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(dben izla dgpd)

˘„ÂÁ‰השנה לחדשי לכ� הוא ראשו� חדשי� ראש לכ� זה1הזה ציווי תוכ� הנה ,

לחדשי וראשו� חדשי� ראש ניס� חודש יהי' ולהבא מכא� אשר הוא בפשטות
יהי' ולהבא מכא� אשר הציווי הוא זה ועל הראשו�, תשרי חודש הי' דבתחילה השנה,

עה"פ בת"י וכמ"ש הראשו�, הוא2ניס� בחג האיתני� בירח גו' שלמה המל� אל ויקהלו
וצרי� שביעאה. ירחא הוא וכע� קדמאה ירחא לי' קר� דעתיקיא ירחא השביעי, החודש

ראש3להבי� הוא תשרי הרי עכשיו וג� לחדשי�, ראשו� תשרי הי' שבתחילה דמאחר ,

במדרש זה על ומבואר לחדשי�. ראשו� יהי' ניס� שחודש הציווי הי' למה ,4השנה,

ר"ח בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושני�, חדשי� ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה דמשבחר
דלהיותו גאולה, של חודש היותו ע� קשור הראשו� הוא שניס� דזה מוב� ומזה גאולה, של
שחודש הטע� מהו להבי�, צרי� גופא הא אמנ� חדשי�. ראש הוא לכ� גאולה של חודש
תשרי הי' שמקוד� דמאחר חדשי�, ראש להיות נקבע שלכ� הגאולה, חודש הוא דוקא ניס�
לחודש דוקא ניס� חודש נקבע למה השנה, ראש הוא תשרי עכשיו וג� לחדשי�, ראשו�
להיותו מיוחדת מעלה יש תשרי בחודש ג� שהרי מוב�, אינו וביותר חדשי�. וראש הגאולה

חביבי� השביעי� וכל השביעי, בחודש5חודש להיות יכול הי' הגאולה עני� ג� וא"כ, ,
חדשי�. וראש הגאולה לחודש דוקא ניס� חודש נקבע ומדוע תשרי,

הגאולהÔ·ÂÈÂב) ה� מצרי�, מגלות הגאולה ה� הגאולה, עני� כללות תחילה בהקדי� זה
שעז"נ האחרו�, מגלות להגאולה ועד הגלויות, מצרי�6משאר מאר� צאת� כימי

כמ"ש תורה, למת� וקשור שיי� הגאולה עני� כללות דהנה, נפלאות. את7אראנו בהוציא�
במדרש וכדאיתא הזה, ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� למשה8הע� הקב"ה שאמר

לקבל עתידי� שה� התורה שבזכות יודע הוי ממצרי�, אוציא� זכות באיזה שאמרת מה
כתיב תורה במת� וג� מש�. יוצאי� ה� הזה בהר יד� הוצאתי�9על אשר אלקי� הוי' אנכי

ומ"ת שיצי"מ והיינו דיצי"מ. העני� נזכר דמ"ת הראשו� שבדבור היינו, מצרי�, מאר�
אשר הוא דמ"ת הראשו� והדבור מ"ת, בזכות היא דיצי"מ לזה, זה ושייכי� קשורי�

מצרי�. מאר� הוצאתי�

‰�‰Âמצוות המצוות, דקיו� העבודה כללות שתהי' כדי ומצוותי' התורה ניתנו במ"ת
אלא מספיקה, אינה בלבד המצוות דקיו� העבודה אמנ�, תעשה. לא ומצוות עשה

ב.)1 יב, בא

ב.)2 ח, מלכי�ֿא

עזר"ת)3 (סה"מ עזר"ת החודש ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ד"ה רסח. ע' בא באוה"ת הנ"ל ד"ה וראה ואיל�). קלד ס"ע

ועוד. ואיל�). קנה ע' תשי"ט (סה"מ תשי"ט הנ"ל

יא.)4 פט"ו, שמו"ר

יא.)5 פכ"ט, ויק"ר

טו.)6 ז, מיכה

יב.)7 ג, שמות

עה"פ).)8 פרש"י (וראה ד פ"ג, שמו"ר

ב.)9 כ, יתרו

miycg y`x mkl dfd ycegd

בשמחה העבודה ג� להיות כמ"ש10צרי� עיקר11, הוא השמחה דעני� בשמחה, הוי' את עבדו
כמ"ש גדול, עונש מגיע השמחה העדר על ולכ� בעבודה, את12גדול עבדת לא אשר תחת

הכרח ועני� בעבודה. גדול עיקר היא שהשמחה לפי וגו', לבב ובטוב בשמחה אלקי� הוי'
במ"ש ג� מודגש בעבודה במדרש13השמחה ואיתא בתענוגי�, אהבה נעמת ומה יפית 14מה

צרי� אלא מספיק, אינו זה וכל תעשה, לא במצוות נעמת ומה עשה במצוות יפית מה
ע� קשור זה שעני� בתענוגי�, אהבה שמסיי� מה שזהו דוקא, בשמחה העבודה ג� להיות
לכנסת הקב"ה אהבת דהיינו, למטה, מלמעלה היא בתענוגי� אהבה כי, בשמחה, עבודה
להאהבה הכלי שזהו מצוה, של שמחה בשמחה, העבודה עני� הוא ובכנס"י ישראל,
ומל"ת מ"ע המצוות, קיו� על שנוס� בתענוגי�, אהבה נעמת ומה יפית מה וזהו בתענוגי�.

שעני�(מה לפי בתענוגי�), לאהבה הכלי (שזהו בשמחה העבודה ג� צ"ל נעמת), ומה יפית
דכתיב והג� בעבודה. גדול עיקר הוא ושמחה15השמחה יראה והרי ביראה, הוי' את עבדו

וגילו מסיי� גופא זה בפסוק הרי התפשטות, היא ושמחה כוו� היא שיראה הפכי�, ה�
רז"ל ואמרו שהיראה16ברעדה, והיינו, רעדה, תהא ש� גילה במקו� ברעדה וגילו מאי

דוקא. שמחה להיות צרי� ובהתגלות בהעל�, להיות צריכה

העבודה,ÔÈ�Ú‰Âג) יסוד להיותה בעבודה, מוכרחת היא היראה באמת דהנה בזה,
וביטול יראה היא העבודה יסוד ולכ� עבד, עבודת מלשו� היא דעבודה
באהבה, היא עבודתו כאשר דג� כלל, עבד עבודת עני� זה אי� וביטול יראה ובלא לאלקות,
עצמו, את עובד הוא ואדרבה כלל, עבד עבודת זה אי� הרי וביטול, יראה חסר כאשר הנה

דוקא וביטול יראה הוא העבודה וראשית בכמה17ויסוד רואי� שאנו מה הטע� וזהו .
והוללות זרה באהבה ה� נופלי� שאח"כ יראה, בלי מאהבה היא עבודת� אשר עובדי�

המפולש מבוי מלשו� פלשתי�, קליפת שהו"ע לה�18כו', שחסר להיות היא לזה והסיבה ,
שאח"כ אפשר ולזאת כנ"ל, כלל עבודה זה אי� וא"כ העבודה, יסוד שהוא היראה עני�
שמי�, מלכות עול וקבלת ביטול הוא העבודה שיסוד והיינו, כו'. זרה אהבה לה� תהי'

רז"ל וכמאמר עבד, עבודת בדר� היא העבודה אמר19שאז כו' למדינה שנכנס למל� משל
הרוחנית, בעבודה וכמו"כ גזירות, עליה� אגזור ואח"כ מלכותי יקבלו תחילה המל�
קיו� עבודת להיות אפשר דוקא ואז שמי�, מלכות עול קבלת להיות צרי� שתחילה
יו� שבכל הפרטית בעבודה ג� הוא כמו"כ העבודה בכללות שהוא וכמו כדבעי. המצוות
להוי', והודו אני מודה שהו"ע שמי�, מלכות עול בקבלת היא העבודה דראשית ויו�,
העבודה, יסוד רק הוא היראה עני� אמנ�, העבודה. יסוד הוא עול וקבלת דיראה להיות

תשכ"ו.)10 החודש ד"ה ואיל�. רסה ע' ש� אוה"ת ג� ראה

ב.)11 ק, תהלי�

רוח)12 שער עה"פ: האריז"ל פירוש ג� וראה מז. כח, תבוא

(שער ב שער חכמה ראשית בתחילתו. המצות שער ב. י, הקודש

חלק א). (מט, גֿד מאמר מאמרות עשרה של"ה רפ"י. האהבה)

א). (לג, פכ"ו תניא א). (שפו, תבוא פ' תושב"כ

ז.)13 ז, שה"ש

עה"פ.)14 שהש"ר

יא.)15 ב, תהלי�

ב.)16 ל, ברכות

ובכ"מ.)17 פ"ב. העבודה קונטרס רפמ"א. תניא ראה

וראה)18 ספ"ט. עירובי� משנה אֿב. קיז, שבת – חז"ל לשו�

ואיל�. ג קמג, תולדות תו"ח ואיל�. ג סא, בשלח תו"א

ג.)19 כ, יתרו מכילתא
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בשמחה העבודה ג� להיות כמ"ש10צרי� עיקר11, הוא השמחה דעני� בשמחה, הוי' את עבדו
כמ"ש גדול, עונש מגיע השמחה העדר על ולכ� בעבודה, את12גדול עבדת לא אשר תחת

הכרח ועני� בעבודה. גדול עיקר היא שהשמחה לפי וגו', לבב ובטוב בשמחה אלקי� הוי'
במ"ש ג� מודגש בעבודה במדרש13השמחה ואיתא בתענוגי�, אהבה נעמת ומה יפית 14מה

צרי� אלא מספיק, אינו זה וכל תעשה, לא במצוות נעמת ומה עשה במצוות יפית מה
ע� קשור זה שעני� בתענוגי�, אהבה שמסיי� מה שזהו דוקא, בשמחה העבודה ג� להיות
לכנסת הקב"ה אהבת דהיינו, למטה, מלמעלה היא בתענוגי� אהבה כי, בשמחה, עבודה
להאהבה הכלי שזהו מצוה, של שמחה בשמחה, העבודה עני� הוא ובכנס"י ישראל,
ומל"ת מ"ע המצוות, קיו� על שנוס� בתענוגי�, אהבה נעמת ומה יפית מה וזהו בתענוגי�.

שעני�(מה לפי בתענוגי�), לאהבה הכלי (שזהו בשמחה העבודה ג� צ"ל נעמת), ומה יפית
דכתיב והג� בעבודה. גדול עיקר הוא ושמחה15השמחה יראה והרי ביראה, הוי' את עבדו

וגילו מסיי� גופא זה בפסוק הרי התפשטות, היא ושמחה כוו� היא שיראה הפכי�, ה�
רז"ל ואמרו שהיראה16ברעדה, והיינו, רעדה, תהא ש� גילה במקו� ברעדה וגילו מאי
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העבודה,ÔÈ�Ú‰Âג) יסוד להיותה בעבודה, מוכרחת היא היראה באמת דהנה בזה,
וביטול יראה היא העבודה יסוד ולכ� עבד, עבודת מלשו� היא דעבודה
באהבה, היא עבודתו כאשר דג� כלל, עבד עבודת עני� זה אי� וביטול יראה ובלא לאלקות,
עצמו, את עובד הוא ואדרבה כלל, עבד עבודת זה אי� הרי וביטול, יראה חסר כאשר הנה

דוקא וביטול יראה הוא העבודה וראשית בכמה17ויסוד רואי� שאנו מה הטע� וזהו .
והוללות זרה באהבה ה� נופלי� שאח"כ יראה, בלי מאהבה היא עבודת� אשר עובדי�

המפולש מבוי מלשו� פלשתי�, קליפת שהו"ע לה�18כו', שחסר להיות היא לזה והסיבה ,
שאח"כ אפשר ולזאת כנ"ל, כלל עבודה זה אי� וא"כ העבודה, יסוד שהוא היראה עני�
שמי�, מלכות עול וקבלת ביטול הוא העבודה שיסוד והיינו, כו'. זרה אהבה לה� תהי'

רז"ל וכמאמר עבד, עבודת בדר� היא העבודה אמר19שאז כו' למדינה שנכנס למל� משל
הרוחנית, בעבודה וכמו"כ גזירות, עליה� אגזור ואח"כ מלכותי יקבלו תחילה המל�
קיו� עבודת להיות אפשר דוקא ואז שמי�, מלכות עול קבלת להיות צרי� שתחילה
יו� שבכל הפרטית בעבודה ג� הוא כמו"כ העבודה בכללות שהוא וכמו כדבעי. המצוות
להוי', והודו אני מודה שהו"ע שמי�, מלכות עול בקבלת היא העבודה דראשית ויו�,
העבודה, יסוד רק הוא היראה עני� אמנ�, העבודה. יסוד הוא עול וקבלת דיראה להיות

תשכ"ו.)10 החודש ד"ה ואיל�. רסה ע' ש� אוה"ת ג� ראה

ב.)11 ק, תהלי�

רוח)12 שער עה"פ: האריז"ל פירוש ג� וראה מז. כח, תבוא

(שער ב שער חכמה ראשית בתחילתו. המצות שער ב. י, הקודש

חלק א). (מט, גֿד מאמר מאמרות עשרה של"ה רפ"י. האהבה)

א). (לג, פכ"ו תניא א). (שפו, תבוא פ' תושב"כ

ז.)13 ז, שה"ש

עה"פ.)14 שהש"ר

יא.)15 ב, תהלי�

ב.)16 ל, ברכות

ובכ"מ.)17 פ"ב. העבודה קונטרס רפמ"א. תניא ראה

וראה)18 ספ"ט. עירובי� משנה אֿב. קיז, שבת – חז"ל לשו�

ואיל�. ג קמג, תולדות תו"ח ואיל�. ג סא, בשלח תו"א

ג.)19 כ, יתרו מכילתא
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וא"כ, הפכי�, ה� ושמחה יראה דהנה, דוקא. בשמחה להיות צריכה עצמה העבודה אבל
עצמה והעבודה העבודה, יסוד היא שהיראה באופ� זה הרי ביראה, צ"ל שהעבודה זה עני�
עבודת עני� כללות דהנה, דוקא. השמחה היא ובהתגלות בהעל�, היא שהיראה באופ� היא

כמאמר אלקי, אור גילוי נמש� יד� שעל הוא המצוות רמ"ח20קיו� אינו� פקודי� רמ"ח
המשכת הוא המצוות ע"י כמו"כ החיות, ממשיכי� ה� שהאברי� דכמו דמלכא, אברי�
וזהו דוקא. השמחה ע"י הוא גילוי כל כי בשמחה, המצוות קיו� צ"ל ולכ� אלקות, גילוי
עבודה תורה שה� עומד העול� שעליה� קוי� הג' בכל להיות צרי� השמחה שעני�

רז"ל21וגמ"ח כמאמר מצוה,16, של שמחה מתו� אלא עצבות מתו� לא להתפלל עומדי� אי�
כתיב המצוות) כללות (שהוא בגמ"ח וכ� הלכה, לדבר וכ� ש� איתא בתורה ירע22וכ� ולא

המצוות דקיו� להיות הוא הדבר וטע� דוקא. בשמחה צ"ל שהנתינה היינו, לו, בתת� לבב�
בשמחה הקיו� צ"ל ולכ� בעול�, אלקות גילוי המשכת לפעול הוא ענינ� קוי� הג' בכל

דוקא. שמחה ע"י הוא גילוי שכל להיות דוקא,

בזהר23העני�Â‡È·Â¯ד) איתא דהנה, דשמי'.24, רזא לאתקנא הוא המצוות עני� דכללות
שאי� שמות ז' יש דהנה, השמות, מכל שלמעלה הוי' ש� הוא דשמי' רזא

בה�,25נמחקי� המתלבש האור לבד עצמ�, שבהכלי� החיות והו"ע דע"ס, בהכלי� וה� ,
המאמר ביאור דזהו בה�, המתלבש האור לבד מיוחד חיות לה� יש הכלי� וכד26שהרי

אשתארו אי� דלכאורה נשמתא, בלא כגופא שמה� כולהו אשתארו מינייהו תסתלק אנת
בה� המתלבש האור לבד שרש�, מצד מיוחד חיות יש שבכלי� לפי זהו אלא וזהו27כו', .

הוי' וש� עצמ�, הכלי� בחיות ה� השמות דשאר השמות, לשאר הוי' ש� בי� ההפרש
בהכלי� המתלבש בהאור העצ�28הוא ש� הוא הוי' שש� מה וזהו השמות29. כשאר דלא ,

הגווני� משאר הוא זה על והמשל העצ�, על נוס� דבר כמו ה� אלא העצ� גילוי שאינ�
לב� גוו� העצ�,30(לבד גילוי אינ� דהגווני� העצ�, על נוס� דבר ה� אלא עצמיי� שאינ� (

שה� בהכלי� הוא וכ� נוס�, דבר הוא והגוו� כלל, כזה בגוו� מצוייר אינו העצ� שהרי
אלקות ה� הכלי� שהרי ממש, נוס� דבר שה� לומר שיי� אינו שבודאי וא� נוס�. דבר כמו
נוס� דבר כמו ה� הרי בהגבלה, באי� וה� הגבול מכח הוא ששרש� להיות מ"מ, ממש,
ש� אבל עליו. נוס� דבר כמו הוא הגבול וא"כ גבול, בלי הוא העצ� שהרי העצ�, על
א"ס בבחינת שהוא כמו העצמות גילוי שהוא והיינו גבול, בלי שהוא בהאור הוא הוי'

א.)20 קיח, זח"ב ת"ל. תקו"ז ראה

מ"ב.)21 פ"א אבות

י.)22 טו, ראה פ'

עטר"ת)23 תרל"ד; החודש ד"ה ג� ראה – לקמ� בהבא

ועוד. ואיל�). קצז ע' עטר"ת ואיל�; קי ע' תרל"ד (סה"מ

יתרו)24 ד. מט, שמות תו"א ראה – הזהר בש� בכ"מ כ"ה

ועוד. קה. ע' שמות אוה"ת ד. סז,

א.)25 לה, שבועות

ב).)26 (יז, בהקדמה תקו"ז

קו.)27 ע' ש� אוה"ת ואיל�. ד קסב, דא"ח) (ע� סידור ראה

ועוד.

אוה"ת)28 ואיל�. ב סד, ש� תו"ח סע"ב. יו"ד, נח תו"א ראה

ועוד. ש�. שמות

הל')29 משנה כס� יט. שער פרדס ואיל�. פס"א ח"א מו"נ

ה"ז. פ"ב ע"ז

עטרת)30 ואיל�. ג כח, אחרי לקו"ת ויצא. ס"פ תו"א ראה

ועוד. פ"ה. יוהכ"פ שער ראש
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הוי', דש� האור שהוא דשמי' רזא וזהו העצ�. ש� נקרא ולכ� העצ�, גילוי שזהו ובל"ג,
רז בגימטריא אור רז, נקרא31ונקרא בהכלי�, מתלבש להיותו מ"מ, גילוי, הוא שאור דא� ,

הכלי�. לגבי רז נקרא ולכ� שהוא, כמו האור את לקבל יכולי� אינ� שהכלי� לפי רז, בש�
לקבל שיוכלו בהכלי� וצחצוח זיכו� לפעול דהיינו, דשמי', רזא לאתקנא הוא המצוות ועני�

חד וגרמוהי וחיוהי איהו שבה� דאצילות בכלי� ג� דהנה, שהוא. כמו האור שיי�32את ,

בע"ח כדאיתא זיכו�, של מצחצח33עני� מקי� ואור מבפני� הכלי חצי מצחצח פנימי דאור
את ומצחצחי� מזככי� המצוות קיו� שע"י דשמי', רזא לאתקנא וזהו מבחו�, הכלי חצי
שהוא כמו האור יאיר שעי"ז זאת, ועוד שהוא. כמו האור את בתוכ� לקבל שיוכלו הכלי�

בעוה"ז. ממש למטה עד יותר, ולמטה דבריאה, בכלי� ג�

„ÂÚÂהאור דהנה, לגמרי. מהכלי� שלמעלה האור עצ� על דקאי דשמי', ברזא פירוש
כמו וה� העצ� ש� שאינ� נמחקי� שאי� שמות בהז' ג"כ נכלל בהכלי� המתלבש
הרי בכלי�, ההתלבשות עני� בו ששיי� כיו� מ"מ, גבול, בלי הוא שהאור דא� נוס�, דבר
בו שיי� שאי� האור על קאי דשמי' ורזא נוס�. דבר כמו והוא העצ� כמו אינו גופא בזה
אלו, מדריגות ב' בי� וההפרש ממש. העצ� גילוי הוא זה דאור כלל, ההתלבשות עני�
הוא להתלבשות שיי� שאינו והאור דלתתא, הוי' ש� הוא שרשו בהכלי� המתלבש שהאור

ידוע דהנה דלעילא. הוי' שרש34ש� וזהו דלעילא, והוי' דלתתא הוי' הוי', שמות ב' שיש
המתלבש האור שהוא דשמי', ברזא הא' דפירוש דשמי', ברזא הפירושי� ב' הפרש
דלתתא, הוי' בש� הוא שרשו בהכלי� המתלבש שהאור דלתתא, הוי' בש� הוא בהכלי�,
דלעילא. הוי' בש� הוא מהתלבשות, שלמעלה האור שהוא דשמי', ברזא הב' ופירוש
כללות שהוא האור, דבהתפשטות האור, לעצ� האור התפשטות בי� ההפרש הוא ובכללות
הוא שהאור כמו היינו האור, ובעצ� בכלי�, ההתלבשות עני� שיי� הצמצו�, שאחרי האור
ההתלבשות. עני� שיי� לא ש� הנה לעצמו, שהוא כמו האור עצ� והוא הצמצו�, לפני
האור עצ� בהכלי� יאיר יד� שעל דשמי', רזא לאתקנא הוא המצוות קיו� שעני� וזהו
למטה וג� דאצילות, בהכלי� יאיר לעצמו, שהוא כמו האור שג� היינו, הצמצו�, שלפני

בעוה"ז. ממש למטה עד יותר

Ê"ÙÚÂלהפירוש ג� דהנה, דשמי', רזא לאתקנא כדי בעבודה השמחה עני� הכרח מוב�
שיאיר הוא דשמי' רזא ולאתקנא בהכלי�, המתלבש האור על קאי דשמי' שרזא
זה הנה דכלי�, ההגבלה את לבטל וצרי� הגבלה, ה� שהכלי� כיו� הרי שהוא, כמו האור
שלמעלה האור על קאי דשמי' דרזא להפירוש ובפרט דוקא. השמחה ע"י להיות אפשר
צרי� זה לפירוש שהרי השמחה, עני� הכרח ביותר מוב� הרי לגמרי, בכלי� מההתלבשות
החל ההשתלשלות דסדר ההגבלה כללות את ג� אלא דהכלי�, ההגבלה את רק לא לבטל

גדר פור� דשמחה דוקא, השמחה ע"י להיות אפשר זה ועני� הראשו�, ע"י35מצמצו� ולכ� ,

כר�)31 הערכי�ֿחב"ד ספר וראה תי"ט. תקו"ז ב. כח, זח"ג

ואיל�. תריג ע' ב

ב).)32 (ג, בהקדמה תקו"ז

שני.)33 שער סו�

ובכ"מ.)34 ואיל�. סע"ד סא, בשלח תו"א ראה

ואיל�.)35 רכג ע' תרנ"ז בסה"מ נתבאר
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הוי', דש� האור שהוא דשמי' רזא וזהו העצ�. ש� נקרא ולכ� העצ�, גילוי שזהו ובל"ג,
רז בגימטריא אור רז, נקרא31ונקרא בהכלי�, מתלבש להיותו מ"מ, גילוי, הוא שאור דא� ,

הכלי�. לגבי רז נקרא ולכ� שהוא, כמו האור את לקבל יכולי� אינ� שהכלי� לפי רז, בש�
לקבל שיוכלו בהכלי� וצחצוח זיכו� לפעול דהיינו, דשמי', רזא לאתקנא הוא המצוות ועני�

חד וגרמוהי וחיוהי איהו שבה� דאצילות בכלי� ג� דהנה, שהוא. כמו האור שיי�32את ,

בע"ח כדאיתא זיכו�, של מצחצח33עני� מקי� ואור מבפני� הכלי חצי מצחצח פנימי דאור
את ומצחצחי� מזככי� המצוות קיו� שע"י דשמי', רזא לאתקנא וזהו מבחו�, הכלי חצי
שהוא כמו האור יאיר שעי"ז זאת, ועוד שהוא. כמו האור את בתוכ� לקבל שיוכלו הכלי�

בעוה"ז. ממש למטה עד יותר, ולמטה דבריאה, בכלי� ג�

„ÂÚÂהאור דהנה, לגמרי. מהכלי� שלמעלה האור עצ� על דקאי דשמי', ברזא פירוש
כמו וה� העצ� ש� שאינ� נמחקי� שאי� שמות בהז' ג"כ נכלל בהכלי� המתלבש
הרי בכלי�, ההתלבשות עני� בו ששיי� כיו� מ"מ, גבול, בלי הוא שהאור דא� נוס�, דבר
בו שיי� שאי� האור על קאי דשמי' ורזא נוס�. דבר כמו והוא העצ� כמו אינו גופא בזה
אלו, מדריגות ב' בי� וההפרש ממש. העצ� גילוי הוא זה דאור כלל, ההתלבשות עני�
הוא להתלבשות שיי� שאינו והאור דלתתא, הוי' ש� הוא שרשו בהכלי� המתלבש שהאור

ידוע דהנה דלעילא. הוי' שרש34ש� וזהו דלעילא, והוי' דלתתא הוי' הוי', שמות ב' שיש
המתלבש האור שהוא דשמי', ברזא הא' דפירוש דשמי', ברזא הפירושי� ב' הפרש
דלתתא, הוי' בש� הוא שרשו בהכלי� המתלבש שהאור דלתתא, הוי' בש� הוא בהכלי�,
דלעילא. הוי' בש� הוא מהתלבשות, שלמעלה האור שהוא דשמי', ברזא הב' ופירוש
כללות שהוא האור, דבהתפשטות האור, לעצ� האור התפשטות בי� ההפרש הוא ובכללות
הוא שהאור כמו היינו האור, ובעצ� בכלי�, ההתלבשות עני� שיי� הצמצו�, שאחרי האור
ההתלבשות. עני� שיי� לא ש� הנה לעצמו, שהוא כמו האור עצ� והוא הצמצו�, לפני
האור עצ� בהכלי� יאיר יד� שעל דשמי', רזא לאתקנא הוא המצוות קיו� שעני� וזהו
למטה וג� דאצילות, בהכלי� יאיר לעצמו, שהוא כמו האור שג� היינו, הצמצו�, שלפני

בעוה"ז. ממש למטה עד יותר

Ê"ÙÚÂלהפירוש ג� דהנה, דשמי', רזא לאתקנא כדי בעבודה השמחה עני� הכרח מוב�
שיאיר הוא דשמי' רזא ולאתקנא בהכלי�, המתלבש האור על קאי דשמי' שרזא
זה הנה דכלי�, ההגבלה את לבטל וצרי� הגבלה, ה� שהכלי� כיו� הרי שהוא, כמו האור
שלמעלה האור על קאי דשמי' דרזא להפירוש ובפרט דוקא. השמחה ע"י להיות אפשר
צרי� זה לפירוש שהרי השמחה, עני� הכרח ביותר מוב� הרי לגמרי, בכלי� מההתלבשות
החל ההשתלשלות דסדר ההגבלה כללות את ג� אלא דהכלי�, ההגבלה את רק לא לבטל

גדר פור� דשמחה דוקא, השמחה ע"י להיות אפשר זה ועני� הראשו�, ע"י35מצמצו� ולכ� ,
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ואיל�. תריג ע' ב
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ובכ"מ.)34 ואיל�. סע"ד סא, בשלח תו"א ראה

ואיל�.)35 רכג ע' תרנ"ז בסה"מ נתבאר
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דאצילות, בהכלי� האור עצ� שיאיר דשמי', רזא לאתקנא פועלי� בשמחה המצוות קיו�
ממש. למטה עד יותר ולמטה

היינוÂ‰�‰ה) גופא, זה בעני� ההתבוננות ע"י זה הרי מצוה של לשמחה להגיע בכדי
בשמחה המצוות דקיו� ובטוב36בהמעלה בשמחה אלקי� הוי' את עבדת שעז"נ ,

כמ"ש הוא כל דהנה, כל, מרוב העליו�37לבב ג"ע ה� ואר� דשמי� ובאר�, בשמי� כל כי
ה� השמי� הנה שבגשמיות דכמו געה"ת, הוא ואר� געה"ע הוא דשמי� התחתו�, וג"ע
הג"ע וע"י אלקות, גילוי מאיר ובג"ע מגעה"ת, למעלה הוא געה"ע כמו"כ מהאר�, למעלה
בלבד, הארה רק הוא העליו� וג"ע התחתו� בג"ע שמאיר הגילוי אמנ� בעול�. ג� מאיר
הארה א� כי האד� עצמות אינו חפ� איזה על הנקרא האד� שש� דכמו הש�, שהו"ע
הוא הש� עני� ג� הנה ובאמת בלבד. הארה רק הוא הש� עני� למעלה כמו"כ בלבד,

כמ"ש בלבד, דהארה הארה רק הוא בג"ע שמאיר ומה לבדו38בהבדלה, שמו נשגב כי
מהש�, שנמש� הוד הוא בג"ע שמאיר ומה בהבדלה, הוא הש� דג� ושמי�, אר� על הודו
בחינת הוא ש� דהנה, דהארה, להארה הארה בי� ההפרש וביאור בלבד. דהארה הארה

כמ"ש המלכות39מלכות, עני� דכללות בחינות, ב' יש ובמלכות עליה�, נקרא שמו מל�
על והתנשאות עצמו מצד התנשאות מדריגות, ב' יש ובהתנשאות והתנשאות, רוממות הוא
עצמו, מצד התנשאות שהוא הצמצו� קוד� שהוא כמו מלכות בחינת הוא דבכללות ע�,
ג� הנה ובפרטיות עולמות. על התנשאות שהוא הצמצו� לאחר שהוא כמו מלכות ובחינת
באצילות, שהיא כמו המלכות בחינת מדריגות, ב' יש גופא דאצילות מלכות בבחינת
לבריאה, ועתיק כתר שנעשית כמו דאצילות מלכות ובחינת עצמו, מצד התנשאות שהו"ע
דש� ושמי�, אר� על הודו לבדו שמו נשגב כי מ"ש וזהו עולמות. על התנשאות שהו"ע
נשגב כי עז"נ עצמו, מצד שהוא כמו והתנשאות המלכות הנה כנ"ל, מלכות בחינת הוא
עולמות. על ההתנשאות היינו בלבד, דהארה הארה רק הוא בג"ע שמאיר ומה לבדו, שמו
בשמחה, המצוות קיו� הוא מזה ולמעלה כל), (בחינת דג"ע הגילוי הוא זה כל אמנ�,
כיו� מג"ע, יותר נעלה שהו"ע כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקי� הוי' את עבדת שעז"נ
המשכת שנעשה יותר, ולמעלה כנ"ל, האור עצ� המשכת נעשה המצוות קיו� שע"י

כמ"ש ממש, הוא40העצמות שמ� מקדשי דפירוש שמ�, מקדשי ישראל ב� וישמחו
שג� היות דע� קדוש, ושמ� קדוש אתה בעני� כידוע בהש�, קדושה תוספת שממשיכי�
שממשיכי� שמ� מקדשי וזהו קדוש, דאתה להעילוי כלל בדומה זה אי� מ"מ קדוש, שמ�

בהש� קדושה היא41תוספת זו והמשכה האור, לבחינת ממש מהעצמות שממשיכי� היינו ,

ההתבוננות וע"י ישראל. ב� וישמחו מיני' לעיל מ"ש דזהו בשמחה, המצוות קיו� ע"י
עצ� את ימשי� ועי"ז מצוה, של לשמחה האד� יבוא בשמחה, המצוות קיו� מעלת בגודל

למטה. שיאיר ממש העצמות עד האור

ואיל�.)36 רסה ע' בא אוה"ת ואיל�. ב נז, וארא תו"א ג� ראה

יא.)37 כט, הימי�ֿא דברי

יג.)38 קמח, תהלי�

עול�".)39 "אדו� פיוט ראה

יו"ט.)40 תפלת נוסח

ואיל�.)41 ב מו, ויחי תו"א ראה
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ולהמשי�‡Ì�Óו) ההשתלשלות, דכללות וההגבלה דהכלי� ההגבלה את לבטל בכדי
מספיק לא הגשמי, עוה"ז עד יותר ולמטה בהכלי� ממש והעצמות האור עצ�
כל כי, הלב, בהתגלות שמחה צ"ל אלא בלבד, במוח שהוא כפי והשמחה ההתבוננות עני�
ג� הנה פועל, של לעניני� שיי� זה אי� ובמילא בלב, ולא במוח רק היא שעבודתו זמ�
כאשר ורק זא�), �ועל'דיקע קיי� אוי� ניט זי� טוט (עס פועל של עני� נעשה לא ַלמעלה
ההגבלה את ומסירי� מבטלי� אזי לפועל, שייכת היא שאז הלב, בהתגלות באה השמחה
ישר האד� את עשה שהאלקי� כמו הבריאה סדר והנה, למטה. ההמשכה את 42ופועלי�

מצד אמנ�, הלב, התעוררות ממילא בדר� ופועלת נרגשת במוח שההתבוננות באופ� הוא
תאוות שהו"ע וורידי�, וושט קנה שה� והטבחי�, והאופי� המשקי� שר פרעה, שרי ג'

עוה"ז תענוגי ושאר ושתי' וכמ"ש43אכילה הגרו�, מיצר נעשה עי"ז הנה שלא44, גרוני, נחר
כאשר ג� ולכ� באלקות, התענוג את ומעכב מונע בגשמיות התענוג כי להלב, מהמוח נמש�
בקול דהנה, התורה, ע� ההתקשרות הו"ע לזה והעצה בהלב. נרגש זה אי� במוחו, מתבונ�

כתיב היפ�45דתורה והוא הפסק, בזה שאי� היינו פסק, ולא ותרג� יס�, ולא גדול קול
והלב, המוח בי� הפסק יש שלכ� הצמצומי�, מעני� הוא ששרשו הגרו�, דמיצר העני�
שו� בזה שיי� אי� ולכ� מהצמצו�, שלמעלה האור מעצ� שרשו התורה קול משא"כ
דמ"ת השייכות יוב� ועפ"ז הלב. בהרגש ג� ומאיר ההשגה אור נמש� זה ומצד הפסק,
שהשיב מה וזהו מהגלות, היציאה ופועלת ההגבלות מסירה שהתורה להיות ויצי"מ,
מ"ת שבזכות הזה, ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את בהוציא� למשה הקב"ה

דיצי"מ. העני� נעשה

שר"הÂ‰ÊÂז) דא� השנה, לחדשי לכ� הוא ראשו� חדשי� ראש לכ� הזה החודש מ"ש
והיינו הגאולה, חודש והוא חדשי� ראש הוא ניס� חודש מ"מ, תשרי, בחודש הוא
דההמשכה מיוחדי�, עניני� ב' ה� חדשי� וראש הגאולה חודש ועני� ר"ה שעני� לפי
חודש משא"כ תשרי, בחודש הוא זה ועני� לעולמות, השיי� האור בחינת היא דר"ה
גדול קול שזהו תורה, מת� מצד שבא מצרי� יציאת הו"ע השנה לחדשי וראשו� הגאולה
במדרש דאיתא מה וזהו ניס�. בחודש הוא זה ועני� מהצמצו�, למעלה ששרשו יס� ולא
ר"ח בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושני�, חדשי� ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה משבחר
עניני� ב' ה� השנה לחדשי דראשו� והעני� דר"ה שהעני� מבואר שבזה גאולה, של

כמארז"ל התיקו�, בעול� הבחירה על קאי בעולמו הקב"ה דמשבחר שהי'46מיוחדי�.
שזוהי בעולמו, הקב"ה ומשבחר כו', לי' הניי� לא די� כו' ומחריב� עולמות בונה הקב"ה
בהעולמות, אור תוספת המשכת שהו"ע חדשי�, ראשי בו קבע התיקו�, בעול� הבחירה
תורה, מת� שהו"ע ובניו, ביעקב וכשבחר לעולמות. השיי� האור רק זה הרי עדיי� אבל

מהעולמות. שלמעלה האור המשכת שהו"ע גאולה, של ר"ח בו קבע

כט.)42 ז, קהלת ע"פ

ג.)43 ש�, וארא תו"א

ד.)44 סט, תהלי�

יט.)45 ה, ואתחנ�

ז.)46 פ"ג, ב"ר
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ולהמשי�‡Ì�Óו) ההשתלשלות, דכללות וההגבלה דהכלי� ההגבלה את לבטל בכדי
מספיק לא הגשמי, עוה"ז עד יותר ולמטה בהכלי� ממש והעצמות האור עצ�
כל כי, הלב, בהתגלות שמחה צ"ל אלא בלבד, במוח שהוא כפי והשמחה ההתבוננות עני�
ג� הנה פועל, של לעניני� שיי� זה אי� ובמילא בלב, ולא במוח רק היא שעבודתו זמ�
כאשר ורק זא�), �ועל'דיקע קיי� אוי� ניט זי� טוט (עס פועל של עני� נעשה לא ַלמעלה
ההגבלה את ומסירי� מבטלי� אזי לפועל, שייכת היא שאז הלב, בהתגלות באה השמחה
ישר האד� את עשה שהאלקי� כמו הבריאה סדר והנה, למטה. ההמשכה את 42ופועלי�

מצד אמנ�, הלב, התעוררות ממילא בדר� ופועלת נרגשת במוח שההתבוננות באופ� הוא
תאוות שהו"ע וורידי�, וושט קנה שה� והטבחי�, והאופי� המשקי� שר פרעה, שרי ג'

עוה"ז תענוגי ושאר ושתי' וכמ"ש43אכילה הגרו�, מיצר נעשה עי"ז הנה שלא44, גרוני, נחר
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דיצי"מ. העני� נעשה

שר"הÂ‰ÊÂז) דא� השנה, לחדשי לכ� הוא ראשו� חדשי� ראש לכ� הזה החודש מ"ש
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כט.)42 ז, קהלת ע"פ

ג.)43 ש�, וארא תו"א

ד.)44 סט, תהלי�

יט.)45 ה, ואתחנ�

ז.)46 פ"ג, ב"ר
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‰�‰Âפלוגתא יש הגאולה חודש שבתשרי47בעני� ס"ל אליעזר דר' יהושע, ור' אליעזר דר'
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א.)47 יא, ר"ה

עטר"ת;)48 החודש ד"ה ואיל�. רעא ע' בא אוה"ת ג� ראה

ואיל�). 28 ע' ה'ש"ת ואיל�; שלב ע' עטר"ת (סה"מ ה'ש"ת

ב.)49 קיח, תהלי� מדרש ראה

ועוד.)50 ו. פנ"ה, ב"ר

כו.)51 פט"ו, שמו"ר ג. פ"ב, ש�

ואיל�.)52 29 ע' ה'ש"ת סה"מ

ואיל�.)53 ב'תתקטז ע' ח"ח רסג. ע' רנח. ע' בא אוה"ת ראה

תרנ"ד החודש סד"ה ואיל�. א'תשעג ע' שמע"צ רעג. ע' נשא

.48 שבהערה החודש ד"ה ואיל�). קלח ע' תרנ"ד (סה"מ

ובכ"מ.)54 ואיל�. ג לו, מק� תו"א ראה

ספ"ג.)55 שהש"ר פקודי. ס"פ שמו"ר

ב.)56 ה, שה"ש

יא.)57 ג, ש�

רעג).)58 (ע' ש� בא אוה"ת ד. יב, משלי

חכ"ב)59 לקו"ש וראה בתחילתה. ניס� מסכת חסידי� משנת

וש"נ. .243 ע'
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מוגה בלתי

לכ�.‡. הזה החודש ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

שמחת·. – היא האד� בחיי ביותר הגדולה ישנוoi`eyipהשמחה נישואי� לשמחת שבנוגע כ�, כדי ועד .
בגמרא כדאיתא – שמחות בשאר דוגמתו מצינו שלא מיוחד משמחו1עני� וא� . . חת� מסעודת הנהנה "כל

קולות". בחמשה שנתנה לתורה זוכה . .
בנישואי� השמחה לגודל הטע� :2וביאור

בזוהר בגו�3איתא הנשמה מחצית באה הזה, לעול� הנשמה שבירידת אלא אחת, נשמה ה� ואשה שאיש
" בלשו� מה� אחד כל נקרא ולכ� בתֿזוגו. בגו� – השני' והמחצית זכר, מה�blR`teb"4של אחד שבכל כיו� , §©

נאמר זה ועל נשמה. חצי רק יש אחד",5לבדו לבשר והיו באשתו ודבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כ� "על
חלקי�. לשני שנתחלקה אחת, נשמה מלכתחילה ה� והאשה שהאיש כיו�

אחת, נשמה של חצאי� שני יחדיו מצטרפי� כאשר כי – בנישואי� השמחה לגודל הטע� יוב� זה פי ועל
זיווגי�" ומזווג ש"יושב והקב"ה שונות, במדינות שנולדו וייתכ� בנפרד, היו עתה זה6שעד הרי – יחד צירפ�

גדולה. לשמחה מביא

היות� שע� והיינו, רב, זמ� זה את זה ראו שלא אוהבי� שני בפגישת השמחה מגודל וחומר וקל שכ� ובמכל
גדולה בשמחה ה� שמחי� יחדיו שנפגשי� בשעה הנה אהבה, ביניה� שיש אלא נפרדי�, אנשי� –7שני

ד"�לג באופ� מה� אחד כל הי' עתה שעד אלא אחת, נשמה שה� ואשה איש בנישואי וכמה כמה אחת ְַועל
ביותר. גדולה שמחה מעורר בודאי זה הרי – של� דבר נעשו ועתה חסרה, היתה שבו השני' שהמחצית גופא",

בזה:‚. עני� ועוד
ז"ל8ידוע חכמינו ובלשו� ההולדה, עני� ידי על בנבראי� סו� האי� כוח מתגלה הנישואי� "ולד�9שבעני�

העול�". כל סו� עד ולד� וולד

העל� מלשו� הוא – "עול�" חסידות: פי על הדבר ו"10ופירוש ,seq– פירושו העול�" ההעל�lhaznyכל
הוא הרי דהעול� ההעל� מצד שכ�, כוחlabenדהעול�, גילוי ידי ועל ,oi`dseq�מתבטלי הנישואי� בעני�

שבעול�. וההעל� ההגבלה

ידי על נעשה זה עני� ההגבלותdgnydולכ� את מבטלת ששמחה כיו� .11דוקא,

שליט"א:)„. אדמו"ר כ"ק (וסיי�
וכמה הקרובי�, בשבועות או זה בשבוע להינשא שעומדי� כמה לאחרונה, שנישאו כמה כא� שנמצאי� כיו�

דבר", לאותו ש"צריכי�

תחילה" נענה הוא דבר לאותו צרי� והוא חברו על רחמי� המבקש "כל – היא לזה העצה ,12והרי

זה על יבקשו בהניגו�.dgnyaאזי יסייע הציבור שאר כל וג� שמחה, של ניגו� ידי על –

ב.1) ו, ברכות
אתהל�2) – אדה"ז במאמרי דרשב"י הילולא עני� ד"ה ראה

ס"ע תר"מ יונתי המש� פצ"ז. תרל"ז וככה המש� בתחלתו. לאזניא
.(108 ע' (לעיל ס"י ויקהל ש"פ שיחת ג� וראה ואיל�. מו

ב.3) צא, ח"א
א.4) רצו, ב. קט, ב. ז, זח"ג
כד.5) ב, בראשית

וש"נ.6) ד. פס"ח, ב"ר
סי"א.7) פי"ב לאדה"ז הנהני� ברכת סדר ראה
ובכ"מ.8) א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.9) ב. לז, זבחי�
ובכ"מ.10) ד. לז, שלח לקו"ת
ועוד.11) ואיל�. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
א.12) כא, וירא עה"ת בפרש"י הובא א. צב, ב"ק
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***

אמר:]‰. כ� ואחרי "לחיי�", יאמרו הפסח לחג לבית� הנוסעי� שהתלמידי� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ש� יערכו – בבית� שיישארו אלו אמנ�, פסח. של אחרו� לקראת לכא� יחזרו מהנוסעי� רבי� מסתמא

פסח. של באחרו� התוועדות

לעני� שיי� פסח של שאחרו� – מגזעgiyndובהקדמה חוטר "ויצא פסח של אחרו� בהפטרת אומרי� ולכ� ,
גו'" אדמו"ר13ישי וחמי מורי כ"ק סיפר וכ� פסח,14. של באחרו� שלישית סעודה לאכול נהג טוב ש� שהבעל

משיח". "סעודת זו לסעודה קורא והי'

וחמי מורי כ"ק פתג� את ויחזרו התוועדות, ש� יערכו פסח של באחרו� בבתיה� הנשארי� התלמידי� ולכ�,
משיח". "סעודת היא זו שסעודה טוב ש� הבעל בש� אדמו"ר

והתפשטות: התרחבות של באופ� זו התוועדות לערו� ויש

הוא העתידה והגאולה מצרי� גאולת בי� "בחיפזו�"15החילוק היתה מצרי� שגאולת ד"ברח16– ובאופ� ,
וגו'"17הע�" ימי� שלושת דר� נא "נלכה תחילה שאמרו לאחרי שבנפשות18, שהרע "מפני – הדבר וטע� ,

כו'" בתקפו עדיי� הי' נאמר19ישראל העתידה בגאולה כ� שאי� מה ;20"`l�צור שאי� כיו� תצאו", בחפזו�
שלימה. גאולה תהי' זו גאולה ודוקא כו', אחד מא� להתפעל

מתפעלי� שלא באופ� להיות צריכה המשיח, לביאת הכנה שהיא משיח", "סעודת ג� הנה לכ�, ובהתא�
לקיימה יש ולכ� אחד, zelbzdaeמא� zehytzda."משיח "סעודת היא זו שהתוועדות בושה וללא בגלוי ולומר ,

תצאו" בשמחה "כי לנו: מובטח כ� על הרי – כו' לזה שילעגו כאלו שיהיו שחוששי� שכאשר21ומה היינו, ,

רינה" לפניכ� יפצחו והגבעות "ההרי� אזי כו', ולהתפעל לחשוב מבלי ובשמחה, בתוק� שג�21פועלי� היינו, ,

יתירה אלא ויפריעו, ימנעו שלא בלבד זו לא – כו' בדר� מהליכה מניעה מהווי� כלל שבדר� וגבעות", "הרי�
החסידות. הפצת בדר� ללכת יסייעו עצמ� שה� מזה,

*

.Â"�לכ הזה "החודש פרשת דבר על מדברי� כאשר עניני�22בכלל, דבר על מדברי� –mignyn�א אבל .

הטוב: דהיפ� באופ� שהוא זו פרשה בעני� בגמרא סיפור מצינו כ�, פי על
בתרייהו אימש� נהר), ש� – ודיומסית משובח, שיינה מדינה – (לפרוגיתא להת� איקלע ער� ב� אלעזר "רבי
למיקרא בעא בספרא, למיקרי ק� אתא הדר כי ושכחו). תלמודו (נעקר תלמודי' איעקר והרחיצה), היי� (אחר

אמר לכ�, הזה malהחודש 'id yxgd"23.

המשנה וכמאמר בימיו, התנאי� מגדולי הי' ער� ב� אלעזר רבי עצמ�: ישראל24והגע חכמי כל יהיו "א�
"חמרא אחרי נמש� כאשר כ�, פי על וא� כול�". את מכריע שני' בכ� ער� ב� ואלעזר . . מאזניי� בכ�

– לכ�" הזה "החודש תמורת שקרא הדבר עליו פעל דדיומסת", ומיא mal"דפרוגייתא 'id yxgd".

