אור הגילוי כללות וכ�
והטע� העולמות. לפ"ע ומצומצ� קצר קו שהוא וחוט
שהוא היינו בגילוי בא הוא אז מתצמצ� האור כאשר דדוקא

בעולמות. להתגלות לפ"ע

aeh dyre rxn xeq d''c

(יהל95) ריג; ע' וארא אוה"ת: סע"ג. נג, נצבי� לקו"ת ג� ראה
א. קכד, להצ"צ סהמ"צ ואיל�. תפט ס"ע תהלי� אור)

יט.96) יח, וירא
ו.97) ו, וארא
ב.98) כ, יתרו
ז.99) נ, תהלי�
ח.100) פסוק
יד.101) לג, ברכה
אור)לתהלי�עה"פ.102) אוה"ת(יהל ראהתניאשעהיוה"אפ"דואיל�.
וידעת103) ד"ה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמ� זו שנה (הב')
יב.104) כב, וירא
ד)105) (עו, האמצעי לאדמו"ר אחרי פ' הזהר ביאורי ראה

עטר"ת מט. ע' תרנ"ז המאמרי� ספר שסג). ע' (ח"א הצ"צ ולאדמו"ר
אכה"ד אלקי� וידבר ד"ה .88 ע' ח"כ לקו"ש קכה. ע' תרח"� עו. ע'
בהוצאה ואיל�. קסה ע' ח"ג מלוקט המאמרי� (ספר פ"ג תשכ"ח

שכח). ע' ח"ג � החדשה
שהש"ר106) ט. פ"י, ויק"ר ז. פ"ה, ב"ר ז. ויקהל תנחומא ראה

(ג). יד פ"א,
רמג.107) ע' לקמ� ב. לד, אמור לקו"ת ג� ראה
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‰�‰Âשלנו נק' שיהי' ית' הקדושי� השמות בכל מצינו לא
אלקי� בש� אלקינו,95כ"א דהוי' מאחר דלכאו' .

הכתוב דבר מלא ומקרא הוי', ש� הוא וחיותינו כי96דכחינו
ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו
את יצוה אשר אאע"ה של עבודתו היא דזאת וגו' הוי' דר�
מהטבע. שלמעלה הוי' דר� לשמור אחריו ביתו ואת בניו
בכדי הנסיונות בכל ועמד בעבודתו שלו המס"נ הי' וע"ז
יתפעלו. לא הטבעי� העניני� שמכל אחריו בזרעו לפעול
הגמור והבטחו� ההתקשרות יהי' זמ� ובכל עת ובכל
הגאולה ובהתחלת מהטבע, שלמעלה פרטית בהשגחה

כתיב ממצרי� ובמ"ת97הראשונה הוי'. אני לבנ"י אמור לכ�
היתה הראשונה פתיחה הנה ב"ה אוא"ס עצמות גילוי שהי'

וגו' אלקי� הוי' פ"כ)98אנכי (משפטי� במכילתא ואי' .

אלקי� ב� ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה בו כיוצא
אנכי לא99אלקי� אעפ"כ העול� באי לכל אני אלקי� .

מב (ישעי' וכתיב ישראל. עמי על אלא שמי אני100ייחדתי (
אלא שמי יחדתי לא שאומר הוא זה ש� ועל שמי. הוא הוי'
שלנו. נק' שיהי' הוי' בש� צ"ל הי' וא"כ ישראל. עמי על
הוא העני� א� שלנו. אלקה נקרא אלקי� בש� דוקא ולמה
וגו' אלקי� הוי' ומג� שמש כי יב) פד (תהלי� כתיב דהנה
השמש של והנרתק השמש בדוגמת הוא ואלקי� דהוי'
שיהי' דזה והיינו השמש. עצ� על המסתיר המג� שהוא

כמ"ש ופעולותיו השמש אור לקבל ממגד101באפשר
פעולת הרי א"כ דוקא. הנרתק ע"י הוא שמש תבואות
השמש עצ� על שמסתיר שלו האמצעית שע"י הוא הנרתק
בהוי' הוא וכמו"כ ופעולותיו. השמש של אורו לקבל יכולי�

דש�102ואלקי� האור עצ� על ומכסה מסתיר אלקי� דש�
כולא ואלקי� הוי' דבאמת להתקבל. שיוכל בכדי הוי'

אלקי�103חד הוי' שיהי' דבכדי אנכי, אלקי� אלקי� וזהו .
כדי דהנה אלקי�. ש� ע"י הוא הוי' וחיותינו דכחינו
שיהי' עד בנש"י בפנימי' גילוי בבחי' אלקות לנו שיומש�
כי צמצו�. ע"י שהוא דוקא. אלקי� ש� ע"י זהו שלנו נקרא

דהנה צמצו�. ע"י כ"א א"א למטה אלקות גילוי שיהי' כדי
וגו' סכתו סביבותיו סתרו חש� ישת יב) יח (תהלי� כתיב

חשכת ולא וכמו מניעה ל' הוא חש� האור104דפי' כי .

הוא מ"מ מאד, רב אור גילוי שהוא הג� מצומצ� הבלתי
הוא הדבר וטע� עולמות. לגבי והעל� מניעה היינו חש�
אל גילוי זה אי� ולכ� בהעולמות מתקבל שאינו להיות
מצומצ�. באור דוקא זהו גילוי שיהי' ובכדי העולמות.
עד"מ וכמו בגילוי. בא הוא אז כשמתצמצ� דהאור
למעלה הוא בעצ� הרב שכל אשר לתלמיד הרב בהשפעת
ישפיע הרב וכאשר התלמיד. שכל לגבי ערו� באי�
חושי יתבלבלו הרי אצלו שהוא כמו השכל את להתלמיד
ההשפעה דבר מכל מאומה לקבל יוכל ולא המקבל. וכלי
בזה. שגיאות כמה להיות יכול ואדרבה רבו. לו שגילה
אופ� לפי שיהי' השכל אור את יצמצ� הרב אשר ובהכרח
המקבל של השטח למדוד צרי� שהרב והיינו המקבל. כלי
ע"י לקבל יכול וכמה ראשונה בהשקפה לקבל באפשרו כמה
לתלמידו להשפיע כזה ובאופ� מוחו. כלי ייגע כאשר יגיעתו
בדר� לתלמידו אד� ישנה לעול� ע"ב) סג (חולי� וכמארז"ל

כלי105קצרה אופ� לפי השכל שפע אור את יצמצ� דהרב .
טובה דבקבלה התלמיד. אל להתקבל שיוכל בכדי המקבל
הנה אלקי אור בהגילוי הוא ועד"ז המקבל. כלי מתחזקי� זו
דבזה דוקא. הצמצו� ע"י הוא בהנבראי� שיתקבל בכדי

המאמר דלכאו'106יוב� הארו�. בדי ב' בי� שכינתו דצמצ�
(סו� בספרי כדאי' הארו�. בדי ב' בי� הי' הגילוי עיקר הרי

באהל ועומד נכנס משה ל"ג) משמיפסקא יורד והקול מועד
מדבר הקול את שומע והוא הכרובי�, שני לבי� השמי�
דבכדי הנותנת היא א� צמצ�. זה נק' ולמה מבפני�. אליו

צמצו� ע"י כ"א א"א הבדי� ב' בי� אלקות גילוי .107שיהי'

קו בבחי' הוא בעולמות שמאיר אלקי אור הגילוי כללות וכ�
והטע� העולמות. לפ"ע ומצומצ� קצר קו שהוא וחוט
שהוא היינו בגילוי בא הוא אז מתצמצ� האור כאשר דדוקא

בעולמות. להתגלות לפ"ע

aeh dyre rxn xeq d''c

(יהל95) ריג; ע' וארא אוה"ת: סע"ג. נג, נצבי� לקו"ת ג� ראה
א. קכד, להצ"צ סהמ"צ ואיל�. תפט ס"ע תהלי� אור)

יט.96) יח, וירא
ו.97) ו, וארא
ב.98) כ, יתרו
ז.99) נ, תהלי�
ח.100) פסוק
יד.101) לג, ברכה
אור)לתהלי�עה"פ.102) אוה"ת(יהל ראהתניאשעהיוה"אפ"דואיל�.
וידעת103) ד"ה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמ� זו שנה (הב')
יב.104) כב, וירא
ד)105) (עו, האמצעי לאדמו"ר אחרי פ' הזהר ביאורי ראה

עטר"ת מט. ע' תרנ"ז המאמרי� ספר שסג). ע' (ח"א הצ"צ ולאדמו"ר
אכה"ד אלקי� וידבר ד"ה .88 ע' ח"כ לקו"ש קכה. ע' תרח"� עו. ע'
בהוצאה ואיל�. קסה ע' ח"ג מלוקט המאמרי� (ספר פ"ג תשכ"ח

שכח). ע' ח"ג � החדשה
שהש"ר106) ט. פ"י, ויק"ר ז. פ"ה, ב"ר ז. ויקהל תנחומא ראה

(ג). יד פ"א,
רמג.107) ע' לקמ� ב. לד, אמור לקו"ת ג� ראה
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.Â"מה"מנין כשהלך אפרים, בר' פגשו כשהאברכים

בשבת, שנאמר החסידות במאמר ושאלוהו לאכסניתו,

שאלתם. את לאברכים להסביר והחל אפרים ר' התבונן

שעד שאלותיהם מעומק התפעלות מלאי היו האברכים

הם שאין מה בעצמם ידעו לא אפרים ר' של להסברתו

לאמיתו להבין הגדולה בתשוקתם חשו אז ורק מבינים,

השבת. מאמר של

החל הקושיא, בביאור אפרים ר' של הקדמתו אחרי

רבה, ובבהירות באריכות כדרכו, הענין כל את להסביר

שאמר, מה על בקיצור חוזר היה מכן לאחר מיד אך

ממשיך היה הדברים את מבינים שהמאזינים וכשראה

הלאה.

האברכים עם ובדברו אפרים, ר' של דרכו היתה כך

אותם כבשה השיחה לשדה. ויצאו העיירה כל את עברו

החלה ושהשמש לו חלף שהיום חשו שלא עד כך כל

מנחה. לתפילת למהר התחילו והם לשקוע,

בלתי כשרון ובעל משכיל בחסידות, לחיות נקרא זה

ותמים, פשוט חסיד מעגלון השכל מוסר לומד כזה רגיל

יום במשך מדבר מכך, רוחו במצב ונופל בקרבו נשבר לבו

טעם לא שעדיין בשכחו חסידיים הסברים ארוך קייצי

בחסידות. לחיות נקרא זה � מאומה

.Êחמש כבר מלאו � תק"פ תשרי � תקופה באותה

בליובאוויטש, האמצעי הרבי של להתיישבותו שנים

בה שוהים לליובאוויטש, באים היו חסידים מאות והרבה

חסידות לומדים הרבי, של לרשותו בהתאם מסויים זמן

המאמרים. על וחוזרים

הרביבאחד יצא לסוכות, כיפור יום שבין הימים

מנינים עשרים של בקבוצה ופגש ב"חצר" לטייל האמצעי

את בפניהם חוזר אחד ואברך צפופים עומדים חסידים

השנה". ראש ענין "להבין המאמר

בין היטב מהידועים אחד היה ה"חוזר", האברך,

כצורתו המאמר על וחזר מעולה, תפיסא כבעל החסידים

המאמר את תחלה חזר כך מלה. אף להחסיר מבלי ממש

סליחות, בשבת אמר שהרבי השנה", ראש ענין "להבין

השני. אחרי אחד המאמרים, שאר מכן ולאחר

בנו כ"ק אליו התלווה לטייל, האמצעי הרבי כשיצא

מטייל שהרבי הרגישו לא החסידים נחום. ר' הרה"צ

עצים כמה ליד ה"חצר" בקצה הרבי נעמד ב"חצר",

מי ולראות לגשת נחום ר' הדוד לבנו והורה שם שגדלו

חוזר. הוא מאמר איזה ועל החסידות את ה"חוזר" הוא

שהאברך לרבי והודיע וחזר הלך נחום ר' הדוד

מסאסניץ. אברהם הוא ה"חוזר"

חמשים רז"א, לדוד כך על סיפר נחום ר' כשהדוד

זה כאילו כזו בחיות זה היה האירוע, אחרי שנים וחמש

כלומר המאמר, כל את חזר שהוא בציינו אתמול, אירע

למאמר עד סליחות משבת שנאמרו המאמרים כל

כיפור. יום למחרת שנאמר האחרון

מה � רז"א לדוד נחום ר' הדוד אומר � אתה היודע

לאברהם לומר � האמצעי הרבי � אבי לי שאמר

סאסניצער:

טעם, בטוב והשגה, השכלה חסידות, כשחוזרים �

מכוח לשכוח צריכים לא אך מאד, ערב אמנם זה הרי

הוא. ברוך סוף אין אודות מדברים מדברים, מי

היחידה הבת היא התורה התורה, את לנו נתן הקב"ה

להיקלט צריך שבתורה אלקי ושכל אלקי, שכל היא שלו,

התורה, שכל של לאור ובהתאם האנושי. בשכל היטב

עניניו בכל האדם הנהגת להיות צריכה אלקי, שכל שהוא

מיוחד חדר להקצות צריכים כך עם ויחד יום. היום בחיי

יתברך. ורצונו חכמתו שזה לזכור צריכים התורה, לנותן

.Á,שמחה הקב"ה של היחידה כשבתו תורה, שמחת

� התורה עם רוקדים סגולה, עם הקב"ה, של יחידו ובנו

כל ושערי דלתות הפותחת שמחה למעלה, שמחה נעשית

ההיכלות.

ישנם שלמעלה רצון" שב"עת במאמר, הזכירו פעם

ויום תשובה ימי עשרת השנה, ראש של הזמן זמנים: שני

שני תורה. ושמחת שמחתנו זמן סוכות של והזמן כיפור;

זמן הם שפעהזמנים אז שנמשך למעלה רצון עת של

למטה. התעוררות

של תשובה בעלי ישנם במוחש, רואים שאנו כפי

כיפור ויום השנה שראש כיפור, ויום השנה ראש

ובלי צעקות בלי ביותר, העמוקים לבם חדרי אל חודרים

רותחות בדמעות עצמם שוטפים הם חיצוניות תנועות

שמחת ריקודי תורה, שמחת של תשובה בעלי וישנם אש,

ההתלהבות, בשמחת נכבשים הם אותם, בולעים תורה

שלהם, הגס יום היום חיי ברעיונם עובר ריקודם ובשעת

רגע בכל הם, עצמם על אותם אופף רחמנות של ורגש

החשאי בהידחקם יותר. וחם חזק ונעשה זה רגש גובר

ונשטפת שלהם הלב נקודת לפתע זזה הריקודים, למעגל

להתנהג יתחילו ואילך שמהיום בהחליטם בדמעות�דם,

יהודיים. תורה בחיי

לפעול יהודי יכול ההקפות בשעת תורה בשמחת

שונות דרכים ישנן סוחרים בין מאד. גדולים דברים

רק סחורה שנותנים סוחרים ישנם המסחר, באופני

שנותנים סוחרים וישנם נותנים. הם אין בהקפה במזומן,

בהקפה. גם

הקפות זהו בהקפה, גם שנותן סוחר הוא הקב"ה

לקבל יכולים ההקפות שבשעת בשמחה הקפה, מלשון

סחורה כשלוקחים אלא, בהקפה. הניתנת סחורה הרבה

דבר החוב, את לפרוע צריכים משועבד, נעשים בהקפה

ביומו. יום מדי לעשות שצריכים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.Ë,תרנ"ג תורה בשמחת אבי שאמר האימרות אחת

היתה:

מסייעין לטהר הבא : אמר � הזקן אדמו"ר � הרבי

לטוהר" השמים "כעצם מלשון לטהר � ומגיעים8אותו

תורה. בשמחת הריקודים ידי על � לכך

לו היו כאשר זאת אמר שהרבי אבי, אמר מכן לאחר

והיו היטב, מיוגעים שלו מחונכים מנינים הרבה

שמחת חסידי של מנינים עשרה או חמשה מספיקים

ולא בשבוע הרביעי ימי של לחסידים זקוקים אנו תורה,

תורה. שמחת לחסידי

את והפנימיים. המתונים את מאד אבי הוקיר כידוע

לסבול. יכול היה לא מיושבים והבלתי ההתפעלות בעלי

היתה כשהיא ההתפעלות את מאד מייקר היה אבי

שבאה פשוט איש של ההתפעלות או שכל, פי ועל באמת

התפעלות מצד שבאה להתפעלות אך התמימות. מצד

תורה" שמחת ל"חסידי הכוונה זוהי חיצוניות. קורא היה

ורוצים והשגה השכלה על להתייגע שמתעצלים אלה

בעלמא. בהתפעלות חובה ידי לצאת

ל"בכן" מביאה משכל, תולדה כשהיא התפעלות כל

במדות וגם והשגה בשכל גם מסויימת תועלת המביא

התפעלות ואילו התפעלותוהנהגה. כלומר התרגשות, של

זו "בכן", שום מביאה איננה משכל, באה שאיננה

היתה. כלא והיתה מיד שמתקררת בלבד ורעש התפעלות

.È.צריכים שלא מה על חסידות מנצלים הזה בזמן

צריך חסידות לפני לחסידות. שייך לא המדות תיקון

על מדבר ומי המדות, תיקון על המדות. תיקון להיות

לנצל צריכים שלא בודאי � רעות מדות של מרע הסור

טובות מדות של טוב הועשה על גם החסידות. ענין

החסידות. עבודת לנצל צריכים לא ישראל ואהבת

את שמנצלים בלבד זו לא הרי הזה, בזמן כיום,

מסתפקים גם אלא צריכים, שלא דברים על החסידות

לעשות. שצריכים מה בחסידות עושים ולא בכך,

וטרדת בדאגת טרודים פרנסה, � הוא זה לכל התירוץ

בלא מרגיש אני כך, על לדבר מאד מאד לי כואב הפרנסה.