העני� :25וביאור

פרעה" שרי "ג' שבו הגרו�" "מיצר שישנו והיינו, מהמיצר. והגאולה היציאה עני� הוא – לכ�" הזה "החודש
ו"ה הלב, אל מהמוח ההשפעה את ההמשכההמעכבי� שתהי' זה, ממיצר היציאה עני� הוא לכ�" הזה חודש

בהמאמר לעיל (כמבואר הלב אל ).26מהמוח
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מ"ט.24) פ"ב אבות
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– (כנ"ל) הגאולה תכלית שענינו לכ�", הזה "החודש הפסוק את לקרוא בא ער� ב� אלעזר רבי וכאשר
" זה תמורת malקרא 'id yxgd�"הרמב שכתב (כמו מדבר ואינו שומע –אינו חרש שומע"27": ש"אינו והיינו, .(

וזהו הדיבור. עני� שהוא הלב, בהתעוררות אצלו נמש� אינו שהעני� מדבר", "אינו ממילא ובדר� במוח, אפילו
הי' "חרש",mal"החרש בבחינת שהוא שמכיו� – "oi`הזה "החודש (היפ� הלב אל מהמוח נמשכת ההשפעה

כנ"ל). הלב, אל מהמוח ההמשכה שענינו לכ�",

.Ê�שבזמ ער�, ב� אלעזר רבי על אפילו לפעול יכולי� היו דדיומסת" ומיא דפרוגייתא "חמרא א� והנה,
ielibdשל zilkzלהיזהר צריכי� כמה עד בפשיטות מוב� הרי – לב�" הי' "החרש קרא לכ�") הזה ("החודש

כערכנו. אנשי� בזה
שליחותו למקו� ובהגיעו הרבי, של בשליחותו יהודי שולחי� כאשר מטרתgkeyולדוגמא: על הוא

כ� על עצמו את מתר� כ� ואחרי דדיומסת", ומיא דפרוגייתא "חמרא אחר להימש� לעצמו ומניח השליחות,
שולדיק")!... איז יענער או� שולדיק איז ("דער בכ� אשמי� אלמוני או שפלוני – שליחותו פעל שלא

למה בעצמו, אליו [בנוגע שליחותו למקו� הגיעו מאז חסידות ללמוד התחילו יהודי� כמה אותו כששואלי�
לענות, מה לו אי� – אחרי�] על לפעולתו בנוגע אבל חסידות. הוא לומד מסתמא – לחינ�?... ביהודי לחשוד

עליו" לרכוב "סוס צרי� הוא לגמרי; אחרי� בעניני� עסוק שהוא –28כיו� חשובי�"... "אנשי� בי� ומתהל� ,
הכוונה!... את הוא ממלא שבכ� וסבור

" שהוא מסייע לו לשלוח צרי� – "מסייעי�". לו שישלחו מבקש עצמוolhaהוא שהוא כיו� ..."gkyכבר
שלמש� אלא כמותו!... "בטל�" עצמו הוא שג� לו שיזכיר כדי – "בטל�" לו לשלוח יש ולכ� "בטל�", שהוא
קלות. ביתר הרבי של הכוונה את למלא שיוכל כדי כו'), והרחבה עושר (של כזה ומצב במעמד העמידוהו זמ�

את שעזב מצינו לא ער� ב� אלעזר רבי אצל ג� ואכ� בגשמיות; והרחבה עושר אצלו להיות צרי� בוודאי
ומצבו מעמדו את שינה מקו�, באותו בהיותו אלא דדיומסת"), ומיא דפרוגייתא "חמרא היו (שבו מקו� אותו
מונח להיות שלא – דיד� בנדו� ג� להיות צרי� כ� וכמו מצב"). אנדער א� אי� איבערגעשטעלט זי� ער ַַָ("האט

ושליחותו. תפקידו במילוי א�, כי בזה,

מאמי�"]. "אני ניגנו לא ועדיי� הגאולה, חודש שזהו באמרו, מאמי�", "אני לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Áשבחודש29בחודש העיקרי� מ� מנהגי�. או מדרבנ� מדאורייתא, שה� עניני� עניני�: סוגי כמה ישנ� ניס�
הגמרא מפירוש וכדמוכח הפסח, חג – הוא המשנה30ניס� שהכוונה31בדברי לרגלי�", השנה ראש בניס� "באחד

הפסח הוא – שבו" ל"רגל מנהגי�.32היא דרבנ�, דאורייתא, הנ"ל: סוגי� נמצאי� במיוחד ובפסח ,
שבקהילותיה�; הבתי� בעלי אל שמורות מצות הרבני� שולחי� הפסח לפני כי לפני�, בישראל נהוג הי'
מצוה, מצת של כזית לצור� מצות שתי הפחות, לכל או, הסדרי�, שני לצור� מצות שש דהיינו מצות, מערכת

האמצעית. המצה דהיינו

ודקדוקי� דיני� ריבוי יש כידוע עיקרי: עני� פעלו זה ע� ביחד אבל לרב, הכנסה – הי' בפשטות המנהג טע�
מצוה יד33במצת על לקיימ�. ביד� שיש או בה� בקיאי� הכל ולא לבעלי, מצוה מצת מספקי� היו שהרבני� י

בהידור. מצה מצות חובת ידי שיצאו היו בטוחי� הבתי�,

ה"ב.27) פ"א תרומות פיהמ"ש וראה הכ"ו. פ"ב אישות הל'
ב.28) סז, כתובות – חז"ל לשו�
בלקו"ש29) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

חב"ד ובבטאו� (באידית), תסב ע' ח"ג ובלקו"ד ואיל� 243 ע' ח"א
חי"ב אגרותֿקודש ראה – לכו"כ ונשלחה (בלה"ק). ג ע' ח חוברת

לש�. בהערות ובהנסמ� שסח, ע'
א.30) ד, ר"ה
א.31) ב, ש�

המשנה.32) לשו� לפרש שנדחק א), ד, (ש� רגל ד"ה רש"י ראה
הלשו� בדיוק משנ"ת ע"פ יוב� ולאy`xאבל –zlgzחדש החדש

חיות בתוכו הכולל הראש וכמו החדש ימות כל בתוכו כולל זה שיו�
במשנה ובכ"ז – פ"ג) ש"ח טל שפע תבוא. ר"פ (לקו"ת האיברי� כל

ולאcg`aהלשו� (כשהיוg"xaבניס� דר"ח א' יו� לשלול כדי ניס�,
ופשוט. הראי'). ע"פ מקדשי�

קי33) סי' קצשו"ע על שמואל מעדני וראה תס. סי' או"ח שו"ע
ואיל�. צג ס"ק



טו c"iyz'd ,oqip yceg y`x axre ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay zgiy

***

אמר:]‰. כ� ואחרי "לחיי�", יאמרו הפסח לחג לבית� הנוסעי� שהתלמידי� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ש� יערכו – בבית� שיישארו אלו אמנ�, פסח. של אחרו� לקראת לכא� יחזרו מהנוסעי� רבי� מסתמא

פסח. של באחרו� התוועדות

לעני� שיי� פסח של שאחרו� – מגזעgiyndובהקדמה חוטר "ויצא פסח של אחרו� בהפטרת אומרי� ולכ� ,
גו'" אדמו"ר13ישי וחמי מורי כ"ק סיפר וכ� פסח,14. של באחרו� שלישית סעודה לאכול נהג טוב ש� שהבעל

משיח". "סעודת זו לסעודה קורא והי'

וחמי מורי כ"ק פתג� את ויחזרו התוועדות, ש� יערכו פסח של באחרו� בבתיה� הנשארי� התלמידי� ולכ�,
משיח". "סעודת היא זו שסעודה טוב ש� הבעל בש� אדמו"ר

והתפשטות: התרחבות של באופ� זו התוועדות לערו� ויש

הוא העתידה והגאולה מצרי� גאולת בי� "בחיפזו�"15החילוק היתה מצרי� שגאולת ד"ברח16– ובאופ� ,
וגו'"17הע�" ימי� שלושת דר� נא "נלכה תחילה שאמרו לאחרי שבנפשות18, שהרע "מפני – הדבר וטע� ,

כו'" בתקפו עדיי� הי' נאמר19ישראל העתידה בגאולה כ� שאי� מה ;20"`l�צור שאי� כיו� תצאו", בחפזו�
שלימה. גאולה תהי' זו גאולה ודוקא כו', אחד מא� להתפעל

מתפעלי� שלא באופ� להיות צריכה המשיח, לביאת הכנה שהיא משיח", "סעודת ג� הנה לכ�, ובהתא�
לקיימה יש ולכ� אחד, zelbzdaeמא� zehytzda."משיח "סעודת היא זו שהתוועדות בושה וללא בגלוי ולומר ,

תצאו" בשמחה "כי לנו: מובטח כ� על הרי – כו' לזה שילעגו כאלו שיהיו שחוששי� שכאשר21ומה היינו, ,

רינה" לפניכ� יפצחו והגבעות "ההרי� אזי כו', ולהתפעל לחשוב מבלי ובשמחה, בתוק� שג�21פועלי� היינו, ,

יתירה אלא ויפריעו, ימנעו שלא בלבד זו לא – כו' בדר� מהליכה מניעה מהווי� כלל שבדר� וגבעות", "הרי�
החסידות. הפצת בדר� ללכת יסייעו עצמ� שה� מזה,

*

.Â"�לכ הזה "החודש פרשת דבר על מדברי� כאשר עניני�22בכלל, דבר על מדברי� –mignyn�א אבל .

הטוב: דהיפ� באופ� שהוא זו פרשה בעני� בגמרא סיפור מצינו כ�, פי על
בתרייהו אימש� נהר), ש� – ודיומסית משובח, שיינה מדינה – (לפרוגיתא להת� איקלע ער� ב� אלעזר "רבי
למיקרא בעא בספרא, למיקרי ק� אתא הדר כי ושכחו). תלמודו (נעקר תלמודי' איעקר והרחיצה), היי� (אחר

אמר לכ�, הזה malהחודש 'id yxgd"23.

המשנה וכמאמר בימיו, התנאי� מגדולי הי' ער� ב� אלעזר רבי עצמ�: ישראל24והגע חכמי כל יהיו "א�
"חמרא אחרי נמש� כאשר כ�, פי על וא� כול�". את מכריע שני' בכ� ער� ב� ואלעזר . . מאזניי� בכ�

– לכ�" הזה "החודש תמורת שקרא הדבר עליו פעל דדיומסת", ומיא mal"דפרוגייתא 'id yxgd".

העני� :25וביאור

פרעה" שרי "ג' שבו הגרו�" "מיצר שישנו והיינו, מהמיצר. והגאולה היציאה עני� הוא – לכ�" הזה "החודש
ו"ה הלב, אל מהמוח ההשפעה את ההמשכההמעכבי� שתהי' זה, ממיצר היציאה עני� הוא לכ�" הזה חודש

בהמאמר לעיל (כמבואר הלב אל ).26מהמוח

א.13) יא, ישעי'
ניס�,14) כב יו�" ב"היו� (נעתק 109 ס"ע תש"ב סה"ש ראה

אחש"פ).
ועוד.15) ואיל�. רצא ע' בא אוה"ת ראה
ג.16) טז, ראה פ' יא. יב, בא
ה.17) יד, בשלח
ג.18) ה, יח. ג, שמות
ב).19) (מ, פל"א תניא

יב.20) נב, ישעי'
יב.21) נה, ש�
ב.22) יב, בא
(ובפרש"י).23) ב קמז, שבת
מ"ט.24) פ"ב אבות
תשמ"ט)25) (הוצאת תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו החודש רד"ה ג� ראה

ואיל�. תרב ע' בהוספות ח"ב תרל"ו סה"מ ואיל�). ל ע'
ואיל�).26) יא ע' (לעיל פ"ו

c"iyz'd ,oqip yceg y`x axre ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay zgiy

***

אמר:]‰. כ� ואחרי "לחיי�", יאמרו הפסח לחג לבית� הנוסעי� שהתלמידי� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ש� יערכו – בבית� שיישארו אלו אמנ�, פסח. של אחרו� לקראת לכא� יחזרו מהנוסעי� רבי� מסתמא

פסח. של באחרו� התוועדות

לעני� שיי� פסח של שאחרו� – מגזעgiyndובהקדמה חוטר "ויצא פסח של אחרו� בהפטרת אומרי� ולכ� ,
גו'" אדמו"ר13ישי וחמי מורי כ"ק סיפר וכ� פסח,14. של באחרו� שלישית סעודה לאכול נהג טוב ש� שהבעל

משיח". "סעודת זו לסעודה קורא והי'

וחמי מורי כ"ק פתג� את ויחזרו התוועדות, ש� יערכו פסח של באחרו� בבתיה� הנשארי� התלמידי� ולכ�,
משיח". "סעודת היא זו שסעודה טוב ש� הבעל בש� אדמו"ר

והתפשטות: התרחבות של באופ� זו התוועדות לערו� ויש

הוא העתידה והגאולה מצרי� גאולת בי� "בחיפזו�"15החילוק היתה מצרי� שגאולת ד"ברח16– ובאופ� ,
וגו'"17הע�" ימי� שלושת דר� נא "נלכה תחילה שאמרו לאחרי שבנפשות18, שהרע "מפני – הדבר וטע� ,

כו'" בתקפו עדיי� הי' נאמר19ישראל העתידה בגאולה כ� שאי� מה ;20"`l�צור שאי� כיו� תצאו", בחפזו�
שלימה. גאולה תהי' זו גאולה ודוקא כו', אחד מא� להתפעל

מתפעלי� שלא באופ� להיות צריכה המשיח, לביאת הכנה שהיא משיח", "סעודת ג� הנה לכ�, ובהתא�
לקיימה יש ולכ� אחד, zelbzdaeמא� zehytzda."משיח "סעודת היא זו שהתוועדות בושה וללא בגלוי ולומר ,

תצאו" בשמחה "כי לנו: מובטח כ� על הרי – כו' לזה שילעגו כאלו שיהיו שחוששי� שכאשר21ומה היינו, ,

רינה" לפניכ� יפצחו והגבעות "ההרי� אזי כו', ולהתפעל לחשוב מבלי ובשמחה, בתוק� שג�21פועלי� היינו, ,

יתירה אלא ויפריעו, ימנעו שלא בלבד זו לא – כו' בדר� מהליכה מניעה מהווי� כלל שבדר� וגבעות", "הרי�
החסידות. הפצת בדר� ללכת יסייעו עצמ� שה� מזה,

*

.Â"�לכ הזה "החודש פרשת דבר על מדברי� כאשר עניני�22בכלל, דבר על מדברי� –mignyn�א אבל .

הטוב: דהיפ� באופ� שהוא זו פרשה בעני� בגמרא סיפור מצינו כ�, פי על
בתרייהו אימש� נהר), ש� – ודיומסית משובח, שיינה מדינה – (לפרוגיתא להת� איקלע ער� ב� אלעזר "רבי
למיקרא בעא בספרא, למיקרי ק� אתא הדר כי ושכחו). תלמודו (נעקר תלמודי' איעקר והרחיצה), היי� (אחר

אמר לכ�, הזה malהחודש 'id yxgd"23.

המשנה וכמאמר בימיו, התנאי� מגדולי הי' ער� ב� אלעזר רבי עצמ�: ישראל24והגע חכמי כל יהיו "א�
"חמרא אחרי נמש� כאשר כ�, פי על וא� כול�". את מכריע שני' בכ� ער� ב� ואלעזר . . מאזניי� בכ�

– לכ�" הזה "החודש תמורת שקרא הדבר עליו פעל דדיומסת", ומיא mal"דפרוגייתא 'id yxgd".

העני� :25וביאור

פרעה" שרי "ג' שבו הגרו�" "מיצר שישנו והיינו, מהמיצר. והגאולה היציאה עני� הוא – לכ�" הזה "החודש
ו"ה הלב, אל מהמוח ההשפעה את ההמשכההמעכבי� שתהי' זה, ממיצר היציאה עני� הוא לכ�" הזה חודש

בהמאמר לעיל (כמבואר הלב אל ).26מהמוח

א.13) יא, ישעי'
ניס�,14) כב יו�" ב"היו� (נעתק 109 ס"ע תש"ב סה"ש ראה

אחש"פ).
ועוד.15) ואיל�. רצא ע' בא אוה"ת ראה
ג.16) טז, ראה פ' יא. יב, בא
ה.17) יד, בשלח
ג.18) ה, יח. ג, שמות
ב).19) (מ, פל"א תניא

יב.20) נב, ישעי'
יב.21) נה, ש�
ב.22) יב, בא
(ובפרש"י).23) ב קמז, שבת
מ"ט.24) פ"ב אבות
תשמ"ט)25) (הוצאת תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו החודש רד"ה ג� ראה

ואיל�. תרב ע' בהוספות ח"ב תרל"ו סה"מ ואיל�). ל ע'
ואיל�).26) יא ע' (לעיל פ"ו

c"iyz'd ,oqip yceg y`x axre ycegd mikxan ,ycegd zyxt ,rixfz zyxt zay zgiy

– (כנ"ל) הגאולה תכלית שענינו לכ�", הזה "החודש הפסוק את לקרוא בא ער� ב� אלעזר רבי וכאשר
" זה תמורת malקרא 'id yxgd�"הרמב שכתב (כמו מדבר ואינו שומע –אינו חרש שומע"27": ש"אינו והיינו, .(

וזהו הדיבור. עני� שהוא הלב, בהתעוררות אצלו נמש� אינו שהעני� מדבר", "אינו ממילא ובדר� במוח, אפילו
הי' "חרש",mal"החרש בבחינת שהוא שמכיו� – "oi`הזה "החודש (היפ� הלב אל מהמוח נמשכת ההשפעה

כנ"ל). הלב, אל מהמוח ההמשכה שענינו לכ�",

.Ê�שבזמ ער�, ב� אלעזר רבי על אפילו לפעול יכולי� היו דדיומסת" ומיא דפרוגייתא "חמרא א� והנה,
ielibdשל zilkzלהיזהר צריכי� כמה עד בפשיטות מוב� הרי – לב�" הי' "החרש קרא לכ�") הזה ("החודש

כערכנו. אנשי� בזה
שליחותו למקו� ובהגיעו הרבי, של בשליחותו יהודי שולחי� כאשר מטרתgkeyולדוגמא: על הוא

כ� על עצמו את מתר� כ� ואחרי דדיומסת", ומיא דפרוגייתא "חמרא אחר להימש� לעצמו ומניח השליחות,
שולדיק")!... איז יענער או� שולדיק איז ("דער בכ� אשמי� אלמוני או שפלוני – שליחותו פעל שלא

למה בעצמו, אליו [בנוגע שליחותו למקו� הגיעו מאז חסידות ללמוד התחילו יהודי� כמה אותו כששואלי�
לענות, מה לו אי� – אחרי�] על לפעולתו בנוגע אבל חסידות. הוא לומד מסתמא – לחינ�?... ביהודי לחשוד

עליו" לרכוב "סוס צרי� הוא לגמרי; אחרי� בעניני� עסוק שהוא –28כיו� חשובי�"... "אנשי� בי� ומתהל� ,
הכוונה!... את הוא ממלא שבכ� וסבור

" שהוא מסייע לו לשלוח צרי� – "מסייעי�". לו שישלחו מבקש עצמוolhaהוא שהוא כיו� ..."gkyכבר
שלמש� אלא כמותו!... "בטל�" עצמו הוא שג� לו שיזכיר כדי – "בטל�" לו לשלוח יש ולכ� "בטל�", שהוא
קלות. ביתר הרבי של הכוונה את למלא שיוכל כדי כו'), והרחבה עושר (של כזה ומצב במעמד העמידוהו זמ�

את שעזב מצינו לא ער� ב� אלעזר רבי אצל ג� ואכ� בגשמיות; והרחבה עושר אצלו להיות צרי� בוודאי
ומצבו מעמדו את שינה מקו�, באותו בהיותו אלא דדיומסת"), ומיא דפרוגייתא "חמרא היו (שבו מקו� אותו
מונח להיות שלא – דיד� בנדו� ג� להיות צרי� כ� וכמו מצב"). אנדער א� אי� איבערגעשטעלט זי� ער ַַָ("האט

ושליחותו. תפקידו במילוי א�, כי בזה,

מאמי�"]. "אני ניגנו לא ועדיי� הגאולה, חודש שזהו באמרו, מאמי�", "אני לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Áשבחודש29בחודש העיקרי� מ� מנהגי�. או מדרבנ� מדאורייתא, שה� עניני� עניני�: סוגי כמה ישנ� ניס�
הגמרא מפירוש וכדמוכח הפסח, חג – הוא המשנה30ניס� שהכוונה31בדברי לרגלי�", השנה ראש בניס� "באחד

הפסח הוא – שבו" ל"רגל מנהגי�.32היא דרבנ�, דאורייתא, הנ"ל: סוגי� נמצאי� במיוחד ובפסח ,
שבקהילותיה�; הבתי� בעלי אל שמורות מצות הרבני� שולחי� הפסח לפני כי לפני�, בישראל נהוג הי'
מצוה, מצת של כזית לצור� מצות שתי הפחות, לכל או, הסדרי�, שני לצור� מצות שש דהיינו מצות, מערכת

האמצעית. המצה דהיינו

ודקדוקי� דיני� ריבוי יש כידוע עיקרי: עני� פעלו זה ע� ביחד אבל לרב, הכנסה – הי' בפשטות המנהג טע�
מצוה יד33במצת על לקיימ�. ביד� שיש או בה� בקיאי� הכל ולא לבעלי, מצוה מצת מספקי� היו שהרבני� י

בהידור. מצה מצות חובת ידי שיצאו היו בטוחי� הבתי�,

ה"ב.27) פ"א תרומות פיהמ"ש וראה הכ"ו. פ"ב אישות הל'
ב.28) סז, כתובות – חז"ל לשו�
בלקו"ש29) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

חב"ד ובבטאו� (באידית), תסב ע' ח"ג ובלקו"ד ואיל� 243 ע' ח"א
חי"ב אגרותֿקודש ראה – לכו"כ ונשלחה (בלה"ק). ג ע' ח חוברת

לש�. בהערות ובהנסמ� שסח, ע'
א.30) ד, ר"ה
א.31) ב, ש�

המשנה.32) לשו� לפרש שנדחק א), ד, (ש� רגל ד"ה רש"י ראה
הלשו� בדיוק משנ"ת ע"פ יוב� ולאy`xאבל –zlgzחדש החדש

חיות בתוכו הכולל הראש וכמו החדש ימות כל בתוכו כולל זה שיו�
במשנה ובכ"ז – פ"ג) ש"ח טל שפע תבוא. ר"פ (לקו"ת האיברי� כל

ולאcg`aהלשו� (כשהיוg"xaבניס� דר"ח א' יו� לשלול כדי ניס�,
ופשוט. הראי'). ע"פ מקדשי�

קי33) סי' קצשו"ע על שמואל מעדני וראה תס. סי' או"ח שו"ע
ואיל�. צג ס"ק
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מה המנהג. לביטול שגרמו הטעמי� על לדבר המקו� כא� לא רבי�. במקומות המנהג בטל שוני� מטעמי�
ישלחו כי מחדש, המנהג את להנהיג – מצווה הייתי חילי, יישר ול� – מבקש הנני כי הוא, לומר ְֶַשברצוני

שלה�. הבתי� לבעלי מצוה מצ�ת ַהרבני�

שמש, או בקודש משרת שוחט, או רב השפעה, בעל שהוא מי כל אלא הדברי�, אמורי� ברב דוקא ַָולאו
נא יעשו לו, ששלח �מצ�ת הסדר בעת הלה ישתמש – לסדר מצ�ת לו ישלחו א� אשר מישהו לו יש רק ַַַא�

עגולות ודוקא מצות, לו ישלחו יד34זאת: מאפיית מצות שמורה35ודוקא מצה יקיימו36ודוקא כ� ידי ועל ,
ובהידור. כהלכתה מצה אכילת מצוות ישראל מבני אלפי� ג� ואולי מאות

הסדרי� מסדרי על כי מאליו מוב� – וכדומה) מלו� בתי (כגו� כלליי� סדרי� לעשות נוהגי� שבה� במקומות
זאת. לעשות

דמהימנותא" ו"מיכלא דאסוותא" "מיכלא הקדוש, הזוהר כלשו� שהיא, מצה, מצוות וסגולת מעלת 37וגדולה

בכלל יהודיי� ולחיי� המצוות לכל היסוד היא האמונה אשר חיות38– ית� ובהידור, כהלכתה המצוה קיו� כי –

בגשמיות. בריאות שנת תהא וממילא ברוחניות, בריאות שנת שתהי' כולה. השנה לכל והמצוות התורה בקיו�

***

.Ë�פע עשירי�"39דובר מכבד "רבי בניסיו�40בעני� אות� מנסה שהקב"ה דמכיו� – הוא לזה שהטע� ,

ניסיו� שהוא xzeiaהעושר, dyw�אנשי לגבי שכ� ומכל ניסיו�, זה הי' ער� ב� אלעזר רבי לגבי אפילו (שהרי
ע� בטרוניא בא הקב"ה "אי� (שהרי בניסיו� לעמוד שיוכלו גדולי� כוחות לה� נותני� בוודאי הרי כערכנו),

בניסיו�.41בריותיו" שעומדי� זכות� וגדולה ,(
בשליחות יהודי לשלוח כדי לעשות צריכי� צעד איזה – ז) סעי� (כנ"ל השליחות לעני� בנוגע ג� מוב� ומזה
השליחות, לצור� שנותני� הכוחות מעלת גודל ומוב� כו'); והניסיונות (הקשיי� המדובר במה יודעי� שהרי כזו,

מוב� גיסא ולאיד� הכוחות, איבוד נעשה אזי השליחות את ממלאי� לא שכאשר מוב� xyerdובמילא lcebכאשר
שבדבר. הניסיו� גודל על הבט מבלי כדבעי, השליחות את ממלאי�

***

.È�שאי בספרי� מצינו בכלל, בשמה. מלקרותה נמנע אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הי' – הבאה לפרשה בנוגע
"פרשת בש� אלא בשמה, זו פרשה בש�dxdhקורי� לה לקרוא שלא נהג אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אבל ;"llk,

היו� את אומר) (או כותב הי' רוב פי השבועyceglועל פרשת מהזכרת להימנע כדי ,42.

כתיב זו בפרשה הכה�".43והנה, אל והובא טהרתו ביו� המצורע תורת תהי' "זאת

" של עני� איזה מישראל באד� יש כאשר הכה�",rbpכלומר: אל "והובא – להיות צרי� לראש לכל אזי ,"

xecdשהוא `iyp.הרבי את לשאול יש – ברוחניות או בגשמיות נושא, בכל .

הכה�" "וטמאו של מצב ישנו שלפעמי� שווער�44וא� ("א קשי� דברי� לומר הרבי יכול שלפעמי� היינו, ,ַ
החסד" "איש הוא שכה� שמכיו� לדעת, יש אלא מכ�, להתפעל אי� – הקשי�45ווארט") הדברי� ג� הרי , ָ

קירובcqgענינ� לידי להביא היא שמטרת� דהיינו ,46.

לט):34) (יב, בא מהר"יzeberראה בשו"ת בזה והארי� מצות.
סקנ"ז. חאו"ח אסאד

ומצה35) חמ� מע' דיני� אסיפת בשד"ח שהובאו בספרי� ראה
מבאר הגדת סק"י. לקצשו"ע בהלכה מצויני� שערי� סי"ג.

תרע"ד). (פעטריקוב,
סי"ט.36) ש� הזק� רבנו שו"ע סתנ"ג. או"ח לשו"ע פר"ח ראה
כימי37) ד"ה ד. יג, צו לקו"ת א. מא, זח"ב וראה ב. קפג, זח"ב

תש"ח [סה"מ נו (קונטרס ספי"ב אדמו"ר מו"ח לכ"ק תש"ח צאת�,
.([166 ע'

האמצעי.38) לאדמו"ר האמונה שער א. כד, מכות ראה
וש"נ.39) .322 ע' ח"י התוועדויות – מנח� תורת ראה
רע"א.40) פו, עירובי�
סע"א.41) ג, ע"ז
וש"נ.42) ש�. 5 ובהערה 100 ע' ח"ז לקו"ש ראה
ב.43) יד,
ח.44) יג, פרשתנו
ובכ"מ.45) רפ"נ. תניא ועוד. ב. קמה, זח"ג
ואיל�.46) 88 ע' חכ"ז לקו"ש ג� ראה
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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
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ש, יהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ללימוד בהתמדה 

ושקידה, לקיום המצות בהידור ולהתעסקות בעבודת התפלה, ומובן שכל הנ"ל צ"ל בשמחה דוקא, כמ"ש 

עבדו את הוי' בשמחה, ועוד, ועבודת השם היא לא רק בעת התפלה והלימוד וקיום המצוות, אלא בכל 

דרכיך, שמזה מובן שצ"ל ענין השמחה תמיד, וכמבואר בתניא בכ"מ, ועיין ג"כ שו"ע או"ח בסופו.

וזכות התעסקותו עם אחרים לקרב לבם לחסידות ועניני' - תעמוד לו להצלחתו הוא בכל האמור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה פרץ שי'

שלום וברכה!

שליט"א,  בניו  לשני  בהנוגע  הטובה  בבשורה  אד"ש  מכ"ב  מכתבו  נתקבל  ארוך  הפסק  לאחרי 

ויזכה לבשר טוב בכל הענינים ובהנוגע עליהם בטוב הנראה והנגלה עד שיוציאם בורא  והשי"ת יצליחו 

עולם ומנהיגו מן המיצר אל המרחב בחסד וברחמים.

וע"פ המבואר בכ"מ אשר כל ישראל קומה שלימה הם ובפרט הורים ובנים, מובן ופשוט שככל 

בערך  לבניו שליט"א  בהנוגע  יהי' הסיוע  זה  זהיר בהם טפי,  להיות  ובמצותו שצריך  בענינו  הוא  שירבה 

הרבה יותר מאשר שילוח חבילות וכיו"ב, ובודאי שמצוה הנ"ל בהנוגע אליו במצבו עתה - מצותו ביחוד 

- היא הפצת המעינות חוצה בכל מקום האפשרי במחנו עתה, ואפילו אם היו בזה העלמות והסתרים הרי 

מסוגלת הפורים הוא דונהפוך הוא, ועאכו"כ שרובם ככולם של העלמות הם רק דמיונות וכנראה במוחש 

אפילו בהתבוננות קלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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הקודש ללשו� מתורג�
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רבות פעמי� הוסבר בתורה1כבר הפרשות ששמות ,

לחברתה, פרשה בי� להבחי� הפרשה, לזיהוי סימ� רק אינ�

"השמות כללי באופ� כמו ש�, כל בה�2אלא שנקראי�

הפרשה. תוכ� את ומביע מבטא הקודש", בלשו�

פרשות שכמה רואי� במלה`opiלפיכ� נקראות

מלה דוקא כי יותר, מאוחרת במלה אלא שבה�, הראשונה

efהפרשה תוכ� את .3מבטאת

פרשתנו, לגבי ג� הוא (עתהdpi`yכ� בש�4נקראת (

לאחר בפרשה הראשונה המלה שזוהי למרות "אשה",

"תזריע".zillkdהפתיחה בש� אלא לאמר", "וידבר.. :

המלה של המיוחדת המשמעות מהי להבי� יש

כולה?5"תזריע" הפרשה תוכ� את בתוכה המכילה ,

תזריע" כי "אשה המלי� על להבי�: יש מכ� יותר

רבה ממדרש התורה על בפירושו רש"י ר'6מביא "אמר :

ועו� חיה בהמה כל אחר אד� של שיצירתו כש� שמלאי

בהמה תורת אחר נתפרשה תורתו כ� בראשית, במעשה

לעומת שבפרשתנו שהחידוש מוב�, מכ� ועו�". חיה

תורת נתפרשה שש� הוא, הקודמת שבפרשה העניני�

תורת – ובפרשתנו ועו�", חיה .`mc"בהמה

הפרשה תחילת אינה "אשה" שהמלה יוצא, שכ�, וכיו�

תורת – תוכנה את מבטאת היא אלא מדוע`mcבלבד, כ�, וא� ,

"תזריע"? בש� אלא "אשה", בש� נקראת הפרשה אי� אכ�

– האד�" "תורת של שהמעלה לומר, edfyהכרחי

"תזריע". במלה מתבטאת – הפרשה של תוכנה

.·
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" – לעיל שהוזכר חז"ל מאמר שיצירתו...mykמלשו�

jkאחר נתפרשה אד�) (של ש"תורתו מוכח, תורתו.."

ועו�" חיה בהמה iptnתורת `lשהרי – אחרו� שנברא

" נאמר היה "7שיצירתו..."iptnאז, שנאמר מכ� אלא .myk

אותה מפני בסו�, מופיעה זו שתורה מוכח, שיצירתו..",

בסו�. היתה שיצירתו סיבה

המדרש בדברי נאמר בסו� האד� לבריאת הסיבה לגבי

כא� לו:8עצמ� "אומרי� כראוי, האד� יתנהג לא שא� :

הגמרא כדברי (או קדמ�" שלשול קדמ�, יהיו9יתוש "שלא

במעשה להקדושֿברו�ֿהוא לו היה שות� אומרי� המיני�

שייכנס "כדי מיד"; למצוה שייכנס "כדי בראשית";

מיד"). לסעודה

המפרשי� שואלי� הללו10לכ� הסיבות כל שהרי, ,

לגבי רק לכאורה, לגביezxiviמתאימות, לא א� ,ezxezומדוע .

" במדרש תורתו..."?mykנאמר כ� שיצירתו... "מפני") (ולא

א הוא: לכ� התניאההסבר בספר מבאר הזק� ,11דמו"ר

ואפילו הנבראי�, שאר כל לעומת האד� של שנחיתותו

אינה היתוש, לעומת ואפילו הטמאי�, החיי� בעלי לעומת

עבירה עובר כשהוא המדרשlretaרק דברי כפשטות ,

" שהוא מפני א� אלא לדברי�lekiשלעיל, להתאוות

ומתועב ומשוק� "גרוע כבר הוא בלבד בכ� האסורי�":

אלו, כל כי ורמשי�", ושקצי� הטמאי� חיי� מבעלי יותר

חוטאי� שאינ� בלבד זו "אינ�lretaלא אלא ,12mileki

יתבר�". רצונו על כלל לעבור

כ� שיצירתו... "כש� דלעיל חז"ל מאמר יוב� זה ולפי

נחיתותו כי אשרefתורתו...", האד� להתאוותlekiשל

שזוהי כש� בדיוק – יתבר�" רצונו "נגד שהוא לעני�

ג�ez`ixalהסיבה היא כ� ועו�", חיה בהמה כל "אחר

ש" לעני� חיהezxezהסיבה בהמה תורת אחר נתפרשה

להל�. שיוסבר כפי ועו�",

.‚
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הקל מ� הוא תורה ולומד מתחיל היהודי שבו הסדר

ואיל�.1) 58 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש בארוכה ראה

פ"א.2) היחוה"א שער ראה

ש�.3) ובהנסמ� 10 הערה ש� לקו"ש ראה

התורה.4) קריאת – הרס"ג בסידור משא"כ

הוא5) גו'" ימי� שבעת "וטמאה ללמדנו באה שהפרשה שהדי� ובפרט,

" רקdclie"מפני הוא "תזריע" שנאמר ומה ,ote`e hxt,כז נדה (ראה הלידה

א). מ, פרשתנו). ריש בפרש"י (הובא סע"ב

לשו�.6) בשינוי – פרשתנו ריש

כא�.7) בגו"א שהוכיח וכמו

וג"כ א) פ"ח, (ב"ר שאמרז"ל מזה הוכחה, עוד להוסי� i`lnyויש 'x*

שהקילוס דמכיו� – כו'" ברייתו כ� כו' בהמה אחר אלא אינה שקילוסו "כש�

הרי`ixgהוא הבריאה,`"`הבריאה, לסדר (וסיבה) טע� יהי' הקילוס שסדר

.31 הערה לקמ� וראה כבפני�. מוכח ומזה

א.8) לח, בסנהדרי� הוא ועד"ז

ש�.9) סנה'

כא�.10) רש"י מפרשי

ע"ב).11) ריש (לו, פכ"ט

רע"א).12) (ל, פכ"ד

.26 dxrd onwl `aed ± dfa opgei 'x xn`n oeyl o`k x"na d`xe (*
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"ב� הלימוד: בתוכ� ה� הכבד. עשר13אל ב� למקרא חמש

"ילמד עצמו: זה ובדירוג ואחר14למשנה...", תורה אד�

אי� הלימוד: באופ� וה� וכו')", להקשות (יעיי�... יהגה כ�

הנעלית בדרגה לשמה התורה בלימוד מיד מתחילי�

בהקדושֿ שלמעלה תורה מחבר היה (אשר) כ"דוד ביותר,

חז"ל15ברו�ֿהוא" כפסק אלא אינש16, עביד כי "מעיקרא :

עביד קא דנפשי' אדעתא האד�) פועל כאשר (=בתחילה

עושה)". הוא עצמו (=למע�

)zpizpaהדרגה בתחילה להיפ�: הוא, הסדר התורה

בפסוק המופיע הסדר כפי הנמוכה. כ� ואחר :17הגבוהה,

את "ושעשועי מכ� לאחר ורק שעשועי�", אצלו "ואהיה

מלמעלה התורה בהמשכת הסדר הוא וכ� אד�". בני

מלמטה18למטה הוא הסדר האד�, ובעבודת בלימוד א� .

הכבד). אל הקל מ� למעלה,

למעלה, מלמטה הוא בכלל בתורה הלימוד שסדר וכש�

מופיעי� בתחילה הפרשיות: בלימוד הסדר ג� הוא כ�

"תורתו ולכ� הקשי�. העניני� מכ� לאחר ורק הקלי�, העניני�

הבירור כי ועו�", חיה בהמה תורת אחר נתפרשה אד�) (של

הטהור" ובי� הטמא בי� "להבדיל ועו�,19– חיה בהמה של –

הרי יתבר�", רצונו על כלל לעבור יכולי� ש"אינ� כיו� הרי

האד�. של מה"בירור" יותר קל שלה� ה"בירור"

שמלאי, ר' של ששיטתו מוב�, זה הסבר לפי

בסו� האד� של "כדיezlrnמפני`dpiשהיווצרותו –

לכ� הסבר זה היה לא אז שהרי – מיד" לסעודה שייכנס

ezxezy,'וכו בהמה תורת אחר נתפרשה

יותר, קל זיכוכו הרי יותר, נעלה האד� א� [ואדרבה:

להתפרש צריכה היתה וכו'],iptlו"תורתו" הבהמה תורת

מחומרjtidlאלא נוצר היותו מפני – חסרונו מפני :

החיי� מבעלי יותר וכדומה לרע הנוטה xzei,20גס, dywe

כדלעיל. לזככו,

.„
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"כש� המאמר שבי� הקשר יוב� לעיל האמור לפי

שמלאי ר' – המאמר בעל לבי� תורתו..." כ� :21שיצירתו...

א) אופני�: בשני להיווצר יכולה דבר של מעלתו

במתנה ניתנת שהיא או היוולדו, מעצ� ה� – מלמעלה

ידי על ב) כ�, לש� עמלי� אי� א� היווצרותו, לאחר

זאת. להשיג כדי עמלי� יגיעה:

באופ� מיוחד: יתרו� יש אלו אופני� משני אחד בכל

שה� כיו� מוגבלות: אינ� שהמעלות יתרו�, יש הראשו�

המגיעות ממעלות בשונה הגבלות, לה� אי� מלמעלה,

עבודה. עלֿידי

עבודת עלֿידי המושגות במעלות יתרו� יש שני, מצד

שה� בכ� כמתנהezeiniptaהאד�, המתקבלות מעלות :

כיוו� הרי ממולדתו, האד� אצל נמצאות או מלמעלה

מתאי� כלי הוא שאי� ייתכ� עבור�, טרח לא שהמקבל

המעלות זאת, לעומת לפנימיותו. קשורות ה� ואי� עבור�,

לפנימיותוed`ש וחודרות אליו, קשורות בה�, .22יגע

בסיו� האד� לבריאת הטעמי� שני בי� ההבדל וזהו

הרי – מלמעלה כמתנה הניתנות המעלות לגבי הבריאה:

עוד בהיוולדו, מיד הנבראי� שאר על בדרגתו נעלה האד�

חלק שהיא אלקית נפש בו יש לעמול: שהתחיל לפני

ממש ממעל בקונו23אלקה למרוד ח"ו עלול הוא אמנ�, .

א� – אחר נברא לשו� שאי� נורא חסרו� – יותר מאוחר

כי נשמתו, מעלת המולדת, מעלתו את בכ� מאבד הוא אי�

יתבר� אתו באמנה היא החטא בשעת .24ג�

אי� בה� הרי האד�, מעבודת הנובעות המעלות לגבי א�

מה ואדרבה, יצירתו. בתחילת הנבראי� משאר נעלה האד�

ielby�עדיי היא נשמתו מעלת כי שיחטא, האפשרות הוא בו

מוב�, זה לפי עבודתו. ידי על רק להתגלות וצריכה בהעל�,

קדמ�". "יתוש לו: שיאמרו כדי הוא בסו� לבריאתו שהטע�

.‰
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את המסביר – שיצירתו..." "כש� המאמר של הקשר וזהו

שמלאי: לר' – חסרונו מפני באחרונה האד� לבריאת הסיבה

נמנע יוחנ� שרבי כ� כדי עד מיוחס, היה לא שמלאי ר'

יוחסי� ספר עמו שצרי�25מללמוד דרכו, היתה לפיכ� .

היא שהמעלה לומר, לו מתאי� ולכ� דבר, כל על לעמול

שהסיבה סובר, הוא לכ� להשיגה. כדי להתייגע שיש כזו

בתחלתו.13) לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספ"ה. אבות

ש�.14) ורש"י א. יט, ע"ז

ב.15) רכב, זח"ג ג� וראה ובכ"מ. א. נא, שלח בלקו"ת הובא – הבהיר ספר

סע"ב.16) סח, פסחי�

בשביל – ממש לשמה" ד"שלא באופ� הוא הלימוד שהתחלת ועד,

הרצועה מיראת חמישית), וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"� (פיה"מ וכו'" "קליות

לקו"ש וראה היחודי�). בש' מ"ש להבי� סד"ה קו"א (תניא הסופר שביד

.58 ובהערה ואיל� 14 ע' ח"ה [המתורג�]

סהמ"צ17) א). (קסא, זמירות דוד ד"ה בתניא קו"א וראה לֿלא. ח, משלי

ועוד. תשי"א. שנה אלפי� ד"ה בכת�. הארו� משא מצות להצ"צ

פ"ד.18) תניא וראה

שמיני.19) ס"פ

הגו�.20) חומר מצד היא זו שנטי' פ"ב, מט"ו ומעי� קונט' ראה

המאמר.21) בעל ש� ג� מביא כא� בפי' שרש"י מה יתור� ועפ"ז

ובפרש"י22) יהגה. אשר) זה (של כו' שמו על נקראת א): (יט, ע"ז ראה

רפ"ה. תניא וראה כו'. שטרח ש�

רפ"ב.23) תניא

ספכ"ד.24) ש�

ש�.25) וברש"י ב. סב, פסחי�
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"ב� הלימוד: בתוכ� ה� הכבד. עשר13אל ב� למקרא חמש

"ילמד עצמו: זה ובדירוג ואחר14למשנה...", תורה אד�

אי� הלימוד: באופ� וה� וכו')", להקשות (יעיי�... יהגה כ�

הנעלית בדרגה לשמה התורה בלימוד מיד מתחילי�

בהקדושֿ שלמעלה תורה מחבר היה (אשר) כ"דוד ביותר,

חז"ל15ברו�ֿהוא" כפסק אלא אינש16, עביד כי "מעיקרא :

עביד קא דנפשי' אדעתא האד�) פועל כאשר (=בתחילה

עושה)". הוא עצמו (=למע�

)zpizpaהדרגה בתחילה להיפ�: הוא, הסדר התורה

בפסוק המופיע הסדר כפי הנמוכה. כ� ואחר :17הגבוהה,

את "ושעשועי מכ� לאחר ורק שעשועי�", אצלו "ואהיה

מלמעלה התורה בהמשכת הסדר הוא וכ� אד�". בני

מלמטה18למטה הוא הסדר האד�, ובעבודת בלימוד א� .

הכבד). אל הקל מ� למעלה,

למעלה, מלמטה הוא בכלל בתורה הלימוד שסדר וכש�

מופיעי� בתחילה הפרשיות: בלימוד הסדר ג� הוא כ�

"תורתו ולכ� הקשי�. העניני� מכ� לאחר ורק הקלי�, העניני�

הבירור כי ועו�", חיה בהמה תורת אחר נתפרשה אד�) (של

הטהור" ובי� הטמא בי� "להבדיל ועו�,19– חיה בהמה של –

הרי יתבר�", רצונו על כלל לעבור יכולי� ש"אינ� כיו� הרי

האד�. של מה"בירור" יותר קל שלה� ה"בירור"

שמלאי, ר' של ששיטתו מוב�, זה הסבר לפי

בסו� האד� של "כדיezlrnמפני`dpiשהיווצרותו –

לכ� הסבר זה היה לא אז שהרי – מיד" לסעודה שייכנס

ezxezy,'וכו בהמה תורת אחר נתפרשה

יותר, קל זיכוכו הרי יותר, נעלה האד� א� [ואדרבה:

להתפרש צריכה היתה וכו'],iptlו"תורתו" הבהמה תורת

מחומרjtidlאלא נוצר היותו מפני – חסרונו מפני :

החיי� מבעלי יותר וכדומה לרע הנוטה xzei,20גס, dywe

כדלעיל. לזככו,

.„
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"כש� המאמר שבי� הקשר יוב� לעיל האמור לפי

שמלאי ר' – המאמר בעל לבי� תורתו..." כ� :21שיצירתו...

א) אופני�: בשני להיווצר יכולה דבר של מעלתו

במתנה ניתנת שהיא או היוולדו, מעצ� ה� – מלמעלה

ידי על ב) כ�, לש� עמלי� אי� א� היווצרותו, לאחר

זאת. להשיג כדי עמלי� יגיעה:

באופ� מיוחד: יתרו� יש אלו אופני� משני אחד בכל

שה� כיו� מוגבלות: אינ� שהמעלות יתרו�, יש הראשו�

המגיעות ממעלות בשונה הגבלות, לה� אי� מלמעלה,

עבודה. עלֿידי

עבודת עלֿידי המושגות במעלות יתרו� יש שני, מצד

שה� בכ� כמתנהezeiniptaהאד�, המתקבלות מעלות :

כיוו� הרי ממולדתו, האד� אצל נמצאות או מלמעלה

מתאי� כלי הוא שאי� ייתכ� עבור�, טרח לא שהמקבל

המעלות זאת, לעומת לפנימיותו. קשורות ה� ואי� עבור�,

לפנימיותוed`ש וחודרות אליו, קשורות בה�, .22יגע

בסיו� האד� לבריאת הטעמי� שני בי� ההבדל וזהו

הרי – מלמעלה כמתנה הניתנות המעלות לגבי הבריאה:

עוד בהיוולדו, מיד הנבראי� שאר על בדרגתו נעלה האד�

חלק שהיא אלקית נפש בו יש לעמול: שהתחיל לפני

ממש ממעל בקונו23אלקה למרוד ח"ו עלול הוא אמנ�, .

א� – אחר נברא לשו� שאי� נורא חסרו� – יותר מאוחר

כי נשמתו, מעלת המולדת, מעלתו את בכ� מאבד הוא אי�

יתבר� אתו באמנה היא החטא בשעת .24ג�

אי� בה� הרי האד�, מעבודת הנובעות המעלות לגבי א�

מה ואדרבה, יצירתו. בתחילת הנבראי� משאר נעלה האד�

ielby�עדיי היא נשמתו מעלת כי שיחטא, האפשרות הוא בו

מוב�, זה לפי עבודתו. ידי על רק להתגלות וצריכה בהעל�,

קדמ�". "יתוש לו: שיאמרו כדי הוא בסו� לבריאתו שהטע�

.‰
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את המסביר – שיצירתו..." "כש� המאמר של הקשר וזהו

שמלאי: לר' – חסרונו מפני באחרונה האד� לבריאת הסיבה

נמנע יוחנ� שרבי כ� כדי עד מיוחס, היה לא שמלאי ר'

יוחסי� ספר עמו שצרי�25מללמוד דרכו, היתה לפיכ� .

היא שהמעלה לומר, לו מתאי� ולכ� דבר, כל על לעמול

שהסיבה סובר, הוא לכ� להשיגה. כדי להתייגע שיש כזו

בתחלתו.13) לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספ"ה. אבות

ש�.14) ורש"י א. יט, ע"ז

ב.15) רכב, זח"ג ג� וראה ובכ"מ. א. נא, שלח בלקו"ת הובא – הבהיר ספר

סע"ב.16) סח, פסחי�

בשביל – ממש לשמה" ד"שלא באופ� הוא הלימוד שהתחלת ועד,

הרצועה מיראת חמישית), וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"� (פיה"מ וכו'" "קליות

לקו"ש וראה היחודי�). בש' מ"ש להבי� סד"ה קו"א (תניא הסופר שביד

.58 ובהערה ואיל� 14 ע' ח"ה [המתורג�]

סהמ"צ17) א). (קסא, זמירות דוד ד"ה בתניא קו"א וראה לֿלא. ח, משלי

ועוד. תשי"א. שנה אלפי� ד"ה בכת�. הארו� משא מצות להצ"צ

פ"ד.18) תניא וראה

שמיני.19) ס"פ

הגו�.20) חומר מצד היא זו שנטי' פ"ב, מט"ו ומעי� קונט' ראה

המאמר.21) בעל ש� ג� מביא כא� בפי' שרש"י מה יתור� ועפ"ז

ובפרש"י22) יהגה. אשר) זה (של כו' שמו על נקראת א): (יט, ע"ז ראה

רפ"ה. תניא וראה כו'. שטרח ש�

רפ"ב.23) תניא

ספכ"ד.24) ש�

ש�.25) וברש"י ב. סב, פסחי�
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מפני היא ועו�" חיה בהמה כל אחר אד� של ל"יצירתו

קדמ�" הואezlrn:26"יתוש כאשר יותר, מאוחר תושג

כדלהל�. מתייגע,

האד�" ב"תורת העוסקת הפרשה מדוע יוב� זה לפי

מצביעה נקבה, בלשו� "תזריע", המלה כי "תזריע", נקראת

תורהdribi27על בלקוטי כנאמר "איש28, של שהעני� ,

מלמעלה. מתנה דלעילא, לאתערותא רומז תחילה" מזריע

" –`dyואילו דלתתא אתערותא זוהי תזריע" zcearכי

במתנה, נתונות אינ� כ� ידי על המושגות והמעלות האד�,

מעלות ה� lnraאלא ebyedy.
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עומק: ביתר

תחילה" במחשבה מעשה "סו� הכלל מוב�29לפי ,

באחרונה נוצר שהאד� הטע� לפי (וא� הטעמי� כל שלפי

אחרו� נברא שהאד� לומר, הכרחי קדמ�") "יתוש מפני

כולה.ezlrn30מפני הבריאה תכלית היותו –

"כדי הטע� לפי הוא: השונות השיטות בי� ההבדל א�

לאד�שייכנס יש וכדומה, מיד" envrלסעודה cvnמיד ,

מעלת כי הנבראי�, כל פני על מעלה בריאתו, eznypע�

הטע� לפי ואילו ד'. בסעי� כדלעיל תמיד, בו קיימת

הוא עצמו מצד הרי קדמ�" הנבראי�,zegp"יתוש מכל

והעובדהetebyמפני ביותר. ונחות "גס" מחומר הוא

מצד (א� הוא היאsebdשדוקא תחילה, במחשבה עלה (

יגיעתו באמצעות רק אליה שיגיע המעלה .31מפני

לעצ� קשורה עבודתו ידי על אליה שיגיע והמעלה

הוא גופו שמצד הנבראי�:zegpהעובדה מכל

מיתוש, א� נחות מחומר האד� גו� היות עצ� מצד

מ� שנוצר שאד� זאת, את משיג הוא כאשר dnc`dהרי

" מלשו� אד� מחדש32לעליו�"`dncיהיה הוא הרי ,

חדשה עצמותו33מציאות כוח אצלו מתגלה כ� ידי ועל .

מאי� יש לחדש אפשר זה בכוח שרק .34ית',

.Ê
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את רק מבטא אינו "תזריע" שהש� לומר, יש זה zednלפי

את א� אלא ה', סעי� בסו� כדלעיל העבודה:zlrnהעבודה,

א�35ידוע מאי�, יש חידוש היא שההולדה ,

ההולדה ב"תזריע": אלא ההולדה, בעצ� אינה ההתחדשות

קיי� כבר ההולדה לפני א� כי ההעל�, גילוי רק היא

א� מתגלה. רק הוא הלידה ידי ועל בהעל�, העובר

ההולדה ובאמצעות ב"תזריע" התרחשה כבר ההתחדשות

כראוי. היתה שההזרעה מגלי�

זו במלה כי "תזריע", בש� הפרשה נקראת ולכ�

כדלעיל. יגיעה, באמצעות המושגת המעלה מתבטאת

(d"kyz rixfz t"y zgiyn)

אד�26) זכה "א� כא�) (ויק"ר יוחנ� ר' לדרשת הטע� ג� שזהו וי"ל,

ד"אחור" העני� שג� – צרתני" וקד� אחור הה"ד והבא הזה עולמות שני נוחל

יוחסי� ס' אתו למדו שהרי – מיוחס* הי' ר"י כי – למעליותא ר"י מפרש צרתני

שהי' ספרxewnועד ללמוד שמלאי ר' כשרצה [שלכ� היוחסי� ס' ללימוד

" – opgei"י'לקמ`z`יוחסי� 'xcאת מבאר ולכ� ,[zlrn.�האד

אלא בא לא קילוסו א� אומר יוחנ� "ר' ש� במדרש שמסיי� מה ג� וזהו

) הוא באחרונה הוא שקילוסו דמה – מצדzehytaבאחרונה" (zlrn,�האד

הוא הקילוס סדר dlrnlשהרי dhnlnמיהל (ולהעיר ומדבר חי צומח, דומ�, :

.31 ;30 הערות לקמ� וראה תקפא). ע' אור

שתבוא27) היינו בשלימות, "תזריע" שיהי' בכדי מוב�: ג"כ בפשטות

" צ"ל ב).`enל"וילדה", ל, (נדה וכו' העובר שיאכל בכדי אוכלת"

תשיש.28) שוש ד"ה פרשתנו

דודי.29) לכה פיוט נוסח

שקילוסו30) "כש� א) פ"ח, (ב"ר אומר שמלאי ר' שג� מה יוב� ועפ"ז

על (26 הערה (כנ"ל מורה לבסו� בא שקילוסו שזה א� – כו'" ברייתו כ� כו'

ezlrn.מעלתו מצד היא באחרונה האד� בריאת ר"ש, לדעת ג� כי –

"כ� הלשו� נאמר ש� שבב"ר מה יומתק "יצירתו"eziixa"ועפ"ז ולא –

וקד� אחור הכתוב (וכלשו� ש� בויק"ר בחי'ipzxvכהלשו� הוא "יצירה" כי ,(

אודות כשמדבר ולכ�, והעל�. מחשבה – "בריאה" ובחי' (צורה), גילוי

בו יש שזה האד�, וכשמדברielbaפחיתות "יצירתו"; אומר ההתהוות) (משעת

עבודתו) ע"י תבא רק עכשיו, בפועל בו עדיי� שאינה – (אבל מעלתו אודות

תכלית להיותו –oeekndעלה)daygna�הלשו אומר ,(eziixa.

כו'"31) ברייתו כ� כו' שקילוסו "כש� הלשו� ג� יוב� ועפ"ז

לזה הטע� שאותו הוא, "מפני") (ולא "כש�" שפירוש א� דלכאורה: –

היא ברייתו ג� עצמו זה מטע� כו' הבהמה קילוס אחר הוא האד� שקילוס

הוא שהקילוס מכיו� מ"מ, ,(7 ובהערה ס"ב (כנ"ל הבריאה,`ixgבאחרונה

– בהקילוס הבריאה תולה למה

עבודתו. מצד כ"א תולדתו מצד לא היא האד� שמעלת מבאר, בזה כי

דוקא, (ואז להקב"ה מקלס הוא ג� מ"מ וכו' גס בחומר שנברא שלמרות

דוקא ועי"ז בע"ח), של מהקילוס יותר נעלה הוא שלו הקילוס קילוסו, לאחרי

ברייתו. כוונת נשלמה

של מאמרו מביא שבתחלה ש�, (ב"ר) המדרש דברי המש� ג� יוב� ובזה

[כלשו� כו'" בקילוס "א� שמואל opgeiר' 'x,[�ש בויק"ר היוחסי�) (מקור

שבברייתו מוכח בברייתו קילוסו שתולה envrדמזה cvnזה ועל מעלה; יש

שהמעלה כו'", ברייתו כ� כו' שקילוסו "כש� שמלאי ר' מאמר אח"כ מביא

מצד כנ"ל.qlwnyהוא עבודתו מצד ,

סו�32) תושב"כ חלק של"ה ועוד. פל"ג אכ"ח מאמר מאמרות עשרה ס'

ובכ"מ. יוס�. צא� הדרוש

ש�.33) ובהערות ואיל� 22 ע' ח"ו [המתורג�] לקו"ש בארוכה ראה

את34) לברר שהכח שנדֿה, ע' תרס"ו ובהמש� ע"ב). ריש (קל, כ סי' אגה"ק

כחידושישמאי�", גמורה התחדשות בבחי' שזהו כו', דנה"ב הגמור החומרי "טבע

העצמות". כח בה יש ונה"ב) (בגו� מטה למטה שירדה "כמו שבהנשמה לפי הוא

המש�35) ואיל�. קעה) ע' תרנ"ז (סה"מ 3 ע' תרנ"ז תשמח שמח ד"ה

א. מ, שה"ש לקו"ת ג� וראה תה. שלט. ע' הנ"ל

.(a ,`r oiyecw) eqegil rbepa k"k citwdy dn wznei f"tre (*

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

oey`x l`eb ly egka oexg` l`eb
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במדרש1ה"פ אי' תשלח" ביד נא "אמר2"שלח :

ביד – תשלח ביד נא שלח רבש"ע לפניו (משה)
משה של זו בקשתו אמנ�, לגלות". עתיד שהוא משיח
יהי' משה שדוקא הי' הקב"ה של רצונו כי נתקבלה, לא

ממצרי�. בנ"י את להוציא השליח

בי� מיוחדת שייכות שישנה מוב� המדרש מדברי
שהשליחות משה ביקש זה משו� אשר ומשיח, משה
תימסר עליו שהוטלה ממצרי�) בנ"י של (בגאולת�
הגאולה להיות צריכה היתה שמ"מ אלא משיח"; "ביד
דוקא הוא משיח של וענינו משה, ע"י דוקא דיצי"מ

האחרו�. מגלות� ישראל של גאולת�

ומשיח משה שבי� זו שייכות של תוכנה והנה
הצדֿהשוה בא זה בניmdiciwtzay(שמפני את לגאול :

מארז"ל ע"פ מוב� מגלות�) גואל3ישראל הוא "משה
שמשה הפירוש אי� והנה אחרו�". גואל הוא ראשו�
הוא משה שהרי האחרו�", ה"גואל יהי' ובעצמו גופו

דוד" מבית . . . "יעמוד ומשיח לוי, משבט4משבט �

הוא ראשו�" "גואל שהוא שמשה הפירוש, אלא יהודה;
האחרו�. הגואל משיח יבא ידו ועל שבכוחו הוא

של מעלתו (ועיקר) ראשית היא התורה והביאור:
בתורה" "הוגה � המשיח להיות5מל� זה שכחו והיינו ;

" שהיא התורה, ע"י הוא ישראל של zxezגואל�

dyn"6הגאולה את להביא ישראל של כח� עד"ז וכ� ;

(וכמשי"ת התורה ע"י הוא ה�, עבודת� ע"י העתידה
לקמ�).

ג� מרומזת ומשה משיח שבי� זו פנימית ושייכות
ש"יבא � שילה יבוא נקראת משיח שביאת בזה

"משיח"7שילה" "משה"8בגימט' בגימט' ו"שילה" ;9:

" היינוai`כי � וביאתוeielibשילה" משיח lretaשל

היינו "משה", בגימ' ו"שילה" "משיח". (בגימ') הוא �

ל"יבוא") קוד� ישנו שכבר שלgkd(זה ביאתו על
משה. של ענינו הוא הוא משיח

אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת ידועה ש"יבא10והנה
בגי' "אחד" בצירו� ו"משה" "אחד" בגי' (שילה)"

"משיח".

ע"י יהי' ("יבא") בפועל משיח של שביאתו והיינו
נית� זו עבודה לבצע והכח "אחד". של באופ� העבודה

ממשה זו)11לנו עבודה על הכח (נתינת "משה" ולכ� ,
"משיח". בגי' עצמה) (העבודה "אחד" בצירו�

·

Â
בזה: הביאור

נברא" מילואו על "עול� שכאשר12ארז"ל היינו ,

שאח"כ אלא בשלימות�. עניניו כל היו העול� נברא
בה הטיל חוה, על נחש "שבא עה"ד, חטא ע"י

(והעול�13זוהמא" האד� וירד וממעלתו14, משלימותו (

מיריד נתעלו שאז דמ"ת, הזמ� עד "ישראל� כי ת�,

יג.1) ד, שמות
עתיד2) שאתה איש אותו ביד פ"מ: פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח

וראה גו'. הנביא אלי' את לכ� שולח אנכי הנה שנא' כו' לשלוח
הוא (ופנחס יומיא בסו� למשתלחא דחמי פנחס ביד כו' שלח תיב"ע:
ר"פ יל"ש פמ"ז. פדר"א סע"א. קצ, זח"ב יח. ו, וארא (תיב"ע אלי'
ועוד)). א, יז, מ"א רלב"ג ב. קיד, ב"מ רש"י ש�. אגדה מדרש פנחס.

ר"פ3) תו"א ויחי. פ' שה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה
משפטי�.

שהכוונה הקודמת) בהערה (הובא כו' בפדר"א להמבואר וג�
למשה הקב"ה א"ל ספ"ג: דב"ר ראה � לאלי' תשלח" ביד נא ב"שלח
אלי' את לה� כשאביא לע"ל כ� בעוה"ז עליה� נפש� את שנתת כש�

כאחת. באי� שניכ� הנביא
ספי"א.4) מלכי� הל' רמב"�
ש�.5) רמב"�
א.6) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי

י.7) מט, ויחי
עה"פ.8) הטורי� בעל
פ'9) ושה"פ להאריז"ל ל"ת ש�. בעה"ט א. רנג, ב. כה, זח"א

הבאה. בהערה שנסמ� בהשיחה וראה ויחי.
תרצ"ט.10) אחש"פ
בהשיחה11) שמבואר מה יוב� ועפ"ז � רפמ"ב בתניא עדמש"כ

הגילויי� כל שעיקר ידע שמשה היינו "משה" בגי' ש"שילה" שמה
ויבררו האר�, מ� אעביר הטומאה רוח ואת יתברר, הכל כאשר יהי'
ידע שמשה זה דלכאורה ברינה. לשילה וילכו העמי�, מדבר ויזככו
המבואר ולפי שילה. בגי' יהי' זה שבשביל (מספיק) טע� אינו כו'

שמשה י"ל נתינתrciבפני� תולדות, לה שיש � כדבעי ידיעה היינו
שילה. בגי' הוא ולכ� זו, עבודה על הכח

ג.12) פי"ג, ו. פי"ד, ב"ר ראה
א.13) קמו, שבת
ב.14) עד, יתרו תו"א ראה
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במדרש1ה"פ אי' תשלח" ביד נא "אמר2"שלח :

ביד – תשלח ביד נא שלח רבש"ע לפניו (משה)
משה של זו בקשתו אמנ�, לגלות". עתיד שהוא משיח
יהי' משה שדוקא הי' הקב"ה של רצונו כי נתקבלה, לא

ממצרי�. בנ"י את להוציא השליח

בי� מיוחדת שייכות שישנה מוב� המדרש מדברי
שהשליחות משה ביקש זה משו� אשר ומשיח, משה
תימסר עליו שהוטלה ממצרי�) בנ"י של (בגאולת�
הגאולה להיות צריכה היתה שמ"מ אלא משיח"; "ביד
דוקא הוא משיח של וענינו משה, ע"י דוקא דיצי"מ

האחרו�. מגלות� ישראל של גאולת�

ומשיח משה שבי� זו שייכות של תוכנה והנה
הצדֿהשוה בא זה בניmdiciwtzay(שמפני את לגאול :

מארז"ל ע"פ מוב� מגלות�) גואל3ישראל הוא "משה
שמשה הפירוש אי� והנה אחרו�". גואל הוא ראשו�
הוא משה שהרי האחרו�", ה"גואל יהי' ובעצמו גופו

דוד" מבית . . . "יעמוד ומשיח לוי, משבט4משבט �

הוא ראשו�" "גואל שהוא שמשה הפירוש, אלא יהודה;
האחרו�. הגואל משיח יבא ידו ועל שבכוחו הוא

של מעלתו (ועיקר) ראשית היא התורה והביאור:
בתורה" "הוגה � המשיח להיות5מל� זה שכחו והיינו ;

" שהיא התורה, ע"י הוא ישראל של zxezגואל�

dyn"6הגאולה את להביא ישראל של כח� עד"ז וכ� ;

(וכמשי"ת התורה ע"י הוא ה�, עבודת� ע"י העתידה
לקמ�).

ג� מרומזת ומשה משיח שבי� זו פנימית ושייכות
ש"יבא � שילה יבוא נקראת משיח שביאת בזה

"משיח"7שילה" "משה"8בגימט' בגימט' ו"שילה" ;9:

" היינוai`כי � וביאתוeielibשילה" משיח lretaשל

היינו "משה", בגימ' ו"שילה" "משיח". (בגימ') הוא �

ל"יבוא") קוד� ישנו שכבר שלgkd(זה ביאתו על
משה. של ענינו הוא הוא משיח

אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת ידועה ש"יבא10והנה
בגי' "אחד" בצירו� ו"משה" "אחד" בגי' (שילה)"

"משיח".

ע"י יהי' ("יבא") בפועל משיח של שביאתו והיינו
נית� זו עבודה לבצע והכח "אחד". של באופ� העבודה

ממשה זו)11לנו עבודה על הכח (נתינת "משה" ולכ� ,
"משיח". בגי' עצמה) (העבודה "אחד" בצירו�

·

Â
בזה: הביאור

נברא" מילואו על "עול� שכאשר12ארז"ל היינו ,

שאח"כ אלא בשלימות�. עניניו כל היו העול� נברא
בה הטיל חוה, על נחש "שבא עה"ד, חטא ע"י

(והעול�13זוהמא" האד� וירד וממעלתו14, משלימותו (

מיריד נתעלו שאז דמ"ת, הזמ� עד "ישראל� כי ת�,

יג.1) ד, שמות
עתיד2) שאתה איש אותו ביד פ"מ: פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח

וראה גו'. הנביא אלי' את לכ� שולח אנכי הנה שנא' כו' לשלוח
הוא (ופנחס יומיא בסו� למשתלחא דחמי פנחס ביד כו' שלח תיב"ע:
ר"פ יל"ש פמ"ז. פדר"א סע"א. קצ, זח"ב יח. ו, וארא (תיב"ע אלי'
ועוד)). א, יז, מ"א רלב"ג ב. קיד, ב"מ רש"י ש�. אגדה מדרש פנחס.

ר"פ3) תו"א ויחי. פ' שה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה
משפטי�.

שהכוונה הקודמת) בהערה (הובא כו' בפדר"א להמבואר וג�
למשה הקב"ה א"ל ספ"ג: דב"ר ראה � לאלי' תשלח" ביד נא ב"שלח
אלי' את לה� כשאביא לע"ל כ� בעוה"ז עליה� נפש� את שנתת כש�

כאחת. באי� שניכ� הנביא
ספי"א.4) מלכי� הל' רמב"�
ש�.5) רמב"�
א.6) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי

י.7) מט, ויחי
עה"פ.8) הטורי� בעל
פ'9) ושה"פ להאריז"ל ל"ת ש�. בעה"ט א. רנג, ב. כה, זח"א

הבאה. בהערה שנסמ� בהשיחה וראה ויחי.
תרצ"ט.10) אחש"פ
בהשיחה11) שמבואר מה יוב� ועפ"ז � רפמ"ב בתניא עדמש"כ

הגילויי� כל שעיקר ידע שמשה היינו "משה" בגי' ש"שילה" שמה
ויבררו האר�, מ� אעביר הטומאה רוח ואת יתברר, הכל כאשר יהי'
ידע שמשה זה דלכאורה ברינה. לשילה וילכו העמי�, מדבר ויזככו
המבואר ולפי שילה. בגי' יהי' זה שבשביל (מספיק) טע� אינו כו'

שמשה י"ל נתינתrciבפני� תולדות, לה שיש � כדבעי ידיעה היינו
שילה. בגי' הוא ולכ� זו, עבודה על הכח

ג.12) פי"ג, ו. פי"ד, ב"ר ראה
א.13) קמו, שבת
ב.14) עד, יתרו תו"א ראה



oey`xכב l`eb ly egka oexg` l`eb

זוהמת�" פסקה סיני הר על ירידה15שעמדו באה ושוב ;
זוהמת� חזרה שאז העגל חטא ע"י ועדיי�16אח"כ �

היעוד ויקויי� העתידה הגאולה בוא עד בעול� היא
האר�" מ� אעביר הטומאה רוח תתבטל17"ואת שאז ,

בתכלית ויתעלה ויזדכ� יתברר העול� לגמרי, הזוהמא
והעלי'. הזיכו� הבירור

והיינו היא", עלי' צור� "ירידה אשר ידוע והנה
לצור� היא הקודמת ממדריגה ירידה של תכליתה שכל

ידה על הבאה שלאחרי18עלי' שהעלי' מוב� הרי �

הירידה. קוד� שהי' העילוי לגבי עלי' בה יש הירידה
לאחרי שבאה מ"ת ע"י העלי' שמדריגת מזה ומוב�
העילוי דרגת על יתרו� בה יש עה"ד, חטא ע"י הירידה
ביתרו� הוא שכמו"כ ובודאי עה"ד; חטא שקוד�
בחטא הירידה (שלאחרי העתידה העלי' של מעלתה

העגל). חטא (שקוד� דמ"ת העלי' לגבי העגל)

לגבי הירידה, (שלאחרי זו עלי' של ומעלתה
המשכת מצד ה� � שאת ביתר היא הקודמת) המעלה
בנ"י של התעלות� מצד וה� מלמעלמ"ט ב"ה אוא"ס

מלמטלמ"ע. (והעול�)

קוד� שג� היות דע� דמ"ת: בעלי' שמצינו וכמו
ובלשו� המצוות, קיו� על הכח נית� כבר מ"ת

וכו'19הרמב"� אדה"ר נצטווה דברי� ששה ש"על
יתר ונצטווה אברה� בא כו' החי מ� אבר לנח והוסי�
ואמחז"ל כו"' הוסי� ויעקב כו' ויצחק כו' אלו על

נתנה" שלא עד כולה התורה "כל קיימו �20דהאבות

רב עילוי רק (לא נתחדש במ"ת דוקא הרי עכ"ז
עצמ� המצות בקיו� כח העני�21ותוספת כל ג�) אלא ,

הבאהzxga"22ד"ובנו בבנ"י, הקב"ה בחירת �

ית' קוד�23מעצמותו (שנתגלה וגילוי אור מכל שלמע'
מ"ת).

בנ"י של דרגת� למעלת בנוגע ג� הוא וכ�
של זוהמת� חזרה העגל חטא שע"י דאעפ"י (והעול�):
מ"ת קוד� כמו זו זוהמא היתה לא מ"מ .24ישראל,

הי' במ"ת זוהמת�" ד"פסקה והעילוי שהבירור דלפי
עה"ד, חטא קוד� העילוי מדרגת יותר נעלית בדרגא

יותר וחודרת פנימית היתה שפעולתו ג�25והיינו לכ� ,
פעולתו. ניכרת עדיי� שלאח"ז בירידה

‚

Â
שאז – העתידה בגאולה העלי' בעני� ג� הוא עד"ז

כול� בנ"י כל את תורה משיח של26ילמד תורתו ,

שבמ"ת העלי' (בדוגמת מעלה27משיח בה שג� � (

שבמ"ת העלי' על ויתירה העניני�28גדולה ובשני :

בנ"י של ובמדריגת� מלמע' האלקות בגילוי – הנ"ל
(והעול�):

בתניא שהי'29מבואר האלקות שגילוי היות שע�
"מעי�" רק זה הי' בכ"ז חושיית, ראי' בבחי' הי' במ"ת
שבחי' מזה מוב� הרי לע"ל. שיהי' הגילוי ודוגמת

וגו"' הוי' כבוד שיהי'30"ונגלה ב"ה אוא"ס גילוי �

שהי' האלקות גילוי מבחי' יותר נעלה הוא – לע"ל
במ"ת.

לע"ל הרי והעול�, בנ"י של למדריגת� בנוגע וג�
הטומאה רוח "ואת מ"ש האר�"`xiarיקויי� מ�

המות והיינו31וגו"'gvplו"בלע ,

" שרק במ"ת שהי' כמו ועדיי�dwqt[לא – זוהמת�"
אפשריו בפועלנשארה שהי' (וכמו � לאח"ז שתחזור ת
העגל) חטא בעול�32ע"י שנפעל שהזיכו� לפי והיינו ,

העול� מצד הי' וגילויenvrלא המשכת מצד כ"א ,

כשנסתלקdlrnlnאלקות – היובל" "במשו� ולכ� ,

הזוהמא לחזרת אפשריות שוב היתה זה אבל33גילוי .

היינו] לעת"ל

יועבר והזוהמא הטומאה והיינוixnblשעני� ,

ענינוenvrשהעול� ג�ed`מצד ולכ� ויזדכ� יתברר
בעול� ויחדור יתגלה עי"ז שיבא (והעלי') הגילוי

"לנצח". של באופ�

ב.15) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א ש�. שבת
ספל"ו.16) תניא וראה ש�. זהר
ב.17) יג, זכרי'
ש�.18) ובהנסמ� ל� לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
ה"א.19) פ"ט מלכי� הל'
א.20) פב, קידושי� ב. כח, יומא
ש�.21) ובהנסמ� וירא פ' ח"ה ל�. פ' ח"ג לקו"ש ראה
ס"ד.22) ס' סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ח"ד23) לקו"ש .24 ע' תש"ג ספה"מ ב. לח, ויקרא לקו"ת ראה

ואיל�. ס"ה 4 ע' חי"א לקו"ש וראה .1341 ע'
ב.24) יד, זח"ג אורות ניצוצי ראה
כו'25) לתחתוני� ירדו לא דעליוני� הגזירה נתבטלה במ"ת שהרי

לעיל בהנסמ� וראה טו) וארא תנחומא ג� וראה ג. פי"ב, (שמו"ר
לחגה"ש. שיחה ח"ח לקו"ש וראה .21 הערה

פנ"ו.26) האמונה שער א. יז, צו לקו"ת

ובכ"מ.27) א. מט, שמות תו"א ראה
תורתו28) לפני היא הבל עוה"ז שתורת ורפ"ב) (ספי"א קה"ר ראה

משיח. של
פל"ו.29)
פכ"ה.30) האמונה שער וראה ה. מ, ישעי'
ח.31) כה, ישעי'
זוהמת�32) פסקה שבמ"ת ומה בסופו: תרמ"ג וירד ד"ה ראה

להיות ויכול יש� שבה� שהרע בבינוני� בסש"ב כמ"ש שהוא אפ"ל
וה"ז זוהמת� שחזרה העגל חטא הי' אח"כ הרי כא� כמ"כ וניעור, חוזר

לגמרי. נזדכ� לא מתחלה שג� והיינו שינויי�,
(33� תורה שבמת� ש� שיחות בלקוטי העני�lretaראה רק הי'

– לעליוני�" יעלו "התחתוני� ועני� לתחתוני�", ירדו ד"עליוני�
נית� ע"ז שהכח אלא מ"ת לאחרי הותחל עצמו התחתו� ועליית בירור

במ"ת.

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

„

Â
העלי' היא הירידה לאחרי דוקא אשר מזה הנה
הכנה אלא אינה הירידה אשר מוב� ביותר, הנעלית

דוקא34מוכרחת כי והיינו אחרי'. הבאה להעלי'
העלי'. את המביאה היא הירידה במקו� העבודה

ד"מעשה ההכנה ע"י באה דמ"ת שהעלי' וכמו
הברזל"35אבות" ד"כור וזיכו� הבירור 36ואח"כ

שיוכלו37במצרי� (והעול�) בנ"י את שהכינו שה� ,

דמ"ת; הגילוי לקבל

זמ� כל ועבודתינו "מעשינו של ההכנה ע"י כ�,
הגלות" שהעול�38מש� עד העול� וזיכו� בבירור

envrענינו העלי'ed`מצד תבוא כנ"ל ויתעלה יזדכ�
העתידה. דגאולה

‰

Â
הידועה הקושיא בהקדי� יוב� מ"ש39העני� 40על

מתאי� הי' דלכאורה אחד": ה' וגו' ישראל "שמע
מורה, אינה "אחד" מלת כי יחיד", "ה' לומר יותר
יש שהרי הקב"ה, של יחודו אמיתית על לכאורה,

נאמר (ולכ� לו שני שיש המנוי" ואי�41"אחד אחד "יש
"שני"), שוללת אינה עדיי� לבדה "אחד" מלת כי שני",
שני? של עני� מעיקרו שוללת "יחיד" מלת משא"כ

בזה הנותנת:39והביאור דהיא ,

ניכרת אינה הקב"ה של אחדותו ואמיתית תכלית
זולתו מציאות כל כ"אexwirnבשלילת יחיד); (בחי'

נרגש ובכ"ז עול� של מציאות ישנה כאשר mleraדוקא

אמיתת מתבטאת דוקא בזה לעצמו מציאות שאינו
כשישנו שג� "אחד" עני� וזהו הקב"ה. של אחדותו
בתכלית ית' עמו הוא מיוחד מ"מ עול� של למציאות

�42היחוד ד' "אחד": שבמלת האותיות בג' וכמרומז .
ומטה), (מעלה ואר� רקיעי� ז' � ח' העול�, רוחות ד'

עול�" של "אלופו הקב"ה � אחד43א' במלת והפי' .
(הנרמז ית' אלקותו ולגלות להמשי� שצריכי� הוא
בעול� שג� וד') ח' באותיות (הנרמז בעול� א') באות

שהוא כפי – והסתר העל� לשו� �eze`ivnaובגדריו

`ed"�עול של "אלופו הוא מציאותו שכל יורגש ,

על הרומזת "אחד" שבמלת שהא' בזה ג� (וכמרומז
בה וכלולי� הראשונה היא � עול�" של "אלופו

אלי' העול�).44ובטלי� מציאות על הרומזות והד' הח'

Â

‡
(כשמו) שענינו � העול� יהי' אי� לכאורה �
– לקבל "כלי" � אלקות על ולהסתיר להעלי�
לזה הנה עול�", של "אלופו � עי"ז שיתגלה ובאופ�
יבררו וע"י שבה� בכדי במ"ת לישראל תומ"צ ניתנו
יתבר� לו "דירה ויעשוהו העול� את ויזככו

.45בתחתוני�"

העול�, את ולזכ� לברר הכח נית� שבמ"ת וזה
שעל ומצוותי', התורה ניתנו שאז בלבד זו לא היינו,

mciגילוי עצ� שג� אלא ית', לו דירה העול� ייעשה
שעה באותה העול� של ומדריגתו שבמ"ת האלקות

מ"ת: לאחרי העול� וזיכו� בירור על הכח נתנו

ממציאותו העול� נתבטל התורה שניתנה בשעה
שביטול והיינו שמלמעלה, הגילוי עוצ� מחמת לגמרי
צווח לא "צפור כמארז"ל: בעול�, ג� מורגש הי' זה

וכו"' שותק העול� אלא עצמו,46כו' שהעול� וא� .
לקבל עוד ראוי הי' לא ובמציאותו בגדריו שהוא כמו

ורק שבמ"ת, הנעלה אור מגדריוlhazpyגילוי
הבא הגילוי מצד וכו' זהrnln'וממציאותו הי' (ולכ�

כנ"ל), שעה, לפי רק

שיוכל הכח שנת� הוא מ"ת בשעת זה ביטול הנה
אשר עד אח"כ ולהתעלות ולהזדכ� להתברר העול�

ית'. לו ודירה "כלי" יהי'

Ê

Â
הוא "אחד" בהוספת ש"משה" מה יבואר עפ"ז
הוא (מ"ת) משה של ענינו כי "משיח". בגימטריא
של באופ� העול� וזיכו� בבירור העבודה על כח נתינת

הגאולה47"אחד" את תביא משה, של בכחו זו ועבודה ,
משיח של ענינו שהוא .48העתידה

ל�.34) לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש ראה
(35.776 ע' ח"ג לקו"ש ראה
נא.36) ח, א מלכי�
ש�.37) שמות אֿב), (עד, יתרו תו"א ראה
רפל"ז.38) תניא
ואיל�.39) ח אות הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ראה

ובכ"מ. קכד. ע' להצ"צ ספהמ"צ
ד.40) ו, ואתחנ�
ח.41) ד, קהלת
(42.1335 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שו"ע43) ס"ו. ש� או"ח שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. ש� או"ח אדה"ז

ב).44) (פט, פי"ב שעהיוה"א ראה
פט"ז.45) נשא תנחומא
ספכ"ט.46) שמו"ר
לק"ש47) זכו שישראל לו) פ"ב, (דב"ר משארז"ל יוב� ובזה

כבפני�. ד"אחד", העבודה על הכח לה� נית� במ"ת כי במ"ת,
בגי'48) "אחד" בצירו� ש"משה" שזה מבואר הנ"ל שבשיחה וא�

התאחדות ובפרט בכלל, אחדות תהי' שבישראל שבזה היינו "משיח"
– משיח. ע"י שלימה הגאולה ימשיכו כו' משיח אודות הדיבור בעני�
של ומצב� וזיכו� בבירור רק לא תלויי� דלע"ל שהגילויי� להיות הרי
(פל"ז בתניא כמבואר העול� וזיכו� בבירור ג� כ"א עצמ�, ישראל

בעול�. ג� ד"אחד" העני� שצ"ל עכצ"ל הרי ובכ"מ, ואיל�)
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„

Â
העלי' היא הירידה לאחרי דוקא אשר מזה הנה
הכנה אלא אינה הירידה אשר מוב� ביותר, הנעלית

דוקא34מוכרחת כי והיינו אחרי'. הבאה להעלי'
העלי'. את המביאה היא הירידה במקו� העבודה

ד"מעשה ההכנה ע"י באה דמ"ת שהעלי' וכמו
הברזל"35אבות" ד"כור וזיכו� הבירור 36ואח"כ

שיוכלו37במצרי� (והעול�) בנ"י את שהכינו שה� ,

דמ"ת; הגילוי לקבל

זמ� כל ועבודתינו "מעשינו של ההכנה ע"י כ�,
הגלות" שהעול�38מש� עד העול� וזיכו� בבירור

envrענינו העלי'ed`מצד תבוא כנ"ל ויתעלה יזדכ�
העתידה. דגאולה

‰

Â
הידועה הקושיא בהקדי� יוב� מ"ש39העני� 40על

מתאי� הי' דלכאורה אחד": ה' וגו' ישראל "שמע
מורה, אינה "אחד" מלת כי יחיד", "ה' לומר יותר
יש שהרי הקב"ה, של יחודו אמיתית על לכאורה,

נאמר (ולכ� לו שני שיש המנוי" ואי�41"אחד אחד "יש
"שני"), שוללת אינה עדיי� לבדה "אחד" מלת כי שני",
שני? של עני� מעיקרו שוללת "יחיד" מלת משא"כ

בזה הנותנת:39והביאור דהיא ,

ניכרת אינה הקב"ה של אחדותו ואמיתית תכלית
זולתו מציאות כל כ"אexwirnבשלילת יחיד); (בחי'

נרגש ובכ"ז עול� של מציאות ישנה כאשר mleraדוקא

אמיתת מתבטאת דוקא בזה לעצמו מציאות שאינו
כשישנו שג� "אחד" עני� וזהו הקב"ה. של אחדותו
בתכלית ית' עמו הוא מיוחד מ"מ עול� של למציאות

�42היחוד ד' "אחד": שבמלת האותיות בג' וכמרומז .
ומטה), (מעלה ואר� רקיעי� ז' � ח' העול�, רוחות ד'

עול�" של "אלופו הקב"ה � אחד43א' במלת והפי' .
(הנרמז ית' אלקותו ולגלות להמשי� שצריכי� הוא
בעול� שג� וד') ח' באותיות (הנרמז בעול� א') באות

שהוא כפי – והסתר העל� לשו� �eze`ivnaובגדריו

`ed"�עול של "אלופו הוא מציאותו שכל יורגש ,

על הרומזת "אחד" שבמלת שהא' בזה ג� (וכמרומז
בה וכלולי� הראשונה היא � עול�" של "אלופו

אלי' העול�).44ובטלי� מציאות על הרומזות והד' הח'

Â

‡
(כשמו) שענינו � העול� יהי' אי� לכאורה �
– לקבל "כלי" � אלקות על ולהסתיר להעלי�
לזה הנה עול�", של "אלופו � עי"ז שיתגלה ובאופ�
יבררו וע"י שבה� בכדי במ"ת לישראל תומ"צ ניתנו
יתבר� לו "דירה ויעשוהו העול� את ויזככו

.45בתחתוני�"

העול�, את ולזכ� לברר הכח נית� שבמ"ת וזה
שעל ומצוותי', התורה ניתנו שאז בלבד זו לא היינו,

mciגילוי עצ� שג� אלא ית', לו דירה העול� ייעשה
שעה באותה העול� של ומדריגתו שבמ"ת האלקות

מ"ת: לאחרי העול� וזיכו� בירור על הכח נתנו

ממציאותו העול� נתבטל התורה שניתנה בשעה
שביטול והיינו שמלמעלה, הגילוי עוצ� מחמת לגמרי
צווח לא "צפור כמארז"ל: בעול�, ג� מורגש הי' זה

וכו"' שותק העול� אלא עצמו,46כו' שהעול� וא� .
לקבל עוד ראוי הי' לא ובמציאותו בגדריו שהוא כמו

ורק שבמ"ת, הנעלה אור מגדריוlhazpyגילוי
הבא הגילוי מצד וכו' זהrnln'וממציאותו הי' (ולכ�

כנ"ל), שעה, לפי רק

שיוכל הכח שנת� הוא מ"ת בשעת זה ביטול הנה
אשר עד אח"כ ולהתעלות ולהזדכ� להתברר העול�

ית'. לו ודירה "כלי" יהי'

Ê

Â
הוא "אחד" בהוספת ש"משה" מה יבואר עפ"ז
הוא (מ"ת) משה של ענינו כי "משיח". בגימטריא
של באופ� העול� וזיכו� בבירור העבודה על כח נתינת

הגאולה47"אחד" את תביא משה, של בכחו זו ועבודה ,
משיח של ענינו שהוא .48העתידה

ל�.34) לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש ראה
(35.776 ע' ח"ג לקו"ש ראה
נא.36) ח, א מלכי�
ש�.37) שמות אֿב), (עד, יתרו תו"א ראה
רפל"ז.38) תניא
ואיל�.39) ח אות הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ראה

ובכ"מ. קכד. ע' להצ"צ ספהמ"צ
ד.40) ו, ואתחנ�
ח.41) ד, קהלת
(42.1335 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שו"ע43) ס"ו. ש� או"ח שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. ש� או"ח אדה"ז

ב).44) (פט, פי"ב שעהיוה"א ראה
פט"ז.45) נשא תנחומא
ספכ"ט.46) שמו"ר
לק"ש47) זכו שישראל לו) פ"ב, (דב"ר משארז"ל יוב� ובזה

כבפני�. ד"אחד", העבודה על הכח לה� נית� במ"ת כי במ"ת,
בגי'48) "אחד" בצירו� ש"משה" שזה מבואר הנ"ל שבשיחה וא�

התאחדות ובפרט בכלל, אחדות תהי' שבישראל שבזה היינו "משיח"
– משיח. ע"י שלימה הגאולה ימשיכו כו' משיח אודות הדיבור בעני�
של ומצב� וזיכו� בבירור רק לא תלויי� דלע"ל שהגילויי� להיות הרי
(פל"ז בתניא כמבואר העול� וזיכו� בבירור ג� כ"א עצמ�, ישראל

בעול�. ג� ד"אחד" העני� שצ"ל עכצ"ל הרי ובכ"מ, ואיל�)



oey`xכד l`eb ly egka oexg` l`eb

ומשיח, משה בי� הפנימית השייכות מבוארת עפ"ז
זהו אבל משיח, ע"י בפועל באה העתידה הגאולה כי
לקרב היכולת ניתנה וע"י שממנו משה, של בכחו

משיח. גילוי ולהביא

שמשה א� כי שביניה�: ההבדל ג� מוב� מאיד�,
וגלות שעבוד תכלית הרי ישראל, של גואל� הוא
הוא ממצרי� ישראל של ויציאת� וגאולת� מצרי�

כמ"ש את49מ"ת, תעבדו� ממצרי� הע� את "בהוציא�
ענינו שהוא מ"ת של וענינו הזה", ההר על האלקי�
הקב"ה בחירת של העיקרי העני� על (נוס� משה, של

נתינת ה"ה כנ"ל), בבירורgkdבבנ"י העבודה על
הבירור גמר הוא משיח של ענינו העול�; וזיכו�
כבר העול� כאשר לאח"ז, העבודה והעיקר והזיכו�

וכו' ויזדכ� .50יתברר

Á

‰
קט� עול� הוא בעול�51אד� הנ"ל סדר וע"ד .

אשר ויו�, יו� ובכל בכאו"א הוא כ� (כפשוטו)
אומר ואח"כ ערב. עדי ולעבודתו לפעלו אד� יצא
חדשה ברי' נעשה ולמחרתו רוחי. אפקיד 52ביד�

חדשה. עבודה ומתחיל

"לביהכ"נ � ותורה בתפלה מתחילה היו� עבודת
לביהמ"ד" לעבודתו53ומביהכ"נ "הכח" מקבל ג� ואז ,

התפלה) (ע"י בגופו מתפשטת נפה"א ויכול54בעול�:
תבלי� התורה (ע"י בעול� ובחלקו ביצה"ר למשול

�55ליצה"ר באהd`xedוכפשוטו ואח"כ דרכיו); בכל
דר� מנהג בה� "הנהג � עול� בעניני בפועל העבודה

הרמב"�56אר�" כמ"ש אשר ועד צרי�57. כו' "שהחכ�
והיינו וכו"', ובמשקהו במאכלו כו' ניכר שבכלשיהי'

בראשו" עיניו "החכ� שהוא ניכר יהי' אלו עניני�
בחכמתו" (קטנה) העיר את הוא בטל58ו"מלט ה"חד" ,

חכמה" "אאלפ� ע"י עול� של אלופו .59לה"אל�"

חשבו� האד� עושה שאז היו�, עבודת גמר ולאחרי
תפקידו שוב מודגש היו�, במש� עבודתו של צדק
שאומר וזהו העול�. עניני בכל האל"� בחי' להמשי�

אֿל גו' רוחי אפקיד שלzn`"60"ביד� ענינו כי .
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לעול�" בירושלמי62הוי' וכדאי' של63, ש"חותמו
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כמ"ש ומבלעדי64שבאותיות, אחרו� ואני ראשו� "אני
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איתא ולכ� הנמצאי�. כל נמצאו מציאותו ושמאמיתת
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הנ"ל). ח"ט לקו"ש ואיל�. 1142 ע' ח"ד
יב.49) ג, שמות
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סע"א. ה, במדבר לקו"ת פע"ב. ח"א מו"נ ב. קלד, זח"א ד. א, קה"ר
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א.53) סד, ברכות
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קנהֿקנו.56) סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות
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אמת. מע'
ס"ד.66) אגה"ק ראה



כה
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אד"ש, בו כותב שעומדת אצלו על הפרק השאלה, אם יקבל משרת הוראה 

בבית הספר השייך לקונסרבטיבים, ומוסיף אשר קבל חנוכו באה"ק ת"ו, חבר הוא לאגודת ישראל ומדריך 

בפרחי אגודת ישראל.

מובן וגם פשוט, שבאם קבלתו משרה במוסד כהנ"ל יכול להתפרש בהסביבה כנתינת הכשר על 

שיטת הקונסרבטיבים, מופרך הדבר בתכלית, כיון שידוע פסק דין על השיטות האמורות - שהם כפירה 

גמורה.

שכמה  והרעפארם,  הקונסרבטיבים  קהלות  לחברי  בנוגע  משא"כ  להשיטה,  בנוגע  שזהו  מובן   -

ובין קדושה  בין אור לחשך  ובתורתו ככל הדרוש, אלא שאינם מבחינים  מחבריהם ישנם מאמינים בה' 

לטומאה, וק"ל. -

כן מובן ופשוט שבאם אפילו אין מקום לפירוש הנ"ל, אם תוכן הלימוד אינו על טהרת הקדש, ג"כ 

מופרך כל הדבר.

באם גם לחשש זה אין מקום כלל, ז. א. שיהי' הוא הבעל הבית בהנוגע להלימודים ובית הספר הוא 

נפרד ואינו שייך לעניני תפלותיהם והנהגותיהם וכו', הנה אדרבה יש מקום להשתדלות להחדיר לשם יר"ש 

וע"י חינוך התלמידים על טהרת הקדש, להוציא יקר מזולל, אף שמוכרחני לאמר שמקרה כזה נדיר הוא 

ביותר וביותר, ולא כתבתי זה אלא לשלימות השקו"ט.

ובודאי לדכוותי' למותר להוסיף, שהכתוב לעיל בענין שהלימוד הוא על טהרת הקדש, הכוונה לא 

רק לאותו הלימוד שמלמד הוא, אלא גם לשאר הלימודים שהילדים דכתתו ילמדו לפניו ולאחריו, כיון 

שבחדא מחתא נינהו, וההורים שימסרו ילדיהם ללמוד בהמוסד, מפני ששבעים רצון הם מהלימוד שלו 

באופן אוטומטי ילמדו תלמידים אלו גם שאר הלימודים.

כיון שכנראה נפגש הוא עם אנ"ש שבטרנטה, תקותי שרכש לו גם כן ידיעה אודות תורת החסידות 

בכל  טוב  לבשר  יצליחו  והשי"ת  דאורייתא,  נשמתא  הק'  בזה  הנקראת  תורתה  בלימוד  עתים  וקובע 

האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כו
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

הן  בבשו"ט  שימשיך  ויה"ר  בו  המוסגר  עם  פורים  משושן  מכתבו  נתקבל  הארוך  הפסק  לאחרי 

בעניניו הפרטים והן בענינים הכללים ובזה הענין שהזמן גרמא חלוקת מצה שמורה ובפרט לאנשי הצבא, 

בקשר  ובאו  הכירו  שהרי  שקדמו,  בשנים  מאשר  זה  שיקבלו  האנשים  מספר  יתרבה  זו  ששנה  שמוכרח 

עם כמה חדשים, וגם ההתעוררות ערה בשנה זו יותר משלפני' נוסף על ההוראה הכללית שמוכרח הענין 

דמעלין בקדש דוקא. ומובן שדברי בזה הוא לכל המתעסקים בדבר, וברשותו וגם זכותו למסור זה לכולם 

שהרי הזמן קצר.