של וסבלו כאבו יותר או פחות אני יודע אחד, כל של טוב

אחד כל ההנהגה, יסורי וגם הפרנסה דאגות גם אחד, כל

השי"ת ירחם מאד. עמוק בי חודר וצערם מאד, לי קרוב

ורוחני. גשמי טוב ברוב אחד כל את וישמח

שבדאגה בעצמו אחד כל הרי יודע זה, כל אחרי אך,

דאגה דבר של ולאמיתו דבר, שום פועלים לא ובטרדה

הוא ומי � בהשי"ת שבוטח מי בבטחון. חסרון ח"ו היא

� בהשי"ת בוטחים ישראל בני כל בהשי"ת, בוטח שאינו

עליו שירחם מהשי"ת לבקש רק עליו לדאוג, צריך אינו

לו. המצטרך בכל לו ויעזור

דברים הם אלה כעת, אומר שאני אלו ספורות מלים

הגשמי המצב אכן, לעצמו. לומר צריך חסידי מחונך שכל

לדברים זמן יש זאת בכל אך השם, ירחם מאד, קשה

יש תירוץ איזה אך ומוטרדים, טרודים אמנם בטלים.

אנשים לעשות?! שצריכים מה לעשות שלא כדי בכך

והיו והתפללו למדו כן פי על ואף כן גם פעם היו עניים

� תובעים היו מהעני חסידות, באימרת יפה די שקועים

ואינו ברוחו וירוד עצוב הוא מדוע � התוועדות בשעת

עצמו וכשהאדם להשי"ת, לקוות צריכים � חסידות לומד

לומר צריך אשר את לעצמו לומר שוכח הוא � העני הוא

באמת. לעצמו

וישנם לחברו, לומר צריך אינו שאחד דברים ישנם

שאומרים לפני כלל בדרך לחברו. לומר לו שאסור דברים

בראש הדברים את לבחון האדם על לזולת משהו

וישנם לזולת, זאת לומר מכן ולאחר עצמו על ובראשונה

ושא צריכים שלא כלדברים אך לזולת, אותם לומר סור

לעצמו. אותם לומר ומוכרח צריך אחד

.‡Èגם בעבודה. "בכן" להביא צריך בחסידות ענין כל

להביא צריכים השכלה, של ביותר הנעלים הענינים

המדות, תיקון של העבודות על אך, לעבודה. הנוגע "בכן"

לא המדות, תיקון של הפשוטות העבודות על ובמיוחד

רוצים כאשר שכן ומכל החסידות. את לנצל צריכים

זה הרי � בחסידות ההתעסקות חובת ידי בכך לצאת

עוולה. בגדר

חדשות. פנים לה ונותנים החסידות את מסלפים

של האמיתית המטבע של הפנים את מגרדים

שלא שבלב, בעבודה וגם והשגה בהשכלה גם חסידות,

החסידות. מטבע את ח"ו, כבר, מכירים

לא � חסידית בתפלה שהיתה הנפש השתפכות את

בחסידות, ההתבוננות של הענין את גם כבר, רואים

לא � אחד בענין שעות כמה המחשבה את להחזיק

שבזה. הטוב�טעם את כבר יודעים

d"vxz ,dxez zgny
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.Ë,תרנ"ג תורה בשמחת אבי שאמר האימרות אחת

היתה:

מסייעין לטהר הבא : אמר � הזקן אדמו"ר � הרבי

לטוהר" השמים "כעצם מלשון לטהר � ומגיעים8אותו

תורה. בשמחת הריקודים ידי על � לכך

לו היו כאשר זאת אמר שהרבי אבי, אמר מכן לאחר

והיו היטב, מיוגעים שלו מחונכים מנינים הרבה

שמחת חסידי של מנינים עשרה או חמשה מספיקים

ולא בשבוע הרביעי ימי של לחסידים זקוקים אנו תורה,

תורה. שמחת לחסידי

את והפנימיים. המתונים את מאד אבי הוקיר כידוע

לסבול. יכול היה לא מיושבים והבלתי ההתפעלות בעלי

היתה כשהיא ההתפעלות את מאד מייקר היה אבי

שבאה פשוט איש של ההתפעלות או שכל, פי ועל באמת

התפעלות מצד שבאה להתפעלות אך התמימות. מצד

תורה" שמחת ל"חסידי הכוונה זוהי חיצוניות. קורא היה

ורוצים והשגה השכלה על להתייגע שמתעצלים אלה

בעלמא. בהתפעלות חובה ידי לצאת

ל"בכן" מביאה משכל, תולדה כשהיא התפעלות כל

במדות וגם והשגה בשכל גם מסויימת תועלת המביא

התפעלות ואילו התפעלותוהנהגה. כלומר התרגשות, של

זו "בכן", שום מביאה איננה משכל, באה שאיננה

היתה. כלא והיתה מיד שמתקררת בלבד ורעש התפעלות

.È.צריכים שלא מה על חסידות מנצלים הזה בזמן

צריך חסידות לפני לחסידות. שייך לא המדות תיקון

על מדבר ומי המדות, תיקון על המדות. תיקון להיות

לנצל צריכים שלא בודאי � רעות מדות של מרע הסור

טובות מדות של טוב הועשה על גם החסידות. ענין

החסידות. עבודת לנצל צריכים לא ישראל ואהבת

את שמנצלים בלבד זו לא הרי הזה, בזמן כיום,

מסתפקים גם אלא צריכים, שלא דברים על החסידות

לעשות. שצריכים מה בחסידות עושים ולא בכך,

וטרדת בדאגת טרודים פרנסה, � הוא זה לכל התירוץ

בלא מרגיש אני כך, על לדבר מאד מאד לי כואב הפרנסה.

של וסבלו כאבו יותר או פחות אני יודע אחד, כל של טוב

אחד כל ההנהגה, יסורי וגם הפרנסה דאגות גם אחד, כל

השי"ת ירחם מאד. עמוק בי חודר וצערם מאד, לי קרוב

ורוחני. גשמי טוב ברוב אחד כל את וישמח

שבדאגה בעצמו אחד כל הרי יודע זה, כל אחרי אך,

דאגה דבר של ולאמיתו דבר, שום פועלים לא ובטרדה

הוא ומי � בהשי"ת שבוטח מי בבטחון. חסרון ח"ו היא

� בהשי"ת בוטחים ישראל בני כל בהשי"ת, בוטח שאינו

עליו שירחם מהשי"ת לבקש רק עליו לדאוג, צריך אינו

לו. המצטרך בכל לו ויעזור

דברים הם אלה כעת, אומר שאני אלו ספורות מלים

הגשמי המצב אכן, לעצמו. לומר צריך חסידי מחונך שכל

לדברים זמן יש זאת בכל אך השם, ירחם מאד, קשה

יש תירוץ איזה אך ומוטרדים, טרודים אמנם בטלים.

אנשים לעשות?! שצריכים מה לעשות שלא כדי בכך

והיו והתפללו למדו כן פי על ואף כן גם פעם היו עניים

� תובעים היו מהעני חסידות, באימרת יפה די שקועים

ואינו ברוחו וירוד עצוב הוא מדוע � התוועדות בשעת

עצמו וכשהאדם להשי"ת, לקוות צריכים � חסידות לומד

לומר צריך אשר את לעצמו לומר שוכח הוא � העני הוא

באמת. לעצמו

וישנם לחברו, לומר צריך אינו שאחד דברים ישנם

שאומרים לפני כלל בדרך לחברו. לומר לו שאסור דברים

בראש הדברים את לבחון האדם על לזולת משהו

וישנם לזולת, זאת לומר מכן ולאחר עצמו על ובראשונה

ושא צריכים שלא כלדברים אך לזולת, אותם לומר סור

לעצמו. אותם לומר ומוכרח צריך אחד

.‡Èגם בעבודה. "בכן" להביא צריך בחסידות ענין כל

להביא צריכים השכלה, של ביותר הנעלים הענינים

המדות, תיקון של העבודות על אך, לעבודה. הנוגע "בכן"

לא המדות, תיקון של הפשוטות העבודות על ובמיוחד

רוצים כאשר שכן ומכל החסידות. את לנצל צריכים

זה הרי � בחסידות ההתעסקות חובת ידי בכך לצאת

עוולה. בגדר

חדשות. פנים לה ונותנים החסידות את מסלפים

של האמיתית המטבע של הפנים את מגרדים

שלא שבלב, בעבודה וגם והשגה בהשכלה גם חסידות,

החסידות. מטבע את ח"ו, כבר, מכירים

לא � חסידית בתפלה שהיתה הנפש השתפכות את

בחסידות, ההתבוננות של הענין את גם כבר, רואים

לא � אחד בענין שעות כמה המחשבה את להחזיק

שבזה. הטוב�טעם את כבר יודעים

d"vxz ,dxez zgny
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תרפ''ב מ''ח ז' ג' ב''ה,

דא� רוסטוב

שי' דוד מו''ה אי''א וו''ח הנכבד ידידי כבוד

וברכה, שלו�

הגיעני תבוא ועש"ק (גלוי) תבוא ג' תצא מעש"ק מכתביו

היומי. עבודת מרוב עליה� להשיב יכולתי לא אשר החג, בימי

היקרי� ידידינו שלו� מנוע� שמוע מאד במאד נהניתי

עד ברו"ג, מרובה וברכה חיי� שפעת למו ישפיע השי"ת יחיו

מקומות בפזור ג� ומה אדמות, עלי תעודתו יצור כל יבי� כי

כל, יוצר וחשק איוה, שאותה אחת, לכוונה הכל וש�, פה

בחר ובנו בתחתוני�, דירה ית' לו להיות הקב"ה דנתאוה

ג� ית', אליו משועבדי� לבינו דעתינו להיות לו, למושב

דיבור מח' הנפש לבושי ג' ע"י העול�, בעניני האד� בהתעסק

להאיר תעודתו, ימלא ובזה יוכל, כאשר איש איש ומעשה,

עול�. מחשכי

התרומה וזאת בקרבינו, חי אל דירת הנה ה� והמוח, הלב

מעשי בכוונת ומסתכל למו, בינות אשר איש כל ירי� אשר

בראשית ז"ל כאמר� התורה, ובשביל לרגלי הבאה בראשית,

שנקראי� ישראל ובשביל ראשית, שנקראת התורה בשביל

העליונה, הכוונה את מביאי� ה� רק נש"י ה� כי ראשית

תבונותינו, את להאיר סו�, אי� סבות גלגלי באדרת העטופה

ית'. לעבדו לבבינו, את ולהעיר

וזה בכה זה קדוש, גוי נתפזרנו, השמי� רוחות כארבע

את של� לבב� יאירו, ממסילות� שמי� ככוכבי אבל בכה,

אחד, לאל ונתונה מסורה היא אחת ישראל לב ותורתו, ה'

איש איש כי ועמנו, עמה� אבותינו אלקי אלקינו הוי' יהי

הלב במנוחת ובעבודה בתורה עבודתו, על לשקוד יוכל מאתנו

והמוח.

ותעודתינו בחיי�, לנו תעודה כי רגע א� לשכוח אי� עלינו

התאחד כל ראשית ויותר, ידינו תשיג אשר ככל למלאות עלינו

שעה לתורה עתי� בקביעות למקומות�, שי' אנ"ש כל יחדיו

תורה, לקוטי דא"ח ספרי ולימוד גמרא, ד� בלימוד קבוע,

יחד להתועד ש"ק בכל הספרי�, שאר או [אור], תורה

כי הוא טוב ומה ויקרי�, ידידי� ואוהבי�, ריעי� ב[מ]סבת

על המעורר והמוסבר, המוב� דרוש בע"פ דא"ח יחזור אחד

את יראו עצמ� העניני� הנה יעשו כ� וכאשר בפועל. העבודה

העניני�, בכל וההנהגה הלימודי� את לקבוע אי� הדר�

בעזר�. יהי' והשי"ת

מט' מכתביי קבלו בטח הנה בפרט, מכתביו על במענה

או לזאלמאנאוו הכספי� שילוחי דבר על העבר אלול ויו"ד

לחכות אי� הפאסט בהילוכי עדיי� הסדר העדר ומפני לדובי�,

שי' ולר"מ זאלמאנאוו, שי' לרש"פ ויאמינו מפה, קבלות על

לה� יכתבו אשר לכל זאק, שי' מענדיל מנח� ר' הרב או דובי�

זאת, רק במכתביי, האמור כל על להוסי� לי ואי� בקבלת�,

שי' מאנ"ש מכאו"א ממש קרובה עת בכל לשמוע מאד חפצי

כנסיות הבתי מהנהגת ובפרט חייו, וארחות וטובו משלומו

היא זאת (כי יחיו. בהצעירי� וה� בהגדולי' ה� הלימודי' ודבר

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פקודת

כלל התחשב מבלי אקיימה, העצמי טבעי נגד לבבי בדמי אשר

והדומה.) לעצמי ללמוד מוקדש עתי כל להיו' הפרטי רצוני ע�

העניני� ושאר הקבלות וע"ד זה. בנדו� בכתובי' אליה� ולבוא

אלחנ� ר' ידידינו אליה� ויכתוב בכתובי�, יבאו הנה זה בעני�

ידיעה בכל יפנו אליו ואשר פה. אתי הנמצא מרזב שי' דוב

כולנו בה�. להטרידני חפצי� אינ� אשר העניני' מהודעת

הוד פקודת לקיי� משאלותינו, הוא אחת הלא אחד כאיש

הטוב והאל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

את המאירי� נרותי' ושבע' הקדוש מנורת בזכות בעזרינו, יהי'

ו רוחינו כולנונפשינו הננו וע"י ובה� חיינו זה כי נשמתינו,

החיי�. חיי מל� פני באור ודבוקי� חבוקי�

נא ויבוא שי' מאנ"ש כאו"א בשלו� גיני נא יפרוש

ה' במדינת�, הנמצאי� מתלמידינו אחדי� את בכתובי�

עמדנו יחדיו אשר בפועל מנהל� בש� למו ויגיד יחיו. עליה�

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נשיאינו, הוד לפני זרוע, שלובי

בזמ� בעשור, בכסה, הקדש, בהיכל זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

אשר קדישא, רוחא בההוא ועוד. ועוד כסלו, בי"ט שמחתינו,

די זה, על לב� ויתנו קד�, ימי נא יזכרו עלינו, ונס� השתפ�

כי פעול כל ידע כי עד ומלואו, עול� להרתיח הוא ומספיק

על העבודה, ועל התורה על ויעוררו יתעוררו פעלתו ממש אתה

ברו"ג. לה� אשר בכל עמה� הוי' ויהי' הקיו� ועל הלימוד

מריעי�, באחוזת המתנח� והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ומצפה הקדושי�, עבדיו ע"י האלקי הרצו� אל מקושרי�

ורבו מורו ב� טוב כי באור זכות� לאור

שניאורסאה� יצחק יוס�

קפז] עמ' א' כר� מוהריי"צ, [אג"ק

d ryediehÎ`

äàéðòðkä éëìî-ìëå äné ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî-ìk òîLë éäéå©§¦´¦§´Ÿ©¨©§¥´¨¡Ÿ¦¿£¤Á§¥̧¤©©§¥¹À̈¨§¨©§¥³©«§©£¦Æ
ìàøNé-éðá éðtî ïcøiä éî-úà äåäé LéáBä-øLà úà íiä-ìò øLà£¤´©©½̈Â¥£¤¦̧§Ÿ̈¬¤¥¯©©§¥²¦§¥¬§¥«¦§¨¥−

:ìàøNé-éða éðtî çeø ãBò íá äéä-àìå íááì ñniå íøáò åðøáò-ãòáúòa ©¨§¨®¨§¨®©¦©´§¨À̈§Ÿ¨̧¨¨¬Æ½©¦§¥−§¥«¦§¨¥«¨¥´
ìàøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äùò òLBäé-ìà äåäé øîà àéää©¦À¨©³§Ÿ̈Æ¤§ª½©£¥¬Ÿ§−©«§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−

:úéðLâúòáb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç òLBäé Bì-Nòiå ¥¦«©©©¬§ª−©©«§´ª¦®©Æ̈¨Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−
:úBìøòäãìk íéøëfä íéøönî àöiä íòä-ìk òLBäé ìî-øLà øácä äæå ¨£¨«§¤¬©¨¨−£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðàäeéä íéìî-ék ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨Æ©¤½¤§¥¨−¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½
:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä íòä-ìëå íéàöiä íòä-ìk̈¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â¨¨©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«

åäîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãò øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL íéòaøà ék¦´©§¨¦´¨À̈¨§´§¥«¦§¨¥»©¦§¨¼©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ
ézìáì íäì äåäé òaLð øLà äåäé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä©Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨§−§´§Ÿ̈¬£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦º
áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì äåäé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¬©«£¨Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈

i"yx

(‡).‰ÓÈ Ô„¯È‰ ¯·Ú· בני‡˘¯ שעברו לצד
היו עכשיו ועד מערבי, של צד הוא ישראל

מזרחי: ˆÌÈ¯Â.(·)בעבר ˙Â·¯Á:כתרגומו
וכ� חריפי�, מד)אזמלו� פט תשיב(תהלי� א� :

ואינו לצדדי� נהפ� כשהחריפות חרבו, צור
וכ� יפה, יז)חות� נד יוצר(ישעיהו כלי כל :

ממצרי�˘�È˙.עלי�: יציאת� בליל כבר שמלו
הארבעי� שכל שנית, פע� וזו יחד, גדול קהל
צפונית, רוח לה� נשבה לא במדבר שהיו שנה
ששנינו כמו למול, נוח יו� לה� היה ולא

ב)ביבמות אמרו(עא ורבותינו זו(ש�). שנית, :

אבינו: לאברה� נתנה שלא מילה, פריעת
(‚).˙ÂÏ¯Ú‰ ˙Ú·‚,נקרא המאורע ש� על

גבעה: כמי� ‰„·¯.(„)שנעשה ‰ÊÂידי על
לירש את� סבורי� לה� אמר אות�, מל דבור
לאברה� נאמר כ� לא ערלי�, האר� את

ט) יז וגו',(בראשית תשמור בריתי את ואתה :
ח) ש� אר�(ש� את אחרי� ולזרע� ל� ונתתי :
‰ÂÈˆ‡.מגורי�: ÌÚ‰ ÏÎמה�לא אחד היה

כי שנאמר: מולי�, היו וה� מתו שכל� כא�,
היו: ÂÏÓ.(‰)מולי� ‡Ïשלא שפירשתי כמו

עכשיו: שמלו וה� צפונית, רוח נשבה

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‰È‰ ‡ÏÂ�הל כאלו וגוזמא, הפלגה בדר� אמר

הפחד: לגודל החיוני רוח ÂÎÂ'(·)מעמ� ÏÂÓ ·Â˘Â
.˙È�˘כל נמולו ממצרי� צאת� בליל ג� כי 'שנית', אמר

לברכה זכרונ� רבותינו אמרו כ� יחד, רבהישראל (במדבר

ו) ‚·Ú˙.(‚)יא Ï‡:המאורע ש� על המקו� ש� ונקרא הערלות, ‰„·¯.(„)בגבעת ‰ÊÂהסיבה היה זה לומר, רצה
למול: יודע מי בה� ימצא שלא יתכ� אי� כי זה, את זה אז מלו ולא הע�, כל את מל לבד יהושע ‰ÌÚ.אשר ÏÎ

לזולת�: למול ואינ� במדבר, מתו ה� הלא למול, וראוי� נמולי� שהיו ממצרי�, היוצא הע� כל כי לומר, רצה
(‰).ÂÈ‰ ÌÈÏÂÓ ÈÎ�ראוי כ� א� ה� היו ולא במדבר הילודי� לא אבל נמולי�, היו היוצאי� הע� לבד כי לומר, רצה

ÂÎÂ'.(Â)למול: ÌÂ˙ „Ú:זולתו למול והגו� ראוי להיות מהנמולי� מי היה לא כ�, �˘·Ú.וא� זה‡˘¯ בעבור אשר
וכו': לבלתי לה� ה' נשבע

oeiv zcevn
(·)ÌÈ¯Âˆכמו חדודי�, מד). פט חרבו:(תהלי� ‡Ï(‚)צור

˙Ú·‚�וכ בגבעת, כא). כה ומשפטו:(שמות הארו�, ואל
ונטיפה:Ê·˙(Â)ובהארו�: זיבה מלשו� .



פה

d ryediehÎ`

äàéðòðkä éëìî-ìëå äné ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî-ìk òîLë éäéå©§¦´¦§´Ÿ©¨©§¥´¨¡Ÿ¦¿£¤Á§¥̧¤©©§¥¹À̈¨§¨©§¥³©«§©£¦Æ
ìàøNé-éðá éðtî ïcøiä éî-úà äåäé LéáBä-øLà úà íiä-ìò øLà£¤´©©½̈Â¥£¤¦̧§Ÿ̈¬¤¥¯©©§¥²¦§¥¬§¥«¦§¨¥−

:ìàøNé-éða éðtî çeø ãBò íá äéä-àìå íááì ñniå íøáò åðøáò-ãòáúòa ©¨§¨®¨§¨®©¦©´§¨À̈§Ÿ¨̧¨¨¬Æ½©¦§¥−§¥«¦§¨¥«¨¥´
ìàøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äùò òLBäé-ìà äåäé øîà àéää©¦À¨©³§Ÿ̈Æ¤§ª½©£¥¬Ÿ§−©«§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−

:úéðLâúòáb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç òLBäé Bì-Nòiå ¥¦«©©©¬§ª−©©«§´ª¦®©Æ̈¨Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−
:úBìøòäãìk íéøëfä íéøönî àöiä íòä-ìk òLBäé ìî-øLà øácä äæå ¨£¨«§¤¬©¨¨−£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðàäeéä íéìî-ék ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨Æ©¤½¤§¥¨−¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½
:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä íòä-ìëå íéàöiä íòä-ìk̈¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â¨¨©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«

åäîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãò øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL íéòaøà ék¦´©§¨¦´¨À̈¨§´§¥«¦§¨¥»©¦§¨¼©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ
ézìáì íäì äåäé òaLð øLà äåäé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä©Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨§−§´§Ÿ̈¬£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦º
áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì äåäé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¬©«£¨Æ¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈

i"yx

(‡).‰ÓÈ Ô„¯È‰ ¯·Ú· בני‡˘¯ שעברו לצד
היו עכשיו ועד מערבי, של צד הוא ישראל

מזרחי: ˆÌÈ¯Â.(·)בעבר ˙Â·¯Á:כתרגומו
וכ� חריפי�, מד)אזמלו� פט תשיב(תהלי� א� :

ואינו לצדדי� נהפ� כשהחריפות חרבו, צור
וכ� יפה, יז)חות� נד יוצר(ישעיהו כלי כל :

ממצרי�˘�È˙.עלי�: יציאת� בליל כבר שמלו
הארבעי� שכל שנית, פע� וזו יחד, גדול קהל
צפונית, רוח לה� נשבה לא במדבר שהיו שנה
ששנינו כמו למול, נוח יו� לה� היה ולא

ב)ביבמות אמרו(עא ורבותינו זו(ש�). שנית, :

אבינו: לאברה� נתנה שלא מילה, פריעת
(‚).˙ÂÏ¯Ú‰ ˙Ú·‚,נקרא המאורע ש� על

גבעה: כמי� ‰„·¯.(„)שנעשה ‰ÊÂידי על
לירש את� סבורי� לה� אמר אות�, מל דבור
לאברה� נאמר כ� לא ערלי�, האר� את

ט) יז וגו',(בראשית תשמור בריתי את ואתה :
ח) ש� אר�(ש� את אחרי� ולזרע� ל� ונתתי :
‰ÂÈˆ‡.מגורי�: ÌÚ‰ ÏÎמה�לא אחד היה

כי שנאמר: מולי�, היו וה� מתו שכל� כא�,
היו: ÂÏÓ.(‰)מולי� ‡Ïשלא שפירשתי כמו

עכשיו: שמלו וה� צפונית, רוח נשבה

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‰È‰ ‡ÏÂ�הל כאלו וגוזמא, הפלגה בדר� אמר

הפחד: לגודל החיוני רוח ÂÎÂ'(·)מעמ� ÏÂÓ ·Â˘Â
.˙È�˘כל נמולו ממצרי� צאת� בליל ג� כי 'שנית', אמר

לברכה זכרונ� רבותינו אמרו כ� יחד, רבהישראל (במדבר

ו) ‚·Ú˙.(‚)יא Ï‡:המאורע ש� על המקו� ש� ונקרא הערלות, ‰„·¯.(„)בגבעת ‰ÊÂהסיבה היה זה לומר, רצה
למול: יודע מי בה� ימצא שלא יתכ� אי� כי זה, את זה אז מלו ולא הע�, כל את מל לבד יהושע ‰ÌÚ.אשר ÏÎ

לזולת�: למול ואינ� במדבר, מתו ה� הלא למול, וראוי� נמולי� שהיו ממצרי�, היוצא הע� כל כי לומר, רצה
(‰).ÂÈ‰ ÌÈÏÂÓ ÈÎ�ראוי כ� א� ה� היו ולא במדבר הילודי� לא אבל נמולי�, היו היוצאי� הע� לבד כי לומר, רצה

ÂÎÂ'.(Â)למול: ÌÂ˙ „Ú:זולתו למול והגו� ראוי להיות מהנמולי� מי היה לא כ�, �˘·Ú.וא� זה‡˘¯ בעבור אשר
וכו': לבלתי לה� ה' נשבע

oeiv zcevn
(·)ÌÈ¯Âˆכמו חדודי�, מד). פט חרבו:(תהלי� ‡Ï(‚)צור

˙Ú·‚�וכ בגבעת, כא). כה ומשפטו:(שמות הארו�, ואל
ונטיפה:Ê·˙(Â)ובהארו�: זיבה מלשו� .



dפו ryedi

:Láãeæeìî-àì ék eéä íéìøò-ék òLBäé ìî íúà ízçz íé÷ä íäéða-úàå §¨«§¤§¥¤Æ¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦£¥¦´¨½¦²Ÿ¨¬
:Cøca íúBàçãò äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéå −̈©¨«¤©§¦²©£¤©¬¨©−§¦®©¥§¬©§¨²©«©£¤−©¬

:íúBéçèíëéìòî íéøöî útøç-úà éúBlb íBiä òLBäé-ìà äåäé øîàiå £¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©À©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥£¥¤®
:äfä íBiä ãò ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iåéìbìba ìàøNé-éðá eðçiå ©¦§º̈¥´©¨³©Æ¦§½̈©−©¬©¤«©©£¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®

:Bçéøé úBáøòa áøòa Lãçì íBé øùò äòaøàa çñtä-úà eùòiåàéeìëàiå ©©£´Ÿ¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧Ÿ¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©«§¬§¦«©¸Ÿ§¹
:äfä íBiä íöòa éeì÷å úBvî çñtä úøçnî õøàä øeáòîáéïnä úaLiå ¥£¬¨¨²¤¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈

eìëàiå ïî ìàøNé éðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeáòî íìëàa úøçnî¦«¨¢À̈§¨§¨Æ¥£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−¨®©Ÿ§À
:àéää äðMa ïòðk õøà úàeázîâéåéðéò àOiå Bçéøéa òLBäé úBéäa éäéå ¦§©Æ¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´§ª©»¦¦¼©¦¨³¥¨Æ

Bì øîàiå åéìà òLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå©©½§§¦¥¦ÆŸ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨Æ©´Ÿ¤½
i"yx

(Ê).Ì˙Á˙ ÌÈ˜‰ Ì‰È�· ˙‡Â�בניה ואת
אות� במדבר, הילודי� ה� תחתיה� שהקי�

יהושע: ˙Ì˙Á.(Á)מל Â·˘ÈÂולא באתרהו�,
העיר: על Ì˙ÂÈÁ.צרו „Ú:המכה מ�

(Ë).È˙ÂÏ‚שהיו מצרי�, חרפת את הסירותי
יש אחד כוכב פניכ�, נגד רעה כי ראו אומרי�:
אנו רואי� ד�, של סימ� והוא 'רעה' ששמו
במדבר משה שאמר והוא במדבר, עליכ� אותו

יב) לב ברעה(שמות לאמר מצרי� יאמרו למה :

מילה, ד� שהוא יודעי� אינ� וה� הוציא�,
הוסרה הד�, אותו ובא יהושע בימי וכשמלו
היו עמה� שעלו רב ערב שעדיי� החרפה אותה

הדרש�: משה ר' דרש כ� לה�, ‚È˙ÂÏ.מוני�
כמו כב)הסירותי, קיט חרפה,(תהלי� מעלי גל :
י) כט האב�:(בראשית את ויגל :(‡È)˙¯ÁÓÓ

.ÁÒÙ‰עומר שהקריבו העומר הנפת יו�
היו המ�, שפסק משה שמת באדר ומז' תחלה,
שלקטו שבכליה� ממ� עכשיו עד מסתפקי�

שנאמר באדר, לה)בשבעה טז המ�(שמות את :

שלשי� חסר שנה מ' והלא שנה, ארבעי� אכלו
באייר, בט"ו המ� ירידת תחלת שהרי יו�,
ממצרי�, ישראל שהוציאו בחררה מעתה אמור

מ�: טע� È�·Ï(È·)טעמו „ÂÚ ‰È‰ ‡ÏÂ
.ÔÓ Ï‡¯˘È�א האר�, מעבור ויאכלו לפיכ�,

התבואה, מ� אוכלי� היו לא מ� לה� היה
מפני לתינוק אומר משל לה�, נוח היה שהמ�
פת לי שאי� לפי שעורי�, פת אוכל אתה מה

וגו':חטי�, עוד היה ולא נאמר: לכ�
(‚È).ÂÁÈ¯È· Ú˘Â‰È ˙ÂÈ‰·לעיבורה מכא�

בתו� לומר אפשר שאי העיר, מ� שהיא עיר של

cec zcevn
(Ê).Ì˙Á˙ ÌÈ˜‰:�תחת הקי� Ú˘Â‰È.אשר ÏÓ Ì˙Â‡

כי ההוא, הזמ� עד היו ערלי� כי אז, עד נמולו ולא
היו ולא בדר�, בהיות� בניה� מלו לא ממצרי� היוצאי�
יהושע: זולת להמול וראוי הגו� להיות נמולי� כ� א�

(Ë).È˙ÂÏ‚ ÌÂÈ‰שהיו מה מעליכ� העברתי עתה
וחרפה כמונו, ערלי� ה� הלא לאמר, מחרפי� המצרי�

שכתוב כמו לישראל, יב)יחשב לד היא(בראשית חרפה כי
נוטה·Ú¯·.(È)לנו: אז כי ערב, קרוי היו� חצות אחר

מערב: לבית ‰ÁÒÙ.(È‡)החמה ˙¯ÁÓÓ'א יו� ממחרת
והדר העומר, וקרבו העומר, הקרבת זמ� שהוא פסח, של

‰ÔÓ.(È·)אכלו: ˙Â·˘ÈÂ�ממ בנס נזוני� היו מקו� מכל מלירד, המ� פסק באדר בשבעה משה מיתת מיו� כי א�
עוד: מצאו לא האר� מעבור ובאכל� לאכול:ÂÏÎ‡ÈÂ.שבכליה�, יריחו:·ÂÁÈ¯È.(È‚)התחילו בגבול לומר, רצה

oeiv zcevn
(Á)Ì˙Á˙:�במקומ .Ì˙ÂÈÁכמו רפואה, ענינו (ישעיהו.

כא) ויחי:לח השחי� על גלגל‚È˙ÂÏ(Ë)וימרחו מלשו� .

עבוראÂ·ÚÓ¯(È‡)וסבוב: הוא 'דג�' של תרגו� (דברי�.

נא) כמוÈÂÏ˜Âכח צלוי�, שבלי� יד). ב קלוי(ויקרא אביב
‰ÌÂÈבאש: ÌˆÚ·כמו יו�, של בגופו לומר, רצה (ש�.

יד) שלפניו,כג בלילה לא לומר, ורצה הזה, היו� עצ� עד
היו�: אחר הול� הלילה כי בטול,Â·˘ÈÂ˙(È·)ע� עני� .

ד)כמו יד נוגש:(ישעיהו חלוצה˘ÙÂÏ‰(È‚)שבת .