שמחתי לידיעות הראשונות אודות החגיגה דפורים בכפר חב"ד, ובטח כמו בכל הענינים ישאיר 

להפצת  זה  קישור  לנצל  האפשרית  תהי'  שבודאי  שם,  שביקרו  אלו  עם  ומתרחב  והולך  מתמיד  קישור 

היהדות והחזקתה, ובכגון דא בטח גם להם, עכ"פ חלק חשוב מהם, יש להמציא כזית מצה שמורה.

המתאימים,  באופנים  בזה  התעסקותו  שלרצון  ומובן  הרשת,  לקופת  להכניס  יש  שפ"ה  צדקת 

כוונתי באופן שלא יבלבלו העוסקים בזה האחד לחבירו ע"י כניסה בגבול השני, אף שבכלל אין כאן מקום 

לחשוש כיון שכוונת כל אלה ה"ה לשם שמים, וצדקה זו ענין נעלה ביותר שזכותה מגינה על המתעסקים 

בה, ומזה פשוט שימשיך גם להבא בכזה והשי"ת יצליחו.

הי'  ומהנכון  כדבעי,  מתרבה  אין  הישיבות  מבני  ובלימוד  בהתועדות  המשתתפים  שמספר  לפלא 

שהמתעסקים בזה יתייעצו באופן חשאי איך לתקן הדבר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז 

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש ע"ד נסיעה לכאן לחדש תשרי הבע"ל.

אף שבכלל נכון הדבר, אבל במה דברים אמורים שנסיעתו זו תביא תועלת לא רק בשבילו כאיש 

פרטי אלא גם בסביבתו ע"י השפעתו עליהם, וכנראה שאלה מהאברכים שביקרו כאן לפנים לא עשו בה 

כדבעי כ"א לצאת ידי חובתם גרידא, שאז צריך עיון אם ההוצאות שהוציאו )הוצאת ממון, הוצאת הזמן, 

ביטול הזמן מלימוד וכו'( כדאיות היו, ובאם יקבל עליו בלבב שלם להתנהג כדבעי ולא כהנ"ל ובתור הכנה 

יוסיף בשקידה בלימוד והידור בקיום המצות, יהי רצון שהתעסקותו בהשגת הניירות והביקור כאן יהי' 

בהצלחה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



כז
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' תזריע והקודמו עם המוסגר בם העתק באנגלית.

גם הוא מודה  ובמילא  ילדים  גן  לייסד  לי לקרות במכתבו האחרון שצד המנגד החליט לא  נעם 

שדבר גדול נעשה במחנם הט' לטובת החנוך הכשר, אף שכמובן מצער שכנראה עד עתה נמצא במצב שצריך 

לא  להודות  מכריח  הענין  שהכרח  הט'  במחנם  גם  הכשר  החינוך  של  בהכרח  להוכיח  ומופתים  לאותות 

רק שאפשרי הדבר באופן עיוני אלא שאפשרי הוא ג"כ בהנוגע למעשה בפועל ואין הדבר תלוי אלא באלו 

שצריכים להתעסק בזה.

ויה"ר שעתה שראה האות והמופת תשתנה השקפתו וגם השקפת זוגתו תחי' בזה ויביטו על המצב 

להוציא מהכח אל הפו"מ,  גם הכחות  עוד אלא שנותנים להם  ולא  ובכח  ביכולת  ישנו  ביהדות... שהכל 

אלא שעליהם מוטל לרסן )איינשפאנען( הכחות בכיוון הרצוי לפעולות האמורות, ואז יראו שרוב העלמות 

והסתרים אינם אלא מדומים, ומקצת שישנם יהפכו למסייעים וכסגולת ימים אלו דחדש הפורים, אשר 

התורה אומרת עליו, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך, הרי תוכנו, שגם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה, להפכם 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה.

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד סניף כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במקום  שמקצרים  ולפלא  דפורים,  מהתועדות  פרקים  ראשי  אד"ש,  מכ"א  מכתבם  נתקבל  ז"ע 

זו, מובן שאין זה פוטר מכתיבה את  שאמרו להאריך, ואף כפי שכותבים שכבר כתבו לי ע"ד התועדות 

הנהלת צעירי אגו"ח, כיון שהם הן שארגנו ההתועדות.

בודאי למותר לעוררם שהתועדות בכגון דא הרי זה חרישה ולכל היותר גם זריעה, ומוכרח לאחרי 

זה כל המלאכות הנדרשות בכדי שיהי' צמיחה ופירות, ובנדון דידן מההתחלות שבזה לעמוד בקישור עם 

הפנים חדשות שבאו עמהם במגע בעת התועדות זו, אף שמובן שאופן הקישור לא עם כולם שוה הוא, ויש 

לנצל ימי חג הפסח הבע"ל, ובמבצע חלוקת מצה שמורה בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולחג הפסח כשר ושמח.
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.dbep¯ àéä ék,dbep ztilw ¦¦
¯ úòvîî äðéçaoia §¦¨§ª©©

zetilw yly oial dyecwd

,ixnbl ze`nhdøkæpk©¦§¨
¯ ìéòìzeigde xe`dy ixd §¥

ly iwl`dlkmlerd ipipr

`ly zewl`d lr xizqnd ,dbep ztilw ly yeala yalzd ,dfd

ytpde sebd ,df xacae - zewl`n d`a zeigdy eyibxi `le e`xi

.mieey'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîe øéàîi` `hazn dna ¥¦§©¤¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨

df ixd - ?d`eeydd¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáadx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§
- zehytzd zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde

epcnly dn z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka

ozip "yeal"a ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew

n jxc xi`nd xe`l liyndlzedn eze` epi` xe`d f`y ,dar jq

jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe`

eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd

dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd

xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d

eze` df la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd

.zeiygenae zehytzda xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn

xyway) dxzqd ici lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk

,lcad da miiw (mieey dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l

.zehytzd ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m`

oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae

itk dfd lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd

mevnv oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl

íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà

100íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå
úåèùôúäå

'a xc` d"k-c"k iyilye ipy mei Ð gl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ד שני יו�

.'zi ea elkye -100- ...inybd seba ik -100- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שניושלישיכ"ד�כ"האדרב'

ב' אדר כ"ה שלישי יו�

.xacne ig -`p- ...daygnd zewiacy `le -100- zxaern dpyl xeriy dxen

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda,eäBîk ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥¨
¯ BaL úeiçäå`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae sebaìk úèòeî §©©¤¤¤¨

çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck̈©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨¨
drepz mipt lk lr zi`xp

jka ,zeig ly zniieqn

oi`e ,lecbl ohwn lcb `edy

.mnec enk inzq xneg `ed

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd

,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö"mnec" ¥©©§©¥

`le miig mda oi`y mixacÎ

"gnev" ,heaple genvl gek

,haepe gnevy xac lk -

"xacn" ,miig mi`exa - "ig"

ea yiy mc`d z` oiivnd -

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexaäøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨
úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä úëLîäå§©§¨©©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©

¯ ,øaãîe éça úLaìîäcg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥
,efl ef dl`d mibeqd on¯ ïlëaL óàmibeqd zrax` lka ©¤§ª¨

,mixen`d¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeyddeøzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥
¯ ,íéðt,mleka zxzqen xe`d zeiniptyãçà Leáìa Laìîe ¨¦§ª¨¦§¤¨

¯ dâð Leáì àeäL ïlëazeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae §ª¨¤§Ÿ©
,xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay

zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky

dx`dde zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id

gnevae mnecay ziwl`d

llk oeince jxr odl oi`

ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
ïéà-øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦
,ììk Leáìe íéðt øzñä¤§¥¨¦§§¨
úBöîa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòì,ef dkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn

zeiyrnd zeevna zkynpd

odyk ,xeaicay zeevnae

odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
ïéà-øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøa óBñ¨©§¦¨
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
ïëå .ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨§¥

úàéø÷e älôzä úðeëa,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd

.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
eytpa ,d"awda zewiacdy

meiw ici lr ,icedi ly

zewiac `id ,zeiyrn zeevn

" dilr mixne`y efkepycw

,lynl ,dfy ,"eizeevna

ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk

egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd mr icedi ly

did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly ezceare

dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt s`

epeeivy d"awdn cqge

ozp `teb jkae ,zeevn miiwl

cgiizdl gekd epa

lr jxazi ez` cg`zdle

,oaen ,ixd .devnd ici

,zewiac ly dceardy

i` ,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna

,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt`

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá



כט 'a xc` d"k-c"k iyilye ipy mei Ð gl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ד שני יו�

.'zi ea elkye -100- ...inybd seba ik -100- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שניושלישיכ"ד�כ"האדרב'

ב' אדר כ"ה שלישי יו�

.xacne ig -`p- ...daygnd zewiacy `le -100- zxaern dpyl xeriy dxen

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda,eäBîk ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥¨
¯ BaL úeiçäå`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae sebaìk úèòeî §©©¤¤¤¨

çk elôà Ba ïéàL ãò ,Ck̈©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨¨
drepz mipt lk lr zi`xp

jka ,zeig ly zniieqn

oi`e ,lecbl ohwn lcb `edy

.mnec enk inzq xneg `ed

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd

,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö"mnec" ¥©©§©¥

`le miig mda oi`y mixacÎ

"gnev" ,heaple genvl gek

,haepe gnevy xac lk -

"xacn" ,miig mi`exa - "ig"

ea yiy mc`d z` oiivnd -

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexaäøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨
úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä úëLîäå§©§¨©©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©

¯ ,øaãîe éça úLaìîäcg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥
,efl ef dl`d mibeqd on¯ ïlëaL óàmibeqd zrax` lka ©¤§ª¨

,mixen`d¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeyddeøzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥
¯ ,íéðt,mleka zxzqen xe`d zeiniptyãçà Leáìa Laìîe ¨¦§ª¨¦§¤¨

¯ dâð Leáì àeäL ïlëazeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae §ª¨¤§Ÿ©
,xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay

zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky

dx`dde zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id

gnevae mnecay ziwl`d

llk oeince jxr odl oi`

ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
ïéà-øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤
éìa Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥§¦
,ììk Leáìe íéðt øzñä¤§¥¨¦§§¨
úBöîa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòì,ef dkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn

zeiyrnd zeevna zkynpd

odyk ,xeaicay zeevnae

odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
ïéà-øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøa óBñ¨©§¦¨
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
ïëå .ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨§¥

úàéø÷e älôzä úðeëa,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd

.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
eytpa ,d"awda zewiacdy

meiw ici lr ,icedi ly

zewiac `id ,zeiyrn zeevn

" dilr mixne`y efkepycw

,lynl ,dfy ,"eizeevna

ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk enk

egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd mr icedi ly

did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly ezceare

dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda efk zewiacl ribn mrt s`

epeeivy d"awdn cqge

ozp `teb jkae ,zeevn miiwl

cgiizdl gekd epa

lr jxazi ez` cg`zdle

,oaen ,ixd .devnd ici

,zewiac ly dceardy

i` ,mixkfpd mipipr x`ya e` zeevnd zpeeka ,lkye daygna

,zeevnd meiwa zewiacdn xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt`

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá



a'ל xc` d"k iyily mei Ð gl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå

'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad

(m` ik ,zewiacd mvra `l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`dadyrna mb jk ,zeevndzpeek

oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd ly epevx miiw ,zeevnd

(ly zewiac)a dxi`nd

zpeekdlrnl `id ,zeevnd

oevxd zx`d xy`n daxda

a dxi`nd oeilrdmeiw

ila) envrlyk zeevnd

dnec ef zepeilr .(dpeek

.sebd lr dnypd zepeilrl

ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöømr §¦§¨¥§¨§¨

,d''awdäáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨
úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦
òîL úàéø÷ úðeëáe§©¨©§¦©§©
¯ ,úBëøa øàLe älôúe§¦¨§¨§¨
,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp

- oeilrd oevxdn dx`d

äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ¦§¨§¥¥
úøàäî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¨©

øäøéànä ïBéìòä ïBö ¨¨¤§©§¦¨
úBönä íei÷a úLaìîe§ª¤¤§¦©¦§

¯ ïîöòmiiwn `edy ©§¨
éìa øeaãáe äNòîa§©£¤§¦§¦

¯ ,äðekzepeilrde ©¨¨
oeilrd oevxd zx`day

dx`dd iabl ,''dpeek''ay

:`id ,cala dyrnayàeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©©¤
éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨¤§¦

¯ .dúðeëì Leaìîemincn ,okldyrnde ,''seb''l - devnddpeek ©§§©¨¨¨
.''dnyp `la sebk `id dpeek `la devn''y mixne`e ,''dnyp''l -

¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàåoevxd §©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨
,oeilrdñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦§¦©

¯ ,íBìLåzegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok m`e §¨
,oeilrd oevxdn¯ ãçéîe,oevxdCøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä úéìëúa,ytpa zelbzdde §©§¦©¦©©¦¥©¤¨¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL dðéà,devnd meiwl qgiay ¥¨¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

ytp zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd

zehytzda `id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e ,d"awda mc`d

.jxazi ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdaeääâä
,zepeilrd zexitqa ,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda

zpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevndsebzpigaa - zeevnd

heyt `ed xe`d ,milke zexe` ixd mpyi zexitqa ,oky ."milk"

ecqg e` dnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl leab ila

oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick .dnecke

zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd

l qgia mb jk .mevnvzpeek

le zeevndseb- zeevnd

:ddbda xaqen jkeBîëe)*§
úðekL ,íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦¤©¨©
äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨
óeâå ,øBà úâøãîa àéä¦§©§¥©§
úBâøãî ïä úBöîä©¦§¥©§¥
íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça§¦©¦§¤©§¥
eeäúð øBàä íeöîö¦§¨¦§©
éòãBéì òeãik ,íéìkä©¥¦©¨©§§¥

¯ :(ï"çjk ,dxzqp dnkg ¥
oia lcadd mbzpeek

oial zeevndseb,zeevnd

.(zehytzde mevnvl qgia

myky epcnl ,mipt lk lr

zeigd dnec dpi`y

igay zeigl gneve mnecay

dnec dpi` jk ,xacnae

oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndseb,devnd

oeilrd oevxd zx`dl

a dxi`ndzpeek.devnd

lynay myky cnlp dzr

,mnec :mibeq drax` mpyi

drax`e ,xacne ig ,gnev

ig (a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq

:oldlck - zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne

¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnóeâ ék ,úBâøãî òaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©©§¥¦
úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä©¦§©§¨©¨¥§¥©§¥¤¥¦§©£¦

¯ Lnîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `lyaygp,dyrnk ©¨
¯ úBieìzä úBöîe,oneiwaäøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨§©§¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e,dxezd onyøàLe §¦©§©§¦¨¦§©©¨§¨
¯ ;úBëøacgn dyrn - zeevna el` zebixcn izy ,opaxcny §¨

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaiceseb;zeevndúðeëå§©¨©
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL ©¦§§¨§¨¦§¨¥¤¦

,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðézL ¦§¨¨©¤§¤¤©¥¦§¥
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãî ézL Bîk ,úBâøãî©§¥§§¥©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éça mb jkzpeek,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd ©§©¥
ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk

:oldl x`aziy itke - lkyÎxa `edy xacn

íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì

àðìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

'a xc` e"k iriax mei Ð gl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ו רביעי יו�

.l"fpk epizeytpa -102- ...ezrcy in ik -`p- zxaern dpyl xeriy dxen
,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨©
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d''awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúøàäå úëLîä©§¨©§¤¨©

àeä-Ceøa óBñ ïéà-øBà¥¨
,Ba ä÷áãì ¯ BLôð ìò- ©©§§¨§¨

zevxl ezpeek :xnelk

ici lr ,d"awda waczdl

,zeevn meiwe dxez cenil

dligz opeazdy ,jkn d`a

ef zeppeazd .'d zelcba

- dad`e d`xi ea dxvi

;d"awda weac zeidl oe`nv

zewaczdl jxcdy oeeikne

cenil ici lr wx `id 'da

okl - zeevn meiwe dxez

dxez cenll dvex `ed

dpeek jezn zeevn miiwle

,d"awd mr waczdl

ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨
éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ¦§©¥§¨¥£¥
,ìLî Cøc ìò ,Bæ äðek©¨¨©¤¤¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk§¦§©©§©¥¤

,''xacn''d -ìëN ìòa©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáe- §¦¨§©©§©¥

.ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk

weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `ed elkya ixd ,oky

.d"awdaóBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL éîe¦¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäì ,àeä-Ceøaepi`y in - ¨§¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl lbeqn

;jk myl dxvw ezrc oky ,jxaziïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiäici lr xxerl icn xvw elky ,ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,`eti` ,cvik - (egena d`xie) e

,dyrÎzevn ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc`

lr xearln zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id

,owfd epax xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn

lk alay zxzeqnd dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy

d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg`

dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk)

zexnle .zxzeqnd dad`d z` ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne

dad`l dktdle zxzeqnd dad`d z` `iadl leki `ed oi`y

miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn ,la` ,`id - eala dielb

dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda waczdl ielb oevx

oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy ick ,zeevn miiwle

lr m` ik ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy

,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd ici

ez`xie ezad`e ,lky lra epi`y ,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn

"zeclep" `le) zeirah od

zernyn edf - (elkyn

- epcnl dzr dfy mixacd

ciledl dxvw ezrcy iny

,ezeppeazd ici lr ,ekeza

"eal zelbzda" dad`

'd cgte egena d`xi"e

- "ealaøøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥
úéòáhä äáäàä úà¤¨©£¨©¦§¦
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨
ìà álä øzñäå íìòääî¥©¤§¥§¤§¥©¥¤
,íéðt ìk ìò Bçîa éelbä©¦§Ÿ©¨¨¦
`iadl egeka oi` m` -

dielb dad` zybxdl

lk lr ,ixd ,eala d''awdl

dlbn `ed egena ,mipt

,ef dad`BðBöø äéäiL¤¦§¤§
Baì úBnìòúå BçîaL¤§Ÿ§©£ª¦
éevøa ävøúîe íékñî©§¦¦§©¤§¦
,Bzîàì úîàa øeîb̈¤¡¤©£¦
Lnî ìòôa BLôð øñîì¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨

,'ä ãeçé ìò,xnelk - ©¦
,egena ely dgpdd zpigan

zenelrz ly dpigad on oke

xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly ,eal

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba d÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -,Búeãçàå Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦§©§

,úBöîä íei÷áe äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL- ¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨§¦©¦§
ziwl`d ytpd micg`zn - zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik

,d''awd mr diyeale;ìéòì økæpkevxe zeidy -`ed dnypd o ©¦§¨§¥
mixxerny drya ixd ,epnn cxtp zeidl `le ,d''awda weac zeidl

meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd dad`d z` milbne

;d''awda weac zeidl ,epevx z` rval ick ,zeevndäàøiä íâå- §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl ick zyxcpd,da äìeìk§¨¨

,ef zxzeqn dad`a -ìa÷ìler ,envr lr -ãøîì àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå ñç Ba;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr -Bæ äðeëáe ©§¨§©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xide dad`dn d`ad -øeñ àeä
òøî,dxiar xearln envr xney `ed -,áBè äNBòåmeiwa - ¥¨§¤

,dyr zevnàìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦

Bçîeecenil f` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ
dad` ly zeigd ybxda mb m` ik ,zelnd yexita wx `l ezlitze

íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì

102äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå



לי 'a xc` e"k iriax mei Ð gl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy
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.l"fpk epizeytpa -102- ...ezrcy in ik -`p- zxaern dpyl xeriy dxen
,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨©
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d''awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúøàäå úëLîä©§¨©§¤¨©

àeä-Ceøa óBñ ïéà-øBà¥¨
,Ba ä÷áãì ¯ BLôð ìò- ©©§§¨§¨

zevxl ezpeek :xnelk

ici lr ,d"awda waczdl

,zeevn meiwe dxez cenil

dligz opeazdy ,jkn d`a

ef zeppeazd .'d zelcba

- dad`e d`xi ea dxvi

;d"awda weac zeidl oe`nv

zewaczdl jxcdy oeeikne

cenil ici lr wx `id 'da

okl - zeevn meiwe dxez

dxez cenll dvex `ed

dpeek jezn zeevn miiwle

,d"awd mr waczdl

ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨
éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ¦§©¥§¨¥£¥
,ìLî Cøc ìò ,Bæ äðek©¨¨©¤¤¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk§¦§©©§©¥¤

,''xacn''d -ìëN ìòa©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáe- §¦¨§©©§©¥

.ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk

weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `ed elkya ixd ,oky

.d"awdaóBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL éîe¦¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäì ,àeä-Ceøaepi`y in - ¨§¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl lbeqn

;jk myl dxvw ezrc oky ,jxaziïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiäici lr xxerl icn xvw elky ,ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,`eti` ,cvik - (egena d`xie) e

,dyrÎzevn ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc`

lr xearln zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id

,owfd epax xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn

lk alay zxzeqnd dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy

d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg`

dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk)

zexnle .zxzeqnd dad`d z` ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne

dad`l dktdle zxzeqnd dad`d z` `iadl leki `ed oi`y

miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn ,la` ,`id - eala dielb

dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda waczdl ielb oevx

oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy ick ,zeevn miiwle

lr m` ik ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy

,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd ici

ez`xie ezad`e ,lky lra epi`y ,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn

"zeclep" `le) zeirah od

zernyn edf - (elkyn

- epcnl dzr dfy mixacd

ciledl dxvw ezrcy iny

,ezeppeazd ici lr ,ekeza

"eal zelbzda" dad`

'd cgte egena d`xi"e

- "ealaøøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥
úéòáhä äáäàä úà¤¨©£¨©¦§¦
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨
ìà álä øzñäå íìòääî¥©¤§¥§¤§¥©¥¤
,íéðt ìk ìò Bçîa éelbä©¦§Ÿ©¨¨¦
`iadl egeka oi` m` -

dielb dad` zybxdl

lk lr ,ixd ,eala d''awdl

dlbn `ed egena ,mipt

,ef dad`BðBöø äéäiL¤¦§¤§
Baì úBnìòúå BçîaL¤§Ÿ§©£ª¦
éevøa ävøúîe íékñî©§¦¦§©¤§¦
,Bzîàì úîàa øeîb̈¤¡¤©£¦
Lnî ìòôa BLôð øñîì¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨

,'ä ãeçé ìò,xnelk - ©¦
,egena ely dgpdd zpigan

zenelrz ly dpigad on oke

xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly ,eal

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba d÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -,Búeãçàå Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦§©§

,úBöîä íei÷áe äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL- ¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨§¦©¦§
ziwl`d ytpd micg`zn - zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik

,d''awd mr diyeale;ìéòì økæpkevxe zeidy -`ed dnypd o ©¦§¨§¥
mixxerny drya ixd ,epnn cxtp zeidl `le ,d''awda weac zeidl

meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd dad`d z` milbne

;d''awda weac zeidl ,epevx z` rval ick ,zeevndäàøiä íâå- §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl ick zyxcpd,da äìeìk§¨¨

,ef zxzeqn dad`a -ìa÷ìler ,envr lr -ãøîì àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå ñç Ba;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr -Bæ äðeëáe ©§¨§©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xide dad`dn d`ad -øeñ àeä
òøî,dxiar xearln envr xney `ed -,áBè äNBòåmeiwa - ¥¨§¤

,dyr zevnàìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦

Bçîeecenil f` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ
dad` ly zeigd ybxda mb m` ik ,zelnd yexita wx `l ezlitze

íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì

102äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
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ב' אדר כ"ז חמישי יו�
dnvr.פרקלט devn `id -104- ...iptne .hl wxt -102- zxaern dpyl xeriy dxen

- d`xieBæ äðek éøämeiwe dxezd cenil zrya el yiy - £¥©¨¨
mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy ,d''awd mr waczdl ick ,zeevnd

m` ik ,zeppeazdde lkyd cvny d`xie dad` jezn ,xen`k ,elv`

df ixd ,zxzeqnd dad`d onéçä úîLð Bîk ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦§©©©
,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL¤¥©©¥¤§¦¨

,åéúBcî ìëålrad ly - §¨¦¨
,igíéøácî Búàøé ïäL¤¥¦§¨¦§¨¦

Búáäàå BúBà íé÷éfnä©©¦¦§©£¨
,Bìöà íéáäàpä íéøácì©§¨¦©¤¡¨¦¤§

ïä,elld zecnd -÷ø ¥©
Bìöà íéiòáèlra lv` - ¦§¦¦¤§

,igàìåze`a opi`e - §Ÿ
ìò ïä ïëå ;Bzòãå Búðéaî¦¦¨§©§§¥¥©

ìk áìa úBøzñnä úBiòáhä äáäàäå äàøiä ìLî Cøc¤¤¨¨©¦§¨§¨©£¨©¦§¦©§ª¨§¥¨
,ìàøNéote`a zeniiw `l` ,dxigae lky ly ''xvez'' opi` od mb - ¦§¨¥

,l`xyin cg` lk ly eznypa irah,eðéúBáàî eðì äMøé ïä ék¦¥§ª¨¨¥£¥

:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëezea`dy ,g"i wxta - §¤©§©§¥©¦§¨§¥
,dyecw ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed

(d`xi mb dkeza zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp dze`ae

`id okl ,zirah m` ik ,zilky dpi` ef dad`y oeeikne .d"awdl

.ig lra ly dnypl zlynp

ay ,ixdsebopyi ,zeevnd

zeevn :zebixcn izy

xeaicay zeevne zeiyrn

mnecl zeleynd ,daygne

zeevnd zpeekae ;gnevle

.xacne ig :mipipr ipy ok mb

lkyd on d`ad dpeekd

enk `id zeppeazdde

on d`ad dpeekde ,dxigae lky lra `edy ,"xacn" ly eznyp

enk ,lyn jxc lr ,`id - (d`xi mb dlelk dae) zxzeqnd dad`d

.ig lra ly eznyp

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`ziiyrz`e ,"seb"l devndzpeekxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

dnyp ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

oevxde dpeekdyk .mc`ay dnypde ig lraay dnypd :miig minvra

d"awda weac zeidl ,devna

exvep ,devnd ziiyr ici lr

elky ici lr mc`a

,'d zelcba ezeppeazde

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

- zeevne dxez ici lr d"awd

,md ,df oevxe ef dpeek ixd

,mc` ly dnypk ,lynl

geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra `edy ,"xacn"

:xnelk) ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d

"zxzeqn dad`"d zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d

lka zea`dn dyexiay d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay

a ly dnypk ,lynl ,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg`lr

- m` ik ,dpade lkyn "zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,ig

iptny ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,df wxta .zeirah

zexvep `le zeirah od mz`xie mzad`y - mik`ln mb ixd ,mrh eze`

.zendae zeig mya mi`xwp - lkydn

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:øBL éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

,'Bâå "ìàîOäîxaecnd - ¥©§Ÿ§
"xey ipt"e "dix` ipt"a

ixd .dpeilrd "dakxn"ay

"dix`" mi`xwp mik`lndy

ly zeny md dl`e ."xey"e

?dnl jk lke .zendae zeig

-íðéàL éôìzeig'' - §¦¤¥¨
mpi` mik`lnd - ''ycewd

,äøéça éìòamdl oi` - ©£¥§¦¨
,rxa e` aeha xegal ,mc`a zniiwd ziytgd dxigadíúàøéå§¦§¨¨

íúáäàå,d''awdl -,íäì úéòáè àéäxxerl mikixv md oi`e - §©£¨¨¦¦§¦¨¤
,'d zelcba zilkyd mzpad ici lr ,oze`àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨

.ñçðét úLøt "àðîéäîmda zereaw mzad`e mz`xiy oeeikne - §¥¨¨¨¨©¦§¨
.zendae zeig ly zeirahd odizecnl mileyn md okl ,rahaïëìå§¨¥

úìòî,zbixcne -,íäî äìBãb íé÷écvämik`lndn -2,ék ©£©©©¦¦§¨¥¤¦
íéëàìnä øBãîe ,äàéøaä íìBòa àeä íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦§¨©§¦¨§©©§¨¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì
íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז � למלאכי� בנוגע כא� מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי � סש"ב מעני�

[שזה טבעיי� בדו"ר העובדי� במעלת � למדנו עני� שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכי� אפילו גדולי� שה� שכליי� בדו"ר העובדי�

� אלי� שקרוב אי� לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוק� אינ� ג�‰„Â"¯שלה� [ובמילא שכליי�

ארי' דפני דהמרכבה המלאכי� מדרי' ה"ז טבעיי� שדו"ר מבאר ולזה � וכו'] בתוק� אינו פ"ד) כנ"ל � מהדו"ר (שנמשכת שלה� ה"לעשותו"

שבכאו"א רק לא הוא � (דו"ר) בלבב� לכאו"א אלי� דקרוב מוב� ומזה כו'. דמוחי�) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודת� תוק� ומוב� כו'.

בעני� הזק� רבנו כא� מתעכב מדוע מוב�: אינו לכאורה כלומר: כו"'. בתוק� לעשותו וג� כו' בתוק� דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש

זה אי� הרי המלאכי�? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכי�. עבודת עני� להסביר בינוני�", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו

קיו� עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, העני� אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר

ואילו בפשטות. הדברי� מובני� כ� הקודש. וחיות המלאכי� מעבודת א� למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתו� והמצוות התורה
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ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî

íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòa,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - §¨©§¦¨
zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk

d`xie dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy zeirah

,owfd epax xiaqn ,d`ad

mik`lndy epcnly dny

,"dxivid mler"a md

.mzq mik`lna xaecnd

mik`ln mb mpyi ,j`

,"d`ixad mler"a mnewny

`ed ,mzcear ote` ,oky

ze`ad d`xie dad`a

zelcba dlecbd mzpadn

.'deðéäå)* ääâädn - §©§
md mik`lndy epcnly

xaecnd ,''dxivid mler''a

:`edìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨
íéðBéìò íéëàìî Lé¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòaepiid - §¨©§¦¨
dl`neìéçãa íúãBáòL¤£¨¨¦§¦

,íéiìëN eîéçøed`xi - §¦¦§¦¦
,zeilky dad`eéðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéîd`xie dad` jezn `id mzceary - ¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah,íéiìëNå,zeilky d`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦

:(íéiç õòa áeúkL Bîëezenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦
mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd

`ed ,zeirah mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad

d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a

mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler''l ''d`ixad mler'' oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,''dxividìL åéúBcî íL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨¦¨¤

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéàoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga `le - ¥¨§©¨
,`ed jexa seqïäL:zecnd -,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäà- ¤¥©£¨©£§¦§¨

my zexi`n jk .''dxeab''e ''cqg'' ly zecn od ,d`xie cgt ,dad`

.seq oi` ly zecnd x`y mbíéðewúa] áeúkL Bîëeipewiz''a - §¤¨§¦¦
,''xdefðp÷î ïéøéôñ úéLc [íéiç õòå.äøéöéa ïé,zexitqd yy - §¥©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨

drax` ,oky ,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n

ody itk zexitqd xyr ,xnelk ,"zeliv`d mler" ly mitevxtd

xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg (`) - miillk miwlg drax`l zewlgzn

:zenlerd zrax`a mixi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp`

lkay zewl`d mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`"

zilkz ,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler

`id ,zewl`l lehiad

,oky ,"zeliv`d mler"a

jexa seq oi`y ybxen my

.ezlef oi`e ecal `ed ,`ed

,"dnkg"n d`a ef dybxd

wxta ddbda epcnly itk

,"d`ixad mler"a ;d"l

,"`qkd mler" `xwpd

,"dpia"d zxitq dxi`n

,dbydd mler `ed okle

mik`lnde zenypdy

ayeze`ilra md mler

mler"a ;milecb dbyd

yy zexi`n ,"dxivid

mler" ly zexitqd

,"oitp` xirf" ,"zeliv`d

ly mi`xapd zcear okle

dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd zcear `id - "dxivid mler"

zekln ler zlaw jezn d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq

jexa seq oi` ly zecnd zexi`n "dxivid mler"ay ,ixd - .miny

.`edíéëàìnä úãBáò àéä úàæ ,ïëìåmler''a mnewny - §¨¥Ÿ¦£©©©§¨¦
:''dxividãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå íîBé ,ãéîz̈¦¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©

,'eëå,d''awd iptl -,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäå- §§©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ
caer l`ixab dpgny - ''l`ny'' z`xwpd ''dxeab''d zpigany

;cgte d`xi jezn ezcearäáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòå©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨
.'eë,oky ,d''awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin dpgn zceare -

mb ,okle ,`ed jexa seq oi` zecn zexi`n ''dxivid mler''a ,xen`k

cinz `id ,''dxivid mler'' ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear

.zecnd oipraBúðéáe Búîëç íL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨¨§¨¦¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãåly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga - §©§¤¥¨

iv`d mler'',''zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -íàå úBcnä øB÷î ¤¥§©¦§¥
,ïäì LøLå.'b wxta epcnly itk ,zecnl -íéðewza àúéàãëå §Ÿ¤¨¤§¦§¦¨©¦¦

:''xdef ipewiz''a aezky enke -äàlò àîéàc''dpia'' zxitq - §¦¨¦¨¨
,zeliv`càðp÷î`xwpd ,''d`ixad mler''a dxi`ne zppwn - §©§¨

íéøîà éèå÷éì
*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù

áðåãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä

של מעלת� להדגיש נוס�: עני� בכ� אותנו מלמד הזק� שרבנו לומר, אפשר � שליט"א הרבי ממשי� � דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודת�

ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתו� "ספר של לתוכנו ממשי באופ� נוגע כבר זה דבר � המסותרת האהבה מתו� ,ÌÈ�Â�È·,"�ה ומטרתו שנקודתו

שאד� ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבב�", ומצוות תורה לקיי� מישראל אחד לכל קרוב כיצד אלי�", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוק� באותו אינ� טבעיות, ויראה אהבה �

זו שעבודה ומדגיש הזק� רבנו כא� מסביר לכ� � תוק� באותו כ� ג� אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבב�", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי � אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מוב� שמכא� המרכבה. וחיות המלאכי� של עבודת� היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא � ויראה אהבה של העני� קרוב אחד שלכל בלבב�", � אלי� ש"קרוב מוב�, וממילא מוחי�, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכ�, ,

מישראל אחד שכל בתוק�, להיות ה"לעשותו" ג� יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכי� של והיראה האהבה דר� על ה� ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיי�



לג 'a xc` f"k iying mei Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî

íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòa,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - §¨©§¦¨
zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk

d`xie dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy zeirah

,owfd epax xiaqn ,d`ad

mik`lndy epcnly dny

,"dxivid mler"a md

.mzq mik`lna xaecnd

mik`ln mb mpyi ,j`

,"d`ixad mler"a mnewny

`ed ,mzcear ote` ,oky

ze`ad d`xie dad`a

zelcba dlecbd mzpadn

.'deðéäå)* ääâädn - §©§
md mik`lndy epcnly

xaecnd ,''dxivid mler''a

:`edìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨
íéðBéìò íéëàìî Lé¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòaepiid - §¨©§¦¨
dl`neìéçãa íúãBáòL¤£¨¨¦§¦

,íéiìëN eîéçøed`xi - §¦¦§¦¦
,zeilky dad`eéðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéîd`xie dad` jezn `id mzceary - ¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah,íéiìëNå,zeilky d`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦

:(íéiç õòa áeúkL Bîëezenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦
mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd

`ed ,zeirah mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad

d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a

mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler''l ''d`ixad mler'' oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,''dxividìL åéúBcî íL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨¦¨¤

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéàoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga `le - ¥¨§©¨
,`ed jexa seqïäL:zecnd -,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäà- ¤¥©£¨©£§¦§¨

my zexi`n jk .''dxeab''e ''cqg'' ly zecn od ,d`xie cgt ,dad`

.seq oi` ly zecnd x`y mbíéðewúa] áeúkL Bîëeipewiz''a - §¤¨§¦¦
,''xdefðp÷î ïéøéôñ úéLc [íéiç õòå.äøéöéa ïé,zexitqd yy - §¥©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨

drax` ,oky ,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n

ody itk zexitqd xyr ,xnelk ,"zeliv`d mler" ly mitevxtd

xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg (`) - miillk miwlg drax`l zewlgzn

:zenlerd zrax`a mixi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp`

lkay zewl`d mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`"

zilkz ,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler

`id ,zewl`l lehiad

,oky ,"zeliv`d mler"a

jexa seq oi`y ybxen my

.ezlef oi`e ecal `ed ,`ed

,"dnkg"n d`a ef dybxd

wxta ddbda epcnly itk

,"d`ixad mler"a ;d"l

,"`qkd mler" `xwpd

,"dpia"d zxitq dxi`n

,dbydd mler `ed okle

mik`lnde zenypdy

ayeze`ilra md mler

mler"a ;milecb dbyd

yy zexi`n ,"dxivid

mler" ly zexitqd

,"oitp` xirf" ,"zeliv`d

ly mi`xapd zcear okle

dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd zcear `id - "dxivid mler"

zekln ler zlaw jezn d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq

jexa seq oi` ly zecnd zexi`n "dxivid mler"ay ,ixd - .miny

.`edíéëàìnä úãBáò àéä úàæ ,ïëìåmler''a mnewny - §¨¥Ÿ¦£©©©§¨¦
:''dxividãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå íîBé ,ãéîz̈¦¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©

,'eëå,d''awd iptl -,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäå- §§©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ
caer l`ixab dpgny - ''l`ny'' z`xwpd ''dxeab''d zpigany

;cgte d`xi jezn ezcearäáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòå©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨
.'eë,oky ,d''awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin dpgn zceare -

mb ,okle ,`ed jexa seq oi` zecn zexi`n ''dxivid mler''a ,xen`k

cinz `id ,''dxivid mler'' ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear

.zecnd oipraBúðéáe Búîëç íL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨¨§¨¦¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãåly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga - §©§¤¥¨

iv`d mler'',''zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -íàå úBcnä øB÷î ¤¥§©¦§¥
,ïäì LøLå.'b wxta epcnly itk ,zecnl -íéðewza àúéàãëå §Ÿ¤¨¤§¦§¦¨©¦¦

:''xdef ipewiz''a aezky enke -äàlò àîéàc''dpia'' zxitq - §¦¨¦¨¨
,zeliv`càðp÷î`xwpd ,''d`ixad mler''a dxi`ne zppwn - §©§¨

íéøîà éèå÷éì
*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù

áðåãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä

של מעלת� להדגיש נוס�: עני� בכ� אותנו מלמד הזק� שרבנו לומר, אפשר � שליט"א הרבי ממשי� � דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודת�

ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתו� "ספר של לתוכנו ממשי באופ� נוגע כבר זה דבר � המסותרת האהבה מתו� ,ÌÈ�Â�È·,"�ה ומטרתו שנקודתו

שאד� ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבב�", ומצוות תורה לקיי� מישראל אחד לכל קרוב כיצד אלי�", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוק� באותו אינ� טבעיות, ויראה אהבה �

זו שעבודה ומדגיש הזק� רבנו כא� מסביר לכ� � תוק� באותו כ� ג� אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבב�", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי � אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מוב� שמכא� המרכבה. וחיות המלאכי� של עבודת� היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא � ויראה אהבה של העני� קרוב אחד שלכל בלבב�", � אלי� ש"קרוב מוב�, וממילא מוחי�, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכ�, ,

מישראל אחד שכל בתוק�, להיות ה"לעשותו" ג� יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכי� של והיראה האהבה דר� על ה� ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיי�



a'לד xc` f"k iying mei Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,`qkd mler ,''`iqxek''íìBò àeäL ,àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨¤¨
.äàéøaä.''zeliv`''ay zrcÎdpiaÎdnkg od el`e -ïëìåiptn - ©§¦¨§¨¥

,seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zexi`n ''d`ixad mler''ay

oklàeä,''d`ixad mler'' -'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦§¥
,eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦

,dad`eïî úBëLîpä©¦§¨¦
-ïéà úlãâc úòãå äðéaä©¦¨§©©¦§ª©¥
Bæ äáäàL ,àeä-Ceøa óBñ¨¤©£¨

,"àaìc àúeòø" àø÷ð- ¦§¨§¨§¦¨
lr xxerzpy ,ald ony oevx

oevxd enk `lye ,lkyd ici

,lkydn dlrnlyøkæpk©¦§¨
"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì§¥¥§¨§¦¨
äîLpì Leáì äNòð©£¤§©§¨¨
ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤©

,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò- ¥¤¨¤§§¦§©¨
,oldl x`aziy itkBîëe§

øäæa áeúkLzyxt - ¤¨§Ÿ©
.ìä÷iåzenypdy ,ixd - ©©§¥

dad` jezn mzceary

lkyd on ze`ad d`xie

- 'd zelcba zeppeazdde

,"d`ixad mler"a onewn

,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr ob" `edy

"ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd ocr ob"e

mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y ,`ed

rd xear xkyd edfe - 'd zelcbzeppeazde dbyda dxeywd dcea

zenyp oze`l mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba

zbixcna odyynn dnypzx`ezn xzeia dlrpd mzbydy dl` -

zekiiy mdl yi mlkye mzbyd wx `le ;"zelcbc oigen" zpigak

odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb m` ik ,"d`ixad mler"l

lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l zekiiy

y cr ,mdlylkzenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear

ici lr ze`a oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy

zecn z` xevile xxerl ynyn lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd

,okle - "zecnd zcear" `id ozcear xwir la` ,d`xide dad`d

Îlkne .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy

zecnd - "zxzeqn dad`" jezn `id ozceary zenyp oze`y oky

onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd on ze`a opi`y ,zeirahd

el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx ; "dxivid mler"a `ed

."d`ixad mler"a ,"oeilrd ocr ob"a

Cà,''d`ixa''a `ed ,miwicvd zenyp ''xecn''y ,epcnly dn -eðéä ©©§
,Lnî úBîLð à÷åcenk ,lkyd oipr ixd `id ''dnyp''e - ©§¨§¨©¨

aezky3,''mpiaz icy znype'' :óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥

,àeä-Ceøazepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd - ¨
,dxaqd ly milyn ilae dbyd iyeal ila ,`idy enk zewl`

mler"l zekiiy dl yiy ,"oigend zcear" ,okl ,`id ozceare

."d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"le ,"d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøä- ¨©¤©©¦¦

zcear `id mzceary

.zecnd zcear ,"gex"d

,'d zelcba mzbyd mb ,oky

dbydd ote`l dribn dpi`

ly dbxca mdy dl` ly

zcear lky jk ,"dnyp"m

,"zecnd zcear"k zx`ezn

mikiiy mdly oigend mb ,ik

ixxernk mynya ,zecnl

.zecndìk øàL ïëå§¥§¨¨
úà eãáòL ìàøNé úBîLð¦§¦§¨¥¤¨§¤

eîéçøe eìéçãa 'ä- ¦§¦§¦
,dad`e d`xiaúBøzñîä©§ª¨

ìàøNé úeììk áìa`le - §¥§¨¦§¨¥
ze`ad d`xie dad` jezn

- lkyd onúBìBò ïéà¥
ì,íL''oeilrd ocr ob''l - §¨

,''d`ixad mler''ay÷ø©
,ãáì Lãç-Làøå úaLalk ziilrl onfd md yceg y`xe zay - §©¨§ŸŸ¤§©

icne eycga yceg icn dide" :(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd

zeler dl` mipnfa - "'ebe zeegzydl xya lk `eai ,ezaya zay

,"oeilrd ocr ob"l el` zenyp mbïBzçzä ïãò ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤©©§
ïBéìòä ïãò ïâì4,ïBéìòä ïãò ïb àø÷pä äàéøaä íìBò àeäL , §©¥¤¨¤§¤©©§¦¨©¦§¨©¥¤¨¤§

,äðéëMä åéfî úBðäìå 'ä ìò âpòúäìd`pdde beprzd - §¦§©¥©§¥¨¦¦©§¦¨
mler - "d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"a xwira md zewl`n

dzpade dzbydn `a ,zewl`n dnypl yiy beprzd ,oky ,dbydd

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl`ìëNì âeðòúå äàðä ïéà ék¦¥£¨¨§©£§¥¤
,Búðéáe BìëNa âéOîe òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegekl zepeekn - ''rceie'' ,''oian'' ,''likyn'' -

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî âéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äîdne - ©¤¤§¨§¨¦§©¦¥¥¨
ob''a `ed jexa seq oi` xe` zebiyne lkya zepian el` zenypy

:`a ,''d`ixad mler''ay ''oeilrd ocrBúðéáe Búîëç éãé ìò©§¥¨§¨¦¨
Cøaúémler'' ly ''dpia''de ''dnkg''d zexitq ici lr - ¦§¨¥

znkg ze`xwpd ,''zeliv`dezpiaee,íìBòa íL úBøéànä©§¦¨§¨
.äàéøaä"dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad mler"a - ©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"ezepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle

zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed jexa seq oi` xe` zebiyne

od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb zeler yceg y`xe

.dbydn `ad beprzd odl didzelà úBîLð úBëBfM äîe- ©¤§¨¥

íéøîà éèå÷éì
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
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'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
åéæ àåäå 'éöéã åà äàéøáã ñ"éá ãçåéîä ä"á ñ"à øåà



a'לו xc` g"k iyiy mei Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ח שישי יו�

.ynn zewl` -104- ...zeliv`d mlere -104- zxaern dpyl xeriy dxen

,zenyp oze`àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©¦§©¦§¨¦
:dîöò äåöîmr zecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny - ¦§¨©§¨

beprzde - ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`ed jexa seq oi`

dzelcb oiadl xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed

icediy devn ly dzexwie

lye ,dfd mlera miiwn

z` ezceare dxez ecenil

dx`de eifn m` - d"awd

yi ,dceare dxez ly cala

dnn micnl ep` beprzd zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl

,mepdiba eze` epeciy aheny ,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy

."ocr ob" ly xkyl - `ad mlerl ,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick

ixeqi lky o"anxd xne` mdilr) mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk

mepdiba ytpd ixeqil llk jxr mdl oi` ,dpy miray jyna aei`

calae ,((a"i wxt "daeyzd zxb`" onwlcke) zg` dry elit`

,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd beprzl ribdl okn xg`l elkeiy

dxezd ly "dx`d"e "eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn

dnypd geka did `l devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde

ly "mvr"d .oznerl ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl

cizrl wx dlbzi ,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd

xn`n oaen jka .cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal

l"f epinkg5dfd mlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :

iig lkndnypd zipdp ,"ocr ob"a ,`ad mlera oky ,"`ad mlerd

,dfd mlera dzeida ,eli`e ,dzceare dzxez ly cala dx`de eifn

zcg`zn `id eci lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi

dlrnd .envr d"awd mr

jka wx z`hazn ocr obay

"eif"d z` zhlew `id myy

`id ,zizin` dbyda

ly ezedn z` my dbiyn

yexit edf .`ltp beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`ngex zxewlkn `ad mlera

dfd mlera dcearde dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig

my ,`wec "ocr ob"a miiw izin`d beprzde gexd zxew ,oky -

owfd epaxy ixg` .zednd zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd

jezn `id ozceary zenypd mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd

ozceary zenypd mewn - "dxivid mler"e ,zeilky d`xie dad`

mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie dad` jezn `id

mzceary milecb miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d

`id miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n mb dlrnl

`le ,d"awdl lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa

.cala oeilrd oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda miiw did

äðáäå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨©£¨¨
,àøáð ìëNìmler'' ly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

dlrnl `ed ''zeliv`d mler''e ,''`xap'' z`f lka `ed ,''d`ixad

:xac ly enrh .ezbydn mbìL Bzòãå Búðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨§©§¤
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
úéìëúa Ba íL úBãçéî§ª¨¨§©§¦
íeöò ãeçéa ,ãeçiä©¦§¦¨
øúéå úàN øúéa ,àìôðå§¦§¨§¤¤§¥§¤¤
íìBòaî õ÷ ïéàì æòŸ§¥¥¦§¨

íL ék .äàéøaämler''a ©§¦¨¦¨
,''d`ixadøéàäì eãøé̈§§¨¦

,íeöîö úðéçáaÎdnkg - ¦§¦©¦§
mler'' ly zrcÎdpia

ze`xwpd ,''zeliv`d

ly ezrce ezpiae eznkg''

zexi`n ,''`ed jexa seq oi`

ixg` wx ,''d`ixad mler''a

,efk dcna envnhvdyíéàøáð íéìëN eìëeiL éãklkyd - §¥¤§§¨¦¦§¨¦
,''d`ixad mler'' ly mik`lnde zenypd lyïäî ìa÷ìoipr - §©¥¥¤

,lyBæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä úà òãéì ,úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¥©¤§¨¦§©¦¥
,íéàøápä íéìëN çk éôk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa äâOä©¨¨§¥¨§¦Ÿ©§¨¦©¦§¨¦

,íúeàéöîa eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäLila - ¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§¦§¦¨

efn dxizie ,xen`d mevnvd6:÷ø ,ììk íéàøáð øãâa eéäé àìå§Ÿ¦§§¤¤¦§¨¦§¨©
.Lnî úeäìà úðéça àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçéeli` - ©§§¦§¨§¨§¨¤§¦©¡¨©¨

zexi`n eid ,"zeliv`d mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

eid "d`ixad mler" ly mi`xapde ,mevnv ila ,"d`ixad mler"a

oiadl dbyd odn milawn

cvn `idy itk zewl`

"zeliv`d mler" zexitq

f` eid - mvra ody enk

milha mi`xap mze`

geka oi` ik ,ze`ivna

dlrp xe` "helwl" mzbyd

mevnvd did okl .dfk

zx`de zcixi jildza

ly zrcÎdpiaÎdnkg

mler"a ,"zeliv`"

ici lr wxe ."d`ixad

elky geka yi ,mevnvd

,`ed jexa seq oi` xe`a dpade lky helwle lawl ,`xapd ly

,j` .seq oi` xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy dnk cr

ody enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d mler"a

oi` xe`a dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi` - mvra

:owfd epax oeylae - `ed jexa seq

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåöî øëù éë [é"øã ìä÷éå øäæ 'ò] ùîî ïúãåáòå ïúøåú
:äîöò äåöî àéä

äìòîì àåäù úåìéöàä íìåòå
åúîëç éë àøáð ìëùì äðáääå äâùääå ìëùäî
úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé

יז.5. ד, שיתבטלו6.אבות דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאות�), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראי� בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא

וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמ� נבראי�), גדר יהיו... לא ה� מזו... ויתירה ˘ËÈÏ"‡.ממציאות�, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú

'a xc` h"k ycew zay Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ט קודש שבת

.mzcear z`f -bp- ...df mevnv dpde -104- zxaern dpyl xeriy dxen
äæ íeöîö ,äpäå''zeliv`'' ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - §¦¥¦§¤

,''d`ixad mler''a xi`dl ick ,envnhvpäøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç íL úBøéànL- ¤§¦¨¨§¨¦¨©©¤¥¨

,''zeliv`d mler'' ly zrcÎdpiaÎdnkgíìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨
,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨

- mevnv ici lr `a xe`dy

,epnn lawl zenypd zeleki

oi` xe`a dbyd odl didzy

.`ed jexa seqïk ïéàM äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàa- ©£¦¤¥¨

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

opi` ,''zeliv`''ayúðéçáa¦§¦©
Ck ìk íeöîöitk - ¦§¨¨

.''d`ixad mler''a xacdy

ozeida ,z`f lka ,ixdy

xak yi ,''zexitq'' ly oipr

,miieqn mevnv meyn jka

enk dfk mevnv `l `l`

,''d`ixad mler''a `edy

okleíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð.''zeliv`''ay zexitqdn -úéì ïëìå ¦§¨¦§©¥¥¤§¨¥¥

.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçîly ''daygn''l oi` - ©£©§¨¦§§¦¨¨§¨
ly dbydde daygnd .llk my (dbyd) ''dqitz'' mi`xapd

.''zeliv`''a xi`nd xe`d z` ''helwl'' llk zeleki opi` mi`xap

àeä ïëì,''zeliv`d mler'' -,íéìBãbä íé÷écvì øBãî ¨¥¨©©¦¦©§¦

eîéçøe eìéçc úðéçaî elôà äìòî äìòîì àéä íúãBáòL- ¤£¨¨¦§©§¨©§¨£¦¦§¦©§¦§¦
,dad`e d`xiBîk ,Cøaúé Búlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª¨¦§¨¥§

úòãå äðéa úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL¤¨¨£¦§©§¨©§¨¦§¦©¦¨¨©©
,àøáð ìëNìdad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk - §¥¤¦§¨

;lkyd on ze`ad d`xide

äúéä íúãBáò àlà7 ¤¨£¨¨¨§¨
Lnî äákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨©¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàì§¥¨
,úeàéöîa åéìà ìèaìå§¦¨¥¥¨¦§¦
,Cøaúé BøBàa ììkäìe§¦¨¥§¦§¨¥
éãé ìò ,íäì øLà ìëå íä¥§¨£¤¨¤©§¥
ìò ,úBönäå äøBzä íei÷¦©¨§©¦§©

:eøîàL Cøcepinkg - ¤¤¤¨§
l''f8:ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥

eðéäå ,"äákønädn - ©¤§¨¨§©§
mix`ezn zea`dy

:`ed ,''dakxn''kìkL éôì§¦¤¨
úàæ äúéä íäéîé§¥¤¨§¨Ÿ

.íúãBáòeid zea`d - £¨¨
ly zelhazda cinz

lre mnvr lr ,mixvei md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn"

jk ,d"awdl xzeia dpeilrd zelhazdd zbxc z` mdipipr lk

okle - 'd oevx `edy dn wx m` ik ,llk xg` oevx mdl oi`y

eze` ybxen ea ,"zeliv`d mler"a `ed dl` miwicv ly mnewn

.lehia ly beq

íéøîà éèå÷éì
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç

âðà"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

.7� זה'' וכלפני 'היא' צ''ל ˘ËÈÏ''‡.''לכאורה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח''א זהר ו. מז, רבה בראשית



לז 'a xc` h"k ycew zay Ð hl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר כ"ט קודש שבת

.mzcear z`f -bp- ...df mevnv dpde -104- zxaern dpyl xeriy dxen
äæ íeöîö ,äpäå''zeliv`'' ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - §¦¥¦§¤

,''d`ixad mler''a xi`dl ick ,envnhvpäøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëç íL úBøéànL- ¤§¦¨¨§¨¦¨©©¤¥¨

,''zeliv`d mler'' ly zrcÎdpiaÎdnkgíìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨
,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨

- mevnv ici lr `a xe`dy

,epnn lawl zenypd zeleki

oi` xe`a dbyd odl didzy

.`ed jexa seqïk ïéàM äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàa- ©£¦¤¥¨

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq

opi` ,''zeliv`''ayúðéçáa¦§¦©
Ck ìk íeöîöitk - ¦§¨¨

.''d`ixad mler''a xacdy

ozeida ,z`f lka ,ixdy

xak yi ,''zexitq'' ly oipr

,miieqn mevnv meyn jka

enk dfk mevnv `l `l`

,''d`ixad mler''a `edy

okleíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð.''zeliv`''ay zexitqdn -úéì ïëìå ¦§¨¦§©¥¥¤§¨¥¥

.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçîly ''daygn''l oi` - ©£©§¨¦§§¦¨¨§¨
ly dbydde daygnd .llk my (dbyd) ''dqitz'' mi`xapd

.''zeliv`''a xi`nd xe`d z` ''helwl'' llk zeleki opi` mi`xap

àeä ïëì,''zeliv`d mler'' -,íéìBãbä íé÷écvì øBãî ¨¥¨©©¦¦©§¦

eîéçøe eìéçc úðéçaî elôà äìòî äìòîì àéä íúãBáòL- ¤£¨¨¦§©§¨©§¨£¦¦§¦©§¦§¦
,dad`e d`xiBîk ,Cøaúé Búlãâa úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨¨©©¦§ª¨¦§¨¥§

úòãå äðéa úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL¤¨¨£¦§©§¨©§¨¦§¦©¦¨¨©©
,àøáð ìëNìdad`dn dlrnl daxd `id mzcear mb jk - §¥¤¦§¨

;lkyd on ze`ad d`xide

äúéä íúãBáò àlà7 ¤¨£¨¨¨§¨
Lnî äákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨©¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàì§¥¨
,úeàéöîa åéìà ìèaìå§¦¨¥¥¨¦§¦
,Cøaúé BøBàa ììkäìe§¦¨¥§¦§¨¥
éãé ìò ,íäì øLà ìëå íä¥§¨£¤¨¤©§¥
ìò ,úBönäå äøBzä íei÷¦©¨§©¦§©

:eøîàL Cøcepinkg - ¤¤¤¨§
l''f8:ïä ïä úBáàä"¨¨¥¥

eðéäå ,"äákønädn - ©¤§¨¨§©§
mix`ezn zea`dy

:`ed ,''dakxn''kìkL éôì§¦¤¨
úàæ äúéä íäéîé§¥¤¨§¨Ÿ

.íúãBáòeid zea`d - £¨¨
ly zelhazda cinz

lre mnvr lr ,mixvei md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn"

jk ,d"awdl xzeia dpeilrd zelhazdd zbxc z` mdipipr lk

okle - 'd oevx `edy dn wx m` ik ,llk xg` oevx mdl oi`y

eze` ybxen ea ,"zeliv`d mler"a `ed dl` miwicv ly mnewn

.lehia ly beq

íéøîà éèå÷éì
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç

âðà"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

.7� זה'' וכלפני 'היא' צ''ל ˘ËÈÏ''‡.''לכאורה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח''א זהר ו. מז, רבה בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ש, ולפלא שאינו כותב דבר מהשתתפותו בעסקנות חב"ד 

ומהשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים, שהרי אף זה שכמה שיעורים לומד ביחידות, זכות ודבר גדול 

ועיין ג"כ בקונטרס  הוא ביותר להשתתף בלימוד הנלמד בעשרה מישראל וכמובן ג"כ מאגה"ק סי' כ"ג 

החלצו מענינים אלו, ותקותי שאין זה אלא שחסר בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

במ"ש הוראת הרב לנדא שי' בענין קביעות המזוזה שאזלינן בתר היכר ציר, זאת אומרת לאן הדלת 

נפתחת, כן הוא מנהגנו לבד הדלת היוצאת לחוץ. ומובן שהתיקון בזה נכנס ג"כ בכלל בדיקת המזוזות...

לשלשת  בהנוגע  נדפסה,  גם  כבר  וכמדומה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוראת  ישנה  לשאלתו,  במענה 

השיעורים דחת"ת, שאם מאיזה סיבה לא הספיק ללמדם ביום יש להשלימם בלילה שלאחריו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ושמחה.



.לח . .mei meid

iyily meiipy xc` bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ipiny :yneg
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ראשו� יו� וכיצד? מדוע – מעקה עשיית על ברכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöî¦§©£¥

."Ebâì ä÷òî úéNòå" :øîàpL ,Bbâì ä÷òî íãà úBNòì©£¨¨©£¤§©¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤

ברכות הי"ב�ג)בהלכות על(פי"א, לבר� יש כי הרמב"� כותב

לבר� שאי� אומרת ההלכה כ�: על לתמוה נית� מעקה. עשיית

סכנה למנוע שנועד דבר ה"ד)על עשיית(ש� על מברכי� אי� .

בבית�"? דמי� תשי� ש"לא כדי לכאורה, שבאה, מעקה

ג� אמורה מעקה עשיית מצות הרמב"� שלדעת מסתבר,

נמנה דמי�" תשי� "ולא הפסוק לכ�: ראיה סכנה. אי� כאשר

שהרי מעקה, למצות טע� הוא שאי� ומכא� עצמה, בפני כמצוה

מצוות מתרי"ג כחלק נמני� לא המצוות קפח)טעמי ע' יב, .(אג"ק

הברכה: מדיני מיקב� להל�

dn" מבר� לעצמו, מעקה הבונה :zeyrlעבור הבונה מעקה";

" מבר� ziiyrאחרי�, lr"ש�)מעקה .(רמב"�

in– גוי אפילו – שפועל במקרה ג� לבר� יכול הבית בעל :

ובתנאי בעצמו, בנה כאילו נחשב הדבר שכ� מעקה, עבורו בונה

קבל� ולא שכיר יא)שהלה סי' שלוחי� אפרי� כי(מחנה הטועני� ויש .

לגוי שליחות אי� כי לבר�, נית� לא גוי, והפועל (מנ"חבמידה

תקמו) .מצוה

iznהפירצה סתימת לפני לבר� שיש כותב סופר' ה'חת� :

מעקה זה אי� – לכ� קוד� אבל נב)האחרונה, סי' או"ח .(שו"ת

שני יו� השולחן ומעל הקרקע מעל – הגבהה קנין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰.äð÷ ,déaâä íàå§¦¦§¦©¨¨

הלוקח. באמצעות הנקנה החפ� הגבהת פירושו הגבהה קני�

טפחי�, שלושה להגביהו שצרי� אומרי� יש הראשוני�: נחלקו

אחד בטפח שדי אומרי� א)ויש .(הגה"מ

באופ� ג� הא� – שולח� על המונח חפ� הגבהת די� ומהו

שהרי בכ�, צור� אי� שמא או מסוי�; שיעור להגביה נדרש זה

בהגבהה די כ� וא� הקרקע, מעל הרבה גבוה החפ� מקרה בכל

כלשהי.

כמה – הנזכרת במחלוקת תלוי הדבר כי לומר הרוצי� יש

הגבהה: שיעור הוא

הינו הגבהה שיעור שמעשהgthא� כדי זה שיעור מטרת ,

הגבהה בי� הבדל אי� זה לפי ומשמעותי. חשוב יהיה ההגבהה

לפחות; טפח להגביה יש תמיד מהשולח�, או מהרצפה

צרי� א� migthואול� dyelyמה שכל משו� זה הרי ,

עודנו כאילו נחשב מהקרקע, טפחי� שלושה גובה בתו� שנמצא

כלשהי, בהגבהה די הדי� מעיקר כ�, א� ("לבוד"). עליה מונח

לקרקע. הקשורה צדדית מסיבה נובע טפחי� שלושה ושיעור

כהגבהה תחשב השולח� מעל כלשהי הגבהה ג� זה, לפי

טפחי�. משלושה יותר מהקרקע גבוה והחפ� מאחר דבר, לכל

[gvw oniq htyn oyeg ,mizt zgpn]

שלישי יו� ליהנות צריך לא בעסקים

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïúBà øëî' :ïáeàø Bì øîà̈©§¥§Ÿ¨

äð÷ ¯ 'ïéä' :Bì øîàå ,'øënä éîc Eãéa éì LiL æeæ íéMîça éì¦©£¦¦¤¥¦§¨§§¥©¤¤§¨©¥¨¨

.ïáeàø§¥

מקניה כתוצאה לראוב� כס� חייב ששמעו� במקרה מדובר

הקונה הוא ראוב� – היוצרות מתחלפות עתה אצלו. שעשה

חייב ששמעו� החוב על וויתור תמורת כלשהו, מוצר משמעו�

לו.

שהמוכר חוב על מוותר שהקונה – מלוה קני� אומרת: זאת

כס�. כקני� דינו – לו חייב

אישות בהלכות תמיהה: מתעוררת זה הי"ג)לפי נפסק(פ"ה

שחייבת כספי חוב על לה שמוותר – בהלוואה אשה שהמקדש

כא� ואי� ניתנה, להוצאה ש"המלוה בנימוק מקודשת, אינה – לו

כתשלו� כמוהו חוב על ויתור וא� בו". להנות קיי� דבר שו�

חלי�? לא הקידושי� מדוע כס�,

מכירה: כהרי קידושי� הרי שלא לומר עלינו

האשה כאשר רק חלי� אשה שהאישzipdpקידושי מדבר

שמקדש מי לכ� עצמה. את לו להקנות מסכימה היא ובכ� נות�,

לא כי מקודשת, היא אי� – להחזיר" מנת על ב"מתנה אשה

מכלו� הכ"ד)נהנית פ"ה להתקדש(אישות עבורה גנאי זה ואדרבה, ,

בחינ�.

חלי�, לא הקידושי� – בהלוואה אשה קידש שא� הסיבה זו

לה. ועברה כבר חלפה ההלוואה, קבלת בעת שהיתה ההנאה שכ�

אפילו שהרי דווקא, בהנאה צור� אי� כא� מכירה. כ� לא

אפוא מוב� כס�. קני� בתור מועילה להחזיר" מנת על "מתנה

כס�. כתשלו� כמוה חובו על הקונה מחילת שג�

[fh w"q ,gk oniq ,mi`eln ipa`]

רביעי יו� לגוי חמץ מכירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰a Bøáçì äãN øëBnäóìà ©¥¨¤©£¥§¤¤

. íéîcä øàL òáBúå ñðëðå àöBé äéäå ,íéîcä úö÷î Bì ïúðå ,æeæ§¨©¦§¨©¨¦§¨¨¥§¦§¨§¥©§¨©¨¦

.dlk úà ç÷Blä äð÷ àì .Ÿ¨¨©¥©¤ª¨

סביב שהתפתח נרחב לדיו� המקורות אחד מהווה זו הלכה

הפסח. חג לפני לגוי חמ� מכירת מנהג

הקהילה בני כל של החמ� את מוכר הקהילה רב כמקובל,

בעת משל� אינו והגוי רב, סכו� שווה זה חמ� כי מוב�, לגוי.

סכו� נתינת ידי על אפוא נעשה הקני� החמ�. כל דמי את הקניה

בלבד. סמלי

שכאשר שלפנינו, בהלכה כמבואר בעייתי, הינו כזה תשלו�
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ובטוח סמו� אינו והמוכר מהסכו�, מקצת רק שיל� הקונה

במכירת ג� והרי חלה. לא המכירה – השאר את לו שישל�

הסכו�, מלוא את לבסו� ית� שהגוי בטוח אינו המוכר חמ�

לכ�. עירבו� כל אי� כאשר

ביניה� שיסכמו ביהודה', ה'נודע בעל תיק� זאת בעקבות

הלוואה. בתור המכירה דמי שאר את זוק� המוכר כי הקניה בשעת

נחשב הדבר שהרי הקני�, מועיל זה באופ� כי בגמרא, ומבואר

מיוזמתו החליט שהמוכר אלא במלואו, התקבל התשלו� כאילו

המכירה. לעצ� שיי� שאינו צדדי כעני� לקונה, הלוואה להעניק

נית� מועילה. אינה זו תקנה הזק� אדמו"ר לדעת בר�,

נתינת כי וכתב שסת� הרמב"�, מלשו� היתר, בי� זאת, להוכיח

להפו� שנית� זו מימרא הביא ולא מועילה, אינה הדמי� מקצת

לא זה פיתרו� לדעתו, אומר: הווי להלוואה. המכירה דמי את

להלכה ג)נתקבל קמח, צ"צ .(חי'

שיהודי באופ� תיעשה המכירה כי הזק� אדמו"ר תיק� לפיכ�

המוכר כ� החוב. את ישל� שהגוי ערבות עצמו על יקבל אחר

הדמי�. בתשלו� ובטוח סמו� יהא

[owfd x"enc`l ung zxikn zekld]

חמישי יו� אילוץ מתוך בהסכמה מכירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øënL ãò eäeñðàL éî¦¤£¨©¤¨©
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עברייני� הגיעו מהרה עד העיר. במרכז חנות פתח ראוב�

הסכימושהבהי ולבסו� בשליטת�, נמצא האזור כי לו רו

ראוב� הסכי� ברירה בלית החנות. את לה� למכור לו "לאפשר''

למפרע. העסקה את לבטל ביקש לימי� להצעה.

נעשתה המכירה שהרי עמו, שהצדק נראה היה ראשו� במבט

דבר, לבטל ביכולתו שאי� היא ההלכה ואול� לרצונו. בניגוד

להקנות והסכי� בדעתו גמר הוא המכירה בשעת סו� סו� שכ�

ומקני" גמר אונסיה "אגב הגמרא: ובלשו� הנכס. מז)את .(ב"ב

רכושו על לוותר אד� על כפו שא� ברור הדבר זאת, ע�

dxenz `llבטענה בחזרה רכושו את לתבוע הוא רשאי ,

רכושו. את לאבד הסכי� לא שמעול�

תמורה וקיבל למכור נאל� א� – ביניי� במקרה הדי� ומה

בלבד? חלקית

תוק�, שו� אי� כזו שלמכירה אומרי� יש חלוקות. הדעות

מנה" שווה קרקע על בפרוטה שיתרצה אפשר "היא� (ב"יכי

הרמב"�) דעת שכ� כותב והמל"מ רה. סי' בקרקעותחו"מ, כי אומרי� ויש ;

ברת�תוק� הינה חלקי תשלו� תמורת כפויה מכירה (עליותג�

מח) ב"ב .דר"י,

שישי יו� העשיר מול החכם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,áeLç íëç da Lé íà¦¥¨¨¨¨

eNòå ïänò äðúä ïk íà àlà . . íeìk ìéòBî ïälL éàðzä ïéà¥©§©¤¨¤¦§¤¨¦¥¦§¨¦¨¤§¨
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"חכ� ק� העיר. ממושל רבות סבלה אחת יהודית קהילה

הסכ� לידי והגיע ציבור" בצרכי מטפל שהיה תורה, מרבי� אחד

חד באורח גדול סכו� לו ישלמו הקהילה אנשי המושל: ע�

לנפש�. יניח� ובתמורה, פעמי,

א� עליה�, שהושת בתשלו� ברוב� השתתפו הקהילה בני

דעת�. על נעשה לא שההסכ� בתואנה השתמטו גבירי� כמה

בתשלו�? ה� חייבי� הא� צהלו�, מהרי"ט לפני שאלה ונשאלה

בני "רשאי� האמורי�: הרמב"� דברי על הסתמכה תשובתו

לתק� חשוב אד� בה שאי� – ובתנאי – שער לה� לקו� העיר

לקבוע יכולי� ה� אי� 'חכ�' בה ויש במידה כי המדינה", מעשה

הסכמתו. ללא תקנות

תלויה תקנות לקבוע העיר אנשי של יכולת� אומר: הווי

יכול שהחכ� וחומר, בקל אנו, למדי� מכא� החכ�. בהסכמת

את מחייבות ותקנותיו העיר, אנשי לטובת תקנות בעצמו לקבוע

לכ�! המתנגדי� אלו את א� הציבור, כלל

שיש למרות התורה, בדר� ללכת אות� מוכיח שהחכ� וכש�

לניהול הקשורות תקנותיו ליתר באשר הוא כ� בתוכחתו, הקצי�

הקהילה. של התקי�

[gqw oniq zeycgd u"hixdn z"ey]

שבת�קודש כשר בלתי מוצר החזרת מדיניות
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.íeìk Bì§

החזרת למדיניות ביחס האיסורי� סוגי בי� להבדיל למדנו

באיסורי במלוא�dxezמוצרי�. הקניה דמי את להחזיר צרי�

ובאיסורי� הדבר, את אכל הקונה א� המוכרopaxcג� אי�

הקונה. ידי על נאכל והמוצר במידה מחזיר

בכ� הקונה את הטעה המוכר מקרה בכל הרי לתמוה: ויש

שני בי� ההבדל פשר מה כ�, א� כשר. לא מוצר שמכר

המקרי�?

לכ�: ההסבר

האסור ממאכל בשוגג אכל הלקוח dxezdכאשר onלמרות –

מההנאה, יותר גדול ההפסד מקו� מכל הנאה, לו הסב שהמאכל

כפרה; וצרי� איסור על עבר כי

האסור דבר בשוגג שאכל מי זאת אינוopaxcnלעומת –

מחסרונו גדולה שהנאתו מאחר עבר". לא "וכאילו כפרה, צרי�

שאכל. מה על החזר מקבל הוא אי� –
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ובטוח סמו� אינו והמוכר מהסכו�, מקצת רק שיל� הקונה
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נתינת כי וכתב שסת� הרמב"�, מלשו� היתר, בי� זאת, להוכיח

להפו� שנית� זו מימרא הביא ולא מועילה, אינה הדמי� מקצת

לא זה פיתרו� לדעתו, אומר: הווי להלוואה. המכירה דמי את

להלכה ג)נתקבל קמח, צ"צ .(חי'

שיהודי באופ� תיעשה המכירה כי הזק� אדמו"ר תיק� לפיכ�

המוכר כ� החוב. את ישל� שהגוי ערבות עצמו על יקבל אחר

הדמי�. בתשלו� ובטוח סמו� יהא
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להקנות והסכי� בדעתו גמר הוא המכירה בשעת סו� סו� שכ�
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תמורה וקיבל למכור נאל� א� – ביניי� במקרה הדי� ומה
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א� עליה�, שהושת בתשלו� ברוב� השתתפו הקהילה בני

דעת�. על נעשה לא שההסכ� בתואנה השתמטו גבירי� כמה

בתשלו�? ה� חייבי� הא� צהלו�, מהרי"ט לפני שאלה ונשאלה
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לקבוע יכולי� ה� אי� 'חכ�' בה ויש במידה כי המדינה", מעשה

הסכמתו. ללא תקנות

תלויה תקנות לקבוע העיר אנשי של יכולת� אומר: הווי

יכול שהחכ� וחומר, בקל אנו, למדי� מכא� החכ�. בהסכמת

את מחייבות ותקנותיו העיר, אנשי לטובת תקנות בעצמו לקבוע

לכ�! המתנגדי� אלו את א� הציבור, כלל

שיש למרות התורה, בדר� ללכת אות� מוכיח שהחכ� וכש�
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ובאיסורי� הדבר, את אכל הקונה א� המוכרopaxcג� אי�
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בכ� הקונה את הטעה המוכר מקרה בכל הרי לתמוה: ויש

שני בי� ההבדל פשר מה כ�, א� כשר. לא מוצר שמכר

המקרי�?

לכ�: ההסבר

האסור ממאכל בשוגג אכל הלקוח dxezdכאשר onלמרות –

מההנאה, יותר גדול ההפסד מקו� מכל הנאה, לו הסב שהמאכל

כפרה; וצרי� איסור על עבר כי

האסור דבר בשוגג שאכל מי זאת אינוopaxcnלעומת –

מחסרונו גדולה שהנאתו מאחר עבר". לא "וכאילו כפרה, צרי�

שאכל. מה על החזר מקבל הוא אי� –
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ראשו� יו�

יא ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

��אמר:‡. לג��, מעקה אד� לע��ת ע�ה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָמצות
�ירה �ית ��היה וה�א, לג��"; מעקה ;[מגורי�]"וע�ית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הא�צר�ת �ית תבואה]אבל �ה�,[מחס� וכ��צא ה�קר �בית ְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� �ית וכל ל�. זק�ק ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָאינ�

ה�עקה. מ� �ט�ר ֲִֶַַַָא��ת,

י�ל·. "�י ��אמר: �מעקה, ח�ב ��פי�, �ני �ל ְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹ�ְִֵֶַ�ית
נאמר ל�ה �� א� �נ�פל. א�א �לה לא מ���", ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹה�פל
�אינ� לפי מדר��ת, �ב�י כנס��ת ��י למעט ?"���"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינ� � מ��� �ב�הה הר�י� ר��ת היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָע��יי�
לת�כ�. ולא מ���", ה�פל י�ל "�י ��אמר: למעקה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזק�ק

��א‚. �די טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� � ה�עקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ב�
�די חזקה, ה�חיצה להי�ת וצרי� ה��פל. מ��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹי�ל
מעקה �לא ��� ה��יח וכל ת�ל. ולא עליה האד� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ���ע�
"ולא ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
�אי� מ�ני זה, לאו על ל�קי� ואי� �בית�". �מי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָת�י�

מע�ה. ��ֲֶַ

����ל„. ורא�י ס�נה �� ��� �בר �ל ואחד ה�ג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד
�י� �חצר�, ��ר א� �אר ל� �היתה �ג�� וימ�ת, אד� ��ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָ
חליה ל� לע��ת ח�ב � מי� �� �אי� �י� מי� �� ���ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ְָ

עפר] �די[תל ���י ל� לע��ת א� טפחי�, ע�רה ְְְֲֲִִֵַָָָָָ�ב�הה
ס�נת �� ��� מכ��ל �ל וכ� וימ�ת. אד� �� י�ל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
��בר �לה�הר מ��� �לה�מר להסיר� ע�ה מצות � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנפ��ת
לא וא� נפ��". ��מר ל� "ה�מר ��אמר: יפה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹיפה
מצות ��ל � ס�נה לידי ה�ביאי� ה�כ��ל�ת וה�יח ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהסיר,

�מי�". ת�י� "לא על ועבר ְֲִִֵַַָָָֹע�ה,

ס�נת‰. �ה� ��� מ�ני חכמי� אסר� דברי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהר�ה
�עצמי, מס�� 'הריני ואמר: עליה� הע�בר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנפ��ת;
מ�י� � '�� על מק�יד 'איני א� �כ�', עלי �אחרי� ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ�מה

מר��ת. מ�ת ְַַַא�ת�

.Â��ה�יל על �יו אד� י�יח לא ה�: המק�ח[צינור]וא�� ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ
האג�י�, �מ� ה�הר�ת מ� ��ילה י��ה ולא וי��ה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמי�
מג�י� מי� י��ה ולא ר�אה. אינ� וה�א על�קה, יבלע ִ�ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ��א
וימ�ת. עפר, מ��חלי �� וכ��צא נח� מה� �תה ��א �ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Ê�וה�י ה�י�, ���י: מ��� האס�רי� ה��קי� ה� ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָוא��
והחלב, לחמ�, טעמ� לה����ת התחיל ואפ�� מז�ג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפ��

וה�יר ממאכל]וה�ב�, אי�[מי� � ה��קי� �ל �אר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מה�. ��תי� ארס �עלי �אי� ���י�, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמק�ידי�

.Á�וכ אס�ר; � ונת��ה ��ח��, ואב�יח ��תר�ק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָה���
יי� וכ� ���י; מ��� �� אי� מב�ל, יי� �זה. ���צא ְִִִֵֵַָ�ְִֵֶַַָָ�ל

ו א���סס, ויי� ימי�, �ל�ה עד �ריכת� מ�עת ה�י� ה�א ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
וכ� מה�, ע�לה �ההבל זמ� �ל ח�י�, �הי� חלב א� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי�
אחר ט�ה לת�כ� מ�מעלה י�רד ה��קה �היה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמ�קי�

מ��� �ה� אי� א�� �ל � וי�רד ט�רד ��היה וה�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָט�ה,
ההבל, �מ� ה��קה מ�ע��ע מתיראי� עפר ���חלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ���י;

מ���. ��תי� ְִִֵֶואי�

.Ë�כב�י ירקות]מי בה� �לק�ת[שכבשו �מי [שבישלו, ְְִֵֵָָ
ת�רמ�סי�בה�] �מי מרי�], ���י.[צמחי� מ��� �ה� אי� � ְִִִֵֵֶָ

נ���ה א� � ות�רמ�סי� ��לק�ת �ב�י� �ה� ��רה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמי�
טע�, נ�ת� �ה� אי� וא� ���י; מ��� �ה� אי� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמ�,

ודרמ�סקי� �רי�י� �ה� �הדיח מי� וכ� [סוגיאס�רי�. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
���י.פירות] מ��� אס�רי� � ְֲִִִֶלח�לה

.È�ח�י דברי� �� �ערב א�[חריפי�]יי� �פל�לי�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
�� אי� � טעמ� �����ה עד �אפסנ�י�, מרי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�ברי�

ה��קי�. ��אר ה�י� וה�א ���י; ְְְִִִִִַַַָמ���

.‡È���� �י� ��ת���, ���י מ��� האס�רי� ה��קי� ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ�ל
אי� י��, אד� �צ�� היה ואפ�� אס�רי�; � ��ילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�י�
�די אס�רי�? ויהי� י�ה� וכ�ה ה��חלי�. על י�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאימת

הרח� למק�מ�.[רמש]��צא ויחזר וי��ה �לי, אז� מ�חת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

.·Èנ�ר ה�� ��היה �די נת���, א� ��אסר� ה�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ע�ר
��אבד[נרגש] �די מר�י� ה�י� הי� א� אבל �מ�יק. ְִֵֶַֹ�ְֲִִִֶַַַָָָ�ה�

�כלי�. �י� �קרקע�ת �י� מ�רי�, א�� הרי � ה�רה ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֵֵֶַָָָ�ה�
ה��קי�. ��אר ה�י� ְְְִִִֵַַַָוכ�

.‚È����ה ���י.[זור�]מעי� מ��� �� אי� �ה�א, �ל ְִִֵֵֶַַָָ
יי�]לגי� ��יק[כד א� �מג�ל, �בה ���ה �ה�יח� מג�ה ְִָ�ְְִִִִִֵֶֶַָָָ

�ב�� �מג�ל א� א�ה, מאה עמק אפ�� �ב�ר, א� ,���ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
�דק אס�ר. זה הרי � �מס�ד מי�ה �טרקלי� א� א�ה, ֲֵֶַָָָ�ְֶ�ְְְִִֵַַָָמאה
זה הרי � �� ה�יח� �� ואחר ה�ג�ל, את א� ה�בה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
�די ��קב? יהיה ��ה אס�ר; נקב, �ה� היה וא� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ר.

קט�. �ל קט�ה אצ�ע ְְִֵֶֶֶַַָָָָ���נס

.„Èעה�� מ��ה ��ת� �י על א� � ��ת��תה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית
��תה ואמר� היה, מע�ה ע�ירי; י��ה לא מת�, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ס� וי� למ�ה. ��קע ה�ח� �ארס מ�ני ומת, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ירי

עפר ז�חלי ס�[נחשי�]חמת וי� למעלה, וצ�פה �ע�לה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ואפ�� אס�ר, ה�ל �לפיכ� ה��קה; �אמצע נתלית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�היא
�אכל� �י על א� � ��ת��ה אב�יח וכ� �מס�נת. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָס�נ�

ע�ירי. יאכל לא מת�, ולא ��עה ְְֲִִִִֵֶַָֹֹֹמ���

.ÂË��יר ולא הר�י�, לר��ת י��כ� לא � ��ת��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמי�
יג�ל ולא ה�ית, את ירח�[יערב]�ה� ולא ה�יט, את �ה� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

�המ�� �י� �המה, מה� י�קה ולא ורגליו, ידיו �ניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
לחת�ל. א�ת� מ�קה אבל חבר�; �המת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָ�י�

.ÊË� �ר�מה �ל היא אפ�� מג�י�, �מי� �����ה ְֲִִִֶָ�ְְִִִֶַָָע�ה
אס�רה. ה�ת הרי נאפית, ואפ�� ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ��ר�;

יב ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

א�‡. ,�� וכ��צא נח� ���כ� ע�� א� ח�ה ְְְֵֵֶַַָָָָָָ�המה
א�� הרי �ג�פ�, �����ה קד� � האד� ה�מית ס� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�אכל�
ע�� א� ח�ה �המה לפיכ�, נפ��ת. ס�נת מ��� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָאס�רי�
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מ��� מ�רי� �ה� �י על א� � רגלי� חת�כי ִִָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ��מצא�
מ��חלי אחד ��א ס�נה, מ��� אס�רי� א�� הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטרפה,
�ת��ר: א�ת� צ�לה ��דק�? �יצד ���דק�. עד נ�כ�; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָעפר

נתח�� לא ה�לי[נתפרק]א� מ�אר נ���ה ולא ה��ר, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
מ�רי�. א�� הרי �ֲֵֵ�ִָ

נ��רי·. וה�ל�עי�[נקבי]וכ� וה���אי� וענבי� תאני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
�י� �י�תר, �ד�לי� הי� אפ�� � וה�לפפ�נ�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאב�יחי�
�� ��� �ל � ה�לי �ת�� הי� ואפ�� מח�רי�, �י� ְְֲִִִֵֶַַָָָ�ְְִֵ�ל��י�
נ�כ�. �� וכ��צא נח� ��א אס�ר; נ���, ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אס�רי�, א�� הרי � �מנ�ר י��ב עכ�ר א� צ��ר ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפ��

נ�ב. נקב �מק�� ְִִֵֶֶֶָ��א

מ���‚. �ה� אי� ��ה�, העק� ���ל ענב א� ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�אנה
ואינ� ��ילה, וענבי� �אני� אד� א�כל לפיכ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ���י;
�תמרה �ר�גרת, ונע�ית ��ב�ה נק�רה �אנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָח���.

מ�ר�ת. ��יה� � ��ב�ה ָ�ְְְֵֶֶָָָנק�רה

י�„. ��א �יו; לת�� דינרי� א� מע�ת ל�� לאד� ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאס�ר
��ל � זעה א� מצרעי�, א� �חי� מ�י �ל יב� רק ְְִִֵֵֶָָָֹ�ֲֵֵֶֶָֹעליה�

ה�ני�. מ�עת ח�� ה�ות, ס� האד� ִִֵֵֶַַַַַָָָָָזעת

�ס‰. אד� י�� לא נגע[כ�]וכ� ��א � �חי� �חת יד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
י�� ולא עסקנ��ת. �ה�די� רע, �ס� א� �מצרע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�יד�
�סע�דה, ע�סק �ה�א �י על א� ה��ה, �חת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָה�ב�יל

ר�אה. אינ� וה�א ה��יק, �בר �� י�ל ְִִֵֶֶַַָָָֹ��א

.Â� ה�נ�� �ת�� א� האתר�ג �ת�� ה��י� ינע� לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכ�
לעבר לאד� אס�ר וכ� וימ�ת. ח��, על אד� י�ל ְְְֲֵַָָָָָֹ�ִֶַָָָֹ��א
וכ� לחר�ה; לה�נס א� רע�ע, ��ר על א� נט�י, קיר ְְֵָ�ְְִִֵֶֶַַַַָָָ�חת
�מק�מ�. לעמד אס�ר ה��נ�ת, מ�אר �א�� ���צא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ל

.Ê�ה� מ�ני ה��יי�, ע� להתיחד ליה�די אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכ�
�גע ��ר�; ע�ה� יתל�ה ולא �מי�. �פיכ�ת על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹח��די�

לימינ� מחזיר� ��ר�, א�[מפנהו]�ג�י �מעלה ע�לי� הי� . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ
למעלה, והג�י למ�ה י�ראל יהיה לא � �ירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹי�רדי�
להמית�. עליו י�ל ��א למ�ה; וה��י למעלה י�ראל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

י�ח יר�[יכו�]ואל ��א �ל�ל��.[ירוצ�]לפניו, את ְְֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְָ

.Á�ה�ר את ל� ירחיב ה�ל�'? א�ה 'לא� �אל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָא�
מרוחק] מקו� לו לע�ו,[יאמר יעקב �הרחיב �דר� ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

�עירה". אדני אל אבא א�ר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:

.Ë��נתיא �� א� א�א ה��י, מ� רפ�אה ל�ח ְְֲִִִִֵֶַַָָָָאס�ר
�י על וא� ה�י�, מ� להתר�את ואס�ר ��חיה; ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמ���
רפ�אה ל�ח �מ�ר אחריו. י��כ� ��א � מ��� ְִַָָ�ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָ��תיא��
�ג�� מ�ח��, ����� למ�ה א� לבהמה, ה��יי� ְְְִִִִֵֶַַַַָָמ�

�רט�ה שונות]מל�גמה �ל[תחבושות מ�ה היתה וא� ; ְְְְְִִֶַָָָָָ
את עליה ��ח�לי� מ�ה וכל מ���. ל�ח אס�ר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָס�נה,

מה�. מתר�אי� אי� ְְִִֵֵֶַַַָה��ת,

.È,�ל יפה �ל�ני 'ס� ל�: ויאמר ��י, לר�פא ל�אל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ��מ�ר
מ���. י�ח לא אבל �ע�ה'; וכ� ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹוכ�

.‡È.��יהרג ��א ה�חיד, �ר��ת מה� להס��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואס�ר
להרג�. מתירא �ה�א מ�ני מ�ר, � ח��ב אד� היה ְְְְִִֵֵֶָָָ�ְִָָָָָוא�
ולא מ��� ��פחד �די ח��ב, אד� �ה�א ל��י ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

מ���. להס��ר מ�ר זה הרי � ְְִִֵֶַָ�ְֲֵֶֶַַיהרג��

.·È�מ�חיזי ואי� ה�לחמה, �לי �ל לג�יי� למ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאס�ר
ה�י� את ולא[סכי�]לה� ס�י�, לא לה� מ�כרי� ואי� . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

�בלי� ולא שרשרות]ק�לרי�, �ל[מיני �ל�לא�ת ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
הנ��אה �בר[מהודו]�רזל �ל ולא וארי�ת, ��י� ולא , ְְְִֶַָֹ�ְֲִַָָָָֹ

�ריסי� לה� מ�כרי� אבל לר�י�; נזק �� ,[מגיני�]��� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
להג�. א�א ְֵֵֶֶָָָ�אינ�

.‚Èלי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, למ�ר �אסר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�כ��
ה�דינה, �ני �ל לחיל ה�י� למ�ר �מ�ר לג�י. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ�ְֵֶ���כר

י�ראל. על מג�י� �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָמ�ני

.„Èה�א� לי�ראל למכר� אס�ר � לג�י למ�ר �אס�ר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�ל
�מכ�יל�. עברה ע�ברי ידי מח�ק ��מצא מ�ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטי�,
עצה וה�יא� �דבר, ע�ר ה�כ�יל �ל אלא �לבד, אל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ה�גנת �ה�א[נכונה]�אינ� עברה, ע�ברי ידי �ח�ק א� , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
זה הרי � ל�� �אות מ�ני האמת �ר� ר�אה ואינ� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�ר
מכ��ל"; ת�� לא ע�ר, "ולפני ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹע�בר

ל�. הה�גנת עצה ל� �� עצה, מ�� ל�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�א

.ÂË��ואפ ר�ע. לעבד א� לג�י, ט�בה עצה לה�יא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָואס�ר
� �ר�ע� ע�מד וה�א מצוה, �בר ��ע�ה עצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלה�יא�
לנב�כדנאצר עצה �ה�יא על א�א �נ�אל נתנ�ה ולא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר;

על�". י��ר מל�י מל�א, "לה� ��אמר: צדקה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל��
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מ�א�‡. �חת ר�בצת �בהמ�� ��ר�, �חבר� ��גע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יתר עליה �היה �י� ל�, הרא�י מ�א עליה �היה �י� �ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ע�ה, מצות וז� מעליה; לפרק מצוה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��א�

ע��". �עזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹ��אמר:

נבהל·. וי�יח�� יפרק ע��[לחו�]ולא יקי� א�א ויל�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ז� ע��", �קי� "הק� ��אמר: � עליה מ�א� ויטע� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טע� ולא �רק ולא נבהל, ה�יח� וא� אחרת. ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
��אמר: תע�ה, לא מצות על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אחי�". חמ�ר את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא

אינ�‚. � ה�בר�ת �בית ר�בצת וה�המה �ה�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
היה א� וכ� אבדה. לה�יב מ��א �אינ� ��� ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��א

חכ�]זק� ואינ�[תלמיד ה�איל � ולפרק לטע� �ר�� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
�ט�ר. �ב�ד�, ְְִָלפי

.„� �פ�רק ט�ע� היה ,��� היתה �א�� �ל ה�לל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
חסיד היה וא� חבר�. ��ל ולטע� לפרק ח�ב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
ה�ד�ל, ה��יא היה אפ�� � ה�י� מ��רת לפני� ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָוע��ה
קני� א� �ב� �ל מ�א �חת ר�בצת חבר� �המת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

ע��. וט�ע� ��רק �ה�, ְְִֵֵֵֶַָוכ��צא

�ע�‰. ולטע� לפרק ח�ב � ונפלה וחזרה וטע�, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹ�רק
"הק� �עזב", "עזב ��אמר: �עמי�, מאה אפ�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,

לה�ד� צרי� לפיכ� ע��". �רסה,[ליל�]�קי� עד ע�� ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
ל�'. צרי� 'איני ה��א: �על ל� אמר �� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א

.Âרא�ה מ��ראה� ע��? ולטע� לפרק יתח�ב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי
�פגיעה בפני�]�היא פני� "�י[כראיה נאמר �הרי � ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ

מ��היה חכמי�, �ער� וכ�ה? תפ�ע". "�י ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
א�ה, �לי�י ��ני א�ה ו��י� ו�� מאתי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יניה�
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מ��� מ�רי� �ה� �י על א� � רגלי� חת�כי ִִָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ��מצא�
מ��חלי אחד ��א ס�נה, מ��� אס�רי� א�� הרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטרפה,
�ת��ר: א�ת� צ�לה ��דק�? �יצד ���דק�. עד נ�כ�; ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָעפר

נתח�� לא ה�לי[נתפרק]א� מ�אר נ���ה ולא ה��ר, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ
מ�רי�. א�� הרי �ֲֵֵ�ִָ

נ��רי·. וה�ל�עי�[נקבי]וכ� וה���אי� וענבי� תאני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
�י� �י�תר, �ד�לי� הי� אפ�� � וה�לפפ�נ�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאב�יחי�
�� ��� �ל � ה�לי �ת�� הי� ואפ�� מח�רי�, �י� ְְֲִִִֵֶַַָָָ�ְְִֵ�ל��י�
נ�כ�. �� וכ��צא נח� ��א אס�ר; נ���, ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אס�רי�, א�� הרי � �מנ�ר י��ב עכ�ר א� צ��ר ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפ��

נ�ב. נקב �מק�� ְִִֵֶֶֶָ��א

מ���‚. �ה� אי� ��ה�, העק� ���ל ענב א� ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�אנה
ואינ� ��ילה, וענבי� �אני� אד� א�כל לפיכ�, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ���י;
�תמרה �ר�גרת, ונע�ית ��ב�ה נק�רה �אנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָח���.