כמו כה)מתערה, כ מגוה:(איוב ויצא של�

d minid ixac

:eðéøöì-íà äzà eðìäãéìtiå éúàá äzò äåäé-àáö-øN éðà ék àì øîàiå £¨¬©−̈¦§¨¥«©Ÿ́¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈¬©¨´¨®¦©¦ŸÁ
:Bcáò-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà òLBäéåèøîàiå §ª̧©¤¨¨¬©Æ§¨Æ©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©Ÿ¤Á

ãîò äzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìòî Eìòð-ìL òLBäé-ìà äåäé àáö-øN©§¨̧§Ÿ̈¬¤§ªÀ©©©«©§Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬
:ïk òLBäé Nòiå àeä Lã÷ åéìò̈−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«

i"yx

‡˙‰.יריחו: Â�Ï‰:אתיתא הלמסעדנא
(„È).È˙‡· ‰˙Úיכול אד� שאי� לעזרת�,

אבל החומה, להפיל ולתופשה עליה להלח�
שנאמר בי, חפ� ולא באתי רב� משה בימי

טו) לג וגו':(שמות הולכי� פני� אי� א� :

(ÂË).'‰ ‡·ˆ לה',˘¯ צבא שהוא ישראל
שנאמר היה, כא)ומיכאל י מיכאל(דניאל :

שרכ�:

cec zcevn
.Â�Ï‰מול לנו לעזור באת א� לומר השאלה, בה"א

להאויב: לעזור או Ï‡.(È„)האויב, ¯Ó‡ÈÂ,לומר רצה
ישראל של שר אני כי ישראל, לאויבי לעזור באתי לא

מאז: ולא באתי, עתה כי בעבור הוא הנה, עד ראיתני שלא ומה ה', צבא Ó„·¯.הקרואי� È�Â„‡ ‰Óדבר לומר רצה
האדו�: דברי המקיי� כהעבד לקיימ� והנני ‰Â‡.(ÂË)דברי� יח�:˜„˘ עליה לעמוד ומהראוי

oeiv zcevn
(„È)ÂÈ�Ù Ï‡:לנגדו העומד לפני לומר, רצה לפניו, .

(ÂË)Ï˘במשה וכ� הסר ה). ג נעלי�:(שמות של

d ` minid ixacehÎ`

äàäðzð åéáà éòeöé Bìlçáe øBëaä àeä ék ìàøNé-øBëa ïáeàø éðáe§¥̧§¥¬§«¦§¨¥»¦´´©§¼«§©§Æ§¥´¨¦½¦§¨Æ
:äøëaì Nçéúäì àìå ìàøNé-ïa óñBé éðáì Búøëaáåéçàa øáb äãeäé ék §´Ÿ̈½¦§¥¬¥−¤¦§¨¥®§¬Ÿ§¦§©¥−©§Ÿ̈«¦³§¨Æ¨©´§¤½̈

:óñBéì äøëaäå epnî ãéâðìeâïBøöç àelôe CBðç ìàøNé øBëa ïáeàø éða §¨¦−¦¤®§©§Ÿ̈−§¥«§¥¬§¥−§´¦§¨¥®£¬©−¤§¬
:éîøëåã:Bðá éòîL Bða âBb Bðá äéòîL ìàBé éðaäBðá äéàø Bðá äëéî §©§¦«§¥−¥®§©«§¨¬§²¬§−¦§¦¬§«¦¨¬§²§¨¨¬§−

i"yx

(‡).Ï‡¯˘È ¯ÂÎ· Ô·Â‡¯ È�·Â�א תאמר וא�
כי מלכות ממנו יצא לא למה בכור שהיה כ�
נתנה אביו יצועי ובחללו הבכור בודאי הוא
לא למה כ� א� תאמר וא� יוס� לבני בכורתו
לבכורה להתייחס ולא אמר לכ� יוס� בני מלכו
לא אפילו יהודה כי בכור ולא בכורות חלק
אפילו ממנו נלקחה ולא הבכורה ראוב� חלל

למל�: יהודה הגו� היה ‚·¯(·)הכי ‰„Â‰È ÈÎ

.ÂÈÁ‡·יהודה אריה גור מ"ט)שנאמר :(ראשית

.Â�ÓÓ „È‚�ÏÂ�כ ש� ועל מלכות ממנו שיצא
והמביא המוציא שהוא נגיד המל� נקרא
ונתנה מראוב� נטלה והמלכות והבכורה
באחיו גבר יהודה כי כדכתיב ליהודה המלכות

בניו: לשני ליוס� נתנה הבכורה חלק ·�Èאבל
.Ï‡¯˘È ¯ÂÎ· Ô·Â‡¯:כבראשונה עתה מתחיל

(„).Ï‡ÂÈ È�·:קחשיב דורות דורות

cec zcevn
(‡).¯ÂÎ·‰ ‡Â‰ ÈÎא"כ והיה הבכור הוא כי ע� ר"ל

ראשו�: יחוסו להזכיר שחללÂÏÏÁ·Â.מהראוי בעת אבל
בלהה אצל תדיר מצוי יהא לבל ובלבלה אביו יצועי ובזה

שבטי�: לשני נחלקי� בניו להיות כבכור שני� פי נוטל להיות ליוס� ונתנה מעמו הבכורה נלקחה ÁÈ˙‰Ï˘אז ‡ÏÂ
.‰¯ÂÎ·Ï:המלכות ג� ממנו לשיצא וכל מכל לבכורה מיוחש יוס� שיהיה ·‡ÈÎ.ÂÈÁ(·)לא ¯·‚ ‰„Â‰Èבדבר

אחיו: מכל יהודה גבר Â�ÓÓ.המלוכה „È‚�ÏÂ:ממנו שיהא יעקב אמר ישראל על ומל� נגיד להעמיד ÂÎ·‰Â¯‰.ר"ל
כה עד אמרו לזה לראוב� המעלה מ� מה נשאר לא כי על הנה וכאומר ליוס� נתנה לבדה היא השבטי� נחלת בדבר

המלוכה: כבוד מפני ליהודה ÂÎÂ'.והקדי� Â�· ‰ÈÚÓ˘:אחד ב� אחד היה שחשב מה כל

oeiv zcevn
(‡).ÂÏÏÁ·Â:�ובזיו חולי� המיטהÈÚÂˆÈ.מלשו� מצעת

יצועי ערש על קל"ב)וכ� :(תהלי�



פז d minid ixac

:eðéøöì-íà äzà eðìäãéìtiå éúàá äzò äåäé-àáö-øN éðà ék àì øîàiå £¨¬©−̈¦§¨¥«©Ÿ́¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈¬©¨´¨®¦©¦ŸÁ
:Bcáò-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà òLBäéåèøîàiå §ª̧©¤¨¨¬©Æ§¨Æ©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©Ÿ¤Á

ãîò äzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìòî Eìòð-ìL òLBäé-ìà äåäé àáö-øN©§¨̧§Ÿ̈¬¤§ªÀ©©©«©§Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬
:ïk òLBäé Nòiå àeä Lã÷ åéìò̈−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«

i"yx

‡˙‰.יריחו: Â�Ï‰:אתיתא הלמסעדנא
(„È).È˙‡· ‰˙Úיכול אד� שאי� לעזרת�,

אבל החומה, להפיל ולתופשה עליה להלח�
שנאמר בי, חפ� ולא באתי רב� משה בימי

טו) לג וגו':(שמות הולכי� פני� אי� א� :

(ÂË).'‰ ‡·ˆ לה',˘¯ צבא שהוא ישראל
שנאמר היה, כא)ומיכאל י מיכאל(דניאל :

שרכ�:

cec zcevn
.Â�Ï‰מול לנו לעזור באת א� לומר השאלה, בה"א

להאויב: לעזור או Ï‡.(È„)האויב, ¯Ó‡ÈÂ,לומר רצה
ישראל של שר אני כי ישראל, לאויבי לעזור באתי לא

מאז: ולא באתי, עתה כי בעבור הוא הנה, עד ראיתני שלא ומה ה', צבא Ó„·¯.הקרואי� È�Â„‡ ‰Óדבר לומר רצה
האדו�: דברי המקיי� כהעבד לקיימ� והנני ‰Â‡.(ÂË)דברי� יח�:˜„˘ עליה לעמוד ומהראוי

oeiv zcevn
(„È)ÂÈ�Ù Ï‡:לנגדו העומד לפני לומר, רצה לפניו, .

(ÂË)Ï˘במשה וכ� הסר ה). ג נעלי�:(שמות של

d ` minid ixacehÎ`

äàäðzð åéáà éòeöé Bìlçáe øBëaä àeä ék ìàøNé-øBëa ïáeàø éðáe§¥̧§¥¬§«¦§¨¥»¦´´©§¼«§©§Æ§¥´¨¦½¦§¨Æ
:äøëaì Nçéúäì àìå ìàøNé-ïa óñBé éðáì Búøëaáåéçàa øáb äãeäé ék §´Ÿ̈½¦§¥¬¥−¤¦§¨¥®§¬Ÿ§¦§©¥−©§Ÿ̈«¦³§¨Æ¨©´§¤½̈

:óñBéì äøëaäå epnî ãéâðìeâïBøöç àelôe CBðç ìàøNé øBëa ïáeàø éða §¨¦−¦¤®§©§Ÿ̈−§¥«§¥¬§¥−§´¦§¨¥®£¬©−¤§¬
:éîøëåã:Bðá éòîL Bða âBb Bðá äéòîL ìàBé éðaäBðá äéàø Bðá äëéî §©§¦«§¥−¥®§©«§¨¬§²¬§−¦§¦¬§«¦¨¬§²§¨¨¬§−

i"yx

(‡).Ï‡¯˘È ¯ÂÎ· Ô·Â‡¯ È�·Â�א תאמר וא�
כי מלכות ממנו יצא לא למה בכור שהיה כ�
נתנה אביו יצועי ובחללו הבכור בודאי הוא
לא למה כ� א� תאמר וא� יוס� לבני בכורתו
לבכורה להתייחס ולא אמר לכ� יוס� בני מלכו
לא אפילו יהודה כי בכור ולא בכורות חלק
אפילו ממנו נלקחה ולא הבכורה ראוב� חלל

למל�: יהודה הגו� היה ‚·¯(·)הכי ‰„Â‰È ÈÎ

.ÂÈÁ‡·יהודה אריה גור מ"ט)שנאמר :(ראשית

.Â�ÓÓ „È‚�ÏÂ�כ ש� ועל מלכות ממנו שיצא
והמביא המוציא שהוא נגיד המל� נקרא
ונתנה מראוב� נטלה והמלכות והבכורה
באחיו גבר יהודה כי כדכתיב ליהודה המלכות

בניו: לשני ליוס� נתנה הבכורה חלק ·�Èאבל
.Ï‡¯˘È ¯ÂÎ· Ô·Â‡¯:כבראשונה עתה מתחיל

(„).Ï‡ÂÈ È�·:קחשיב דורות דורות

cec zcevn
(‡).¯ÂÎ·‰ ‡Â‰ ÈÎא"כ והיה הבכור הוא כי ע� ר"ל

ראשו�: יחוסו להזכיר שחללÂÏÏÁ·Â.מהראוי בעת אבל
בלהה אצל תדיר מצוי יהא לבל ובלבלה אביו יצועי ובזה

שבטי�: לשני נחלקי� בניו להיות כבכור שני� פי נוטל להיות ליוס� ונתנה מעמו הבכורה נלקחה ÁÈ˙‰Ï˘אז ‡ÏÂ
.‰¯ÂÎ·Ï:המלכות ג� ממנו לשיצא וכל מכל לבכורה מיוחש יוס� שיהיה ·‡ÈÎ.ÂÈÁ(·)לא ¯·‚ ‰„Â‰Èבדבר

אחיו: מכל יהודה גבר Â�ÓÓ.המלוכה „È‚�ÏÂ:ממנו שיהא יעקב אמר ישראל על ומל� נגיד להעמיד ÂÎ·‰Â¯‰.ר"ל
כה עד אמרו לזה לראוב� המעלה מ� מה נשאר לא כי על הנה וכאומר ליוס� נתנה לבדה היא השבטי� נחלת בדבר

המלוכה: כבוד מפני ליהודה ÂÎÂ'.והקדי� Â�· ‰ÈÚÓ˘:אחד ב� אחד היה שחשב מה כל

oeiv zcevn
(‡).ÂÏÏÁ·Â:�ובזיו חולי� המיטהÈÚÂˆÈ.מלשו� מצעת

יצועי ערש על קל"ב)וכ� :(תהלי�



rxevncioey`xפח mei qelwpe`

ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáúàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ
òøönä úøBz äéäz
òøåöî

àáeäå Búøäè íBéa ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
ïäkä-ìài''yx:âäðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå ¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®

-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦
reøväi''yx:ã-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå ©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«

úrìBú éðLe æøà õrå úBøäè úBiç íéøtö
ïåùàø

¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©
áæàåi''yx:äøBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå §¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´

íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäi''yx:éåì ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«
åæøàä õr-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤

íúBà ìáèå áæàä-úàå úrìBzä éðL-úàå§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈
ìr äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä | úàå§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−

íéiçä íénäi''yx:æ-ïî øähnä ìr äfäå ©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯©¦©¥²¦
-úà çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤

:äãOä éðt-ìr äiçä øtväçøähnä ñaëå ©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧
íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ
õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬

íéîé úráL Bìäàìi''yx:èBørN-ìk-úà çlâé éréáMä íBiá äéäå §¨«¢−¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„È‚Ò¯‡ב ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»

:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ d˙eÎ„„ ‡ÓBÈaƒ»¿»≈¿ƒ≈≈¿»«¬»

È¯LÓÏ˙‡ג ‡¯aÓÏ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡�‰k ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«

:‡¯È‚Ò ÔÓ ‡˙e¯È‚Òד„wÙÈÂ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«≈

¯tˆ ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡�‰kÔÈ «¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ

Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«

:‡·BÊ‡Â È¯B‰Êה‡�‰k „wÙÈÂ ¿ƒ¿≈»ƒ«≈«¬»

ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬«

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚו‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È «≈««»ƒ¬»«¿»

˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈƒ«»«¿»»»¿«¿»¿»

ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿

‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ‡ÒÈÎ�c ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«≈««

e¯È‚Ò˙‡ז ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ«ƒ≈ƒ««»

:‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tƒ̂¬»«¿»««≈«¿»

È‰BLe·Ïח ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒ

‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN Ïk ˙È Ál‚ÈÂƒ««»»«¬≈¿«¿≈¿«»

‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈»«≈≈¿«¿ƒ»

‡Ú·L d�kLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈט‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂ ƒƒ≈¿»¿ƒ»»

é"ùø

(·)'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê.(כא (מגילה …ƒ¿∆««¿…»¿
��ילה: א�ת� מטהרי� �אי� ‡ŒÏ(‚)מל�ד, ְְְֲִֵֵֶַַַַָ∆

‰�ÁnÏ ıeÁÓ.�� �����ח מחנ�ת ל�ל� ח�� ƒ««¬∆ְְֲִֶַַַָָֹ

ח��ט�: קמא).BiÁ˙(„)�ימי �רט(חולי� ִִֵ«ְָ

�ה�געי�.B¯‰Ë˙:לטרפ�ת לפי טמא. לע�� �רט ְִֵ¿…ְְְְִִֵֶַָָָ

הרע, ל��� על טו)�אי� מע�ה(ערכי� �ה�א ֲִֵֶַַָָָָ

צ�רי�, לטהרת� הזקק� לפיכ� �ברי�, ְְְֳֳִִָָ�ְְְִִִֵָָ�ט��טי

ק�ל �צפצ�� �מיד ‡¯Ê:��פט�טי� ıÚÂ.לפי ְְְְְִִִֶַָ¿≈∆∆ְִ

הר�ח ���ת על �אי� ˙ÚÏB˙:�ה�געי� È�Le ְִִֶַַַַָָָ¿ƒ««
·Ê‡Â.�מ�אות עצמ� י��יל ויתר�א? ��נת� מה ¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ

�כאז�ב ‡¯Ê:�ת�לעת ıÚ.ארז �ל È�Le:מ�ל ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ
˙ÚÏB˙.זה�רית צב�ע צמר �ל כ"ט)ל��� :(ב"מ ««ְִֶֶֶַָָ

(‰)ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ.כלי� �ח�ה א�ת� �די.נ�ת� ««ƒ«ƒְְְִִִֵֵָָ

רביעית: ה�? וכ�ה �ה�, נ�ר צ��ר �� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ��הא

(Â)d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡.�אינ� מל�ד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

הע� אבל לעצמ�, מפרי�� א�א ע�ה�, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָא�גד�

�עני� ה�ה�רית, �ל��� יחד �ר�כי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָוהאז�ב

ואתֿ ה��לעת ואתֿ�ני הארז "ואתֿע� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ��אמר:

�אינ� ��� יכ�ל, ל�ל���. אחת קיחה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאזב",

�למ�ד טבילה? �כלל �הא לא �� אג�ה, ְְְְִִֵֵַַָָֹ�ְֲִַ�כלל

את החזיר הח�ה", ה���ר ואת א�ת� "וטבל ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָל�מר:

טבילה: לכלל BÏ‰‡Ï.(Á)ה���ר ıeÁÓ ·LÈÂ ְְִִִַָָ¿»«ƒ¿»√
קמא) חולי� ה��ה:(ת"כ, �ת�מי� �אס�ר ְְְִִֵֶַַַָָמל�ד

(Ë)kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ.להביא �כלל, �פרט �לל ∆»¿»¿ְְְְִָָָָ

d minid ixac

:Bða ìòaåàéùð àeä øMà Cìî øñàðìt úâlz äìâä øLà Bðá äøàa ©¬©§«§¥¨´§½£¤´¤§½̈¦§©¬¦§§¤−¤¤´¤©ª®¬¨¦−Ÿ
:éðáeàøìæ:eäéøëæe ìàéòé Làøä íúBãìúì Nçéúäa åéúçtLîì åéçàå ¨«¥¦«§¤¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¦§©¥−§Ÿ§¨®¨¬Ÿ§¦¥−§©§¨«

ç:ïBòî ìòáe Báð-ãòå øòøòa áLBé àeä ìàBé-ïa òîL-ïa ææò-ïa òìáe¤Æ©Æ¤¨½̈¤¤−©¤¥®µ¥´©£Ÿ¥½§©§−©¬©§«
èõøàa eáø íäéð÷î ék úøt øäpä-ïîì äøaãî àBáì-ãò áLé çøænìå§©¦§À̈¨©Æ©§´¦§½̈¨§¦©¨−̈§¨®¦¯¦§¥¤²¨−§¤¬¤

:ãòìbéeáLiå íãéa eìtiå íéàøâää-íò äîçìî eùò ìeàL éîéáe ¦§¨«¦¥´¨À¨³Ÿ¦§¨¨Æ¦©«©§¦¦½©«¦§−§¨¨®©¥§Æ
:ãòìbì çøæî éðt-ìk-ìò íäéìäàaàéïLaä õøàa eáLé ícâðì ãâ-éðáe §¨´¢¥¤½©«¨§¥−¦§¨¬©¦§¨«§¥¨´§¤§À̈¨«§²§¤¬¤©¨−̈

:äëìñ-ãòáé:ïLaa èôLå éðòéå äðLnä íôLå Làøä ìàBéâéíäéçàå ©©§¨«¥´¨½Ÿ§¨−̈©¦§¤®§©§©¬§¨−̈©¨¨«©£¥¤º
òéå éøBéå òáLå ílLîe ìàëéî íäéúBáà úéáì:äòáL øáòå òéæå ïkãéälà §¥´£¥¤À¦«¨¥¿§ª¿̈Â§¤©§©¯§©§¨²§¦¬©¨¥−¤¦§¨«¥´¤

:æea-ïa Bcçé-ïa éLéLé-ïa ìàëéî-ïa ãòìb-ïa çBøé-ïa éøeç-ïa ìéçéáà éða§¥´£¦©À¦¤¦¿¤Â̈©¤¦§¨¯¤¦¨¥²¤§¦©¬¤©§−¤«
åè:íúBáà úéáì Làø éðeb-ïa ìàécáò-ïa éçà£¦Æ¤©§¦¥´¤¦½−Ÿ§¥¬£¨«

i"yx

(Â).¯Ò‡�ÏÙ ˙‚Ï˙ ‰Ï‚‰ לסנחרב‡˘¯ קוד�
פול סדר� היה ט"ו)וכ� ב' כשמל�(מלכי� הי'

רמליה ב� פקח ובימי גדי ב� בא(ש�)מנח�
אלה ב� הושע ובימי אשור מל� פלנאסר תגלת

י"ז) אשור(ש� מל� שלמנאסר ט"ו)בא (ש�

פול רבותינו ופירשו סנחרב חזקיהו ובימי
סנחרב: È�·Â‡¯Ï.וכול� ‡È˘� ‡Â‰�זמ באותו

פלנאסר: תלגת ·‰˙ÁÈ˘(Ê)שהגלוהו
.Â‰È¯ÎÊÂ Ï‡ÈÚÈ ˘‡¯‰ Ì˙Â„ÏÂ˙Ïהרי פתרו�

ועיקר קצת א� כי ראוב� מ� ל� יחסתי לא
למלכי הימי� דברי על יחוסו במקו� יחוסו
כלה יד� שעל הראש וזכריה יעיאל היה ישראל

ÔÂÚÓ.(Á)יחוס�: ÏÚ·Â Â·� „ÚÂ�שבימי
נבו נקראו ישראל לידי שבאו קוד� קדמוני�
מנהג היה כ� כי תועבות� ע"ש מעו� ובעל

לקראת ההוא היו� עד ומזלות כוכבי� עובדי
לידי כשבאו אבל עיירותיה� בש� תועבותיה�

וא כדכתיב שמות� הסבו ואתישראל נבו ת
ש� מוסבות מעו� ל"ב)בעל ישראל(במדבר כלו'

נקראה שלא לפי שבמה ואת שמות� הסבו
מפרש ובמגילה שמה הסבו לא תועבותיה ע"ש
ה�: כוכבי� עבודת ש� מעו� ובעל נבו כי

(È).ÌÈ‡¯‚‰‰ ÌÚ�אמ וע"ש הישמעאלי� ה�
היו: הגר בני הגראי� ·‡‰Ì‰ÈÏ.קורא� Â·˘ÈÂ

באהלי�: לישב ערביי� מנהג È�·Â(È‡)שכ�
.Â·˘È Ì„‚�Ï לנגד�‚„ ואלכה כמו אצל�

י"ג) ‡·Ì‰È˙Â.(È‚):(ראשי' ˙È·Ï Ì‰ÈÁ‡Â
יחוס�: ÌÏ˘ÓÂ.במקו� Ï‡ÎÈÓראשי היו אלו

בימי התיחסו כול� כי היחס אותו של אבותיה�
ישראל: מל� ירבע� ובימי יהודה מל� יות�

cec zcevn
(Â).'ÂÎÂ ‰Ï‚‰ תלגת‡˘¯ שהגלה בעת אשר לומר רצה

ראוב�: לבני נשיא אז הוא היה מיודעיוÂÈÁ‡Â.(Ê)וכו'
בארה: של ÂÎÂ'.וחבריו ÂÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏכ"א ר"ל

אשר נראה היה תולדות� לסדר בהתיחס� למשפחות
כול�: מאבות יותר המעלה אנשי היו אבותיה� כי על אחריו וזכריה מכול� הראש היה ÂÈ˘·.(Á)יעיאל ‡Â‰זרעו

ערוער: בגבול �·Â.ישבו „ÚÂ:�לדרו מצפו� הרוחב È˘·.(Ë)הוא Á¯ÊÓÏÂ�שבאי המקו� עד ישבו המזרח כלפי
מלשבת מקניה� נתרבו כי להלאה נתרחקו למזרח א"י גבול היא פרת נהר כי א� והלאה פרת הנהר למ� למדבר בה

המקו�: לה� צר היה כי הגלעד ההגריאי�:·‡‰Ì‰ÈÏ.(È)באר� È�Ù.של ÏÎ ÏÚ:הגלעד מול המזרחי עבר כל על
(·È).Ô˘··:�בבש ראשי� היו הארבעה ה�Ì‰ÈÁ‡Â.(È‚)אלה אבותיה� לבית ראשי� שהיו ורעיה� מיודעיה�

וכו': מיכאל

oeiv zcevn
(È).ÌÈ‡¯‚‰‰הגר ע"ש ונקראי� ישמעאל בני המה

לנגד�Ì„‚�Ï.(È‡)אמו: ואלכה וכ� לה� (בראשיתבשוה

במעלה:‰Ó˘�‰.(È·):לג) לו שני
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ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáúàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ
òøönä úøBz äéäz
òøåöî

àáeäå Búøäè íBéa ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
ïäkä-ìài''yx:âäðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå ¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®

-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦
reøväi''yx:ã-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå ©¨«©§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«

úrìBú éðLe æøà õrå úBøäè úBiç íéøtö
ïåùàø

¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©
áæàåi''yx:äøBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå §¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´

íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäi''yx:éåì ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«
åæøàä õr-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤

íúBà ìáèå áæàä-úàå úrìBzä éðL-úàå§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈
ìr äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä | úàå§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−

íéiçä íénäi''yx:æ-ïî øähnä ìr äfäå ©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯©¦©¥²¦
-úà çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤

:äãOä éðt-ìr äiçä øtväçøähnä ñaëå ©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧
íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ
õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬

íéîé úráL Bìäàìi''yx:èBørN-ìk-úà çlâé éréáMä íBiá äéäå §¨«¢−¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„È‚Ò¯‡ב ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»

:‡�‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ d˙eÎ„„ ‡ÓBÈaƒ»¿»≈¿ƒ≈≈¿»«¬»

È¯LÓÏ˙‡ג ‡¯aÓÏ ‡�‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡�‰k ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«

:‡¯È‚Ò ÔÓ ‡˙e¯È‚Òד„wÙÈÂ ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ«≈

¯tˆ ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡�‰kÔÈ «¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ

Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«

:‡·BÊ‡Â È¯B‰Êה‡�‰k „wÙÈÂ ¿ƒ¿≈»ƒ«≈«¬»

ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬«

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚו‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È «≈««»ƒ¬»«¿»

˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈƒ«»«¿»»»¿«¿»¿»

ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿

‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ‡ÒÈÎ�c ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«≈««

e¯È‚Ò˙‡ז ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ«ƒ≈ƒ««»

:‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tƒ̂¬»«¿»««≈«¿»

È‰BLe·Ïח ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒ

‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN Ïk ˙È Ál‚ÈÂƒ««»»«¬≈¿«¿≈¿«»

‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈»«≈≈¿«¿ƒ»

‡Ú·L d�kLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈט‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂ ƒƒ≈¿»¿ƒ»»

é"ùø

(·)'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê.(כא (מגילה …ƒ¿∆««¿…»¿
��ילה: א�ת� מטהרי� �אי� ‡ŒÏ(‚)מל�ד, ְְְֲִֵֵֶַַַַָ∆

‰�ÁnÏ ıeÁÓ.�� �����ח מחנ�ת ל�ל� ח�� ƒ««¬∆ְְֲִֶַַַָָֹ

ח��ט�: קמא).BiÁ˙(„)�ימי �רט(חולי� ִִֵ«ְָ

�ה�געי�.B¯‰Ë˙:לטרפ�ת לפי טמא. לע�� �רט ְִֵ¿…ְְְְִִֵֶַָָָ

הרע, ל��� על טו)�אי� מע�ה(ערכי� �ה�א ֲִֵֶַַָָָָ

צ�רי�, לטהרת� הזקק� לפיכ� �ברי�, ְְְֳֳִִָָ�ְְְִִִֵָָ�ט��טי

ק�ל �צפצ�� �מיד ‡¯Ê:��פט�טי� ıÚÂ.לפי ְְְְְִִִֶַָ¿≈∆∆ְִ

הר�ח ���ת על �אי� ˙ÚÏB˙:�ה�געי� È�Le ְִִֶַַַַָָָ¿ƒ««
·Ê‡Â.�מ�אות עצמ� י��יל ויתר�א? ��נת� מה ¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ

�כאז�ב ‡¯Ê:�ת�לעת ıÚ.ארז �ל È�Le:מ�ל ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ
˙ÚÏB˙.זה�רית צב�ע צמר �ל כ"ט)ל��� :(ב"מ ««ְִֶֶֶַָָ

(‰)ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ.כלי� �ח�ה א�ת� �די.נ�ת� ««ƒ«ƒְְְִִִֵֵָָ

רביעית: ה�? וכ�ה �ה�, נ�ר צ��ר �� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ��הא

(Â)d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡.�אינ� מל�ד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

הע� אבל לעצמ�, מפרי�� א�א ע�ה�, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָא�גד�

�עני� ה�ה�רית, �ל��� יחד �ר�כי� ְְְְְִִִִֵַַַָָָוהאז�ב

ואתֿ ה��לעת ואתֿ�ני הארז "ואתֿע� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ��אמר:

�אינ� ��� יכ�ל, ל�ל���. אחת קיחה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאזב",

�למ�ד טבילה? �כלל �הא לא �� אג�ה, ְְְְִִֵֵַַָָֹ�ְֲִַ�כלל

את החזיר הח�ה", ה���ר ואת א�ת� "וטבל ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָל�מר:

טבילה: לכלל BÏ‰‡Ï.(Á)ה���ר ıeÁÓ ·LÈÂ ְְִִִַָָ¿»«ƒ¿»√
קמא) חולי� ה��ה:(ת"כ, �ת�מי� �אס�ר ְְְִִֵֶַַַָָמל�ד

(Ë)kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ.להביא �כלל, �פרט �לל ∆»¿»¿ְְְְִָָָָ
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-ìk-úàå åéðér úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨
å åéãâa-úà ñaëå çlâé BørNBøNa-úà õçø §¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²

øäèå íénai''yx:ìàøùééçwé éðéîMä íBiáe ©©−¦§¨¥«©´©§¦¦À¦©³
dúðL-úa úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²©§¨−̈

ìLe äîéîzäìeìa äçðî úìñ íéðøNr äL §¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
ïîL ãçà âìå ïîMái''yx:àéïäkä ãéîräå ©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º©Ÿ¥´

ýåýé éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½
ãrBî ìäà çúti''yx:áé-úà ïäkä ç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMäýåýé éðôì äôeðz íúà ói''yx: ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ìåçá ë''ò)éðùâéøLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧
íB÷îa äìòä-úàå úàhçä-úà èçLé¦§©¯¤©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´
Lã÷ ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤

àeä íéLã÷i''yx:ãéíLàä ícî ïäkä ç÷ìå ¨«¨¦−«§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼
úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïúðå§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È d¯ÚN Ïk ˙È Ál‚È¿««»»«¬≈»≈≈¿»

Ïk ˙ÈÂ È‰B�ÈÚ È�È·b ˙ÈÂ d�˜cƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»

È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯zי ·qÈ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈

˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â ÔÈÓÏL ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿»¬»«

ÔÈ�B¯ÒÚ ‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL«»¿∆¿»¿»»∆¿ƒ

ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Ó ‡zÏÒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«

:‡ÁLÓc „Á ‡bÏÂיאÌÈ˜ÈÂ ¿À»«¿ƒ¿»ƒƒ

ÈkcÓc ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡�‰k«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈

ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«

:‡�ÓÊיב‡¯n‡ ˙È ‡�‰k ·qÈÂ ƒ¿»¿ƒ««¬»»ƒ¿»

˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï d˙È ·¯˜ÈÂ ‡„Á¬»ƒ»≈»≈«¬»»¿»

‡Ó¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏÀ»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿¬»»

:ÈÈ Ì„˜יג‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ √»¿»¿ƒ»ƒ¿»

˙ÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ÒBkÈ Èc ¯˙‡a«¬«ƒƒ»«»»¿»

‡˙‡hÁk È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ¬»»«¬««ƒ¬≈¿«»»

ÔÈL„e˜ L„˜ ‡�‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰יד‡ÓcÓ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»

Ìe¯ ÏÚ ‡�‰k ÔzÈÂ ‡ÓL‡„«¬»»¿ƒ≈«¬»«

nÈc ÈkcÓ„ ‡�„e‡ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�È ¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc d„È¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈

é"ùø

ונראה: �ער ���ס מק�� ‡Á˙(È)�ל ‰N·ÎÂ. ְְְִִֵָָָ¿«¿»««
ÌÈ�¯NÚ:לח�את ‰LÏLe.�ב�י� �ל�ה לנס�י ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְִִֵָָֹ

נסכי� טע�ני� מצרע �ל וא�מ� �ח�את� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹה�ל�,

יז) ÔÓL:(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ.��ול �בע עליו לה��ת ¿…∆»»∆ְְִֵֶַַָָ

�ה�נ�ת: �מ�� אזנ� �נ�� על ‰'(È‡)מ��� È�ÙÏ. ְְְִֶַַַָƒ¿≈
פ"א) כלי� צא. �עזרה(מנחות ולא נ�נ�ר ְְֲִַַָָָָֹ��ער

���רי�: מח�ר �ה�א לפי È¯˜‰Â·(È·)עצמ�, ְְְִֶַָ�ִִָ¿ƒ¿ƒ
ÌL‡Ï B˙‡.��א ל�� העזרה לת�� :יקריב�� …¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ
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íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
íLàäi''yx:èëók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´

éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé ïäkä©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬
:ýåýéìBà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå §Ÿ̈«§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−

:Bãé âéOz øLàî äðBiä éða-ïîàì-øLà úà ¦§¥´©¨®¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤
ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
øähnä ìr ïäkä øtëå äçðnä-ìr äìòŸ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôìáìúrøö òâð Ba-øLà úøBz úàæ ¦§¥¬§Ÿ̈«´Ÿ©½£¤−¤´©¨¨®©
:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLàôéòéáøâìøaãéå £¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«©§©¥´

:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýéãìeàáú ék §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦³¨¸ŸÆ
äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®

íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðåi''yx: §¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
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é"ùø

��לעת: ‰‡ÌL(ÁÎ)��ני Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ.��אפ ְִַַ«¿«»»»ֲִ

ה�ק�� א�א ��ר� ה�� �אי� ל�ד ה��; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנתק�ח

ˆ¯Ú˙(Ï„)��ר�: Ú‚� Èz˙�Â.(רבה (ויקרא ֵ¿»«ƒ∆«»««
לפי עליה�, �אי� �ה�געי� לה� היא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ���רה

�קיר�ת זהב �ל מטמ�נ��ת אמ�ר�י� ְְְֱִִִִִִֶֶַָָ�הטמינ�

��ד�ר, י�ראל �הי� �נה אר�עי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ��יה�

�מ�צא�: ה�ית נ�ת� ה�גע Ú‚�k(Ï‰)ועלֿידי ְְְִֵֵֶַַַַַָ¿∆«
˙Èaa ÈÏ ת"כ).�¯‡‰ פי"ב, �למיד(נגעי� אפ�� ƒ¿»ƒ«»ƒְֲִִַ

rxevnciiriax mei qelwpe`

åìàáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ
øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´
-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤

úéaäi''yx:æìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−

øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãài''yx:çìàöéå £©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯
-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤

:íéîé úráL úéaäèìíBia ïäkä áLå ©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¬©Ÿ¥−©´
úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøå éréáMä©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ

:úéaäîíéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½
õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´

àîè íB÷î-ìà øérìi''yx:àîrö÷é úéaä-úàå ¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©
eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½

àîè íB÷î-ìà øérì õeçî-ìài''yx:áîeç÷ìå ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ
íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®

:úéaä-úà çèå çwé øçà øôråâîáeLé-íàå §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³
íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
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·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«
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:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂמג·e˙È Ì‡Â ƒ«»≈»¿ƒ¿

¯˙a ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«

Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈

é"ùø

�ר�ר �בר יפסק לא ו�אי, נגע �ה�א ���דע ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחכ�

לי": נראה "�נגע א�א: לי', נראה 'נגע ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָל�מר:

(ÂÏ)'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa.ז �ה���ל �אי� מ� ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ

טמאה ��רת �� אי� ל�, ÓËÈ‡:נזקק ‡ÏÂ ְִֵַָָ�ְָ¿…ƒ¿»
˙Èaa ¯L‡ŒÏk.(ת"כ)�ה�ה ויבא יפ�ה� לא �א� »¬∆«»ƒְְִֵֵֶַַָֹֹֹ

יטמא. ��ת�כ� מה וכל להס�ר נזקק ה�גע, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויראה

יט�יל� � �ט� �לי על א� ��רה? חסה מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועל

�ימי יאכל� – �מ�קי� אכלי� על וא� ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָֹוי�הר�,

חרס, �לי על א�א ��רה חסה לא הא ְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ�טמאת�.

�מקוה: טהרה לה� (ת"כ).e¯Ú˜L¯˙(ÊÏ)�אי� ְְֳִֵֶֶֶָָָ¿«¬…
�מראיה�: ‡˙ÌÈ�·‡‰Œ(Ó)��קע�ת eˆlÁÂ. ְְְֵֶַ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

�מ�: מ��, י�ל�� 'וי��פ��', כה)�תר��מ�: (דברי� ְְְְְִִִַַָ

הסרה ל��� נעל�", ÓË‡:"וחלצה ÌB˜ÓŒÏ‡. ְְְֲֲַָָָָ∆»»≈
ל�ד�(ת"כ) .�� מ�����ת טהר�ת �אי� ְְְְִִֵֶֶַָָָמק��

�ע�ד� מק�מ� מט�א�ת ה�ל� �האבני� ְְְְֲִֶַַַָָָָָָה�ת�ב,

:��(‡Ó)Úˆ˜È.מ�נה �בל��� �לע"ז) (דריצי"ר «¿ƒ«ְְְִִַַָ

הר�ה סביב�ת.È·Ò·:מ�פני�(ת"כ).ÈaÓ˙:י� ְֵֵַƒ«ƒְִִִ»ƒְִ

ה�יח ��קל� ,�� נדר� �הני� �ת�רת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹה�גע.

ה�גע אבני ק�ע�.‰˜ˆe:��ביב א�ר קצה, ל��� ְְִֵֶֶַַַƒ¿ְְֲִֶֶָ

סביב: ה�גע הע��ת,.‰˜ˆB˙(Ó‚)�קצ�ע ל��� ְִִֶַַַָƒ¿ְֵָ

ה���� מ�סב אתֿהאבני�" "ח�� אבל ה��ח, ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוכ�

�מ� �בד, ל��� מ�קל וה�א �ח�צ�, האד� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאל
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:ÔÈÓBÈלט‡ÓBÈa ‡�‰k ·e˙ÈÂ ƒƒ«¬»¿»

˙ÙÈÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿∆¡≈¿»ƒ«

:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓמ„wÙÈÂ «¿»»¿»¿≈≈»ƒ«≈

Ô‰· Èc ‡i�·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆

‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï ‡z¯˜Ïמא˙ÈÂ ¿«¿»«¬«¿»»¿»

¯BÁÒ ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa≈»¿«¿ƒ»¿¿

eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿»«¬«¿»»

ÔeÏÚÈÂמב ÔÈ�¯Á‡ ‡i�·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬

·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i�·‡ ¯˙‡a«¬««¿«»«¬«»√»ƒ«

:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂמג·e˙È Ì‡Â ƒ«»≈»¿ƒ¿

¯˙a ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«

Ôk ¯˙·e ‡i�·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«≈

é"ùø

�ר�ר �בר יפסק לא ו�אי, נגע �ה�א ���דע ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹחכ�

לי": נראה "�נגע א�א: לי', נראה 'נגע ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָל�מר:

(ÂÏ)'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa.ז �ה���ל �אי� מ� ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ

טמאה ��רת �� אי� ל�, ÓËÈ‡:נזקק ‡ÏÂ ְִֵַָָ�ְָ¿…ƒ¿»
˙Èaa ¯L‡ŒÏk.(ת"כ)�ה�ה ויבא יפ�ה� לא �א� »¬∆«»ƒְְִֵֵֶַַָֹֹֹ

יטמא. ��ת�כ� מה וכל להס�ר נזקק ה�גע, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָויראה

יט�יל� � �ט� �לי על א� ��רה? חסה מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועל

�ימי יאכל� – �מ�קי� אכלי� על וא� ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָֹוי�הר�,

חרס, �לי על א�א ��רה חסה לא הא ְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ�טמאת�.

�מקוה: טהרה לה� (ת"כ).e¯Ú˜L¯˙(ÊÏ)�אי� ְְֳִֵֶֶֶָָָ¿«¬…
�מראיה�: ‡˙ÌÈ�·‡‰Œ(Ó)��קע�ת eˆlÁÂ. ְְְֵֶַ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

�מ�: מ��, י�ל�� 'וי��פ��', כה)�תר��מ�: (דברי� ְְְְְִִִַַָ

הסרה ל��� נעל�", ÓË‡:"וחלצה ÌB˜ÓŒÏ‡. ְְְֲֲַָָָָ∆»»≈
ל�ד�(ת"כ) .�� מ�����ת טהר�ת �אי� ְְְְִִֵֶֶַָָָמק��

�ע�ד� מק�מ� מט�א�ת ה�ל� �האבני� ְְְְֲִֶַַַָָָָָָה�ת�ב,

:��(‡Ó)Úˆ˜È.מ�נה �בל��� �לע"ז) (דריצי"ר «¿ƒ«ְְְִִַַָ

הר�ה סביב�ת.È·Ò·:מ�פני�(ת"כ).ÈaÓ˙:י� ְֵֵַƒ«ƒְִִִ»ƒְִ

ה�יח ��קל� ,�� נדר� �הני� �ת�רת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹה�גע.

ה�גע אבני ק�ע�.‰˜ˆe:��ביב א�ר קצה, ל��� ְְִֵֶֶַַַƒ¿ְְֲִֶֶָ

סביב: ה�גע הע��ת,.‰˜ˆB˙(Ó‚)�קצ�ע ל��� ְִִֶַַַָƒ¿ְֵָ

ה���� מ�סב אתֿהאבני�" "ח�� אבל ה��ח, ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוכ�

�מ� �בד, ל��� מ�קל וה�א �ח�צ�, האד� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאל
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çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàåi''yx: §©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©
ãîúéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦

àeä àîè úéaa àåä úøàîî úrøöi''yx: ¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«
äîúàå åéör-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−

-ìà øérì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk̈£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤
:àîè íB÷îåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:ÚL˙Èc ¯˙·e ‡˙Èa ˙È ÔeÙl˜È¿«¿»≈»»«ƒ¿»

‡ÛÒBמד ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡�‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈

‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a ‡LzÎÓ«¿»»¿≈»¿ƒ¿«¿»

:‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ƒ¿≈»¿»»

‡·�È‰Bמה ˙È ‡˙Èa ˙È Ú¯˙ÈÂƒ»«»≈»»«¿ƒ

‡˙Èa ¯ÙÚ Ïk ˙ÈÂ È‰BÚ‡ ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»¬«≈»

¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ ˜tÈÂ¿«≈¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓמוÏk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e ¿»»¿≈¿≈»»

„Ú ·‡ÒÓ È‰È d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈƒ¿«¿«»≈¿≈¿»»«

é"ùø

'��ר' B‚Â':'��ר', Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â.(ת"כ)יכ�ל ִִֵֵ¿ƒ»«∆«¿ָ

"ו�ב ל�מר: �למ�ד טמא? יהא ,���� �� ְְְֵֵַַַַָָָחזר

לה�� האמ�רה '�יבה' מה י��ב". "וא� ְְֲִִֵַַַָָָָָֹה�ה�".

�ס�� �א� האמ�רה '�יבה' א� �ב�ע, ְְֲִַַָָָָָ�ס��

Nt‰(Ó„)�ב�ע: ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e.(ת"כ) ַָ»«…≈¿»»¿ƒ≈»»
��ה? א�ֿ�� א�א טמא, הח�זר יהא לא ְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיכ�ל

"צרעת ונאמר: �ב�י�, ממארת" "צרעת ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָנאמר:

הח�זר את ט�א �ה�� מה �בגדי�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָממארת"

הח�זר את ט�א �א� א� ���ה, �אינ� ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא�ֿעלֿ�י

ל�מר: �למ�ד מה א�ֿ��, ���ה. �אינ� ְִִֵֵֶֶַַַַַא�ֿעלֿ�י

א�א זה, מקרא �ל מק�מ� �א� אי� ��ה"? ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָ"וה�ה

"וא�ֿי��ב אחר: לכ�ב ל� היה אתֿה�ית" ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ"ונת�

לל�ד �א לא הא ��ה"?! וה�ה וראה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹה�גע...

�בא רא��� ��ב�ע �עיניו הע�מד נגע על ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָא�א

�� �ר� ��א ���ה, �מצא� �ני �ב�ע ְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ס��

רא���. ��ב�ע �עיניו �ע�מד �ל�� למעלה ְְְְְִֵֵַַַַָָָָה�ת�ב

�ע�מד א�א מד�ר �אינ� זה, �פ�י�� �א� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָול�ד�

י�צ�� יכ�ל ל�? �ע�ה �מה ��ני. �פ�ה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�רא���

ל�מר: �למ�ד אתֿה�ית"? "ונת� ל�: ��מ� ְְְִֶֶַַַַַַָָ�מ�

מ�יבה; �יאה נלמד ה�ה�", "�בא ה�ה�", ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹ"ו�ב

א� �ב�ע, ל� ונ�ת� וטח וק�צה ח�ל� �יבה ְְְִֵֵֶַַַָָָמה

חזר, וא� �ב�ע, ל� ונ�ת� וטח וק�צה ח�ל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�יאה

טה�רנ�ת� חזר, לא �זה(ת"כ), עמד �א� �מ�י� . ִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

�למ�ד �ב�ע? ל� ונ�ת� וטח וק�צה ח�ל� ְְְְֵֵֶֶַַָָָ�בזה

ה�ת�ב ��ה יבא", �א "וא� ("�בא"), ְִֶַַַָָָֹֹל�מר:

א� אמ�ר, �בר הרי �רא���, �פ��ה א� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָמד�ר?

אמ�ר: אינ� הא אמ�ר. �בר הרי ��ני, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�פ��ה

�ס�� ��א את א�א יבא", �א "וא� ְְִֶֶֶָָָָֹֹ("�בא"),

וה�ה "וראה �ני �ב�ע �ס�� �בא רא��� ְְְִִִֵֵַַָָָָָ�ב�ע

י�טר יכ�ל ל�? יע�ה מה הע�מד זה ִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלאֿפ�ה",

אתֿה�ית"? ה�ה� "וטהר �א�: ��ת�ב �מ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹויל�,

א�א טהר�י לא ה�גע", נר�א "�י ל�מר: ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ�למ�ד

למעלה אמ�רה '�יאה' ל�? יע�ה מה הרפא�י. ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָאת

וק�צה ח�ל� �עלי�נה מה למ�ה: אמ�רה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�'ביאה'

�יאה, זה� �יבה זה� ל� ��מר �ב�ע ל� ונ�ת� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוטח

�מר� �הני�. �ת�רת �דאיתא וכ�' �� ��ח��נה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹא�

חליצה אחר הח�זר �נגע א�א נתיצה אי� �בר: ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל

וסדר ��י��. צרי� הח�זר ואי� וטיחה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוק��י

"וה�א "ונת�", "וא�ֿי��ב", ה�א: �� ְְְְִִַַַָָָָָה�קרא�ת

וראה ה�ה� "�בא ��ית", "והאכל ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאלֿה�ית",

���ת� �רא���, �ע�מד ה�ת�ב וד�ר ��ה". ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָוה�ה

להס�ר� �ני �ב�ע �בס�� להס�ר�, �ני �ב�ע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָל�

וטח וק�צה ח�ל� ל�? �ע�ה �מה ���ה, וראה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָ�א

טע�� � חזר לא נ�ת�, � חזר �ב�ע. ל� ְֵֵַַַָָָָֹונ�ת�

�ב�ע�ת: מ�ל�ה י�תר �נגעי� �אי� ְְֳִִִִִֵֵֶָָָֹצ�רי�,

(ÂÓ)B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk.(ת"כ)�ל�� ימי� ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְִֶַָָֹ

את ��ל� ה�חלט מ�ציא �אני יכ�ל נגע�. ְֶֶַָָ�ְֲִִִֶֶַָאת

"�לֿימי" ל�מר: �למ�ד Ú‰Œ„Ú¯·:נגע�? ‡ÓËÈ. ְְְִֵַַָƒ¿»«»»∆
אפ(ת"כ) יכ�ל �גדי�. מט�א �אי� �ההמל�ד, �� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

�רס? אכילת פג)�כדי ל�מר:(עירובי� �למ�ד ְְְֲִִֵַַַָ

א�כל, א�א לי אי� אתֿ�גדיו". יכ�ס ��ית ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ"והאכל

א�א לי אי� "וה�כב". ל�מר �למ�ד מ�י�? ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ��כב

�למ�ד מ�י�? ��כב ולא א�כל לא ו��כב, ְְְִִֵֵֵֵַַֹֹא�כל

נאמר: ל�ה א�ֿ�� ר�ה. "יכ�ס", "יכ�ס", ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָל�מר:
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áørä-ãr àîèé Búà øébñäi''yx:æîáëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´
ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−

:åéãâa-úàçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå ¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â
úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦

òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèåi''yx: §¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©
èîõrå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´

:áæàå úrìBú éðLe æøàðøtvä-úà èçLå ¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¨©−¤©¦´Ÿ
:íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäàðç÷ìå ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«§¨©´

éðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ
-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤

:íéîrt òáL úéaäáðíãa úéaä-úà àhçå ©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëåéùéîçãðäøBzä úàæ §¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ©¨®
:÷úpìå úrøvä òâð-ìëìäðãâaä úrøöìe §¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤

:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðúøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ
úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−

úrøväi''yx:ôåèàäLî-ìà ýåýé øaãéå ©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬

:‡LÓ¯מז‡˙È·a ·ekLÈ„e «¿»¿ƒ¿¿≈»

ÏeÎÈÈ„e È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ¿««»¿ƒ¿≈

:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a¿≈»¿««»¿ƒ

ÈÊÁÈÂמח ‡�‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈
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ÔÈz¯zמט ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈

È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈ¯tƒ̂¬ƒ¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Âנ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ¿≈»¿ƒ»ƒ¬»¬»

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ¿««¬««≈««

ÈÂ˙נא ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»

‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡·BÊ‡≈»¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¬»

‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»

ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡˙È·Ïנב˙È Èk„ÈÂ ¿≈»¿«ƒ¿ƒƒ«≈»