מ�ר�ת. ��יה� � ��ב�ה ָ�ְְְֵֶֶָָָנק�רה

י�„. ��א �יו; לת�� דינרי� א� מע�ת ל�� לאד� ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאס�ר
��ל � זעה א� מצרעי�, א� �חי� מ�י �ל יב� רק ְְִִֵֵֶָָָֹ�ֲֵֵֶֶָֹעליה�

ה�ני�. מ�עת ח�� ה�ות, ס� האד� ִִֵֵֶַַַַַָָָָָזעת

�ס‰. אד� י�� לא נגע[כ�]וכ� ��א � �חי� �חת יד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
י�� ולא עסקנ��ת. �ה�די� רע, �ס� א� �מצרע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�יד�
�סע�דה, ע�סק �ה�א �י על א� ה��ה, �חת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָה�ב�יל

ר�אה. אינ� וה�א ה��יק, �בר �� י�ל ְִִֵֶֶַַָָָֹ��א

.Â� ה�נ�� �ת�� א� האתר�ג �ת�� ה��י� ינע� לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכ�
לעבר לאד� אס�ר וכ� וימ�ת. ח��, על אד� י�ל ְְְֲֵַָָָָָֹ�ִֶַָָָֹ��א
וכ� לחר�ה; לה�נס א� רע�ע, ��ר על א� נט�י, קיר ְְֵָ�ְְִִֵֶֶַַַַָָָ�חת
�מק�מ�. לעמד אס�ר ה��נ�ת, מ�אר �א�� ���צא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ל

.Ê�ה� מ�ני ה��יי�, ע� להתיחד ליה�די אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכ�
�גע ��ר�; ע�ה� יתל�ה ולא �מי�. �פיכ�ת על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹח��די�

לימינ� מחזיר� ��ר�, א�[מפנהו]�ג�י �מעלה ע�לי� הי� . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ
למעלה, והג�י למ�ה י�ראל יהיה לא � �ירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹי�רדי�
להמית�. עליו י�ל ��א למ�ה; וה��י למעלה י�ראל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א

י�ח יר�[יכו�]ואל ��א �ל�ל��.[ירוצ�]לפניו, את ְְֶֶַַָָָָָֹֹ�ְְָ

.Á�ה�ר את ל� ירחיב ה�ל�'? א�ה 'לא� �אל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָא�
מרוחק] מקו� לו לע�ו,[יאמר יעקב �הרחיב �דר� ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

�עירה". אדני אל אבא א�ר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��אמר:

.Ë��נתיא �� א� א�א ה��י, מ� רפ�אה ל�ח ְְֲִִִִֵֶַַָָָָאס�ר
�י על וא� ה�י�, מ� להתר�את ואס�ר ��חיה; ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמ���
רפ�אה ל�ח �מ�ר אחריו. י��כ� ��א � מ��� ְִַָָ�ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָ��תיא��
�ג�� מ�ח��, ����� למ�ה א� לבהמה, ה��יי� ְְְִִִִֵֶַַַַָָמ�

�רט�ה שונות]מל�גמה �ל[תחבושות מ�ה היתה וא� ; ְְְְְִִֶַָָָָָ
את עליה ��ח�לי� מ�ה וכל מ���. ל�ח אס�ר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָס�נה,

מה�. מתר�אי� אי� ְְִִֵֵֶַַַָה��ת,

.È,�ל יפה �ל�ני 'ס� ל�: ויאמר ��י, לר�פא ל�אל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹ��מ�ר
מ���. י�ח לא אבל �ע�ה'; וכ� ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹוכ�

.‡È.��יהרג ��א ה�חיד, �ר��ת מה� להס��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואס�ר
להרג�. מתירא �ה�א מ�ני מ�ר, � ח��ב אד� היה ְְְְִִֵֵֶָָָ�ְִָָָָָוא�
ולא מ��� ��פחד �די ח��ב, אד� �ה�א ל��י ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

מ���. להס��ר מ�ר זה הרי � ְְִִֵֶַָ�ְֲֵֶֶַַיהרג��

.·È�מ�חיזי ואי� ה�לחמה, �לי �ל לג�יי� למ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאס�ר
ה�י� את ולא[סכי�]לה� ס�י�, לא לה� מ�כרי� ואי� . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

�בלי� ולא שרשרות]ק�לרי�, �ל[מיני �ל�לא�ת ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
הנ��אה �בר[מהודו]�רזל �ל ולא וארי�ת, ��י� ולא , ְְְִֶַָֹ�ְֲִַָָָָֹ

�ריסי� לה� מ�כרי� אבל לר�י�; נזק �� ,[מגיני�]��� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
להג�. א�א ְֵֵֶֶָָָ�אינ�

.‚Èלי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, למ�ר �אסר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�כ��
ה�דינה, �ני �ל לחיל ה�י� למ�ר �מ�ר לג�י. ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ�ְֵֶ���כר

י�ראל. על מג�י� �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָמ�ני

.„Èה�א� לי�ראל למכר� אס�ר � לג�י למ�ר �אס�ר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ�ל
�מכ�יל�. עברה ע�ברי ידי מח�ק ��מצא מ�ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטי�,
עצה וה�יא� �דבר, ע�ר ה�כ�יל �ל אלא �לבד, אל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ה�גנת �ה�א[נכונה]�אינ� עברה, ע�ברי ידי �ח�ק א� , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
זה הרי � ל�� �אות מ�ני האמת �ר� ר�אה ואינ� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�ר
מכ��ל"; ת�� לא ע�ר, "ולפני ��אמר: תע�ה, �לא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹע�בר

ל�. הה�גנת עצה ל� �� עצה, מ�� ל�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�א

.ÂË��ואפ ר�ע. לעבד א� לג�י, ט�בה עצה לה�יא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָואס�ר
� �ר�ע� ע�מד וה�א מצוה, �בר ��ע�ה עצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלה�יא�
לנב�כדנאצר עצה �ה�יא על א�א �נ�אל נתנ�ה ולא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאס�ר;

על�". י��ר מל�י מל�א, "לה� ��אמר: צדקה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל��

יג ּפרק נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח ¤¤¤¤©¦§©¥§¦הלכֹות

מ�א�‡. �חת ר�בצת �בהמ�� ��ר�, �חבר� ��גע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יתר עליה �היה �י� ל�, הרא�י מ�א עליה �היה �י� �ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ע�ה, מצות וז� מעליה; לפרק מצוה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��א�

ע��". �עזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹ��אמר:

נבהל·. וי�יח�� יפרק ע��[לחו�]ולא יקי� א�א ויל�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ז� ע��", �קי� "הק� ��אמר: � עליה מ�א� ויטע� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טע� ולא �רק ולא נבהל, ה�יח� וא� אחרת. ע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
��אמר: תע�ה, לא מצות על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אחי�". חמ�ר את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא

אינ�‚. � ה�בר�ת �בית ר�בצת וה�המה �ה�, ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
היה א� וכ� אבדה. לה�יב מ��א �אינ� ��� ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמ��א

חכ�]זק� ואינ�[תלמיד ה�איל � ולפרק לטע� �ר�� �אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
�ט�ר. �ב�ד�, ְְִָלפי

.„� �פ�רק ט�ע� היה ,��� היתה �א�� �ל ה�לל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה
חסיד היה וא� חבר�. ��ל ולטע� לפרק ח�ב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
ה�ד�ל, ה��יא היה אפ�� � ה�י� מ��רת לפני� ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָוע��ה
קני� א� �ב� �ל מ�א �חת ר�בצת חבר� �המת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

ע��. וט�ע� ��רק �ה�, ְְִֵֵֵֶַָוכ��צא

�ע�‰. ולטע� לפרק ח�ב � ונפלה וחזרה וטע�, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹ�רק
"הק� �עזב", "עזב ��אמר: �עמי�, מאה אפ�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,

לה�ד� צרי� לפיכ� ע��". �רסה,[ליל�]�קי� עד ע�� ְְְְִִִִִַַַָָָָָ
ל�'. צרי� 'איני ה��א: �על ל� אמר �� א� ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א

.Âרא�ה מ��ראה� ע��? ולטע� לפרק יתח�ב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי
�פגיעה בפני�]�היא פני� "�י[כראיה נאמר �הרי � ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ

מ��היה חכמי�, �ער� וכ�ה? תפ�ע". "�י ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
א�ה, �לי�י ��ני א�ה ו��י� ו�� מאתי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�יניה�
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יתר מ��� רח�ק היה �מיל; �מחצה מ�בעה אחד ְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ה�א
ל�. זק�ק אינ� ִֵֶָמ�ה,

.Ê� עליו לטע� אבל �ח��. ע�� לפרק ה��רה מ� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד ע�� ��ד�ה ��עה וכ� �כר�; ונ�טל מצוה, ז� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

�כר. ל� י� ְֵַָָָ�רסה,

.Áי� על א� � מ�א� �חת רב�צה חבר� �המת ְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה, ולטע� מעליה לפרק מצוה ע��, ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�אי�
�� א� מק��. מ�ל � �קי�" "הק� �עזב", "עזב ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ��אמר:
וי�ב והל� ,�� ה�המה �על היה �א� "ע��"? נאמר ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָל�ה
רצית א� מצוה, ועלי� 'ה�איל :�� ��גע לזה ואמר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָל�
וא� "ע��". ��אמר: �ט�ר, זה הרי � �רק' לב��, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹלפרק
לב��. ולטע� לפרק ח�ב ח�לה, א� זק� ה�המה �על ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹהיה

.Ëמח�ר ה��י היה א� � י�ראל �ל וה��א ה��י ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�המת
ולטע�, לפרק ח�ב לאו, וא� ל�; זק�ק אינ� �המ��, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
י�ראל, �ל ה�המה היתה א� וכ� י�ראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ���
י�ראל. צער מ��� ולטע�, לפרק ח�ב � ��י �ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה��א�י
א�א �ה� לה��ל ח�ב אינ� � �מ�א� ה��י �המת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה .[שנאה]מ��� ִֵָ

.È�מה אחד �ל �רגליו �[מהחמורי�]ח�רי� רע�ע�ת ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האי�, נפל מעליו; ולעבר להק�י� ר�אי� חבריו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאי�

מעליו. לעבר ֲִֵַַָָָֹר�אי�

.‡È�ה�ר �דחק� ר�כב, ואחד טע�� אחד לדר�היה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחדצרה] טע�� אחד ה�ע��. מ�ני הר�כב את מעבירי� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד רכ�ב אחד ה�ע��. מ�ני הריק� את מעבירי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריק�,
טע�ני�, �ניה� הרכ�ב. מ�ני הריק� את מעבירי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריק�,

�יניה�. ��רה ע��י� � ריקני� �ניה� רכ�בי�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ�ניה�

.·È,�ז� ז� �פ�גע�ת ��הר ע�בר�ת �הי� ספינ�ת ��י ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכ�
אחר ז� עבר� וא� ט�בע�ת, אחת �בת ��יה� ע�בר�ת ְְְְְְִִֵֶַַַַַָא�
�ב�הה �מעלה ע�לי� �הי� גמ�י� �ני וכ� ע�בר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָז�
וא� נ�פלי�, אחת �בת �ניה� ע�ברי� א� �זה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�פגע�
ו�אינ� טע�נה ע��י�? ה� �יצד � ע�לי� זה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�זה
קר�בה ה�ע�נה; מ�ני טע�נה �אינ� ��חה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָטע�נה,

מוצא�]�רח�קה קר�בה.[לנמל �אינ� מ�ני קר�בה ��חה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ה�איל � טע�נ�ת ��יה� קר�ב�ת, ��יה� א� רח�ק�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶ��יה�
זה �כר מעל�ת וה� �יניה�, ��רה ה�ל אחד, �דחק ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ְוכ��
עמית�". ���ט "�צדק נאמר: �� וכ��צא �בזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלזה.

.‚Èרק� ואחד מ�א�, �חת ר�ב� אחד � ��ני� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��גע
��ח�ה לפרק מצוה � ע�� ��טע� מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
�ברי� ��ה ט�ע�. �� ואחר ח�י�, �עלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ���
אבל א�הבי�; �ניה� א� ��נאי� �ניה� ��הי� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָאמ�רי�?
ה��נא ע� לטע� מצוה � א�הב ואחד ��נא אחד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�

הרע. יצר� את לכ� �די ְְְִִֵֶַָָָֹ�ח�ה,

.„Èמא��ת לא מ��ראל, ה�א � ���רה ��אמר �ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה��נא
וה�ת�ב מ��ראל, ��נא לי�ראל יהיה והיא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהע�ל�.
�ג�� חכמי�, אמר� �לבב�"? אחי� את ת�נא "לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹא�מר
זה הרי � חזר ולא �� והתרה עברה, �עבר לב�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ראה�
על וא� מר�ע�. ויחזר ���בה ��ע�ה עד ל�נא�, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצוה
� �מ�א� נבהל מצא� א� � ���בה ע�ה לא �עדי� ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ�י

��א למ�ת; נ�טה י�יח�� ולא ע��, ולטע� לפרק ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
הק�ידה וה��רה ס�נה, לידי ויב�א ממ�נ�, ��ביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָי��הה
�ה� מאחר צ�יקי�, �י� ר�עי� �י� י�ראל, נפ��ת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
אליה�, "אמר ��אמר: ה�ת, �ע�ר �מאמיני� ה' אל ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנלוי�
א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ה' נא� אני ְְֱִִִִֶָָָֹֹ�ְֲִַחי

וחיה". מ�ר��, ר�ע ְְְִַָָָָ���ב

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�ני� �רקיו, �מני� ��י, �עזרת ע�ר אחד ספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָנגמר
הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה ממ��, נזקי הלכ�ת ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָו��י�:
ע�ר �מ�נה ואבדה, �זלה הלכ�ת �רקי�; ��עה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָ�נבה,
ר�צח הלכ�ת �רקי�; �מ�נה �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�רקי�;

�רקי�. ע�ר �ל�ה נפ�, ְְְִִֶֶַָָָָֹ��מירת

שני יו�
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מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָי�
(ב) �ממ�ר; מ�ח �י� (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
��א (ד) �דברי�; י�נה ��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹֹ��א
�בא�ר �דברי�. י�נה� ��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹי�נה

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

עדי�.‡. עליה� העיד� ואפ�� �דברי�, נקנה אינ� ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה��ח
'עבד ל�', מ�כר אני זה 'יי� ל�', מ�כר אני זה '�ית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ�יצד?

ה�מי� �פסק� ל�', מ�כר אני מחיר]זה ורצה[וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ
ואמר� 'מכר�י', ואמר ה��כר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָה��קח
זה הרי � זה' ו��קח זה ��כר עדי� עלינ� 'הו� ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדי�:
וכ� מע�ל�. �ברי� �יניה� היה לא �כא�� כל��, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינ�

�מק�ל�. מ�נה ְְְֵַַָָָ�נ�ת�

�ה�·. נקנה �ה�א מ�ברי� �אחד ה��ח נקנה א� ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל
מה� אחד ואי� �לל; עדי� צריכי� ואינ� ה��קח, קנה �ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.�� לחזר ֲַָֹיכ�ל

מ�ל�ה‚. �אחד נקנית ה�רקע ה��ח? י�נה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�ה
בחזקה. א� ב�טר, א� �כס�, � ְְְֲִִֶֶַָָָָדברי�

ל�„. ונת� �דה, א� �ית ל� מכר �כס�? ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד
�אי� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ��ה קנה. � ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�מי�
�טר לכ�ב ��ר�� �מק�� אבל ה�טר; את ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ��תבי�
נקנית קרקע ואי� ה�טר. את ��כ�ב עד קנה לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמכר,

�ר�טה. מ�וה ְְִֶָָָ�פח�ת

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אקנה,‰. �כס� אקנה, רציתי 'א� ואמר: ה��קח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ק��, זה הרי � זה �נאי על ה�ס� ונת� אקנה', ��טר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָא�
יכ�ל וה��קח ה�נאי; מ�ני �� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹואי�
�זה. ה��כר התנה א� וכ� ה�טר. את ��כ�ב עד �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלחזר

.Â�יו� � ל�' �יתי וי�נה לפל�ני מנה ��' לחבר�: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
ערב. מ�י� ה�ית קנה ִִִֵֶַַַָָָָ��ת�,

.Êעל א� החר� על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ�יצד
�ה�יע �יו� � ל�' מכ�רה '�די ל�', נת�נה '�די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
וא� �לל, עדי� �� �אי� �י על א� קנה; ליד�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�טר
אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל��. �וה ה�טר �אי� �י ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

רעת� מ�ני �דה� למכור]�מ�כר ��אר[שמעוניי� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפ�� ליד�, מכר �ל ה�טר �ה�יע �י על א� � ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקע�ת

ה�מי�. את ���� עד קנה לא � עדי� �� ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

.Áא�תו נת� א� �דה, א� �ית ל� מכר �חזקה? ֲִֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
וה�א �ה�א, �ל פר� א� גדר א� ��על �יו� � ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קנה. זה הרי � �מע�יו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ���עיל
ה��ת�, א� ה��כר �פני ��א אבל ה��כר; �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��החזיק
� החזיק א� �� ואחר �קנה'; חזק 'ל� ל�: ��אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

ה�עלי�. �פני �אינ� �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ëזה הרי � ה�פ�ח את ל� �מסר לחבר�, �ית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוה��כר
�פני �אינ� �י על א� �קנה', חזק 'ל� ל�: �אמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�מי
�יו� � ה��ר את ה��כר וכ� יקנה. �כ��חזיק, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�עלי�;

�לי� ל� שלו]��סר 'ל�[הדלי ל�: �אמר �מי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
יקנה. �כ��חזיק, �קנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È,חצר א� �ית ��כר �ג�� קנה? �נעילה ה�חזיק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
� �פתח� וחזר ה�תח את ה��קח ונעל �ת�ח, ה�תח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
ה��עיל. ���� �� נ���� �הרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

..‡Èהיה� �ג�� קנה? �ה�א �ל �גדירה ה�חזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד
�ה�א �ל עליו וה�סי� �נחת, ל� ע�לי� והי� �דר, ��ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
הרי � �דחק א�א ל� ע�לי� �אי� ונמצא לע�רה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�לימ�
�� נכנסי� והי� �רצה �� היתה א� וכ� וקנה. ה�עיל, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָזה
נכנס ה�כנס ��מצא עד �ה�א �ל �� והרחיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ�דחק,

וקנה. ה�עיל, הרי � ְְֲִֵֶַָָ�רוח

.·Èצר�ר ��כ[אב�]נת� �ג�� ל�דה,וה�עיל, ה�י� �� ר ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ל�דה ה�י� �נטילת� ��תח �ג�� וה�עיל, צר�ר נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָא�

�זה. ���צא �ל וכ� קנה. זה הרי �ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èמ�נה� ל� ��תנ� א� �דה�, �צד לחבר� �דה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��כר
ה�צר את ��� �יו� הגבול]� אדמת את ��י[השווה ��י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�� הל� א� אבל קנה. אחת, ��דה ��יה� ונע�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ד�ת
�ביל וא� �ל��; מ�עיל זה ה��� אי� �לרח��, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלאר��
�ה���. קנה לה���, ונע�ה ה�איל � ל� מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָ�רמי�

.„Èהיה א� �ה��כ�? ��קנה ה�ר� רחב �ע�ר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכ�ה
�צ��; רגל וי�יח רגל ��ג�י� �די קנה �מחיצ�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמס��
רא�� על ��היה �די �רחב קנה מחיצ�ת, �� אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוא�

.�� וי�ב �ריגי� �ל ְֲִִִִֶָָָֹחבילה

.ÂËצחיח ה�רקע �דירה[יבש]היתה לא �� �אי� סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
א�ת� ���נה החזקה הרי � זריעה �ת ואינ� �רצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא

�זה וכ��צא ,�� ה�המה העמדת א� ה�ר�ת, �טיחת ,��ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ה��מי�. ְְִִַַָמ�אר

.ÊË�נר א� �זרע� ה��קח �� ונכנס לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��כר
זמר�[חרש] א� האיל� �ר�ת �אס� א� ענפי�], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואי� החזיק; �הרי קנה, זה הרי � א�� �דברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ���צא
�ל סל ה��כר אס� א� וכ� .�� לחזר יכ�ל מה� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד
��ה �הרי �חזקה, מ�ד ל�קח קנה � ל��קח ונת� ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
.��� �ר�תיה ונע�� �מ�ר, קני� ז� �דה ל� �הקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע��

.ÊÈ�ע ���נה ה�א ��טר א�א �חזקה, ק�נה אינ� ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה��י
�ג�י, ה�א הרי � ה��י מחמת ה�א וי�ראל ה�ס�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתינת
ה�א הרי � ל�רקע ה�ח�ר �ל ��טר. א�א ק�נה ְֲֵַַַָ�ְְְִֵֶֶַָָָואינ�
צרי� אינ� וא� בחזקה; א� �ב�טר �כס� ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�קרקע,
�מ�לטלי� זה הרי � לה�צר הע�מד�ת ענבי� �ג�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָל�רקע,

א�ניה. לה� וי� ְְִִֵֶָָָָלקנ�ה,

.ÁÈ�� � �בחזקה �ב�טר �כס� נקנית �ה�רקע ���ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א� לב��, ��טר א� לב��, �כס� נקנית ה�רקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ�כיר�ת

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ�חזקה;

.ËÈ�יו� � מדינ�ת �ע�ר �ד�ת ע�ר לחבר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��כר
הר מה� אחת היתה ואפ�� .��� קנה מה�, �אחת ְֲִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ�החזיק

מצ�לה וה�נ�ה ��מי�[עמק]�ב��, אינה ז� ��מי� �הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה�אר. קנה מה�, �אחת �החזיק �יו� כ� �י על א� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָז�

.Îלא א� אבל .��� �מי ��ת� אמ�רי�? �ברי� ֲִָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַַָָ��ה
הי� א� לפיכ� מע�תיו; �נגד א�א קנה לא ,��� �מי ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ְֵַָנת�
�החזיק �יו� � ��כיר�ת וכ� .��� קנה �מ�נה, ְְְִִִֵֵֶֶָָ�ְַַָָָָֹה�ל
מקצת הי� ה�כיר�ת. זמ� �ל ��� קנה מה�, ְְְִִַַָָָָ�ְֵֶַַָָ�אחת
�י� �החזיק �יו� � ��כיר�ת �מקצת� �ממ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�רקע�ת

ה�ל. קנה ��כ�רה, �י� ְְֵַַַָָָָֹ��כ�רה

ב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�כס�‡. ונקנה לקנ�ה, �קרקע ה�א הרי � �נעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחז א� קה.�ב�טר ְֲִַָָָ

�דר�·. �� ������ עבדי�? �קני� החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
א� מנעל�, ל� ה�יר �יצד? ר��. �פני �עבדי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ������י�
ה�רח�, לבית אחריו �ליו �ה�לי� א� מנעל�, ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�הנעיל
את הג�י� א� הל�י��, א� �רד�, א� סכ�, א� �הפ�יט�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָא�

קנה�. העבד, את הרב הג�י� א� וכ� קנה; � ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָר��

אצל�‚. והביא� כרחו]�קפ� �העבדי�[בעל קנה�; � ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ
א� אצל�, �בא לעבד קרא א� אבל �ז�. �מ�יכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקני�
� אצל� והל� ה��קח', אצל 'ל� הרא���: ר�� ל� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אמר
�מ� �� י���� א� �תקיפה, ��מ�כ�� עד קנה; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא
ל�: ��אמר צרי� הרב, �פני ��א �� החזיק וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ארנ�.

�קנה'. חזק ְֲֵֵֵ'ל�

�דברי�„. א�ת� וק�ני� �בהמה, ה�א הרי � קט� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
העבדי�; �ה� ���ני� �בדברי� ה�המה �ה� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ני�

�קפ�. ��א �י על א� �מ�יכה, נקנה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹלפיכ�

על‰. א� �מ�יכה; נקנית � ��ה �י� ��ה �י� ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה�המה,
מ�ני להג�י�, הצריכ�ה� לא א�ת�, להג�י� �אפ�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י
�כל ק�ני� וההג�הה, קנה. הג�י�, וא� �אר�. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��תח�טת
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אקנה,‰. �כס� אקנה, רציתי 'א� ואמר: ה��קח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ק��, זה הרי � זה �נאי על ה�ס� ונת� אקנה', ��טר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָא�
יכ�ל וה��קח ה�נאי; מ�ני �� לחזר יכ�ל ה��כר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹואי�
�זה. ה��כר התנה א� וכ� ה�טר. את ��כ�ב עד �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלחזר

.Â�יו� � ל�' �יתי וי�נה לפל�ני מנה ��' לחבר�: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
ערב. מ�י� ה�ית קנה ִִִֵֶַַַָָָָ��ת�,

.Êעל א� החר� על א� ה�יר על ל� �תב ��טר? ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ�יצד
�ה�יע �יו� � ל�' מכ�רה '�די ל�', נת�נה '�די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
וא� �לל, עדי� �� �אי� �י על א� קנה; ליד�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�טר
אמ�רי�? �ברי� ��ה �ל��. �וה ה�טר �אי� �י ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

רעת� מ�ני �דה� למכור]�מ�כר ��אר[שמעוניי� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפ�� ליד�, מכר �ל ה�טר �ה�יע �י על א� � ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקע�ת

ה�מי�. את ���� עד קנה לא � עדי� �� ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

.Áא�תו נת� א� �דה, א� �ית ל� מכר �חזקה? ֲִֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
וה�א �ה�א, �ל פר� א� גדר א� ��על �יו� � ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמ�נה
אמ�רי�? �ברי� ��ה קנה. זה הרי � �מע�יו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ���עיל
ה��ת�, א� ה��כר �פני ��א אבל ה��כר; �פני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��החזיק
� החזיק א� �� ואחר �קנה'; חזק 'ל� ל�: ��אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹצרי�

ה�עלי�. �פני �אינ� �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ëזה הרי � ה�פ�ח את ל� �מסר לחבר�, �ית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוה��כר
�פני �אינ� �י על א� �קנה', חזק 'ל� ל�: �אמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�מי
�יו� � ה��ר את ה��כר וכ� יקנה. �כ��חזיק, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�עלי�;

�לי� ל� שלו]��סר 'ל�[הדלי ל�: �אמר �מי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
יקנה. �כ��חזיק, �קנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È,חצר א� �ית ��כר �ג�� קנה? �נעילה ה�חזיק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�יצד
� �פתח� וחזר ה�תח את ה��קח ונעל �ת�ח, ה�תח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
ה��עיל. ���� �� נ���� �הרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

..‡Èהיה� �ג�� קנה? �ה�א �ל �גדירה ה�חזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�יצד
�ה�א �ל עליו וה�סי� �נחת, ל� ע�לי� והי� �דר, ��ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
הרי � �דחק א�א ל� ע�לי� �אי� ונמצא לע�רה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�לימ�
�� נכנסי� והי� �רצה �� היתה א� וכ� וקנה. ה�עיל, ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָזה
נכנס ה�כנס ��מצא עד �ה�א �ל �� והרחיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ�דחק,

וקנה. ה�עיל, הרי � ְְֲִֵֶַָָ�רוח

.·Èצר�ר ��כ[אב�]נת� �ג�� ל�דה,וה�עיל, ה�י� �� ר ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ל�דה ה�י� �נטילת� ��תח �ג�� וה�עיל, צר�ר נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָא�

�זה. ���צא �ל וכ� קנה. זה הרי �ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èמ�נה� ל� ��תנ� א� �דה�, �צד לחבר� �דה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��כר
ה�צר את ��� �יו� הגבול]� אדמת את ��י[השווה ��י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�� הל� א� אבל קנה. אחת, ��דה ��יה� ונע�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�ד�ת
�ביל וא� �ל��; מ�עיל זה ה��� אי� �לרח��, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלאר��
�ה���. קנה לה���, ונע�ה ה�איל � ל� מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָ�רמי�

.„Èהיה א� �ה��כ�? ��קנה ה�ר� רחב �ע�ר ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכ�ה
�צ��; רגל וי�יח רגל ��ג�י� �די קנה �מחיצ�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמס��
רא�� על ��היה �די �רחב קנה מחיצ�ת, �� אי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוא�

.�� וי�ב �ריגי� �ל ְֲִִִִֶָָָֹחבילה

.ÂËצחיח ה�רקע �דירה[יבש]היתה לא �� �אי� סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
א�ת� ���נה החזקה הרי � זריעה �ת ואינ� �רצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא

�זה וכ��צא ,�� ה�המה העמדת א� ה�ר�ת, �טיחת ,��ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ה��מי�. ְְִִַַָמ�אר

.ÊË�נר א� �זרע� ה��קח �� ונכנס לחבר�, �דה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה��כר
זמר�[חרש] א� האיל� �ר�ת �אס� א� ענפי�], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואי� החזיק; �הרי קנה, זה הרי � א�� �דברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ���צא
�ל סל ה��כר אס� א� וכ� .�� לחזר יכ�ל מה� ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד
��ה �הרי �חזקה, מ�ד ל�קח קנה � ל��קח ונת� ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
.��� �ר�תיה ונע�� �מ�ר, קני� ז� �דה ל� �הקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע��

.ÊÈ�ע ���נה ה�א ��טר א�א �חזקה, ק�נה אינ� ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָה��י
�ג�י, ה�א הרי � ה��י מחמת ה�א וי�ראל ה�ס�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנתינת
ה�א הרי � ל�רקע ה�ח�ר �ל ��טר. א�א ק�נה ְֲֵַַַָ�ְְְִֵֶֶַָָָואינ�
צרי� אינ� וא� בחזקה; א� �ב�טר �כס� ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�קרקע,
�מ�לטלי� זה הרי � לה�צר הע�מד�ת ענבי� �ג�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָל�רקע,

א�ניה. לה� וי� ְְִִֵֶָָָָלקנ�ה,

.ÁÈ�� � �בחזקה �ב�טר �כס� נקנית �ה�רקע ���ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א� לב��, ��טר א� לב��, �כס� נקנית ה�רקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ�כיר�ת

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ�חזקה;

.ËÈ�יו� � מדינ�ת �ע�ר �ד�ת ע�ר לחבר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��כר
הר מה� אחת היתה ואפ�� .��� קנה מה�, �אחת ְֲִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵֶֶֶַַָָ�החזיק

מצ�לה וה�נ�ה ��מי�[עמק]�ב��, אינה ז� ��מי� �הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה�אר. קנה מה�, �אחת �החזיק �יו� כ� �י על א� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָז�

.Îלא א� אבל .��� �מי ��ת� אמ�רי�? �ברי� ֲִָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַַָָ��ה
הי� א� לפיכ� מע�תיו; �נגד א�א קנה לא ,��� �מי ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ְֵַָנת�
�החזיק �יו� � ��כיר�ת וכ� .��� קנה �מ�נה, ְְְִִִֵֵֶֶָָ�ְַַָָָָֹה�ל
מקצת הי� ה�כיר�ת. זמ� �ל ��� קנה מה�, ְְְִִַַָָָָ�ְֵֶַַָָ�אחת
�י� �החזיק �יו� � ��כיר�ת �מקצת� �ממ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�רקע�ת

ה�ל. קנה ��כ�רה, �י� ְְֵַַַָָָָֹ��כ�רה

ב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�כס�‡. ונקנה לקנ�ה, �קרקע ה�א הרי � �נעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחז א� קה.�ב�טר ְֲִַָָָ

�דר�·. �� ������ עבדי�? �קני� החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מה
א� מנעל�, ל� ה�יר �יצד? ר��. �פני �עבדי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ������י�
ה�רח�, לבית אחריו �ליו �ה�לי� א� מנעל�, ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�הנעיל
את הג�י� א� הל�י��, א� �רד�, א� סכ�, א� �הפ�יט�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָא�

קנה�. העבד, את הרב הג�י� א� וכ� קנה; � ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָר��

אצל�‚. והביא� כרחו]�קפ� �העבדי�[בעל קנה�; � ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ
א� אצל�, �בא לעבד קרא א� אבל �ז�. �מ�יכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקני�
� אצל� והל� ה��קח', אצל 'ל� הרא���: ר�� ל� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אמר
�מ� �� י���� א� �תקיפה, ��מ�כ�� עד קנה; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלא
ל�: ��אמר צרי� הרב, �פני ��א �� החזיק וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ארנ�.

�קנה'. חזק ְֲֵֵֵ'ל�

�דברי�„. א�ת� וק�ני� �בהמה, ה�א הרי � קט� ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
העבדי�; �ה� ���ני� �בדברי� ה�המה �ה� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���ני�

�קפ�. ��א �י על א� �מ�יכה, נקנה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹלפיכ�

על‰. א� �מ�יכה; נקנית � ��ה �י� ��ה �י� ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה�המה,
מ�ני להג�י�, הצריכ�ה� לא א�ת�, להג�י� �אפ�ר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י
�כל ק�ני� וההג�הה, קנה. הג�י�, וא� �אר�. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��תח�טת
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א� �סמטה, א�א �� ק�ני� אי� ה��יכה, אבל ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמק��.
ולא הר�י�, �ר��ת �� ק�ני� ואי� �ניה�; �ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�חצר

�ניה�. �ל �אינ� ְְֵֵֵֶֶֶָָ�חצר

.Â�א ל�מר צרי� אי� �מ�יכה? ה�המה את ק�ני� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
א�א ��נה; ,�� והלכה עליה �רכב א� והלכה ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמ�כ�

�ה�י�� א� �באה, ל� קרא אותה]אפ�� �מ�ל[הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ
��מ�� וה�א קני�; ורגל, יד �עקרה �יו� � לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה
צרי� � ה�עלי� �פני ��א מ�� א� אבל ה�עלי�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�פני

�קנה'. מ�� 'ל� ��מ��: קד� ל� ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹ��אמר

.Êסר�� �יו� � �מ�נה ל� ��תנ� א� לחבר�, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
וה�ל העדר �רא� המה�כת ה�המה והיא מ���כית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹל�
�קנה': 'מ�� ל� ל�מר צרי� אי� � אחריה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹנמ�כי�
וכיו� �קנה'. מ�� 'ל� ל�: �אמר �מי ז�, �המה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ��סירת
�פניו. ��א ���� �י על א� קנה�, � העדר ל� ����ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

.Áוכ��צא ותקנה', 'חזק א� ותקנה', 'מ�� לחבר�: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהא�מר
���מע קנה; לא � החזיק א� �מ�� והל� א��, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�דברי�
א� ה��כר צרי� א�א ל�. הקנה לא ועדי� לה�א', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'�קנה
וכ��צא �קנה', 'חזק א� �קנה', 'מ�� ל�: ל�מר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹה��ת�
יחזיק. א� ��מ�� �עת ע�ה ��קנה ���מע� א��, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�דברי�

.Ëלאחר א�א תקנה ולא ז�, �רה 'מ�� לחבר�: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהא�מר
מעכ�ו 'קנה ל�: אמר וא� קנה. לא � �מ�� י��', ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�ל�י�
�אג� ע�מדת היתה ואפ�� קנה, � י��' �ל�י� ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ�לאחר

מרעה] על[מקו� מע�ה �הקנה �מ� ��ה �ל�י�; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ�י��
מנת', 'על הא�מר וכל ה�ני�. נתק�� � ה�נאי נע�ה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָ�נאי,

'מעכ�ו'. ְְֵֵַָ�א�מר

.È:�ל ואמר �מ�נה, ל� נתנ� א� לחבר�, �המה ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָה��כר
א� � ק�ני�' אד� ��ני �דר� א�ת� הג�י�,'קנה א� מ�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לא �בעיר, קנה; ��דה, א� � עליה רכב א� אבל ֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹקנה.
�עיר. לר�ב אד� �ני �ר� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹקנה,

.‡È�א �עיר, לר�ב ��ר�� ח��ב אד� היה א� ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ�,
�י�תר מזלזל עצמי]אד� ער� על[ללא מק�יד �אינ� ְָָ�ְְְִֵֵֶַַָ

ה�המ�ת �ג��ל המט�לי� �ג�� ר�כב, �עיר ְְְְְִִִִֵֵַַַָה��כ�
הר�י� �ר��ת �היה א� א�ה, �היתה א� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָוהעבדי�,
וה�א �רכיבה; ק�נה זה הרי � �� ��חקי� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָ�הר�י�

.�� ְֵֶַ��ה��
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נקני�‡. � ה��לטלי� �ל �אר ואחד ה�המה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד
אחד ואי� קנה, � ה�ע�ת את �מ�נת� ��רה; �י� ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מע�ת,
ה��לטלי� י�נ� ��א ��נ� חכמי� אבל .�� לחזר יכ�ל ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמה�
להג�י�. �ר�� �אי� �בר �מ�יכת א� �הג�הה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א

וע�ה·. �ה�, וכ��צא ���� א� עצי� המק�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
טע�� נקנה[מטע�]מה� אינ� � להג�יה� אפ�ר �אי �ד�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

וכ� ע�. ע� �להג�יה� האגד לה�יר אפ�ר �הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מ�יכה,
א� �ל�לי� �ל ה�ע�� היה א� אבל �זה. ���צא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל
יכ�ל אחד �אי� �ד�ל והיה �ה�, וכ��צא ��קדי� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאג�זי�
ית�רד י�יר�, �א� �מ�יכה; נקנה זה הרי � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהג�יה�

�ה�. ���צא �ל וכ� �ד�ל. טרח �� ל� ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹויהיה

�מ�יכת�‚. וי� להג�יה�, אפ�ר ואי ה�איל � ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָה�פינה
הצריכה� לא � לר�י� א�א נמ�כת ואינ� �ד�ל, �ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹטרח
וא� �זה. ���צא �ל וכ� �מסירה; נקנית א�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�יכה,
עד ה�פינה, ק�נה אינ� � �קנה' מ�� 'ל� ה��כר: ל� ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאמר
�הרי ;�� �היתה ה�ק�� מ�ל וי�ציאנה ��� ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְִֶֶָ��מ�כ�ה

�מ�יכה. א�א זה יקנה ��א ה��כר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהק�יד

��ת�„. �י על א� � מ�לטלי� �ה��קח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנמצאת
עד ,�� לחזר יכ�ל ה��כר וכ� ;�� לחזר יכ�ל ה�מי�, ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹֹ�ל
ה��כר ימסר א� הג�הה, �� �אינ� �בר ימ�� א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��ג�י�,
מ�� א� �הג�י�, וכיו� לה���. �ר�� �אי� �בר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל��קח
�ר�� �אי� �בר ל� נמסר א� להג�י�, �ר�� �אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�בר
וכ�פי� ;�� לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד ואי� קנה, � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלה���

ה�מי�. את ל�� ה��קח ִִֵֵֶֶַַַָאת

��א‰. �זרה, �מ�לטלי�? זה �בר חכמי� ��נ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָול�ה
�ג�� �אנס, יאבד ���ח�� וקד� החפ�, �מי ה��קח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹי��
יהיה א� �נטל�ה�; לסטי� �א� א� ונ�ר�, �לקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ��פלה
לפיכ� י�יל�. ולא ה��כר יתמהמ� ה��קח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹ�ר��ת
וי�יל �����ל �די ה��כר, �ר��ת חכמי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעמיד�ה�

ל���. ח�ב יהיה אבד, �א� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהחפ�,

.Â�קד ונאנס ה��ח �מי נת� �א� א�מר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנמצאת
את לי החזר א� מ�חי לי ��' ה��קח: ל� ואמר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���ח��,
היה ולא �אנס, �אבד עדי� ��� �י על וא� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמע�תי',
מחזיר זה הרי � זה �דבר נתר�ל ולא לה�יל� �ח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ���כר
היה א� לפיכ�, מ�יכה. חכמי� ��נ� �הרי ה�מי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָאת
לא ל��כר, מ��ר ה�מ�ר החפ� �� ��� ל�קח �ל ְֵַָֹ�ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ית�
ה��קח �ר��ת ה��ח �הרי מ�יכה; חכמי� ל� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ��נ�
מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � ה�מי� את �מ��ת� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�א,

��.יכ�ל לחזר ֲַָֹ

.Ê�ה�מ�רי ה��לטלי� �א�ת� ה�ק�� את ה��כר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכ�
על וא� ;�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� קנה, � �� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מ�חי�
נע�ה �הרי ל�, נמסר� ולא מ�� ולא הג�י� ��א ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�י
א� �כס� נקנית קרקע ��כיר�ת �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ר��ת�.

בחזקה. א� ְֲִַָָָב�טר

.Áה�רקע ��נה �יו� � �אחד �מ�לטלי� קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�קנה
�י� ע�ה�; ה��לטלי� נקנ� בחזקה, א� ב�טר א� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כס�
ונת� ה��לטלי� ��כר �י� �מ�נה, א� �מכר �ניה� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�הי�
��נה �יו� � ה��לטלי� ונת� ה�רקע ��כר �י� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רקע,

ה��לטלי�. קנה ְְְִִַַַַַָָה�רקע,

.Ë�צב�רי ה��לטלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ��ה
��אמר צרי� אחר, �מק�� הי� א� אבל קרקע; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ�א�ת�
הי� אפ�� ה�רקע'. ��י על ה��לטלי� 'קנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָל�:
��י על א�ת� 'קנה ל�: ואמר אחרת, �מדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה��לטלי�
וא� ה��לטלי�, נקנ� ה�רקע, ��נה �יו� � �ל�נית' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָקרקע
על 'קנה ל�: אמר לא וא� �ת�כ�; צב�רי� �אינ� �י ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
�ל ��� על ק�ני� �ה�א, �ל וקרקע קנה. לא קרקע', ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ��י

��רצה. ְְְִִִֶֶַמ�לטלי�

.Èי� על א� � לאחר וה��לטלי� לאחד ה�דה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה
והחזיק ה�רקע', ��י על ה��לטלי� 'קנה ל�: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ�אמר
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�פ�� וא� ה��לטלי�. ה�ני קנה לא � ��רקע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהאחד
�הרי מ�ד�, א�ת� מ�ציאי� אי� � ה�קנה �� �חזר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
.��� על א�� ��קנ� ה�רקע חבר� ��נה אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�פ��

.‡Èלא �עבדי�, החזיק � �אחד וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�קנה
עד העבדי�, קנה לא ��רקע�ת, החזיק ה�רקע�ת. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה
'קנה ל�: �אמר �י על וא� ה�רקע; �ת�� ע�מדי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ��הי�
� �ת�כ� ��הי� עד קנה לא ה�רקע', �ב על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹעבדי�

עצמ�. לדעת מה�� ְְְֵֶֶֶַַַַָ�העבד

.·È,�ה��לטלי מ�� � �אחד �מ�לטלי� עבדי� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�קנה
ה��לטלי�, קנה לא � �עבדי� החזיק העבדי�. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
��היה וה�א העבד; �ב על ה��לטלי� הי� �� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�א

לה��. יכ�ל אינ� �הרי ְֲֵֵֵֶַָָ�פ�ת,

.‚Èי� על א� � �אחד ��� �על וכלי� �המה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קנה
��ג�יה, עד �עליה; ה�לי� קנה לא �קני�, ה�המה ����ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ה�המה � להג�י� �ר�� אי� א� עצמ� ה�לי� ימ�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹא�
לבעליה. קנ�י ��ת�כ� מה ואי� היא, המתה�כת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חצר
�עליה. �לי� א� קנה �פ�תה, ה�המה היתה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ�,

.„È� �עליה' �לי� �קנה ז� �המה 'מ�� ה�קנה: ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ���כ� �י על א� ה�המה, ��� ל� הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�איל
עצמ�. ה�לי� ��מ�� עד �עליה, �לי� קנה לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹכפ�תה,

.ÂË� לאחד ��� ה�רעי� והי� לאחד, נק�ב עצי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,���� �יו� � ה�רעי� לבעל העצי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמ�. ��רעי� ��חזיק עד קנה, לא � העצי� לבעל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�רעי�

.ÊËלאחד ה�ל והקנה לאחד, ��� וה�רעי� העצי� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
העצי� א� ה�רעי�, לקנ�ת �עצי� החזיק קנה;� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

�אי� 'נכסי� ��נ�: היא וז� העצי�. קנה ��רעי�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהחזיק
אחרי�ת', לה� ��� נכסי� ע� נקני� אחרי�ת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלה�
המח�ר וכל �אר�, �זר�עי� נק�ב ��עצי� ָ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�רעי�

��ארנ�. �מ� �קרקע, � ְְְְְֵֶַַַַַַל�רקע

.ÊÈ�ואינ �בצ�ר, ה�א הרי � לה�צר הע�מד ��ל �ארנ�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�בר
ה��לטלי�. �ה� ��קני� �ברי� ��אר א� �הג�הה א�א ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנקנה

.ÁÈ�צרי ואינ� ויב� ל�רקע, מח�ר �ה�א ����ְְִֶָ�ְְְִֵַַַַָָָ
'י�ה ל�: ואמר �ל[תק�]ל�רקע, �קנה �ה�א, �ל קרקע לי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

�נאי מ�ני ה�ל קנה �ה�א, �ל ��ל� �יו� � �עליה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמה
לא � �מ�נה א� �מכר ה�ה ה���� ל� הקנה א� אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה;
�זה. ���צא �ל וכ� הג�יה�. �הרי ��ל�, מה א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקנה

שלישי יו�

ד ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה 'ל� ה�קנה: ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�; קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

.·� מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַ
�ה�א �י על א� ל��קח, ק�נה מ�כר �ל �לי� אי� ��ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה��קח. ְִֵַַ�ר��ת

�אינ�‚. �בחצר הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
�חצר א� �סמטה, א�א ק�נה אינ� וה��יכה �ניה�. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

מק��. �כל ק�נה וההג�הה �ניה�. ְְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל

הר�י�,„. �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ�בר
מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד לר��ת ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�מ�כ�

קנה. הר�י�, מר��ת ְִֵֵֶַַָָָהחפ�

�מ�כ�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â,קנה לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�
קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ה��קח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��ת
א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י על וא� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹל�קח,
��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� מפקדי� �ה� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵֶ�ר��ת
וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ���ציא� עד א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָה�ר�ת,

��ארנ�. �מ� ,��ְְֵֶַ

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ר��ת
מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל למ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹה��כר
יכ�ל ל�', מ�כר אני סלע ��ל�י� '��ר ל�: אמר א� �ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה, �סאה ואפ�� �� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹלחזר

ק�נה�כלי� אינ� מ�כר �ל וכלי� ה��ה, �ל �מר ולא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ל�: אמר וא� הל�קח. �ר��ת �ה�א �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָל��קח
��יו� קנה; רא��� רא��� �סלע', סאה ��ל�י� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'��ר
��ג�י� סאה �ל �סאה, סאה �ל על ה�מי� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ��סק�
ה�ר�ת ואי� ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��כר
ה�ר�ת הי� לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ�ר��ת
מ��סק, קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כלי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על ְְְִֵֶֶַַַַָֹוא�

.Áל� �חצר א� �סמטא לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.Èלידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ��לי��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחצי�,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה הר�מי�, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמ�
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה;
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. הג�י�, �� ואחר ה�מי� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
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�פ�� וא� ה��לטלי�. ה�ני קנה לא � ��רקע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהאחד
�הרי מ�ד�, א�ת� מ�ציאי� אי� � ה�קנה �� �חזר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
.��� על א�� ��קנ� ה�רקע חבר� ��נה אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�פ��

.‡Èלא �עבדי�, החזיק � �אחד וקרקע�ת עבדי� ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�קנה
עד העבדי�, קנה לא ��רקע�ת, החזיק ה�רקע�ת. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה
'קנה ל�: �אמר �י על וא� ה�רקע; �ת�� ע�מדי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ��הי�
� �ת�כ� ��הי� עד קנה לא ה�רקע', �ב על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹעבדי�

עצמ�. לדעת מה�� ְְְֵֶֶֶַַַַָ�העבד

.·È,�ה��לטלי מ�� � �אחד �מ�לטלי� עבדי� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�קנה
ה��לטלי�, קנה לא � �עבדי� החזיק העבדי�. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
��היה וה�א העבד; �ב על ה��לטלי� הי� �� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�א

לה��. יכ�ל אינ� �הרי ְֲֵֵֵֶַָָ�פ�ת,

.‚Èי� על א� � �אחד ��� �על וכלי� �המה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קנה
��ג�יה, עד �עליה; ה�לי� קנה לא �קני�, ה�המה ����ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ה�המה � להג�י� �ר�� אי� א� עצמ� ה�לי� ימ�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹא�
לבעליה. קנ�י ��ת�כ� מה ואי� היא, המתה�כת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�חצר
�עליה. �לי� א� קנה �פ�תה, ה�המה היתה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ�,

.„È� �עליה' �לי� �קנה ז� �המה 'מ�� ה�קנה: ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ���כ� �י על א� ה�המה, ��� ל� הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�איל
עצמ�. ה�לי� ��מ�� עד �עליה, �לי� קנה לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹכפ�תה,

.ÂË� לאחד ��� ה�רעי� והי� לאחד, נק�ב עצי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,���� �יו� � ה�רעי� לבעל העצי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמ�. ��רעי� ��חזיק עד קנה, לא � העצי� לבעל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�רעי�

.ÊËלאחד ה�ל והקנה לאחד, ��� וה�רעי� העצי� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
העצי� א� ה�רעי�, לקנ�ת �עצי� החזיק קנה;� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