ÚeaÓ ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««

‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·e ‡·BÊ‡·e¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÈÁ˙‡נג ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»

‡Ï˜Á Èt‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿»¿«≈«¿»

:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂנד‡c ƒ«««≈»¿ƒ¿≈»

‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«¿«¿ƒ»

:‡˜˙�Ïeנה‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»

:‡˙È·Ïeנו‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe ¿≈»¿«¿»¿«¿»

:‡¯‰·Ïeנז‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï ¿«¬»¿«»»¿»

‡c ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»¿»«¿»»

:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡אÈÈ ÏÈlÓe «¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

é"ùø

�רס אכילת �די ל��כב �ע�ר ל�� ו�כב"? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ"אכל

מא) È·‡(ÁÓ):(ברכות ‡aŒÌ‡Â.ני� �ב�ע :לס�� ¿ƒ…»…ְִֵַָ

‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â ‰‡¯Â.ע�מד� לל�ד �א זה מקרא ¿»»¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ

יטהר��, יכ�ל ל�? �ע�ה מה �ב�ני, �רא��� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�עיניו

ה�ית"? את ה�ה� "וטהר מקרא: �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�מ�מע�

א�א טהר�י לא ה�גע", נר�א "�י ל�מר: ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ�למ�ד

וה�טח �הקצה ה�ית א�א רפא�י ואי� הרפא�י, ְְַָ�ְִֵֶֶֶַַָָָָאת

וטיחה וק��י חליצה טע�� זה, אבל ה�גע, חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא

יבא", "וא�ֿ�א נדר�: ה�קרא וכ� �לי�י. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹו�ב�ע

טיחה ואי� יט�ח��, לאֿפ�ה", וה�ה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ��ני,

וטהר אתֿה�ית ה��ח "ואחרי וק��י; ח��� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹ�לא

"�י ה�ב�ע, לס�� חזר לא א� אתֿה�ית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹה�ה�

��ע�� הח�זר על �ר� �בר חזר, וא� ה�גע", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנר�א

B‚Â'(�Ê)נתיצה: ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï.��י איזה ְִָ¿…¿«»≈¿ֵֶ
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áørä-ãr àîèé Búà øébñäi''yx:æîáëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´
ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−

:åéãâa-úàçîäpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå ¤§¨¨«§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â
úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦

òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèåi''yx: §¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©
èîõrå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´

:áæàå úrìBú éðLe æøàðøtvä-úà èçLå ¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¨©−¤©¦´Ÿ
:íéiç íéî-ìr Nøç-éìk-ìà úçàäàðç÷ìå ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«§¨©´

éðL | úàå áæàä-úàå æøàä-õr-úà¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ
-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤

:íéîrt òáL úéaäáðíãa úéaä-úà àhçå ©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦§©Æ
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëåéùéîçãðäøBzä úàæ §¦¤¬©©©−¦§¨¥«−Ÿ©¨®
:÷úpìå úrøvä òâð-ìëìäðãâaä úrøöìe §¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤§¨©¬©©¤−¤

:úéaìååð:úøäaìå úçtqìå úàNìåæðúøBäì §©¨«¦§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§¾Ÿ
úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−

úrøväi''yx:ôåèàäLî-ìà ýåýé øaãéå ©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬

:‡LÓ¯מז‡˙È·a ·ekLÈ„e «¿»¿ƒ¿¿≈»

ÏeÎÈÈ„e È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ¿««»¿ƒ¿≈

:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a¿≈»¿««»¿ƒ

ÈÊÁÈÂמח ‡�‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈

‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈«¿»»¿≈»

‡�‰Î Èk„ÈÂ ‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a»«ƒ«»≈»ƒ«≈«¬»

:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ÔÈz¯zמט ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈

È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈ¯tƒ̂¬ƒ¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Âנ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ¿≈»¿ƒ»ƒ¬»¬»

:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ¿««¬««≈««

ÈÂ˙נא ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»

‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡·BÊ‡≈»¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¬»

‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»

ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ�„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ

:ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡˙È·Ïנב˙È Èk„ÈÂ ¿≈»¿«ƒ¿ƒƒ«≈»

ÚeaÓ ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««

‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·e ‡·BÊ‡·e¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÈÁ˙‡נג ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»

‡Ï˜Á Èt‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿»¿«≈«¿»

:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂנד‡c ƒ«««≈»¿ƒ¿≈»

‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«¿«¿ƒ»

:‡˜˙�Ïeנה‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»

:‡˙È·Ïeנו‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe ¿≈»¿«¿»¿«¿»

:‡¯‰·Ïeנז‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï ¿«¬»¿«»»¿»

‡c ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»¿»«¿»»

:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡אÈÈ ÏÈlÓe «¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

é"ùø

�רס אכילת �די ל��כב �ע�ר ל�� ו�כב"? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ"אכל

מא) È·‡(ÁÓ):(ברכות ‡aŒÌ‡Â.ני� �ב�ע :לס�� ¿ƒ…»…ְִֵַָ

‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â ‰‡¯Â.ע�מד� לל�ד �א זה מקרא ¿»»¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ

יטהר��, יכ�ל ל�? �ע�ה מה �ב�ני, �רא��� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�עיניו

ה�ית"? את ה�ה� "וטהר מקרא: �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�מ�מע�

א�א טהר�י לא ה�גע", נר�א "�י ל�מר: ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹ�למ�ד

וה�טח �הקצה ה�ית א�א רפא�י ואי� הרפא�י, ְְַָ�ְִֵֶֶֶַַָָָָאת

וטיחה וק��י חליצה טע�� זה, אבל ה�גע, חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא

יבא", "וא�ֿ�א נדר�: ה�קרא וכ� �לי�י. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹו�ב�ע

טיחה ואי� יט�ח��, לאֿפ�ה", וה�ה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ��ני,

וטהר אתֿה�ית ה��ח "ואחרי וק��י; ח��� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹ�לא

"�י ה�ב�ע, לס�� חזר לא א� אתֿה�ית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹה�ה�

��ע�� הח�זר על �ר� �בר חזר, וא� ה�גע", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנר�א

B‚Â'(�Ê)נתיצה: ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï.��י איזה ְִָ¿…¿«»≈¿ֵֶ
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:øîàì ïøäà-ìàåáìàøNé éða-ìà eøac §¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§Æ¤§¥´¦§¨¥½
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

àeä àîè BáBæ BøNaîi''yx:âäéäz úàæå ¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬
íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîèª§¨−§®¨´§¨º¤À«¤§¦³

àåä Búàîè BáBfî BøNai''yx:ãákLnä-ìk §¨Æ¦½ª§¨−¦«¨©¦§À̈
éìkä-ìëå àîèé áfä åéìr ákLé øLà£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®§¨©§¦²

àîèé åéìr áLé-øLài''yx:äòbé øLà Léàå £¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¦¾£¤¬¦©−
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé BákLîa§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

áørä-ãri''yx:åáLé-øLà éìkä-ìr áLiäå ©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìr̈−̈©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

áørä-ãri''yx:æñaëé áfä øNáa râpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâaç-éëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«

íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé̈¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

Ôe¯ÓÈ˙Âב Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿

·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï¿¿«¿«¬≈¿≈»ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓƒƒ¿≈≈¿»»

¯¯ג d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»

d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc ˙È d¯Naƒ¿≈»≈»ƒƒ¿≈

:‡È‰ d˙·BÒ d·BcÓדÏk ƒ≈¿≈ƒ»

‡�·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»

È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡�Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ

:·‡ÒÓ È‰Èה·¯˜È Èc ¯·‚e ¿≈¿»»¿«ƒƒ¿«

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d·kLÓa¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚו ·˙ÈÈc ‡�Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ‡�·Bc»»¿««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚaˆÈז ‡�·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««

·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „ÚחÈ¯‡Â‡�·Bc ˜B¯È ««¿»«¬≈≈»»

ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a¿«¿»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»

é"ùø

מט�א�: י�� ואיזה Ê·(·)מטהר� ‰È‰È Èk.יכ�ל ְְְְֲֵֶַַƒƒ¿∆»ָ

"מ��ר�", ל�מר: �למ�ד טמא? יהא מק�� מ�ל ְְְִִֵֵַַָָָָָזב

��ר� �ל מג)ולא נדה ה�ת�ב(ת"כ. �חלק אחר . ְְֶַַַַָָָָֹ

�זבה: וטמא �זב טמא לדי� זכיתי לב�ר, ��ר ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָָ�י�

נ�ה, ק�ה, טמאה מט�אה �היא מ�ק�� �בה ְִַָָָ�ְְִִֶַַָָָָמה

מ�ק�� ה�ב א� זיבה, חמ�רה, טמאה ְֲִִַַָָָָָ�ְְַָמט�אה

חמ�רה, טמאה מט�א קרי, ק�ה, טמאה ְֲָָ�ְְְִֵַַָָ�ְֵֶַ��ט�א

ÓË‡:זיבה B·BÊ.(ת"כ)היא� ה��ה על ל�ד ִָ»≈ִִִֵֶַַָ

נ"ד)מט�אה �ע�רי�(נדה �ל �צק למי ��מה ז�ב . ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ודהוי)ודח�י ה��זרת.(ס"א �יצה ללב� וד�מה , ְְְֵֶֶֶֶַָָֹ

מ�זרת: �אינ� �יצה �לב� ק��ר זרע, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�כבת
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·k¯n‰.ה�פ�ס �ג��: עליו, י�ב ��א א�ֿעלֿ�י «∆¿«ְְִֵֵֶַַַָָֹ

מר�ב, מ��� טמא ארצו"�, ���רי� סר�א, ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ל

מ��ב: טמאת טמא אליו"ש, ���רי� ְַָ�ִֵֶָָ�ְָוהא��

(È)ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ.(ת"כ)ל� ¿»«…≈«¿»¬∆ƒ¿∆«¿»ֶ

טמא, �� ה��גע ��הא ה�ר�ב על ול�ד �א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָזב.

����ב חמר וה�א �גדי�, ���ס טע�� ְְְְִִִֵֶַָָָֹואי�

‡Ì˙B:מ��ר�ב ‡NBp‰Â.,ה�ב �עני� האמ�ר �ל ְִֶַָ¿«≈»ְְִַַָָָָ

וה���ב רגליו �מימי זרע� ו�כבת ור�� ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ�ְז�ב�

�גדי�: לט�א אד� מט�א מ�א� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�ר�ב,

(‡È)ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ.טבל ��א �ע�ד ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ

�מח�ר �בעה וספר מ��ב� �סק ואפ�� ָ�ְְְְֲִִִַַַָָָָ�ִמ�מאת�,

ה�ת�ב �ה�ציא וזה טמא�תיו; �כל מט�א ְְִֶֶַָָ�ְְְִֵַָָטבילה,

לל�ד�, ידי�. �טיפת �ל��� זב �ל ��פ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת

איבר א�א מי�, �יאת טע�� �יתֿה�תרי� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
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·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡.מאח�ריו �� נגע אפ�� יכ�ל ¬∆ƒ««»ֲֲִֵַָָָ

מ�ע� איזה� 'עד �הני�: �ת�רת �דאיתא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹוכ�',

ה�ט�: זה א�מר: הוי �כ��'? ŒÈÎÂ(È‚)�ה�א ְֶ�ֱֵֵֵֶֶ¿ƒ
¯‰ËÈ.פסק���:B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L.בעת� ƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְִַ
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����ב חמר וה�א �גדי�, ���ס טע�� ְְְְִִִֵֶַָָָֹואי�

‡Ì˙B:מ��ר�ב ‡NBp‰Â.,ה�ב �עני� האמ�ר �ל ְִֶַָ¿«≈»ְְִַַָָָָ

וה���ב רגליו �מימי זרע� ו�כבת ור�� ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ�ְז�ב�

�גדי�: לט�א אד� מט�א מ�א� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�ר�ב,

(‡È)ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ.טבל ��א �ע�ד ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ

�מח�ר �בעה וספר מ��ב� �סק ואפ�� ָ�ְְְְֲִִִַַַָָָָ�ִמ�מאת�,

ה�ת�ב �ה�ציא וזה טמא�תיו; �כל מט�א ְְִֶֶַָָ�ְְְִֵַָָטבילה,

לל�ד�, ידי�. �טיפת �ל��� זב �ל ��פ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת

איבר א�א מי�, �יאת טע�� �יתֿה�תרי� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�

ה�די� �מ� סו)ה�ל�י נדה N¯ÁŒÈÏÎe(È·):(ת"כ. ְִַַַָָ¿ƒ∆∆
·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡.מאח�ריו �� נגע אפ�� יכ�ל ¬∆ƒ««»ֲֲִֵַָָָ

מ�ע� איזה� 'עד �הני�: �ת�רת �דאיתא ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹוכ�',

ה�ט�: זה א�מר: הוי �כ��'? ŒÈÎÂ(È‚)�ה�א ְֶ�ֱֵֵֵֶֶ¿ƒ
¯‰ËÈ.פסק���:B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L.בעת� ƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְִַ



rxevnehiyiyצח meiqelwpe`

:áørä-ãr àîèåçéLéà ákLé øLà äMàå §¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²
eàîèå íéná eöçøå òøæ-úáëL dúàŸ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦§¨«§−

áørä-ãri''yx:ôèéíc äáæ äéäú-ék äMàå ©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²
äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´

áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðái''yx: §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤
ëìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ

:àîèé åéìr áLz-øLààërâpä-ìëå £¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa§¦§¨®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áørä-ãráëáLz-øLà éìk-ìëa râpä-ìëå ©¨¨«¤§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé åéìr̈¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräâëéìkä-ìr Bà àeä ákLnä-ìr íàå ¨¨«¤§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²
-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìr-úáLé àåä-øLà£¤¦¬¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©

áøräi''yx:ãëdúà Léà ákLé áëL íàå ¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe-ìëå íéîé ú §¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®§¨

àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnäi''yx:ñ ©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«
äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ

d˙Èיח ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«

‡iÓa ÔeÁÒÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿«¿¿«»

:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂיט‡˙z‡Â ¿ƒ¿¬««¿»¿ƒ¿»

d·B„ È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈»¿»»¿≈«

È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈

È‰È da ·¯˜Èc ÏÎÂ d˜eÁÈ¯·¿ƒ«¿»¿ƒ¿««¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓכÈc ÏÎÂ ¿»»««¿»¿…ƒ

È‰È d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekLƒ̇¿¬ƒ¿ƒ«¿≈

È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓÈ‰È ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈

:·‡ÒÓכאd·kLÓa ·¯˜Èc ÏÎÂ ¿»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«

È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓכב·¯˜Èc ÏÎÂ ¿»»««¿»¿»¿ƒ¿«

ÚaˆÈ È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎa¿»»»ƒ≈≈¬ƒ¿««

·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Úכג‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â ««¿»¿ƒ«ƒ¿¿»

‡·˙È ‡È‰ Èc ‡�Ó ÏÚ B‡ ‡e‰«»»ƒƒ»¿»

·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»

:‡LÓ¯ „Úכד·kLÓ Ì‡Â ««¿»¿ƒƒ¿«

d˜eÁ¯ È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈƒ¿¿«»«¿≈ƒ«

ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ

È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ¿≈

:·‡ÒÓכה·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â ¿»»¿ƒ¿»¬≈¿

ÔcÚ ‡Ïa ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ dÓc¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ«

é"ùø

זיבה, מ�מאת טה�רי� וכ��ימי� ז�ב, יראה ��א ְִִִָ�ְְְִִֶֶַָֹ�ָ

סח)רצ�פי� ·ÌÈn(ÁÈ):(נדה eˆÁ¯Â.�מל �זרת ְִ¿»¬««ƒְֵֶֶַ

מ��� ה�ע� ואי� �ביאה, הא�ה ���מא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהיא

ה�א: ה�תרי� �ית מ�ע �הרי זרע, ��כבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָנ�גע

(ËÈ)‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk.(ת"כ)מ�ל מאחד יכ�ל ƒƒ¿∆»»ִֵֶָָָ

ל�מר �למ�ד כ)אבריה? ��תה(ויקרא "והיא : ְְְִִֵֶַַָָָ

מ� ה�א א�א מט�א �� אי� �מיה", ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָאתֿמק�ר

יז)ה�ק�ר d¯N·a:(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc.�ז�ב אי� ַָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ֵָ

אד� ה�א א�ֿ�� א�א לט�א, ז�ב .d˙c�a:קר�י ְִֵֵֶַָָָֹ¿ƒ»»
יח)�מ� יח מנ�ה(איוב �היא ינ�ה�", "�מ�בל : ְְִִֵֵ�ְִֶ�ָ

אד� �ל ·�d˙c:מ��ע ‰È‰z.ראתה לא אפ�� ִַַָָָƒ¿∆¿ƒ»»ֲֲִָָֹ

רא��נה: רא�ה ‰e‡(Î‚)א�א ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â. ְִִֶָָָ¿ƒ««ƒ¿»
על(ת"כ) א� מ��ב� על ה���ב א� ְִֵֵַַַַָָה��כב,

טמאה �דת ה�א א� ,�� נגע לא אפ�� ְָ�ְֲִַַַָָָָֹמ��ב�,

העל ��קרא �גדי�האמ�רה ���ס ��ע�� :י��, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

.ÈÏk‰ŒÏÚה�ר�ב את ÓËÈ‡:לר��ת B· BÚ‚�a. ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿ƒ¿»
מ"עלֿ ��תר�ה ה�ר�ב, א�א על מד�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינ�

ÓËÈ‡:ה�לי" B·ŒBÚ‚�a.,�גדי� ���ס טע�� ואינ� ְִַ¿»¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

�גדי�: לט�א אד� מט�א מ�ע� אי� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�ר�ב

(„Î)ÂÈÏÚ d˙c� È‰˙e.(לג נדה יעלה(ת"כ. יכ�ל ¿ƒƒ»»»»ֲֶַָ

יטמא לא לנ�תה, �חמ�י עליה �א �א� ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלרגל�,

�בעת "וטמא ל�מר: �למ�ד �מ�ת�? ימי� ג' ְְְְִִֵֶַַַָָָָא�א

מה עליו"? נ�ת� "�תהי ל�מר: �למ�ד �מה ְְִִִַַַַָָָָָימי�".

אד� מט�א ה�א א� חרס, �כלי אד� מט�אה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

חרס: ¯ÌÈa(Î‰)�כלי ÌÈÓÈ.�ימי Ïa‡:�ל�ה ְִֶֶ»ƒ«ƒְִָָֹ¿…
d˙c�Œ˙Ú.�נ�ת ימי �בעת ��צא� ‡B:אחר ∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָ

rxevnehiriay mei qelwpe`

áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´
àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèi''yx: ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«

åëdáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìr áLz¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

æëõçøå åéãâa ñaëå àîèé ía râBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaçëdáBfî äøäè-íàå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®

:øäèz øçàå íéîé úráL dl äøôñåéòéáù §¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«
èëéðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−

çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©
:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈

éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´
:dúàîè áBfî ýåýéøéèôîàì-úà ízøfäå §Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤

íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈
íëBúa øLà éðkLî-úà íànèai''yx:áìúàæ §©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ

òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
dá-äàîèìi''yx:âì-úà áfäå dúcða äåcäå §¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤

-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦
äàîèi''yxôôô :ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö §¥¨«

d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁƒ̄«¬≈¿«ƒ«

ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ È‰z d˜eÁ¯כוÏk ƒ«¿≈¿»√»ƒ»

Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»

È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„ ÈÓBÈ≈«¿ƒ¿«ƒ«¿≈

È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎÂ dÏ«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ

:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÒÓ‡·כז È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»

È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓכחÌ‡Â ¿»»««¿»¿ƒ

˙Ú·L dÏ È�Ó˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«

:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈכט‡ÓBÈ·e ƒ»«≈ƒ¿≈¿»

ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡�ÈÓ¿̇ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ

ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰�BÈ È�a ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k ˙ÂÏ¿»«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»

hÁ‡˙‡ל „Á ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»

‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ¿»«¬»»ƒ««¬««¬»

:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«

Ï‡¯NÈלא È�a ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈

Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÔB‰˙·‡BqÓƒ¬»¿¿»¿

È�kLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒ

:ÔB‰È�È· Ècלב‡˙È¯B‡ ‡c ƒ≈≈»«¿»

˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡�·B„c¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«

:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

È‡„„ÏÂ·לג d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ

Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜�Ïe ¯Î„Ï d·Bc ˙È»≈ƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ ÌÚ ·ekLÈƒ¿ƒ¿»»»

é"ùø

·eÊ˙ŒÈÎ.:�ה�ל ה�מי� �ל�ת (נדהd˙c�ŒÏÚ.את ƒ»ְִֶֶַַָָֹ«ƒ»»
�מ��ט�עג) זבה, היא ז� אחד, י�� מ��ת� ְְִִִִֶָָָָָָָָ�מפלג

ספירת טע�נה ��� ה��ה, �דת ולא ז� �פר�ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹחר��

ספירת טע�נה אינ� וה��ה וקר��, נק�י� ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ�בעה

�י� �נ�ת�, �היה ימי� �בעת א�א נק�י�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�בעה

י�� י"א ז� �פר�ה ודר�� ר�אה; �אינ� �י� ְְְֵֵֶָָָָָָָר�אה

רצ�פי� �ל�ה ��ל נ�ה, לתח�ת נ�ה ס�� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ��י�

זבה: �הא ה�ל� י�� ע�ר �אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ��ראה

(‡Ï)Ìz¯f‰Â.�וכ �רי�ה, א�א 'נזירה' (ישעיהאי� ¿ƒ«¿∆ְְְִִֵֵֶָָָ

וכ�א) אח�ר", "נזר� מח): אחיו"(בראשית "נזיר :: ְְִֵֶָָָֹ

Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ ‡ÏÂ.��מק מט�א �ל ה�רת הרי ¿…»À¿À¿»»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

'מיתה': ‰f·(Ï·)קר�י ˙¯Bz ˙‡Ê.רא�ה �על ִָָ…««»ְִַַָ

��רת�: �מה� Ú¯ÊŒ˙·ÎL.אחת. epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â ַַַָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«
ערב: טמאת טמא קרי, �בעל ה�א f‰Â·(Ï‚)הרי ְְֲִֵֵַַָ�ְֶֶַ¿«»

.B·BÊŒ˙‡,רא��ת �ל� �בעל רא��ת ��י �על ∆ְְְִִֵַַַַָֹ
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צט rxevnehiriay mei qelwpe`

áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´
àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèi''yx: ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«

åëdáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìr áLz¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

æëõçøå åéãâa ñaëå àîèé ía râBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaçëdáBfî äøäè-íàå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®

:øäèz øçàå íéîé úráL dl äøôñåéòéáù §¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«
èëéðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−

çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©
:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈

éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´
:dúàîè áBfî ýåýéøéèôîàì-úà ízøfäå §Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤

íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈
íëBúa øLà éðkLî-úà íànèai''yx:áìúàæ §©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ

òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
dá-äàîèìi''yx:âì-úà áfäå dúcða äåcäå §¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤

-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦
äàîèi''yxôôô :ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö §¥¨«

d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁƒ̄«¬≈¿«ƒ«

ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ È‰z d˜eÁ¯כוÏk ƒ«¿≈¿»√»ƒ»

Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»

È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„ ÈÓBÈ≈«¿ƒ¿«ƒ«¿≈

È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ‡�Ó ÏÎÂ dÏ«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ

:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÒÓ‡·כז È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»

È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓכחÌ‡Â ¿»»««¿»¿ƒ

˙Ú·L dÏ È�Ó˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«

:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈכט‡ÓBÈ·e ƒ»«≈ƒ¿≈¿»

ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡�ÈÓ¿̇ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ

ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰�BÈ È�a ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡�‰k ˙ÂÏ¿»«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»

hÁ‡˙‡ל „Á ˙È ‡�‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»

‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ „Á ˙ÈÂ¿»«¬»»ƒ««¬««¬»

:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«

Ï‡¯NÈלא È�a ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈

Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÔB‰˙·‡BqÓƒ¬»¿¿»¿

È�kLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒ

:ÔB‰È�È· Ècלב‡˙È¯B‡ ‡c ƒ≈≈»«¿»

˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡�·B„c¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«

:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

È‡„„ÏÂ·לג d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ

Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜�Ïe ¯Î„Ï d·Bc ˙È»≈ƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ ÌÚ ·ekLÈƒ¿ƒ¿»»»

é"ùø

·eÊ˙ŒÈÎ.:�ה�ל ה�מי� �ל�ת (נדהd˙c�ŒÏÚ.את ƒ»ְִֶֶַַָָֹ«ƒ»»
�מ��ט�עג) זבה, היא ז� אחד, י�� מ��ת� ְְִִִִֶָָָָָָָָ�מפלג

ספירת טע�נה ��� ה��ה, �דת ולא ז� �פר�ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹחר��

ספירת טע�נה אינ� וה��ה וקר��, נק�י� ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ�בעה

�י� �נ�ת�, �היה ימי� �בעת א�א נק�י�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�בעה

י�� י"א ז� �פר�ה ודר�� ר�אה; �אינ� �י� ְְְֵֵֶָָָָָָָר�אה

רצ�פי� �ל�ה ��ל נ�ה, לתח�ת נ�ה ס�� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ��י�

זבה: �הא ה�ל� י�� ע�ר �אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ��ראה

(‡Ï)Ìz¯f‰Â.�וכ �רי�ה, א�א 'נזירה' (ישעיהאי� ¿ƒ«¿∆ְְְִִֵֵֶָָָ

וכ�א) אח�ר", "נזר� מח): אחיו"(בראשית "נזיר :: ְְִֵֶָָָֹ

Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ ‡ÏÂ.��מק מט�א �ל ה�רת הרי ¿…»À¿À¿»»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

'מיתה': ‰f·(Ï·)קר�י ˙¯Bz ˙‡Ê.רא�ה �על ִָָ…««»ְִַַָ

��רת�: �מה� Ú¯ÊŒ˙·ÎL.אחת. epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â ַַַָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«
ערב: טמאת טמא קרי, �בעל ה�א f‰Â·(Ï‚)הרי ְְֲִֵֵַַָ�ְֶֶַ¿«»

.B·BÊŒ˙‡,רא��ת �ל� �בעל רא��ת ��י �על ∆ְְְִִֵַַַַָֹ

למעלה: מפר�ת מצורע���רת� פרשת :חסלת ְְְֶֶֶַָָָֹ



ק

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç ýåýé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§Ÿ̈¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

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§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq ,owfd x"enc` jexr ogley

òøåöî úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâíéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©¨®©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬
:eðúî-ãr ätãeðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà −Ÿ©¨«§¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨¨®§

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøà äðçî-ìà äìtðå eëì äzråäàBáì óLpá eî÷iå §©À̈§Æ§¦§¨Æ¤©£¥´£½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−
:Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî äö÷-ãr eàáiå íøà äðçî-ìàå| réîLä éðãàå ¤©«£¥´£¨®©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©Ÿº̈¦§¦´©

eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà¤©«£¥´£À̈¬¤¸¤Æ´½−©´¦¨®©«Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ
ìûøNé Cìî:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úàæóLpá eñeðiå eîe÷iå ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»©¨´©¤¼¤¼

:íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−©£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«
çeàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãr älàä íérøöîä eàáiå©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧¨¥¹¤©§¥´©©«£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½©¦§´

eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå íéãâáe áäæå óñk íMî¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½©¥§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥§−
:eðîèiåèeðçðàå àeä äøNa-íBé äfä íBiä íéNò eðçðà | ïë-àì eärø-ìà Léà eøîàiå ©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹Ÿ¥´£©´§Ÿ¦À©³©¤Æ«§¨´½©«£©´§

:Cìnä úéa äãébðå äàáðå eëì äzrå ïBår eðàöîe ø÷aä øBà-ãr eðékçå íéLçîéeàáiå ©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ
ìB÷å Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«¨²¦−§´

:änä øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãààéeãébiå íéørMä àø÷iå ¨¨®¦´¦©³¨Æ§©£´¨½§«Ÿ¨¦−©£¤¬¥«¨©¦§−̈©«Ÿ£¦®©©¦¾
:äîéðt Cìnä úéaáéeNr-øLà úà íëì àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬

øérä-ïî eàöé-ék øîàì äãOá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéárø-ék eòãé íøà eðì̈−£¨®¨«§º¦§¥¦´£©À§©¥§³¦©©«£¤Æ§¥¨¥³©¨¤Æ¥½Ÿ¦¥§³¦¨¦Æ
:àáð øérä-ìàå íéiç íNtúðåâéíéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãárî ãçà ïriå §¦§§¥´©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ©©Á©Á¤¨«¸¥£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»

ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä -ìëk ípä dá-eøàLð øLà íéøàLpä©¦§¨¦»£¤´¦§£¨¼¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬
:äàøðå äçìLðå enz-øLà ìûøNéãééøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iå ¦§¨¥−£¤¨®§¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©£¥¯

:eàøe eëì øîàì íøà-äðçîåèíéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå ïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå ©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥§´©«£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ
:Cìnì eãbiå íéëàìnä eáLiå íæôça íøà eëéìLä-øLà íéìëåæèúà efáiå írä àöiå §¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§¨®©¨ª̧Æ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−

:ýåýé øáãk ì÷La íéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçîæéãé÷ôä Cìnäå ©£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧
Léà øac øLàk úîiå ørMa írä eäñîøiå ørMä-ìr Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©©¨®Ÿ©£¤³¦¤Æ¦´

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûäçéøîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà øaãk éäéå ¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´¨¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ
:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷La úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñèéLéìMä ïriå ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©©¨¦¹

pä øîàiå äfä øáck äéäéä íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úàE ¤¦´¨¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³
éðéra äàø:ìëàú àì íMîe Eë:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��
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ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה
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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:

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל ז"ע מכתבו שהתחיל לכותבו ח' אד"ש עם המצורף אליו, - ובמ"ש 

שתוכן מכתבי נשגב ממנו ומכל מי שראהו, ולהם אין שום ידיעה...

הנה כמו שהקפידה התורה לכתוב אשר לא טהורה היא בסיפור דברים בשביל שיהי' לשון נקי', 

כמו"כ הקפידה תורה במצות דינים לכתוב טמאה, ועד"ז - כמו שישנו החיוב הכי גדול לדון את כאו"א לכף 

זכות, ובלשון רבנו הזקן כל האדם ממש, עד לדרגא הפחותה שבפחותה, כמו"כ ישנו החיוב דהוכיח תוכיח 

אפילו לזולתו במקום שנוגע לפועל ויש תקוה שע"י שימחו בדבר יתוקן מה. וכיון שעדיין לא לגמרי אבדה 

תקותי שיתוקן הנ"ל, לכן כתבתי לאיזה מאנ"ש וגם אליו בכלל, וכולי האי ואולי...

במ"ש בסיום מכתבו אודות הביקורים בכמה נקודות וכו' ושראו שם עבודה נוראה וכו' - בודאי 

אפשר הי' לשער זה מראש, ולכן בטח היו מוכנים לנצל את הביקור לאיזה תיקון בדבר, וכמו שכתבתי 

ואסור  בפועל,  המצות  וקיום  החינוך  בשטח  ובפרט  היא,  הצלה  פורתא  הצלה  אפילו   - הקודם  במכתבי 

היאוש, ואפילו באם חוששים וחושבים שהחשש מבוסס כדי צרכו, שהתיקון לא יחזיק מועד לזמן ארוך, 

ובפרט ע"י דבריו הנפלאים של רבנו הזקן )תניא פכ"ה(, ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, שזהו אפילו 

איזו  וק"ו באם מתקיים הדבר  ובמכש"כ  פעם אחת,  דרבנן  והן  דאורייתא  הן  לקיום מצוה אחת  בנוגע 

פעמים ומשך זמן וע"י רבים, ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

ובקשר עם זה ובהמשך לזה, ככל הדברים האלה ועוד הרבה יותר בתור מחאה על מש"כ ששבור 

הוא ורצוץ בראותו מה עלה ביד... וע"ד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אונזערע זיבורית איז בעסער פאר זייערע 

עידית. ובטחוני אשר אין לשער מה שעלה ביד... בהקו דועשה טוב ועוד יותר מזה בהקו דסור מרע ע"י 

כניסתו דוקא לישיבת תו"ת. ותקותי חזקה אשר גם בזה אריכות לדכוותי' אך למותר הוא.

ונעשים,  נזכרים  הימים האלה  הנה   - הענינים  כבכל  חירותנו, אשר  לזמן  אנו  וכיון שמתקרבים 

וכידוע פירוש האריז"ל בזה, והחירות הרי התחילה בתשרי שבטלה עבודה מאבותנו ועוד התחלה קרובה 

יותר מר"ח ניסן, החדש הזה לכם דוקא כדרז"ל, יהי רצון שבכל הענינים האמורים תהי' חירות אמיתית 

בתורת  וכמבואר  קוני,  את  לשמש  נבראתי  אני  מבנ"י,  כאו"א  תפקיד  למלאות  המבלבלים  דברים  מכל 

החסידות שזהו לעשות לו ית' דירה בתחתונים, אשר בדירה נמצא האדם בעצמותו, וידוע אשר העצמות 

נמשך רק ע"י תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' - יומשך זה כנ"ל למטה מעשרה טפחים, עד שיחדרו בחיי' 

ובזה  ומקום  מקום  בכל  אשר  חב"ד  עניני  כל  והתפשטות  בביסוס  התוצאות  תיכף  ויתראו  יומים  היום 

שבאה"ק ת"ו כמובן ופשוט, ובמהרה נזכה ע"י הפצת המעינות אשר ייתי מר דא מלכא משיחא.

בברכת חג פסח כשר ושמח - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

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 מצורע בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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קג

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 מצורע 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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