�אי� 'נכסי� ��נ�: היא וז� העצי�. קנה ��רעי�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהחזיק
אחרי�ת', לה� ��� נכסי� ע� נקני� אחרי�ת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלה�
המח�ר וכל �אר�, �זר�עי� נק�ב ��עצי� ָ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�רעי�

��ארנ�. �מ� �קרקע, � ְְְְְֵֶַַַַַַל�רקע

.ÊÈ�ואינ �בצ�ר, ה�א הרי � לה�צר הע�מד ��ל �ארנ�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�בר
ה��לטלי�. �ה� ��קני� �ברי� ��אר א� �הג�הה א�א ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנקנה

.ÁÈ�צרי ואינ� ויב� ל�רקע, מח�ר �ה�א ����ְְִֶָ�ְְְִֵַַַַָָָ
'י�ה ל�: ואמר �ל[תק�]ל�רקע, �קנה �ה�א, �ל קרקע לי ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ

�נאי מ�ני ה�ל קנה �ה�א, �ל ��ל� �יו� � �עליה' ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמה
לא � �מ�נה א� �מכר ה�ה ה���� ל� הקנה א� אבל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזה;
�זה. ���צא �ל וכ� הג�יה�. �הרי ��ל�, מה א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקנה
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ל�;‡. ק�נה לה�יח�, ל� ��� מק�� �ל � אד� �ל ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�לי�
יכ�ל מה� אחד אי� ה�לי, �ת�� ה��לטלי� ��ע�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיו�
�ת�� �ה�ח� �מ� א� �הג�י��, �מ� זה והרי ,�� ְְ�ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹלחזר
הר�י�, �ר��ת ל� ק�נה אד� �ל �לי� אי� לפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ית�.
�קנה 'ל� ה�קנה: ל� אמר א� א�א ה��כר, �ר��ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�� ואחר והג�יה�, �ח�ה ה�לי קנה א� וכ� זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�כלי
�יו� � ה�ר�ת מ��� וקנה וחזר ה��כר, �ר��ת �� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�יח�
ה��כר הנאת ���ני א�ת�; קנה ה�ה, ה�לי �ת�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ע��

מק�מ�. על מק�יד אינ� ה�לי, ְְְְִִִִֵַַַַ�מכירת

.·� מ�כר �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� �אי� ���ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַ
�ה�א �י על א� ל��קח, ק�נה מ�כר �ל �לי� אי� ��ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה��קח. ְִֵַַ�ר��ת

�אינ�‚. �בחצר הר�י�, �ר��ת א�א ק�נה אינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
�חצר א� �סמטה, א�א ק�נה אינ� וה��יכה �ניה�. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

מק��. �כל ק�נה וההג�הה �ניה�. ְְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל

הר�י�,„. �ר��ת היה א� � �מ�יכה ה�קנה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ�בר
מקצת �ה�ציא �יו� � לסמטה א� ה�חיד לר��ת ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�מ�כ�

קנה. הר�י�, מר��ת ְִֵֵֶַַָָָהחפ�

�מ�כ�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח �היה �ר�ת �ל ְְִִַָָָ�ְֵֶֶָָטע��
קנה, � ה�מי� ��סק אחר לסמטה, א� לר��ת� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה��קח
�ר��ת ה��קח מדד� א� וכ� מדד; לא �עדי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹא�

�הג�הה. רא��� רא��� קנה ְְִִִַַָָָָָהר�י�,

.Â,קנה לא � ל�קח �ל �לי� לת�� מ�דד ה��כר ְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהיה
ה�ר�ת הי� הר�י�. �ר��ת ל� ק�נה ל�קח �ל �לי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�
קנה � למ�ר ה��כר עליו ���ל �יו� � ה��קח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��ת
א� ה��כר, �ר��ת הי� מדד. לא �עדי� �י על וא� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹל�קח,
��ג�י� עד ל�קח קנה לא � אצל� מפקדי� �ה� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵֶ�ר��ת
וכ��צא מק�מ� ��כיר�ת מר��ת� ���ציא� עד א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָה�ר�ת,

��ארנ�. �מ� ,��ְְֵֶַ

.Ê�הי ואפ�� �ניה�, �ל �חצר א� �סמטה ה�ר�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהי�
עליו וק�ל מ�כר, �ל �לי� �ת�� והי� ל�קח, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ר��ת
מ�כר �ל �לי� לת�� למ�ד ה��כר והתחיל למ�ר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹה��כר
יכ�ל ל�', מ�כר אני סלע ��ל�י� '��ר ל�: אמר א� �ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ה�ר�ת ועדי� ה�איל אחר�נה, �סאה ואפ�� �� ְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָֹלחזר

ק�נה�כלי� אינ� מ�כר �ל וכלי� ה��ה, �ל �מר ולא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ל�: אמר וא� הל�קח. �ר��ת �ה�א �י על א� ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָל��קח
��יו� קנה; רא��� רא��� �סלע', סאה ��ל�י� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'��ר
��ג�י� סאה �ל �סאה, סאה �ל על ה�מי� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ��סק�
ה�ר�ת ואי� ה�איל מכירת�, נגמרה א�ת� ויערה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��כר
ה�ר�ת הי� לא וא�� הר�י�; �ר��ת ולא ה��כר ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹ�ר��ת
מ��סק, קנה ל�קח, �ר��ת �ה� �יו� מ�כר, �ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�כלי�

��ארנ�. �מ� מדד, ��א �י על ְְְִֵֶֶַַַַָֹוא�

.Áל� �חצר א� �סמטא לחבר� �מ� א� יי� ה��כר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
סרס�ר �ל ה��ה והיתה ל�קח, �ר��ת א� [מתוו�]�ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ה��ה מ��תמ�את ל��כר; הרי ה��ה נתמ�את ��א עד �ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ל�קח, �ר��ת ה� הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,�ניה� �ל �חצר א� �סמטה צב�רי� �הי� �ר�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכ�
��א עד � מ�דד ה��כר והיה מה�, אחד �ל אינ� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוה��ה
�מ��תמ�את מ�כר; �ר��ת היא הרי ה��ה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמ�את

ל�קח. �ל היא הרי ֲִִֵֵֶַַָה��ה,

.Èלידע ר�מי� �� והי� מה�, אחד �ל ה��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
לר�� �ה�יע �יו� � �ה� וכ��צא �רביע�, ��לי��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחצי�,
נתמ�את ��א �י על וא� רא���, רא��� קנה הר�מי�, ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹמ�
�ל �הרי � עצמ� �פני �מ�ה מה� ר�� ��ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��ה;
.��� הר�מי� על ס�מ� וה�א ה��ה, היא מה� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È�א � ה��לטלי� את ה��נה �יד�: יהיה �ד�ל �לל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
�ח�ה הג�י� וא� קנה. הג�י�, �� ואחר ה�מי� ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ�סק
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ההג�הה; �א�ת� קנה לא � ה�מי� �סק �� ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוה�יח,
להג�י�. �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��סק, אחר ��ג�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È� והג�יה� ויד�עי�, קצ�בי� �מיו ה�מ�ר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָהיה
��אר ה�י� וה�א �הג�י�. אחר ��סק �י על א� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָקנה�,
אחר �ה� לקנ�ת ��רי� ה��לטלי�, �ה� ���ני� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
��ארנ�. �מ� קצ�בי�, דמיו הי� �� א� א�א ה�מי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��פסק

.‚È,�ית� לת�� והכניס� �פ�עלי� ח�רי� ה���� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ�,
ה�א ה��קח היה אפ�� � ה�מי� �סק ��א עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�מדד
�ניה� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי� ��סק א� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��דד,
א� � �ית� לת�� והכניס� ה��קח, �רק� �ה�. לחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹיכ�לי�
יכ�לי� �ניה� אי� � ה��כר מדד �� ואחר ה�מי�, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�סק
��א עד מדד וא� למ�ר. �ע�� סמכה �הרי �ה�, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
�ע�� סמכה לא �הרי �ה�, לחזר יכ�לי� �ניה� � ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�סק

ה��קח. מדד ואפ�� למ�ר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹעדי�

.„È�לב�ר מנת על הא�� מ� �לי א�[לבדקו]ה��טל � ְִִֵַָ�ְְְִַַָָ
�יד� ונאנס קצ�בי� �מיו ה�איל[ונשבר]הי� �דמיו; ח�ב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ

וה�א �ר��ת�; נע�ה �הג�יה� מעת קצ�בי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
ה�מ�ר החפ� א�ת� ויהיה ,��� את לקנ�ת �די ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְְִִֵֶֶֶַ��ג�יה��

ק� �ה��כר חפ� אבל ה��קח. על וה�א[מאס]חביב ,�� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��פסק עד ה��כר �ר��ת ה�א הרי � למכר� ור�ד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמב��

��סק. אחר ה��קח ויג�יה�� ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָה�מי�,

.ÂË�א �עצמ�, ה�חזיק א� ה�ג�י� א� ה���� ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד
הרי � ל� להחזיק א� ל� למ�� א� להג�י� לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ�אמר

ההקניה. �רכי ��אר וכ� ל�. זכה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה

ה ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�רה‡. החלי� �יצד? זה. את זה ק�ני� ה��לטלי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�מי� על ��ק�ידי� �י על א� � ��מ� יי� א� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ�חמ�ר,
� החליפ� �� ואחר זה, �וה וכ�ה זה �וה ��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָו�ער�
ה��לטלי� ה�ני קנה הג�יה�, א� האחד ���� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יו�
�י על וא� �ר��ת�, ונע�� �ה�, מק�� �כל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָהאחר�ת

מ�כ�. לא ְֲִֶַָָֹ�עדי�

לא·. ועדי� ה�רה את �מ�� וטלה, �פרה חמ�ר ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחלי�
וכ� �מ�רה. מ�יכה �א� �אי� קנה, לא � ה�לה את ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ��

�ה�. ���צא ֵֵַָֹ�ל

מ�לטלי�,‚. ��אר ה� הרי � עליה� מק�ידי� �אי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
�חפ� הרי �יצד? ולא[אס�]וק�ני�. מ�קל �לא מע�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אכסרה נטל� א�א �רת�[באומד]מני�, לי 'מכר ל�: ואמר , ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ

אחד ואי� קנה, � ה�מי� את ל� ונת� �א��', זה יי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�
ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה ;�� לחזר יכ�ל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמה�

מ�יכה. �� ְְִִִָהצריכ�

ז�ז,„. �חמ�י� ל�מע�� מ�לטלי� ��כר רא�ב� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכ�
��תח�ב ואחר ��מי�, ונתח�ב ה��לטלי� �מע�� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָוקנה
ועבד �המה א� יי� ל� הי� א��, ז�ז �חמ�י� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�מע��
ואמר למכר�, ר�צה והיה ה��לטלי�, מ�אר �ה� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָוכ��צא
�מי �יד� לי ��� ז�ז �חמ�י� לי א�ת� 'מכר רא�ב�: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹל�
�כל ה��לטלי� רא�ב� קנה � 'הי�' ל�: ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�כר',
זה ��� הג�י�; ולא מ�� ��א �י על וא� �ה�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמק��

א� אבל מ�יכה. �� הצריכ� ולא ה�א, מצ�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹ�בר
לי 'מכר ל�: ואמר ה�כר, מחמת ��א עליו ח�ב ל� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
קנה; לא � �ניה� ורצ� אצל�', לי ��� �ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�לטלי�
יקנה א� להג�י�, �ר�� �אי� �בר ימ�� א� ��ג�י�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעד

�ה�. נקני� �ה��לטלי� ה�רכי� מ� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ�אחד

.‰� ה��לטלי� �ל ��אר וה�המה והעבדי� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָה�רקע�ת
וע�ר 'קני�'. ה�קרא וה�א �חליפי�, נקנה מה� אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ויאמר �ה�א, �ל �לי ל�קנה ה��נה ���� ה�את, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹה�ר�
העבד א� ה�המה א� ה�י� א� החצר חל� זה �לי 'קנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָל�:
ה�לי, את ה��כר �הג�י� �יו� וכ�': �כ� לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��כר�
ה��לטלי�, א�ת� א� ה�רקע א�ת� ה��קח קנה � ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָוקנה�
אחד ואי� ה�מי�; נת� ולא מ�כ� לא �עדי� �י על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�

.�� לחזר יכ�ל ֲֵֶַָֹמה�

.Â;ר�טה� �וה �� �אי� �י על וא� �כלי, א�א ק�ני� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאי�
ולא �פר�ת, ולא �הניה, אס�ר �ה�א �דבר ק�ני� ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואי�
ה��קח. �כלי א�א מ�כר, �ל �כלי� ק�ני� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�מט�ע.

.Ê�א�ת ה��קח ��קנה �די ל��כר �לי אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהקנה
מנת על ה�לי ל� �הקנה �י על וא� ה��קח; זכה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָה�מ�ר,
מנת על �ה��נה ה��קח, �� וזכה ה��ח נקנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָלהחזיר�,
ה�לי �ל ה��כר �פס ��א �י על א� מ�נה. �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹלהחזיר
ל� ה�קנה ואחז מקצת� אחז א�א ממ�ר�, חל� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��נה�

� מ��� ��אחז וה�א ה��קח; קנה � �לי,מקצת� �ע�ר די ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מ�ד ה�לי �ל את לנ�ק יכ�ל �ה�א אחיזה יאחז�� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹא�
צרי� ה�גד, �מקצת ל� הקנה א� לפיכ�, ל�. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָה�קנה
מ�ק�� יפסק �א� אצ�ע�ת; �ל� �די ה�גד מ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��אחז
מ� אצ�ע�ת ��ל� � עצמ� �פני �לי ה�א הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אחז,
א� וכ� �גדי�. טמאת �עני� ��ארנ� �מ� �לי, קר�י ְְְִִֵַָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָה�גד
קנה. � ה�לי �ל לנ�ק יכ�ל והיה מ�ל�, �ח�ת ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֹאחז

.Áה��ר �כלי מ�ל�ני 'וקנינ� ��טר�ת: ���תבי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה
'ה��ר', �ה�; וכ��צא ה�ר�ת לה�ציא '�כלי', � '�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָלקנ�ת
מ�כר. �ל �לי� לה�ציא ,'�� 'לקנ�ת הניה; א��רי ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָלה�ציא

.Ëהיה א� א�א עדי�, �פני להי�ת צרי� אינ� ה�ני�, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
�דיני עדי� ��רה הצריכה ��א קנה; חבר�, �בי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ�ינ�

לכ�פר א�א א�[למכחיש]ממ�נ�ת ה��ת� א� ה��כר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיו� עדי�. צרי� אינ� �ה�, וכ��צא ה��איל א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�י� � �ה� ���ני� ה�רכי� מ� �דר� ה��נה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��נה
א� �כס� �י� �קני�, �י� �מסירה, �מ�יכה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�הג�הה,
עדי�. �� �אי� �י על וא� קנה, � בחזקה א� ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָב�טר

.Èלחזר מה� אחד לכל י� � מ�ד� ��נ� ה��ת� א� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה��כר
�פני �ה�ני� �י על וא� עני�, �א�ת� �עסיקי� זמ� �ל ��ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � העני� הפסיק וא� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעדי�;
ה��כר �ח�זר �כ�� עדי�. �יניה� �אי� �י על ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַא�
�א�ת� �עס�קי� זמ� �ל והמק�ל ה��קח ח�זר �� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוה��ת�,

ההקניה. �רכי ��אר �� �אי� מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעני�,

.‡È�ה� ל�ני� ואי� קני�, צריכי� �אי� הר�ה �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָי�
א� א���, את המגר� א� עב��, את המ�חרר �ג�� � ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטע�
א� מ�דעה, המב�ל א� מ�דעה, ה��סר א� �ליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהע��ה
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���צא וכל �יד�, ל� ��� ��ד�� א� ח�ב לחבר� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָה��חל
א��. ְִִֵָ�דברי�

.·È�ה�ברי א�� למקצת להקנ�ת ה�ק�מ�ת רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהג�
�ל�ני �ע�ה מ�ל�ני 'וקנינ� וא�מרי�: �ה�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָוכ��צא
'���ל א� אצל�', ל� ��� ח�ב לפל�ני '��חל א� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ליח',
�י על א� �א��, וכ��צא זה', �ט על ��סר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה��דעה

צרי�. ִֵֶָ�אינ�

.‚Èמ�עיל אינ� � ה�ברי� �א�� להקנ�ת ��הג� זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקני�
�מ�חק א�� �ברי� א�מר �אינ� לה�דיע א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
אמר: א� לפיכ� אמר; �� ואחר �ל�� ��מר א�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מה�ל,
אי� � זה' �בר לע��ת וגמר�י אמר�י, אני �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�לב

�לל. אחר �בר ְִֵַָָָָצרי�

.„È.�ה� מ�עיל ה�ני� אי� מ��, �ה� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�
�סח�רה ��ל� מ�ל�ני 'קנינ� ��טר: ��תב הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
'�����פ� א� ��יניה�', החצר '��חלק� א� �ל�ני', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�
קני� זה הרי � ��� א�� �דברי� וכ��צא �א�נ�ת', ְֲִֵֶַָ�ְְִִֵֵַָָ�ְְֵֶ�ניה�
�בר לחבר� הקנה לא �הרי �ל��; מ�עיל ואינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ברי�,

ה�ד�ע. ע�ר �ר�ת ולא ע�ר לא ויד�ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹֹ�ְמס��

ו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הרי‡. ��ארנ�, �מ� �ה� ק�ני� �אי� �י על א� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה�ר�ת
�אי� ��� � ה�ט�ע אבל ה��לטלי�. ��אר �קני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקני�

נמצ �קני�; נקנה אינ� �� ,�� נקנהק�ני� אינ� ה�ט�ע א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ה�ברי�. ��אר �� לקנ�ת קני� עצמ� ה�א נע�ה ואינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�קני�,

ה�[חתיכות]ל��נ�ת·. הרי � �ס� ו�ל זהב �ל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ
מ�לטלי� ��אר וה�ל נח�ת, �ל א� �רזל �ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע����ת
��ארנ�. �מ� �החלפה זה את זה וק�ני� �קני�, ונקני� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�,
ה�ע�ת א� זהב, �ל דינרי� א� �ס�, �ל ה�ט�ע�ת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
וה��ת� מ�לטלי�, �אר �נגד �מי� ��� הרי � נח�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְֲֵֶֶֹ�ל
יג�י� א� �ימ��� עד קנה לא מ�לטלי� �מי מה� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
קני�. נע�ה ולא �קני�, נקנה מה� אחד ואי� ��ארנ�; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

מ�לטלי�‚. �אר ���נה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ��ה
אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל �ינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל ה�הב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�

י�צאי� �אינ� בה�]ה�ינרי� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ
למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� ה�רקע; ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָא�א
��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ע�ת,
וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ב�טר א� ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָ�כס�
�מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ה�ע�ת א�ת� ְְִָָ�ְְִִֶֶַַָָָָ��הי�
ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה רא�ב� אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאחר.
��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ��� ועל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹקרקע

הח�ב. ַָָקנה

.Á,�יד� לי ��� 'מנה ל�: ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהי�
אחד ואי� לוי, קנה � לזה' �נה� מלוה, �י� ��ד�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�
�היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹמ�ל���
אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ל� �אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה

.Ë��' ללוי: ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל 'הי�', ל�: ואמר ח����', ע�� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה

ואפ� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ל�מע��אחד לוי �רע � ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�; ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� 'קנה ה�קנה: ל� ��כ�ב ה�טר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,'��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�, לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ�כתיבה
'מי ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָצרי�

ל�'?!. �מסר �תב ��י �ברי� ��על ְְִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת, הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
למחל�, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ�,

מ�חל�. י�ר�� ְֲֲִַואפ��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„È��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָה�קנה
�לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ח�ב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�טר
אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; �בלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�תיבה
� ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר וכ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ��כר.
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח �החזיק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�יו�

.ÂË,'ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה 'זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר:
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� 'זכ� לה�: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
�בזה, �זה ח�זר ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�טר'

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד
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���צא וכל �יד�, ל� ��� ��ד�� א� ח�ב לחבר� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָה��חל
א��. ְִִֵָ�דברי�

.·È�ה�ברי א�� למקצת להקנ�ת ה�ק�מ�ת רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהג�
�ל�ני �ע�ה מ�ל�ני 'וקנינ� וא�מרי�: �ה�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָוכ��צא
'���ל א� אצל�', ל� ��� ח�ב לפל�ני '��חל א� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ליח',
�י על א� �א��, וכ��צא זה', �ט על ��סר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה��דעה

צרי�. ִֵֶָ�אינ�

.‚Èמ�עיל אינ� � ה�ברי� �א�� להקנ�ת ��הג� זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקני�
�מ�חק א�� �ברי� א�מר �אינ� לה�דיע א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
אמר: א� לפיכ� אמר; �� ואחר �ל�� ��מר א�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מה�ל,
אי� � זה' �בר לע��ת וגמר�י אמר�י, אני �ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�לב

�לל. אחר �בר ְִֵַָָָָצרי�

.„È.�ה� מ�עיל ה�ני� אי� מ��, �ה� �אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ברי�
�סח�רה ��ל� מ�ל�ני 'קנינ� ��טר: ��תב הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
'�����פ� א� ��יניה�', החצר '��חלק� א� �ל�ני', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָע�
קני� זה הרי � ��� א�� �דברי� וכ��צא �א�נ�ת', ְֲִֵֶַָ�ְְִִֵֵַָָ�ְְֵֶ�ניה�
�בר לחבר� הקנה לא �הרי �ל��; מ�עיל ואינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ברי�,

ה�ד�ע. ע�ר �ר�ת ולא ע�ר לא ויד�ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹֹ�ְמס��

ו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הרי‡. ��ארנ�, �מ� �ה� ק�ני� �אי� �י על א� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה�ר�ת
�אי� ��� � ה�ט�ע אבל ה��לטלי�. ��אר �קני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקני�

נמצ �קני�; נקנה אינ� �� ,�� נקנהק�ני� אינ� ה�ט�ע א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ה�ברי�. ��אר �� לקנ�ת קני� עצמ� ה�א נע�ה ואינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�קני�,

ה�[חתיכות]ל��נ�ת·. הרי � �ס� ו�ל זהב �ל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ
מ�לטלי� ��אר וה�ל נח�ת, �ל א� �רזל �ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע����ת
��ארנ�. �מ� �החלפה זה את זה וק�ני� �קני�, ונקני� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�,
ה�ע�ת א� זהב, �ל דינרי� א� �ס�, �ל ה�ט�ע�ת ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
וה��ת� מ�לטלי�, �אר �נגד �מי� ��� הרי � נח�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְֲֵֶֶֹ�ל
יג�י� א� �ימ��� עד קנה לא מ�לטלי� �מי מה� אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
קני�. נע�ה ולא �קני�, נקנה מה� אחד ואי� ��ארנ�; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

מ�לטלי�‚. �אר ���נה �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ��ה
אבל וקרקע�ת. עבדי� א� א��, מט�ע�ת מ�יני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ�אחד
�פר�ת; ה� הרי �ס�, �ל מט�ע�ת לג�י זהב �ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�ינרי�
�ס�. �ל מט�ע לג�י �ר�ת �מ� נח�ת, �ל ה�ע�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכ�

�ל„. דינר וחמ�ה �ע�רי� זהב �ל �ינר ל� נת� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
ליד�, ה�ס� �א לא �עדי� �י על א� ה�ס� נקנה � ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ס�

���סק �ס� �ל �ינר וע�רי� חמ�ה ל� ל�� [כפיוח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
י�ני�.שקבע] י�ני�, וא� חד�י�; חד�י�, א� ְְְֲֲִִִִִִִָָָָע��:

קנה, לא � זהב �דינר �ס� וחמ�ה ע�רי� ל� נת� א� ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
.�� לחזר יכ�ל מה� אחד וכל ה�הב; �ל ה�ינר ���ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעד

נקנה‰. � �ס� �דינר נח�ת �ל א�ר �ל�י� ל� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנת�
�ינר א� ע��: ��סק �מ� ל� ל�� וח�ב �ס�, �ל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ינר
�ס� �ל �ינר ל� נת� א� אבל י��. י��, וא� חד�; ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחד�,
נח�ת; �ל הא�ר�ת ���ח עד קנה, לא � א�ר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ל�י�

.�� לחזר יכ�ל מה� אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â�א ה�דינה, א� ה�לכ�ת ��סלת� הרע�ת מע�ת ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוכ�

י�צאי� �אינ� בה�]ה�ינרי� להשתמש �א�ת�[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ
למט�ע א�ת� ����י� עד �ה� ונ�תני� נ��אי� ואי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�דינה,
את וק�ני� �קני�, ונקני� �בר, לכל �פר�ת ה� הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

ה�ר�ת. �ל ��אר א�ת� ק�נ�ת ה�ע�ת ואי� ְְִֵֵַַַָָָָָה�ע�ת,

.Ê,�ר��ת� �אינ� מי �� ��ז�ה �ר� ל� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַה�ט�ע
��� ועל ה�רקע ��קנה �ג�� ה�רקע; ��י על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָא�א
��רקע ��כה �יו� � ה�ע�ת מק�� את ����ר א� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ע�ת,
וה�א ��ע�ת. זכה בקני�, א� בחזקה א� ב�טר א� ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָ�כס�
�מק�� מפקדי� �הי� �ג�� ק�מי�, ה�ע�ת א�ת� ְְִָָ�ְְִִֶֶַַָָָָ��הי�
ללוי והקנה �מע��, על ח�ב ל� �היה רא�ב� אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאחר.
��א לי יראה � �מע�� אצל ל� ��� ח�ב ��� ועל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹקרקע

הח�ב. ַָָקנה

.Á,�יד� לי ��� 'מנה ל�: ואמר �ל���, ע�מדי� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהי�
אחד ואי� לוי, קנה � לזה' �נה� מלוה, �י� ��ד�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�
�היא חכמי� אמר� זה ודבר .�� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹמ�ל���
אחר. לדי� מ��ה למדי� אי� לפיכ� טע�, ל� �אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה

.Ë��' ללוי: ואמר ז�ז, מאה ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד א� ל� �א�� עד ל�, ח�ב �אני ז�ז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָל�מע��
�ל � �מע�� וק�ל 'הי�', ל�: ואמר ח����', ע�� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אע�ה

ואפ� ,�� לחזר יכ�ל מ�ל��� ל�מע��אחד לוי �רע � ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ח�זר ל�מע��, לוי �רע לא א� לפיכ� ח�ב�; ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

ח�ב�. ��אר רא�ב� את ות�בע ְְְְִִֵֵֶַָ�מע��

.È�אינ � �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר�, ח�ב �טר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָה��כר
,��� הראיה א�א מכר ��א ליד�; ה�טר �מסירת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנקנה

��ד. נת��ת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואי�

.‡Èטר� 'קנה ה�קנה: ל� ��כ�ב ה�טר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
��קנה ונמצא ה�טר; ל� וימסר ,'��� �ע��ד וכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ�ל�ני
אבל קנ�ת�, לעני� עדי� צרי� ואינ� �מסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ�כתיבה
'מי ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי �ביעה, לעני� עדי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָצרי�

ל�'?!. �מסר �תב ��י �ברי� ��על ְְִִֶֶַַַַַָָָֹיאמר

.·È�מ אבל ס�פרי�; מ�ברי ה�את, ��ר� ה�טר�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקני�
�לבד. ה�נ�י ה�בר ��� א�א נקנ�ת, הראי�ת אי� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָה��רה,
למחל�, יכ�ל עדי� � לחבר� ח�ב �טר ה��כר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ�,

מ�חל�. י�ר�� ְֲֲִַואפ��

.‚Èיכ�לה אינ� � לבעל� ח�ב �טר �הכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
�יד�. ��ד� מ�ני �על�, מ�עת א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל

.„È��� על ל� והקנה �ה�א, �ל קרקע לחבר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָה�קנה
�לא �ה�א, מק�� �כל ה�טר קנה זה הרי � ח�ב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�טר
אחר למחל יכ�ל זה ��� לי, ויראה מסירה; �בלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�תיבה
� ע�� ה��קח ואי� ה�טר וכתב קרקע, ה��כר וכ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ��כר.
�ה�א. מק�� �כל ה�טר נקנה ��רקע, ה��קח �החזיק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�יו�

.ÂË,'ה�טר את ל� וכתב� לפל�ני, ז� ��דה 'זכ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהא�מר:
���יע עד ��טר לחזר ל��ת� י� � ��רקע ל� ה��כה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
��דה. לחזר יכ�ל �אינ� �י על א� ה��נה, �על ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËאת ל� ��כ�ב� מנת על ��דה, ל� 'זכ� לה�: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
�בזה, �זה ח�זר ��דה, ל� �החזיק� �י על א� � ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�טר'

ה��נה. מק�ל לידי ה��נה �טר ���יע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָעד
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��א‡. �י על א� � ה�ר�ת מ�� ולא ה�מי� ��ת� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי
�י� ל�קח �י� ,�� הח�זר �ל ��ארנ�, �מ� ה��לטלי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָנקנ�
��רע'. 'מי לק�ל וח�ב י�ראל, מע�ה ע�ה לא � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמ�כר
��רע'. 'מי מק�ל הח�זר, �ל � �לבד הערב�� נת� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפ��

�י�,·. �בית א�ת� א�ררי� ��רע'? 'מי מק�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוכיצד
ד�ר �מאנ�י ה���ל ד�ר מאנ�י ��רע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�מרי�:
ה�א ,��� ��בע� �מ�צרי� ועמ�רה סד�� �מאנ�י ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה��גה
ה�מי�. יחזר� �� ואחר �ד��ר�'; ע�מד �אינ� מ�י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָי�רע

.‚�� וחזר ה�מי�, מקצת א� ה��לטלי�, �מי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָה��ת�
הרי � מע�תי�' את וטל '��א ה��כר: ל� ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹה��קח,
ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� וא� ��ד��; �מ� אצל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָה�ע�ת
�ר��ת�, ה�ע�ת הרי � ה��כר �� חזר א� אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�אחרי�ת�.
'��א ל��קח: ואמר �� �חזר �י על וא� �אחרי�ת�, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוח�ב
ל� ויאמר ��רע', 'מי עליו ��ק�ל עד ;'��� את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוטל

.'��� את וטל '��א :�� ְְֶֶַַָֹאחר

חבית„. לי 'מכר ל�: ואמר חבר�, אצל ח�ב ל� �היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
�מי זה הרי � ה��כר ורצה אצל�', לי ��� �ח�ב יי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ל
��רע'; 'מי מק�ל �� הח�זר וכל ע�ה, ה�מי� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ת�
לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ח�ב� קרקע ל� מכר א� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפיכ�,
ה�מ�ר. ��עת מצ�י�ת ה�לוה מע�ת �אי� �י על א� ,��ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מ�לטלי�,‰. �אר א� עבדי� א� קרקע מחבר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
וכל קנה; לא � ה�מי� על מ���� וה�יח ה�מי�, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ�פסק�
��רע'. 'מי לק�ל ח�ב ואינ� ח�זר, � מ�ניה� לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהר�צה

.Âה��קח ור�� ה�מי�, �פסק� �לבד, �דברי� ל� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
� ��� �ה�א יד�ע סימ� ל� ��היה �די ה��ח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹר��
אחר �� הח�זר �ל � �ל�� ה�מי� מ� נת� ��א �י על ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא�
��קנה ה�א ה�דינה מנהג וא� ��רע'. 'מי מק�ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ר��,
לחזר יכ�ל מה� אחד ואי� ה��ח, נקנה � �מ�ר קני� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהר��

ה�מי�. ל�� ח�ב זה ויהיה ;��ְְִִִֵֶֶַַָָ

.Êפני� ��ר�� א�א זה �י� �אי� ה�א, �ר�ר ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�בר
�הרי מ�ח�', על �ר�� 'ל� ה��כר: ל� �אמר א� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��כר,

�במ�יכה. �חזקה ��ארנ� �מ� להקנ�ת�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�מר

.Áלעמד ל� רא�י זה הרי � �לבד �דברי� ונ�ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹה���א
ר�� ולא �ל�� ה�מי� מ� לקח ��א �י על א� ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ�ד��ר�,
� מ�כר �י� ל�קח �י� ,�� הח�זר וכל מ����. ה�יח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹולא
מ�ח�רי זה הרי � ��רע' 'מי לק�ל ח�ב �אינ� �י על ְֵ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

הימ��. נ�חה חכמי� ר�ח ואי� ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,

.Ëהרי � נת� ולא מ�נה, ל� ���� לחבר� �אמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ�
מ�עטת, �מ�נה אמ�רי�? �ברי� ��ה אמנה. מ�ח�רי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִֶזה
�מ�נה אבל ��הבטיח�; מק�ל �ל דע�� סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�הרי
���� זה האמי� לא �הרי אמנה, חסר�� �� אי� ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�ְמר�ה,
�ה�. ���ני� �דברי� א�ת� ��קנה עד א��, דברי� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָל�

.È,�מ�לטלי א� קרקע ל� לקנ�ת לחבר� מע�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָה��ת�
� �מע�תיו לעצמ� וקנה והל� אצל�, חבר� מע�ת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוה�יח

הר�אי�. מ�לל ה�א והרי ע��י, �ע�ה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָמה

.‡Èמ�כר� �מכ�ד�, א�ת� א�הב ה��כר ��ה י�דע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה
לעצמ�, לקנ�ת מ�ר זה הרי � למ��ח� מ�כר ואינ� ְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶַל�,
ויק�מ�� אחר יב�א ��א מפחד וא� וי�דיע�. ��חזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹוה�א

מ�דיע�. �� ואחר לעצמ�, ק�נה זה הרי � ְְְְֲִִֵֶֶַַַָלקנ�ת

.·È�חבר �מע�ת לעצמ� קנה �א� ה��רי�, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָה�ר�
מ��� �מק�לי� לעצמ�, קנה הרי � מלוה עליו ��קפ� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
א�מר ואני �מלוה'. עצמי על ה�ע�ת א�ת� 'זקפ�י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ��אמר
�מ� מ��ח, �ל מ�ח א�א אמת, �י� זה �י� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�אי�

העסק. �די� ְְִִֵֵֶֶָָ��ת�אר

.‚È�א � ה��ח לה� לקנ�ת לאחד מע�ת ��תנ� ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
�י על א� � ה�מי� �מקצת וקנה מערב�ת, ה�ע�ת ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהי�
ה��ח הרי מה�, לאחד ��נה ��ה ה�ליח ��נת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היתה

מע�תיה�. לפי א�ת� וח�לקי� ;��� ְְְְִִֵֶָ�ֶ�ל

.„È�צר�רי מה� אחד �ל מע�ת וחת�מי�[קשורי�]הי� ְֲִִֵֶֶַָָָָ
הבעלי�][בח ��קנהות� ה�ה ה�ליח �לב �היה �י על א� �ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

�לבד. �מע�תיו ה��ח ��קנה זה א�א קנה לא לכ��, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ְִַָה��ח

ח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ה�מי�,‡. מקצת ל� ונת� ז�ז, �אל� לחבר� �דה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��כר
ל� נ�אר לא אפ�� � ה�מי� �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
��תב �י על א� ,��� את ה��קח קנה לא � אחד ז�ז ִֶַַַָָ�ֵֶֶֶַַָָָָֹא�א

החזיק. א� ה�טר ְְִֶֶַָאת

א�מר·. � רצה העלי�נה: על מ�כר יד ה��קח, �� ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר
ה�ע�ת �נגד ה�רקע מ� קנה א� מע�תי�, ל� 'הא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָל�:
יד ה��כר, חזר וא� .��� ה���רית מ� ל� ונ�ת� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��ת�';
א� מע�תי, לי ��' ל�: א�מר � רצה העלי�נה: על ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָה��קח
לא וא� .��� ה�פה מ� ונ�טל מע�תי'; �נגד קרקע לי ��ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד ואי� ,��� את ל�קח קנה � ות�בע ונכנס י�צא ְֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
הח�ב�ת. ��אר עליו ה�מי� ��אר ;�� לחזר יכ�ל ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמה�

רעת�‚. מ�ני �דה� רעה]מכר �י[שהקרקע על א� � ְִִֵֵַַַָָָָָ
ואי� ה�ל, קנה ה�מי�, �אר ות�בע ונכנס י�צא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ה�א
מ�ני לא ור�ד�, ���בע ��ה ;�� לחזר יכ�ל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹה��קח
ה��קח. �� יחזר ��א �די א�א והקנה, �מר לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�עדי�

ה��קח„. ���� �י על א� � מ�לטלי� �מ�כר ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכ�
�אר על וי�צא נכנס וה��כר לר��ת�, וה�ציא� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָה�ר�ת
��ארנ�; �מ� ה�ח��נה, על �� הח�זר ויד קנה; לא � ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹה�מי�

ה�ל. קנה זה הרי ממ�ר�, רעת מ�ני מכר �� א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�א

ונכנס‰. י�צא ה��כר והרי �מאתי�, מאה �וה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח
�דה� �מ�כר ה�א א� ספק זה הרי � ה�מי� �אר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָות�בע
אינ� א� �יקר, ��כר מ�ני א�א ��בע ואינ� רעת�, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ני
לא �עדי� מ�ני ���בע וזה רעת�, מ�ני �דה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�כר
לחזר הר�צה לפיכ� ה�מי�. �ל ���ח עד להקנ�ת� ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מר
��כר מ��ח ה��כר �פ� וא� לחזר; יכ�ל אינ� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ניה�,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ל�, ���אר� ה�ע�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ�נגד

.Â�מני� וטעה ה�מי�, את ל� ונת� מחבר�, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��נה
��ת� 'מאה ל�: ואמר ה��כר �בע� זמ� �לאחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ע�ת,
הע�רה, ל� �מחזיר ה��ח נקנה � ��עי�' א�א אינ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלי
�מ�לטלי�. �י� �קרקע �י� �ני�; ��ה אחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָאפ��

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Êמכ�רה היא הרי ז�, �דה '��אמ�ר לחבר�: ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהא�מר
זמ� �לאחר ,�� על מ�ד� וקנה ז�ז', �מאה מעכ�ו ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָל�
מנה על �י�תר מכר� הרא���. קנה � �מאה לאחר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמכר�
��היה '��אמ�ר', א�א ל� אמר ��א האחר��; קנה �ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מכר ולא למ�ר, ר�צה היה לא וזה �ח�ה, מ�ע�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמ�כר
�מי ונמצא �וי�; על זה �ה�סי� ה��ספת מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א

�מכר. ֱֶֶַַָ��אנס

.Áמעכ�ו ל� קנ�יה היא הרי '��אמ�ר�ה, ל�: ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
�ני� �י על אפ�� � �ל�ה' �י� �ית א�ת� ����מ� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�מה
��אמר� עד �ל�ה', �א�מרי� '�מ� ל�: אמר ה�ל�ה; ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹמ�
�י� �ית א�תה ����מ� '�מ� ל�: אמר א� וכ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹה�ל�ה.
וימ�ר ויס�ימ�, ��� האר�עה ����מ� עד � אר�עה' ְְְְִִַָֹ�ְְֶֶַַַָָָָָָ�ל

יקנ �� ואחר �הס�ימ�; �מ� א�ת�לאחר �מ� הרא���. ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
�ל�ה ��ב�א� 'עד ה��כר: ואמר אר�עה, א� ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה
קנ� �הרי ל�, ��מעי� אי� � וי��מ�' אר�עה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרי�

מעכ�ו. ��כר �ח�ה ְְִִֵֶַַָָָָמ�ד�

ט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�כר‡. א�ה '�כ�ה ה�ז�ר: ל� ואמר להק��, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��כר
�יו� � מאה �וה היה אפ�� � '�ע�רה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפ�
לגב� �האמירה :�� לחזר יכ�ל אינ� '�ע�רה', ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�אמר

להדי�ט. ְְְִִֶָ�מסירה

על·. יד� � ההק�� ��כר א� להק��, ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ז�ר
��א �י על א� הק��, �ל �מי� נת� �יצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�נה.
ה�זל� וא� ��רה; �די� קנה ה�קר�, א� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵַַָָָָמ��
חמ�ר הדי�ט �ח יהיה ולא מ��, לא �הרי ח�זר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�ת,
�מ�כ� הק��, �ל חפ� מכר א� וכ� ההק��. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ�ח
�ח יהיה ��א קנה, � החפ� וה�זל �מי�, נת� ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה��קח
,�� ח�זר � החפ� ה�קר וא� הק��. מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדי�ט
א�א נקנה אינ� וההק�� �מי�, ה�ז�ר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
ה�ז�ר ואי� ל�"; וק� ה�ס�, את "ונת� ��אמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�כס�,

��רע'. 'מי לק�ל ְִֵֶַַַָָח�ב

ית�מי�‚. �יצד? �הק��. ה� הרי קט�י�, ית�מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַנכסי
ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. חמ�ר ִֵָָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע', 'מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�; �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�; רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

נתנ�‰. ולא ה�ר�ת �מ�כ� �ר�ת, ��קח� ית�מי� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכ�
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� ח�זרי�; אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנ�
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�;
�א� ��רע': 'מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר: לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� דינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נ�רפ�

ה�ע�ת'. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, פרקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב ה�: וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד? ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רה�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,

חמישי יו�

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת;
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ�, העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה '�ע� עדי�: ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ה�מ�ר הרי � אנ�ס' �אני מ�ני לפל�ני, �ל�נית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�דה
מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה החזיק ואפ�� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�טל;

ה�מי�. את ְִִֶַַָ�מחזיר

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�
�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה', אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� 'ואנ� :��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה; ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

��כר,„. עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר �הפחיד� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָא�
�ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � �יד� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�י�
ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, לע�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחבר�
לי, �מ�ר�� לא 'א� ל�: אמר �ני�, �ל� ה��כר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�אכל�
ואמר� �ידי'; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� �טר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכ��
�בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ��ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמי�
ואחר �ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, �בית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה���יר
�� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ה���יר מסר ��ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וה� אנ�ס, �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל; ה�מ�ר הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ��פר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל
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.Êמכ�רה היא הרי ז�, �דה '��אמ�ר לחבר�: ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהא�מר
זמ� �לאחר ,�� על מ�ד� וקנה ז�ז', �מאה מעכ�ו ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָל�
מנה על �י�תר מכר� הרא���. קנה � �מאה לאחר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמכר�
��היה '��אמ�ר', א�א ל� אמר ��א האחר��; קנה �ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מכר ולא למ�ר, ר�צה היה לא וזה �ח�ה, מ�ע�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹמ�כר
�מי ונמצא �וי�; על זה �ה�סי� ה��ספת מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א

�מכר. ֱֶֶַַָ��אנס

.Áמעכ�ו ל� קנ�יה היא הרי '��אמ�ר�ה, ל�: ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
�ני� �י על אפ�� � �ל�ה' �י� �ית א�ת� ����מ� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�מה
��אמר� עד �ל�ה', �א�מרי� '�מ� ל�: אמר ה�ל�ה; ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹמ�
�י� �ית א�תה ����מ� '�מ� ל�: אמר א� וכ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹה�ל�ה.
וימ�ר ויס�ימ�, ��� האר�עה ����מ� עד � אר�עה' ְְְְִִַָֹ�ְְֶֶַַַָָָָָָ�ל

יקנ �� ואחר �הס�ימ�; �מ� א�ת�לאחר �מ� הרא���. ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
�ל�ה ��ב�א� 'עד ה��כר: ואמר אר�עה, א� ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה
קנ� �הרי ל�, ��מעי� אי� � וי��מ�' אר�עה א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרי�

מעכ�ו. ��כר �ח�ה ְְִִֵֶַַָָָָמ�ד�

ט ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�כר‡. א�ה '�כ�ה ה�ז�ר: ל� ואמר להק��, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��כר
�יו� � מאה �וה היה אפ�� � '�ע�רה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפ�
לגב� �האמירה :�� לחזר יכ�ל אינ� '�ע�רה', ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�אמר

להדי�ט. ְְְִִֶָ�מסירה

על·. יד� � ההק�� ��כר א� להק��, ��נה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ז�ר
��א �י על א� הק��, �ל �מי� נת� �יצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעלי�נה.
ה�זל� וא� ��רה; �די� קנה ה�קר�, א� � ה�ר�ת ְְְְִִִֵַַָָָָמ��
חמ�ר הדי�ט �ח יהיה ולא מ��, לא �הרי ח�זר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�ת,
�מ�כ� הק��, �ל חפ� מכר א� וכ� ההק��. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמ�ח
�ח יהיה ��א קנה, � החפ� וה�זל �מי�, נת� ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה��קח
,�� ח�זר � החפ� ה�קר וא� הק��. מ�ח חמ�ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדי�ט
א�א נקנה אינ� וההק�� �מי�, ה�ז�ר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי
ה�ז�ר ואי� ל�"; וק� ה�ס�, את "ונת� ��אמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�כס�,

��רע'. 'מי לק�ל ְִֵֶַַַָָח�ב

ית�מי�‚. �יצד? �הק��. ה� הרי קט�י�, ית�מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַנכסי
ה�מי�, לקח� לא ועדי� ה�ר�ת, מה� ונמ�כ� �ר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כר�
נקני� ית�מי� נכסי �אי� �ה�, ח�זרי� � ה�ר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוה�קר�
הדי�ט �ח יהיה לא ה�ר�ת, ה�זל� �הק��; �כס� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹא�א

מ�ח�. חמ�ר ִֵָָָֹיתר

�ר�תיה�,„. נמ�כ� לא ועדי� ה�מי�, לקח� א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכ�
ה�ר�ת, ה�זל� א� אבל ההדי�ט�ת. ��אר ח�זרי� � ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוה�קר�
��רע', 'מי �מק�לי� ח�זרי� � �ה� לחזר ה�ק�ח�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצ�
�די� ה�ר�ת ל�ח א�ת� נח�ב �א� הע�; �אר ע� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�דינ�
,�� �ינ� יהיה �א� לית�מי�; רעה ז� הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��רה

�מי�. לה� ���� מי ימצא� לא למ�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ���צטרכ�

נתנ�‰. ולא ה�ר�ת �מ�כ� �ר�ת, ��קח� ית�מי� ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכ�
וא� מ�ח�. �ד�ל הדי�ט �ח יהיה לא � וה�קר� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹה�מי�,
���צטרכ� לה�: רעה ��� ח�זרי�; אינ� ה�ר�ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָה�זל�

לה�. ��מ�ר מי ימצא� לא �ר�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנ�ת

.Â� ה�ר�ת וה�זל� ה�ר�ת, מ�כ� ולא ה�מי� ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנ�
רצ� א� � ה�קר� מה�. חמ�ר הדי�ט �ח יהיה לא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹח�זרי�;
�א� ��רע': 'מי �מק�לי� ח�זרי� �ה�, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹה��כרי�
ה��כר: לה� יאמר � ה�ע�ת �נתינת ��קנ� דינ� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נע�� �כבר �אנס, אבד� א� ��קח�� ה�ר�ת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נ�רפ�

ה�ע�ת'. נתינת מ�עת ְְְְִִִֶַַַָ�ר��תכ�

.Êרה�� �י� על דבריה� העמיד� ��נה, פרקי� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אר�עה
ערב ה�: וא�� לב�ר; צריכי� ��� �הע� מ�ני ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְְִֵֶָָָָ�ב�ר,
�סח, �ל הרא��� ט�ב י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָי��
��ר, ל��ח היה �יצד? ה�נה. רא� וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
ל�� �די ה��קח מ� אחד �ינר ולקח דינר, מאה �וה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפ��
אינ� � ה��ר �מי �ל ל� נתק�צ� ולא ����חט, ��ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹל�
�רה�, �על ה��ח את מ�חיטי� א�א ,�� לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכ�ל
מת א� לפיכ� ל��קח; ה��ר ול�� ל�חט א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכ�פי�

ה��קח. �ר��ת מת ְִֵֵַַַה��ר,

חמישי יו�

י ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אפ��‡. ה��ח, �מי את ולקח ��כר עד �אנס�ה� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמי
�י� �מ�לטלי� �י� ממ�ר, ממ�ר� � ��כר עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ל�ה�
לקח ��א �י על וא� �מקנה, �מר אנס� ���ני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת;
��מ�ר קד� מ�דעה מסר א� לפיכ�, העדי�. �פני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה�מי�
א� �ל�ני חפ� מ�כר �אני ��ה '�ע� עדי�: ל�ני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ה�מ�ר הרי � אנ�ס' �אני מ�ני לפל�ני, �ל�נית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�דה
מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� �ני�, ��ה החזיק ואפ�� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�טל;

ה�מי�. את ְִִֶַַָ�מחזיר

ו�ה�א·. האנס, מ�ני מ�כר �ה�א לידע העדי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�צריכי�
�ת�ב �אי� מ�דעה וכל �יו. על ��סמכ� לא � ו�אי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנ�ס
מ�דעה. אינ� היה', אנ�ס זה ��ל�ני ידענ� העדי� 'ואנ� :��ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אבל‚. ��רה. �ע��ה א� �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ��ה
א� � ה��נה קד� מ�דעה מסר א� � �מחילה א� ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ�מ�נה
ה�לכי� �אי� �טלה; ה��נה הרי אנ�ס, �אינ� �י ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ר�צה אינ� �א� � ה��ת� �עת ���י אחר א�א ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מ�נה
וה�חילה, מ�נה; המק�ל קנה לא ל��, �כל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנ�ת

היא. ִַָָמ�נה

��כר,„. עד �לה� א� ��ה�ה� חבר� את הא�נס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
��יי� �יד �י� לע��ת�, ל� �אפ�ר �דבר �הפחיד� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָא�
�ר�ס ��כר �אחד �מע�ה אנס. זה הרי � �יד� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�י�
ואחר ה���יר, �יד �טר היה ולא �ני�, לע�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחבר�
לי, �מ�ר�� לא 'א� ל�: אמר �ני�, �ל� ה��כר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�אכל�
ואמר� �ידי'; לק�ח �ה�א ואטע� �כיר�ת� �טר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכ��
�בע� א� לפיכ� �זה. ���צא �ל וכ� אנס. ��ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמי�
ואחר �ל�, �ה�ר�ס וטע� �� וכפר �י�, �בית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה���יר
�� ��פר ל��כר מכר �� ואחר מ�דעה, ה���יר מסר ��ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
וה� אנ�ס, �ה�א עדי� ל� י� �הרי �טל; ה�מ�ר הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכ� ה��דעה. עדי וה� �פניה�, �י� �בית �� ��פר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל
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מ�ני‰. חמס�, ה�א �הרי �א�ס, אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
והחזק ה��זל אבל לרצ�נ�. ��א למ�ר ה��כר את ְַ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ���פה
למסר צרי� ה��כר אי� � ��זל �דה לקח �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ�זל�,

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָָָמ�דעה,

.Âה�מ�ר �א�ת� עצמ� ה� לח�� לה� י� � ה��דעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי
אמר ואפ�� �ל��. �כ� ואי� עליו, ה��דעה לה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ��מסרה
ה��דעה הרי אנס', �לא מכר�י, '�רצ�ני הא�ס: �פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלה�
עד אנס� �� רצ��, �לא ��מ�ר �אנס� ��� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹק�מת;

מ�כר'. אני '�רצ�ני ְֲִִִֵֶַָ�אמר:

.Êסר�� אחר ה�מי� ��קח �פניה� ה�דה א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
אנס� �הא�ס �ל��; להחזיר ח�ב אינ� ,�� על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָה��דעה
מנה א� אבל אנ�ס. �ה�א ידע� �בר והעדי� ���דה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

להחזיר. ח�ב �פניה�, ְְְִִִֵֶַַַָָה�מי�

.Áהרי ה��דעה, ���ל ה�מ�ר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד�
י�דעי�, 'הי� ה��דעה: לעדי אמר וא� �טלה; ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָה��דעה
�מ�דעה �מ�דעה ה��דעה לב�ל ל�קח �אני קני� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��ל
�א�� האנס מ�ני א�א �� א�מר ואיני �טל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�ל
הרי � לע�ל�' הא�נס לזה להקנ�ת �דע�י ואי� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָי�דעי�,
על ה��דעה לב�ל מ�ד� ��נ� �י על וא� �טל, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�מ�ר

��ארנ�. ְֵֶֶֶַַה�ר�

יא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אפ�ר‡. �נאי� והתנה מ�לטלי�, �י� קרקע �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�קנה,
נתק�מ� א� � ה��נה �התנה �י� ה�קנה �התנה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלק�מ�,
לא ה�נאי, נתק�� לא וא� �הקנה; ה�בר נקנה ְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִִֶַַָָָָה�נאי�,

אי��ת. �הלכ�ת ה�נאי� מ��טי �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.

ה�רכי�·. מ� �דר� ���נה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
לא א� אבל ה�נאי. את לק�� עליו י� והרי �ה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ני�
וא� יקנה, זה �נאי יתק�� �א� ע�� והתנה ע�ה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקנה
קנה; לא ה�נאי, ��תק�� �י על א� � יקנה לא יתק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

היא אסמכ�א אחר]��� זמ� סמ� קנ�ת�[על סמ� �הרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
�מר לא �הרי ק�נה, אינ� אסמכ�א וכל וכ�; �� ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלע��ת

להקנ�ת�. ְְְִַ�ל��

�נאי‚. על �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר� �ית ה��כר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ�יצד?
מע�ה ��ית זה והחזיק �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ל�
וא� ה���; �א�ת� ליר��לי� ע�� ���ל� קנה זה הרי �ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ואמר התנה א� אבל קנה. לא הל�, ולא ה��� א�ת� ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹעבר
לי �ביא א� א� �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�י �ל� 'א� ְְִִִִִִִִִֵֵַָָל�:
וכ�', �כ� ל� אמ�ר�� א� זה, �ית ל� א�� �ל�ני, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�בר
�החזיק �י על א� � ל� הביא א� ה���, �א�ת� ע�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהל�
האסמכ�א. היא ��� קנה, לא � ה�נאי ���� אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ��ית

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

�י,„. אחזר אני 'א� ל�: ואמר לחבר� ערב�� ה��ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ�,
ל� אכ�ל �י, אחזר אני 'וא� א�מר: וה�ה ל�', מח�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערב�ני
�הרי הערב��, את זה קנה � ה��קח �� חזר א� � ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערב�נ�'
לכ�ל א�ת� מח�בי� אי� � ה��כר �� חזר וא� יד�; �חת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹה�א

קנה. לא ועדי� היא אסמכ�א ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהערב��,

ואמר‰. ה�טר את וה�לי� ח�ב�, מקצת ��רע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכ�

�טר�', את �� �ל�ני, י�� ועד מ�א� ל� נת�י לא 'א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹל�:
��� ה�טר, את ה�לי� י�� לא � נת� ולא זמ�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוה�יע

היא. ְְִַַָאסמכ�א

.Âי� על א� �יניה�, אד� �ני ��תני� ה�נאי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
א�� �� �ע�ה א� א� �� יהיה 'א� �ב�טר, �עדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
תע�ה לא א� יהיה לא וא� זה, �ית ל� אקנה א� מנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹל�
�היה א� �ע�ה �י על א� � ל�' א�� ולא ל� אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלא
יהיה' לא 'א� א� יהיה' 'א� הא�מר ��ל קנה; לא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹה�בר,
א� יהיה ��א ס�מכת עדי� �ע�� �הרי והקנה, �מר לא �ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יהיה. לא ְִֶֶָֹ��א

.Ê,לל� אסמכ�א �א� אי� � מעכ�ו' 'קנה הא�מר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָ�ל
�יצד? מעכ�ו. הקנה� לא להקנ�ת�, �מר לא �א�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנ� מעכ�ו', זה �ית קנה �ל�ני, י�� ועד מ�א� �אתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'א�
��בע. ה�מ� �ת�� �א א� קנה, זה הרי � �� על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ד�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Áה�א� מכירה ��עת �פר� �דה�, א� חצר� ��כר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
�די ��מנע, ה�טר מ�ני א� �ל�ני, למק�� ליל� �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמ�כר
�נאי. על �מ�כר זה הרי � חצר� �דמי ח�י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַלקנ�ת
וה�זל�, ח�י� �א� א� ��כר, אחר ה�טר ירד א� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָלפיכ�,
ל� נס��ע ��א א� האר�, לא�ת� ליל� ה�ר� נמנע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�
ה�מי�, א�ת� מחזיר זה הרי � הח�י� לקנ�ת א� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלעל�ת
לע��ת א�א מ�כר �אינ� �ר� �הרי קרקע�; ל� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹותחזר

והר �ל�ני, �זה.�בר ���צא �ל וכ� נע�ה. לא י ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

.Ë�� ���ני �ל�� �היה �י על א� � סת� ה��כר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
מ�כר �אינ� ה�ברי� ��ראי� �י על וא� מ�כר, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
לא �הרי ח�זר; אינ� � נע�ה ולא וכ�, �� לע��ת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹא�א

�ברי�. אינ� ���ב �דברי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ�ר�,

.Èמ�ח ���� מנת 'על עליו: והתנה לחבר�, �הקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
�ל�ני, לא�ת� מכר� א� נתנ� א� � לפל�ני' �מ�ר�� א� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא מכר� ��א א� לאחר, �מכר� ה�נאי ק�� לא וא� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;
ה��קח א� ה��כר וכ� קנה. לא � ל� ��בע ��מ� ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנ�
ל� ����� א� �ל�ני, �זמ� ה��ח ל� ��חזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�התנה

��התנה. ויחזיר ק��, ה�כר הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ע�ת

.‡È:ל��קח ואמר ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
�ל ה�ר�ת הרי � ז�' קרקע לי �חזיר מע�ת, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'���הי�
ל� '���הי� מ�ע��: ה��קח ל� ואמר סת�, ל� מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמ�כר.
ה�נאי הרי � ז�' קרקע ל� אחזיר ואני לי �ביא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמע�ת,
�הרי ר�ית, אבק �זה ואי� �ר�ת; א�כל וה��קח ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָק��,

זה. �תנאי עצמ� ח�ב ְְְִִִֵֶַַַמ�ע��

.·Èחצר ל� לקנ�ת רא�ב� ��לחה �א�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמע�ה
לרא�ב� ה��כר �מע�� ואמר קר�ב�, �היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמ�מע��
קר�בתי �ל�נית לי �חזיר מע�ת, לי יהי� 'א� ְְְְִִִִִִִִַַַָָָה�ליח:
קר�בי� �פל�נית 'א�ה ל�: ואמר רא�ב� וה�יב� ז�', ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָקרקע
ואינ� ל�, �חזיר �היא קר�ב ה�בר �ל�מר: אחי�', ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�מ�
הרי ואמר�: חכמי�, לפני זה מע�ה �בא זה. על ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמק�דת
קר�ב �ל �ע�� סמכה לא �הרי �ל��, קנה לא ה�ליח ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזה
�ר�רה; ���בה ה�יב� ��א מ�ני ה�ליח, �ברי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה

�זה. ���צא �ל וכ� הקנה. ולא �מר ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹונמצא
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.‚Èזה הרי ח��ב, �י� �בית עליה מ�ד� ��נ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכ�א
אנ�ס. יהיה וה�א��א �י�, �בית זכ��תיו ��ת�יס וה�א ְְְִִֵֶֶָָֹ�ְְְִֶֶַק�נה;

.„È�וקנ �י�, �בית ��בר� א� �טר� �הת�יס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ�יצד?
�ינ�, לבעל זה �טר י�ת� �ל�ני �י�� �א לא �א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמ�ד�
נהר ע�ב� וא� נ�תני�; א�� הרי � �א ולא ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוה�יע
��היה וה�א �זה; ���צא �ל וכ� י�נ�. לא מ�ב�א, חלי ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹא�

ח��ב. �י� ְִֵָ�בית

.ÂËעל א� � �לל �נאי �לא לאחר �ממ�� עצמ� ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמח�ב
�מ� זה ��בר ח�ב; זה הרי �ל��, ל� ח�ב היה ��א ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�י
'הו� לעדי�: הא�מר �יצד? אסמכ�א. ואינ� ה�א, ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַָָָָמ�נה
��טר: ל� ��תב א� מנה', לפל�ני ח�ב �אני עדי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעלי
�אמר א� עדי�, �� �אי� �י על א� מנה', ל� ח�ב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'הריני
�י על א� ��טר', מנה ל� ח�ב 'הריני עדי�: �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�
�מי זה הרי ��טר, ואמר ה�איל � עדי' 'א�� אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
��ניה� �י על א� ל���, וח�ב עדי�', עלי 'הו� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�אמר
�הרי �ל��; אצל� ל� היה ��א י�דעי� והעדי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�די�
הערב. ����ע�ד �מ� עצמ� ו�ע�ד וגמר עצמ�, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָח�ב

ה�א�ני�. רב ה�ר� ְְִֶַָֹוכזה

.ÊËהריני' �אמר: �ג�� קצ�ב, �אינ� �דבר עצמ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָח�ב
��נ� �י על א� � �ני�' חמ� לכ��ת� א� א�ת� לז�� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָח�ב
�בר �א� ואי� היא, מ�נה �מ� ��� נ��ע�ד; לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�ד�,

ר��תי. ה�ר� וכ� �מ�נה. �נתנ� �מצ�י ְְְֵֶַַַַָָָָָיד�ע

.ÊÈח�ב ,��� את ז� ��היה א��� ע� ה��סק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ני
לדברי� ��מה וה�בר נ��אי�, ��עת ��סק מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלז�נ�?

�אמירה. ְֲִִִַַָה�קני�

.ÁÈ�� �אסמכ�א, להקנ�ת ר�צי� ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ��הי�
ואחר דינרי�, מאה לזה ח�ב �ה�א מ�ה ק�ני� ע��י�: ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהי�
א� �� ��היה זמ� ��ל ח�ב� מ�על ק�ני� עצמ�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ח�ב
לא וא� מעכ�ו, ל� מח�ל ה�ה הח�ב הרי ,�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ע�ה
.�� עצמ� �ח�ב ��מ�� ��בע� הריני יע�ה, לא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיהיה
לא��� אד� ��י� ה�נאי� �כל ע��י� היינ� זה �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועל

לה�. ה��מי� ה�ברי� �בכל ְְְִִִִֶַַָָָ����כי�,

יב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��אמר:‡. חבר�, את לה�נ�ת ל��נה א� ל��כר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָאס�ר
��נ� אל � עמית� מ�ד קנה א� לעמית�, ממ�ר תמ�ר� ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹ"וכי
תע�ה, לא על ע�בר �ה�א �י על וא� אחיו". את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹאי�

לה�ב�� ���� מ�ני ל�קה, �ה�נה[להשיב]אינ� �בי� ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לה�יב. ח�ב � ה�ניה זה �ממ�ר ��� ידע ��א �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מזיד,

�ת�ת·. לה�יב? ח�ב ויהיה הה�ניה �היה [ששית]��ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
א�[בדיוק]��וה �חמ�ה, ��ה �וה ��כר הרי �יצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�וה א� ���ה, חמ�ה �וה א� ��בעה, ��ה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָ�וה
ה��נה וח�ב ה��ח, ונקנה ה�ניה; ז� הרי � ���ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעה

ל�תא�ה. ��� הה�ניה את ְִֶַַָ�ְְִֶַַָָלהחזיר

�וה‚. ��כר �ג�� �ה�א, �כל מ�ה �ח�ת הה�ניה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�ל��; להחזיר ח�ב אינ� � �פר�טה �חמ�י� �ינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ��י�

.�� למחל ה�ל �ר� מ�ת�ת, �ח�ת ְְִִֶֶֶַָָֹֹ��ל

�ג��„. �ה�א, �כל ה�ת�ת על יתרה הה�ניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה

ה��ח, �טל � �ר�טה �ח�ת �חמ�י� ��י� �וה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��כר
ה��נה אבל �לל; יקנה ולא החפ� להחזיר יכ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�תא�ה
��טל �י על א� וק�ל, זה רצה א� לחזר יכ�ל אינ� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
יתר הה�ניה ��היה עד להחזיר, ח�ב ה��נה אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��ח.
�אי� מחזיר, אינ� � ��וה �ר�טה היתה �ר�טה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפר�ט�ת. ְִָָה�ניה

לב�ל‰. א� הה�ניה, ולת�ע לחזר ל� יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד
יתר �הה וא� לקר�ב�. א� לת�ר ��ראה �די עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��ח?
ח�זר. אינ� �מאתי�, מאה �וה לקח אפ�� � זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

.Â�יד� ה��ח �הרי �ל�קח, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� ואי� לע�ל�; �ה�ניה ח�זר ה��כר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ�מראה�.
��ראה עד ��כר זה �מי י�דע �אינ� מ�ח, �ב��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�מר
�מינ� �אי� �בר ה��ח היה א� לפיכ�, ��מ�ר. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ת�
זה הרי � �ה� וכ��צא ה�ל�לי� �ג�� �וה, ��� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִ���י
�לבד. ����ק �ער על ���אל �די עד א�א ח�זר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינ�

.Êולא ��עה וידע �ממ�ר�, ליד� ��א נ�דע א� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
מחל. �הרי ולת�ע, לחזר יכ�ל אינ� � ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�בע

.Áי� על א� לת�ר, ה�ניה �� � להדי�ט �ה�ניה ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ניה י� �� �בבהמה, �פר�ת �ה�ניה �כ�� �קי. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�א

ט�ע�ת.�מ ְְְַ

.Ë�וע�רי �אר�עה זהב �ל דינר �היה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
וצרפ� �ס�, �ל א�[והחליפה]�ינר �ינר, �ע�רי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

יתר היה הה�ניה; את מחזיר זה הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��מ�נה
זה מששית]על ה�ר��[יותר �טל מ�א�[ההחלפה], �ח�ת ; ִֵֵֶַַָָָ

מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È�מ�ציאי והי� �ת�ת, חסרה ה�לע היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
הה�ניה. מחזיר � �מ�קל לא �מני� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹה�לעי�

.‡È�ה�לע���ר�י א� ה�ינר להחזיר ל� י� מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
ה�לחני[בערי�] �אי� ��פרי� ל�לחני. ��ראה �די עד ?ְְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָ�ְִָ

מ�יר �אי� ��ת�ת; ערבי עד להחזיר ל� י� ,�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצ�י
למ�כר ה�י� וה�א ה�לחני. א�א ודמיה וחסר�נ� ְְְִִֵַָ�ְְְֶֶֶֶַַַָָָָה�לע
לחזר, ל��קח ��� � �מר�ל��ת ט�ב�ת אבני� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרי�,
מק�� �כל �ה� ה�קיאי� ל��רי� א�ת� ��ראה �די ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא א� לפיכ�, א��. �דברי� �קיאי� ה�ל �אי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ה�;
��א א� אחר, למק�� ה��ח וה�לי� ה�דינה, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יר
ח�זר. זה הרי � ��עה וה�דיע� מר�ה, זמ� לאחר ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְְְִַַַַָה�קי

.·È��אפ מ�יר�, היה א� � לחבר� חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
אפ�ר היה וא� מחזיר�; זה הרי � חד� ע�ר �ני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמ�, לאחר להחזיר� יכ�ל אינ� � ה�חק ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלה�ציא�

חסיד�ת. �מ�ת מ��� ק�ל� �� א� ְְֲִִִִִֵֶֶַָָא�א

.‚Èטל� ה��ח �הרי �חמ�, אר�ע �וה לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��כר
עד לקר�ב�, א� לת�ר להרא�ת� הס�יק ולא ��ארנ�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�מ�
�הרי ה��כר; ולא ,�� לחזר יכ�ל ל�קח � ��בע ועמד ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�קר
לחזר, יכ�ל היית לא ה�ניתני, לא 'א�� ל��כר: א�מר ֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹה��קח
נ��ר'?!. הח�טא יהיה היא� �חזר?! �ה�ניתני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוע�ה

.„È�ל�� ועמד וזל �אר�ע, חמ� �וה ��כר מ�כר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
ה��כר ל� א�מר �הרי ל�קח; ולא ,�� לחזר יכ�ל מ�כר �ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

�י'. �חזר �ה�ניתני מ�ני 'לא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹל��קח:
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.‚Èזה הרי ח��ב, �י� �בית עליה מ�ד� ��נ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכ�א
אנ�ס. יהיה וה�א��א �י�, �בית זכ��תיו ��ת�יס וה�א ְְְִִֵֶֶָָֹ�ְְְִֶֶַק�נה;

.„È�וקנ �י�, �בית ��בר� א� �טר� �הת�יס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ�יצד?
�ינ�, לבעל זה �טר י�ת� �ל�ני �י�� �א לא �א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמ�ד�
נהר ע�ב� וא� נ�תני�; א�� הרי � �א ולא ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוה�יע
��היה וה�א �זה; ���צא �ל וכ� י�נ�. לא מ�ב�א, חלי ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹא�

ח��ב. �י� ְִֵָ�בית

.ÂËעל א� � �לל �נאי �לא לאחר �ממ�� עצמ� ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמח�ב
�מ� זה ��בר ח�ב; זה הרי �ל��, ל� ח�ב היה ��א ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�י
'הו� לעדי�: הא�מר �יצד? אסמכ�א. ואינ� ה�א, ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַָָָָמ�נה
��טר: ל� ��תב א� מנה', לפל�ני ח�ב �אני עדי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעלי
�אמר א� עדי�, �� �אי� �י על א� מנה', ל� ח�ב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'הריני
�י על א� ��טר', מנה ל� ח�ב 'הריני עדי�: �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�
�מי זה הרי ��טר, ואמר ה�איל � עדי' 'א�� אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
��ניה� �י על א� ל���, וח�ב עדי�', עלי 'הו� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�אמר
�הרי �ל��; אצל� ל� היה ��א י�דעי� והעדי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמ�די�
הערב. ����ע�ד �מ� עצמ� ו�ע�ד וגמר עצמ�, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָח�ב

ה�א�ני�. רב ה�ר� ְְִֶַָֹוכזה

.ÊËהריני' �אמר: �ג�� קצ�ב, �אינ� �דבר עצמ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָח�ב
��נ� �י על א� � �ני�' חמ� לכ��ת� א� א�ת� לז�� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָח�ב
�בר �א� ואי� היא, מ�נה �מ� ��� נ��ע�ד; לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�ד�,

ר��תי. ה�ר� וכ� �מ�נה. �נתנ� �מצ�י ְְְֵֶַַַַָָָָָיד�ע

.ÊÈח�ב ,��� את ז� ��היה א��� ע� ה��סק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ני
לדברי� ��מה וה�בר נ��אי�, ��עת ��סק מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלז�נ�?

�אמירה. ְֲִִִַַָה�קני�

.ÁÈ�� �אסמכ�א, להקנ�ת ר�צי� ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ��הי�
ואחר דינרי�, מאה לזה ח�ב �ה�א מ�ה ק�ני� ע��י�: ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהי�
א� �� ��היה זמ� ��ל ח�ב� מ�על ק�ני� עצמ�, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ח�ב
לא וא� מעכ�ו, ל� מח�ל ה�ה הח�ב הרי ,�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ע�ה
.�� עצמ� �ח�ב ��מ�� ��בע� הריני יע�ה, לא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיהיה
לא��� אד� ��י� ה�נאי� �כל ע��י� היינ� זה �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועל

לה�. ה��מי� ה�ברי� �בכל ְְְִִִִֶַַָָָ����כי�,
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��אמר:‡. חבר�, את לה�נ�ת ל��נה א� ל��כר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָאס�ר
��נ� אל � עמית� מ�ד קנה א� לעמית�, ממ�ר תמ�ר� ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹ"וכי
תע�ה, לא על ע�בר �ה�א �י על וא� אחיו". את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹאי�

לה�ב�� ���� מ�ני ל�קה, �ה�נה[להשיב]אינ� �בי� ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לה�יב. ח�ב � ה�ניה זה �ממ�ר ��� ידע ��א �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מזיד,

�ת�ת·. לה�יב? ח�ב ויהיה הה�ניה �היה [ששית]��ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
א�[בדיוק]��וה �חמ�ה, ��ה �וה ��כר הרי �יצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�וה א� ���ה, חמ�ה �וה א� ��בעה, ��ה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָ�וה
ה��נה וח�ב ה��ח, ונקנה ה�ניה; ז� הרי � ���ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעה

ל�תא�ה. ��� הה�ניה את ְִֶַַָ�ְְִֶַַָָלהחזיר

�וה‚. ��כר �ג�� �ה�א, �כל מ�ה �ח�ת הה�ניה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�ל��; להחזיר ח�ב אינ� � �פר�טה �חמ�י� �ינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ��י�

.�� למחל ה�ל �ר� מ�ת�ת, �ח�ת ְְִִֶֶֶַָָֹֹ��ל

�ג��„. �ה�א, �כל ה�ת�ת על יתרה הה�ניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה

ה��ח, �טל � �ר�טה �ח�ת �חמ�י� ��י� �וה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��כר
ה��נה אבל �לל; יקנה ולא החפ� להחזיר יכ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�תא�ה
��טל �י על א� וק�ל, זה רצה א� לחזר יכ�ל אינ� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
יתר הה�ניה ��היה עד להחזיר, ח�ב ה��נה אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��ח.
�אי� מחזיר, אינ� � ��וה �ר�טה היתה �ר�טה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפר�ט�ת. ְִָָה�ניה

לב�ל‰. א� הה�ניה, ולת�ע לחזר ל� יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד
יתר �הה וא� לקר�ב�. א� לת�ר ��ראה �די עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��ח?
ח�זר. אינ� �מאתי�, מאה �וה לקח אפ�� � זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

.Â�יד� ה��ח �הרי �ל�קח, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� ואי� לע�ל�; �ה�ניה ח�זר ה��כר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ�מראה�.
��ראה עד ��כר זה �מי י�דע �אינ� מ�ח, �ב��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�מר
�מינ� �אי� �בר ה��ח היה א� לפיכ�, ��מ�ר. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ת�
זה הרי � �ה� וכ��צא ה�ל�לי� �ג�� �וה, ��� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִ���י
�לבד. ����ק �ער על ���אל �די עד א�א ח�זר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינ�

.Êולא ��עה וידע �ממ�ר�, ליד� ��א נ�דע א� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
מחל. �הרי ולת�ע, לחזר יכ�ל אינ� � ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�בע

.Áי� על א� לת�ר, ה�ניה �� � להדי�ט �ה�ניה ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ניה י� �� �בבהמה, �פר�ת �ה�ניה �כ�� �קי. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�א

ט�ע�ת.�מ ְְְַ

.Ë�וע�רי �אר�עה זהב �ל דינר �היה הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�יצד?
וצרפ� �ס�, �ל א�[והחליפה]�ינר �ינר, �ע�רי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

יתר היה הה�ניה; את מחזיר זה הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��מ�נה
זה מששית]על ה�ר��[יותר �טל מ�א�[ההחלפה], �ח�ת ; ִֵֵֶַַָָָ

מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È�מ�ציאי והי� �ת�ת, חסרה ה�לע היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
הה�ניה. מחזיר � �מ�קל לא �מני� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹה�לעי�

.‡È�ה�לע���ר�י א� ה�ינר להחזיר ל� י� מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
ה�לחני[בערי�] �אי� ��פרי� ל�לחני. ��ראה �די עד ?ְְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָ�ְִָ

מ�יר �אי� ��ת�ת; ערבי עד להחזיר ל� י� ,�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצ�י
למ�כר ה�י� וה�א ה�לחני. א�א ודמיה וחסר�נ� ְְְִִֵַָ�ְְְֶֶֶֶַַַָָָָה�לע
לחזר, ל��קח ��� � �מר�ל��ת ט�ב�ת אבני� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרי�,
מק�� �כל �ה� ה�קיאי� ל��רי� א�ת� ��ראה �די ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא א� לפיכ�, א��. �דברי� �קיאי� ה�ל �אי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ה�;
��א א� אחר, למק�� ה��ח וה�לי� ה�דינה, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יר
ח�זר. זה הרי � ��עה וה�דיע� מר�ה, זמ� לאחר ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְְְִַַַַָה�קי

.·È��אפ מ�יר�, היה א� � לחבר� חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
אפ�ר היה וא� מחזיר�; זה הרי � חד� ע�ר �ני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמ�, לאחר להחזיר� יכ�ל אינ� � ה�חק ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלה�ציא�

חסיד�ת. �מ�ת מ��� ק�ל� �� א� ְְֲִִִִִֵֶֶַָָא�א

.‚Èטל� ה��ח �הרי �חמ�, אר�ע �וה לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��כר
עד לקר�ב�, א� לת�ר להרא�ת� הס�יק ולא ��ארנ�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�מ�
�הרי ה��כר; ולא ,�� לחזר יכ�ל ל�קח � ��בע ועמד ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�קר
לחזר, יכ�ל היית לא ה�ניתני, לא 'א�� ל��כר: א�מר ֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹה��קח
נ��ר'?!. הח�טא יהיה היא� �חזר?! �ה�ניתני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוע�ה

.„È�ל�� ועמד וזל �אר�ע, חמ� �וה ��כר מ�כר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
ה��כר ל� א�מר �הרי ל�קח; ולא ,�� לחזר יכ�ל מ�כר �ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

�י'. �חזר �ה�ניתני מ�ני 'לא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹל��קח:



iyiyנד mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÂËעד להרא�ת� הס�יק ולא ,��� חמ� �וה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹה��כר
האחת להחזיר ח�ב ה��כר הרי � ��מ�נה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ה�קר
�כ�ה�קיר, להחזיר; וח�ב ה��ח, נקנה �הרי ה�ניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
וה�זל� �חמ�, �� �וה מכר א� וכ� ה�קיר. ל�קח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�ל אחת סלע להחזיר ח�ב ה��קח הרי � �ל� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמד�

ה�זל. ה��קח �בר��ת ה��ח, נקנה �הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה�ניה;

שישי יו�
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מחט‡. אפ�� �בהמה, �המה א� �כלי� �לי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָה�חלי�
י�תר ��חט ר�צה ��ה ה�ניה, ל� אי� � �ס�ס טלה א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��רי��,
א�ת� ��מ� �י� �פר�ת, �ר�ת ה�חלי� אבל ה�רי��; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמ�
ה�ניה. לה� י� � ה�כירה אחר א�ת� ��מ� �י� ה�כירה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקד�

אכסרה·. �דמי� מדה]ה��קח �[ללא �חפ� �ג�� מע�ת, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
�חליפי�, ���נה �י על א� � �א��' �רת� לי 'מכר ל�: ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
�ר�ת לל�קח ה�י� וה�א ��ארנ�. �מ� א�ניה �מחזיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקנה
ה�ית �על א�ניה. �מחזיר ��נה ���י�, א� �סלע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
ל� הר�� לא �א�� ה�ניה, ל� אי� � ת�מי�� �לי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��כר

��מי��. �לי את ל� מ�כר היה לא ְְְִִֵֵֶַָָָֹ�דמי�,

ל�‚. י� א�ניה', עלי ל� �אי� מנת 'על לחבר�: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
י�דע �אינ� �סת�, אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ניה. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעליו
אמר א� ל�מר צרי� ואי� ��מחל. �די �� י� ה�ניה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��ה
�מפר� אבל .�� י� �הרי ה�ניה', �� �אי� מנת 'על ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָל�:

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל ה�ניה, ל� אי� �ְְֵֶֶַַָָָָָ

נ�ת�„. �אני זה 'חפ� ל��קח: �אמר מ�כר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�יצד?
�אי� מנת על מנה, א�א �וה �אינ� אני י�דע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מאתי�,
ל�קח וכ� ה�ניה. עליו ל� אי� � ל�' מ�כר אני ה�ניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל�
אני י�דע �מאה, מ�� ל�קח �אני זה 'חפ� ל��כר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�אמר
ל�קח אני ה�ניה, עלי ל� �אי� מנת על מאתי�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��וה

ה�ניה. עליו ל� אי� � ְִֵָָָָמ��'

�יצד?‰. א�ניה. עליו ל� אי� �אמ�נה, ונ�ת� ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָה���א
� '�� מ���ר אני וכ� וכ� לקח�יו, וכ� �כ� זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ'חפ�

ה�ניה. עליו ל� ֵָָָָאי�

.Â�א ר�י� �לי� לקח א� �אמ�נה, ונ�ת� ה���א ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ואת �אמ�נה הרע את יח�ב לא � אחד �ממ�ר ר�י� ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�גדי�
וי� ��וי�. וזה זה א� �אמ�נה וזה זה א� א�א ��וי�, ְְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָה�פה

ה��� �כר ה��ח על להעל�ת הח�ר[סבל]ל� ��כר [בעל, ְְְֲִַַַַַַַַַָָָ
ה�נ�קהחמור] ��כר מעלה[מלו�], אינ� עצמ� �כר אבל . ְַַ�ְְְֲֲֵֶַַַָָ

א�א ה��ח, על א�ת� מ�סי� אינ� � �פ�על �ה�א מ�ני ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָל�,
מ���ר'. אני וכ� ��' ל�: וא�מר ְְְְֲִִֵֵֵַָָָמפר�

.Êוג�י אחיו". את "אי� ��אמר: ה�ניה, ל� אי� � ְֱִִֵֶֶֶַַָָָה��י
יהיה לא ��נ�; ��יני� הה�ניה מחזיר י�ראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�נה

מ��ראל. חמ�ר ְִִֵֶָָזה

.Á,�והעבדי ה�רקע�ת, ה�ניה: לה� �אי� דברי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָא��
א� �דינר, אל� �וה מכר אפ�� וההק���ת; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�טר�ת,
מ�ד קנה "א� ��אמר: ה�ניה; �ה� אי� � �אל� �ינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�וה
ויצא� הקרקע�ת, יצא� ליד; מ�ד ה�קנה �בר � ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית�"
קנ�י ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �הק�� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�

"עמית�", �נאמר: הק���ת, ויצא� ��ה�, לראיה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָא�א
הק��. ְְֵֶֹולא

.Ëאבל עצמ�. נכסי �מ�כר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ��ה
�קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ��עה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ליח

�א��טר���ס ה�י� ��� לי ויראה ח�זר. נכסי� על [ממונה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
�קרקע�תיתומי�] �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ��עה

יחיד. �ה�א מ�ני �י�, לבית ��מה ואינ� ח�זר; �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

.È�י� �קרקע�ת �י� וטע�, ית�מי� נכסי ��כר� �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ית
מחילה ז� הרי מ�ת�ת, �פח�ת טע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ�מ�לטלי�
לב�ל ��א רצ� וא� ה��ח. �טל ��ת�ת, טע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הדי�ט;
הדי�ט �ח יהיה לא מחזירי�; � הה�ניה ויחזיר� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�מ�ר,

מה�. ֵֶָחמ�ר

.‡Èל� עבדי� א� קרקע ��כר� �י� ��ית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
�ה�; לחזר יכ�ל ה��קח אי� �מאתי�, מנה �וה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹית�מי�
ה�י� וכ� ה�ת�מי�. מ�ח חמ�ר ההדי�ט �ח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹלא
יכ�ל ה��קח �אי� � ועבדי� קרקע ��כר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א��טר���ס

ההדי�ט. �די� �ה�ניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·È�ה הרי מ�לטלי�, �חלק� וה��פי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָ�ְִַַָהאחי�
�ל��; מחזיר ואי� מ�ח נקנה מ�ת�ת, �ח�ת ְְְְְְִִִִֵַָָָָ�לק�ח�ת:
וא� א�ניה. �מחזיר קנה �ת�ת, מ�ח; �טל �ת�ת, על ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיתר
�טלה � ��ת�ת וטע� ה��ני�, ���� ��חלק� �יניה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהתנ�
� �ת�ת ה�תיר� א� �ת�ת �פחת� ��מ� �ה��ני� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחל�קה;

�טל. ְִֵָָמכר�

.‚È�וה�י וה�ר�ל��ת, �[חרב]ה�המה, ה��רה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
�בר ל� אי� ה�ניה. �ה� וי� מ�לטלי�, ��אר ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
וה�א, חכמי�. ��נ� דברי� מאר�עה ח�� ה�ניה, �� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אי�

��ארנ�. �מ� עצמ� �נכסי ק�נה א� מ�כר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ��היה

.„È�אי קרקע �כיר�ת �� � ה�ניה לקרקע�ת �אי� ���ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
רפת א� ��נה, �דינר �ד�ל טרקלי� �כר אפ�� ה�ניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל�

ה�ניה. ל� אי� � י�� �כל �דינר ְְְִֵַָָָָָקט�ה

.ÂË�י� �קרקע �י� ע��, לע��ת ה��על את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַה��כר
לזמ�. א�ת� �ק�נה �ה�א מ�ני ה�ניה, ל� אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�לטלי�

ה�ניה. �ה� אי� ֲִֵֶַָָָָועבדי�,

.ÊËהרא�י זרע �ה 'זרע�י וא�מר: קרקע, ל� לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�כר�
� ל� הרא�י מ� �ח�ת �� ��רע והעיד� עדי� �בא� ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�',
ל� אי� א� ה�רע, מ�ני ה�ניה, ל� י� א� ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וכ� נת�ע; מ�ד מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה�רקע. מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�ניה,
ה�רקע צד מ�ני ה�ת, �ב�עת א�א א�ת� מ��יעי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאי�

�א�. ���ֵֶָ

.ÊÈ;א�ניה לה� י� ה�המה, את א� ה�לי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�ניה �� י� וא� היא. י�מ� �ת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�כיר�ת,
� מ��יר �התא�ה �י� ��כר �התא�ה �י� יתר, א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ת�ת

מר�ה. זמ� לאחר ואפ�� ה�ניה, מחזיר זה ֶ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהרי

.ÁÈל��� �ג�� �יצד? ה�ניה. ל� י� �ה��ל� לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
��ני זה חל�ק לת�ר א� ז�זי�, �ע�רה זה �גד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
ק�ל� �י� מ�ניה�, אחד וכל ה�ניה; ל� י� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָז�זי�

�מ�כר. לע�ל� ח�זר � ה�גד �על ְְֵֵֵֶֶַַַָ�י�
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וכ�‡. ��' ואמר: �אמ�נה, ונ�ת� �ה���א �ארנ�, ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לקח�י 'זה אמר: אפ�� ה�ניה. ל� אי� � מ���ר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק ח�בי� �י� �ית אבל מ�ר. מ�כר', אני �בע�ר ְֲִִִֵַָָָֹ�ְְֲִֵֶֶֶַ�סלע

מחיר]ה�ערי� יהיה[לקבוע ולא לכ�; ��טרי� �להעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
�לבד �ת�ת א�א ��רצה, מה �ל מ���ר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ת�ת. על יתר ה��כר י���ר ולא ��כר�, לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסק�

נפ�,·. ח�י �ה� ��� �דברי� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
הע�רי� אבל �סלת�ת. �מני� יינ�ת �ג��[שורשי�]�ג�� , ְְְְֲִִִֵָָָָָ

�� אי� � �ה� וכ��צא וה�ב�נה וה�שט לה�החמס סקי� ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
��רצה. מה �ל ה����ר י���ר א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ער,

הרא���‚. ה��ר א�א �ביצי�; �עמי� מ���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואי�
�לבד. ��ר� מ�כר� מ��� וה��קח ��כר, מ�כר� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�ה�„. ��� �דברי� י�ראל �אר� סח�רה לע��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאס�ר
מ�רנ� מביא וזה �מ�כר מ�רנ� מביא זה א�א נפ�; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָח�י
מ�ר מר�ה, �ה�מ� �במק�� �ז�ל. ��מ�ר� �די ָ�ֶ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָ�מ�כר,

��מ�. ְְְִֵֶֶַלה���ר

א�צרי�‰. �אר�[אוגרי�]אי� נפ� ח�י �ה� ��� �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה מ�בר מ�יע �הרי י�ראל; �ר�� מק�� �כל וכ� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָי�ראל,
אבל ה��ק; מ� �ל�קח אמ�רי�? �ברי� ��ה לי�ראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

ק�� לע��ת מ�ר מ���, לו]ה�כניס שיש א�צר.[המעט ְִִֶַַ�ֲַַָָ

.Âביעית�� �ביעית ערב �ני�, �ל� �ר�ת לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ�מ�ר
לא חר�בי� קב אפ�� � ��רת �ב�ני �ביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹ�מ�צאי

מארה ��כניס מ�ני ה�פקיע[קללה]יאצר, וכל ��ערי�. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�ר�� �מק�� א� י�ראל, �אר� �ר�ת �אצר א� �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ערי�,

�ר�ית. �מלוה זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָי�ראל

.Êאבל נפ�. ח�י �ה� ��� �פר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
�אר� א�ת� לאצר מ�ר � �פל�לי� ���� �ג�� ְֱֶֶֶָָֹ�ְְְְִִִַַַה�בלי�,
הע�רי�. ��אר למק��, מ�ק�� א�ת� �לה�ציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָי�ראל

.Áיינ�ת �ג�� נפ�, ח�י �ה� ��� �ר�ת מ�ציאי� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי�
לס�ריה, ולא לאר� לח�צה י�ראל מאר� �סלת�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�מני�
י�ראל. �אר� אחר מל� לר��ת זה מל� מר��ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,�רצ�� �בר לכל �ער לה� לק� העיר �ני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹר�אי�
על ��עבר מי לכל �יניה� �להתנ�ת �ללח�, לב�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.Èיע�ה ��א �יניה� לפסק א�נ��ת אנ�י ר�אי� ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ�ָ�ְְִֵֵַַָוכ�
על ��עבר מי וכל �זה, וכ��צא חבר�, ��ע�ה �י�� ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.‡Èח��ב חכ� �� �אי� �מדינה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
י� א� אבל י��ביה. �רכי �להצליח ה�דינה מע�ה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלת��
ואי� �ל��; מ�עיל ��ה� ה�נאי אי� ח��ב, חכ� ��ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
א�א ה�נאי, מ� ק�ל ��א מי על �להפסיד לענש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכ�לי�
�הפסיד מי וכל החכ�. מ�עת וע�� ע�ה� התנה �� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�

מ���. החכ�, מ�עת �אינ� ה�נאי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלפי

.·È� �דברי� ה�ניה �� �ממ�ר, �מ�ח �ה�ניה ���ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ
אני מאלהי�, ויראת עמית�, את אי� ת�נ� "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��אמר:

�ברי�. ה�נית ז� ְִַָָה'",

.‚È�מע�י 'זכר ל�: יאמר לא ���בה, �על היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹ�יצד?
מע�ה 'זכר ל�: יאמר לא �רי�, �� היה וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהרא��ני�'.
'�ה ל�: יאמר לא ��רה, ללמד �בא גר היה ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאב�תי�'.
מ�י ���נה ��רה וילמד יב�א �טרפ�ת, נבל�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�כל
מק�ר �היה א� עליו, �אי� וי��רי� חלאי� הי� ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָה�ב�רה'?!

� �ניו א��ב:את �ל חבריו �אמר� �דר� ל� יאמר לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
�סלת� יראת� אבד".[בטחונ�]"הלא נקי ה�א מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È�לכ' לה�: יאמר לא � �ב�אה מב��י� ח�רי� ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹהי�
מ�כר �אינ� �� י�דע וה�א �ב�אה', ���כר �ל�ני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאצל
יאמר לא � חכמה �בר �ל �אלה נ�אלה מע�ל�. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ב�אה
א�: זה'? �דבר ��יב 'מה חכמה: א�ת� י�דע �אינ� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמי
ה�ברי�. �א�� ���צא �ל וכ� זה'? �דבר �ע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ'מה

.ÂËע�בר � �דברי� �י� �ממ�� �י� ה�ר, את ה��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ה�נית זה ת�נה", לא "וגר ��אמר: לאוי�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
למד�, הא ממ��. ה�נית זה �לחצ��", "ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ�ברי�;
ת�נ� "לא מ��� לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ר את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ה��נה
עמית�", את אי� ��נ� "אל �מ��� אחיו", את ֲִִִִִֶֶַָאי�

ת�נה". לא "וגר ְִֵֶֹ�מ���

.ÊË���מ ��ל�ה: ע�בר �ממ��, וה�נה� לחצ� א� ְְְְְִִִֵֵָָָָֹוכ�
את אי� ת�נ� "ולא �מ��� אחיו", את אי� ��נ� ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצ��". "ולא �מ��� ְְֲִִִֶָֹעמית�",

.ÊÈ�א דברי�, ה�נית �ל לאו על �גר ע�בר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ני
�ה�נית א� ממ��, ה�נית �ל לאו ועל ממ��, ְְְֶַַַַַָָָָָָ�ה�נית
ה�ניה �ל��� �ניה� את ה�ת�ב �ה�ציא מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ברי�?
"לא �פר��: ה�ברי� ��ני �גר ה�אוי� וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסת�,

תלח�". ו"לא ְְִֶָֹת�נה",

.ÁÈנ�נה ��� � ממ�� מה�נית �ברי� ה�נית ְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ד�לה
�ג�פ�; וזה �ממ�נ�, וזה לה�ב��, נ�נה לא וז� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹלה�ב��,
לפי מאלהי�", "ויראת �ברי�: �ה�נית א�מר ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר ל�ב, מס�ר �ה�א �בר �ל הא ל�ב. מס�ר ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה�בר
נענה � �ברי� מה�נית ה��עק וכל מאלהי�". "ויראת :��ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'". אני "�י ��אמר: ֱֲִִִֶֶַָמ�ד,

טו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וטעה‡. �מני�, א� �מ�קל, א� �מ�ה, לחבר� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
אבל �דמי�; א�א ה�ניה �אי� לע�ל�; ח�זר � �ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�כל

ח�זר. ְְֵֶ�ח����,

מאה·. ונמצא� �דינר, אג�זי� מאה ל� מכר ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָ�יצד?
את �מחזיר ה��ח נקנה � ות�עי� ��עה א� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָואחד
ה�ע�ת נמצא� א� וכ� �ני�. ��ה אחר ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָה�ע�ת,
��נ� אחר ואפ�� ח�זר; ��סק, ה�ני� מ� חסר א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיתר
��ני� ח�זר, � �ל�� חבר� אצל ל� נ�אר ��א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמ�ד�

�זה. ���צא �ל וכ� ה�א. ְְֵֵֶַָָָ�טע�ת

�אר‚. א� �המה, א� עבד, א� קרקע, לחבר� ה��כר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מחזיר� � ה��קח �� ידע ��א מ�� ���ח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�לטלי�,
��א וה�א, ה�א; טע�ת מ�ח ��ה �ני�, ��ה אחר ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאפ��
אחר �� נ���� א� אבל ;���� ��דע אחר ���ח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָי����

להחזיר. יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ה��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�ראה
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יד ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וכ�‡. ��' ואמר: �אמ�נה, ונ�ת� �ה���א �ארנ�, ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לקח�י 'זה אמר: אפ�� ה�ניה. ל� אי� � מ���ר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק ח�בי� �י� �ית אבל מ�ר. מ�כר', אני �בע�ר ְֲִִִֵַָָָֹ�ְְֲִֵֶֶֶַ�סלע

מחיר]ה�ערי� יהיה[לקבוע ולא לכ�; ��טרי� �להעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
�לבד �ת�ת א�א ��רצה, מה �ל מ���ר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ת�ת. על יתר ה��כר י���ר ולא ��כר�, לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסק�

נפ�,·. ח�י �ה� ��� �דברי� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
הע�רי� אבל �סלת�ת. �מני� יינ�ת �ג��[שורשי�]�ג�� , ְְְְֲִִִֵָָָָָ

�� אי� � �ה� וכ��צא וה�ב�נה וה�שט לה�החמס סקי� ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
��רצה. מה �ל ה����ר י���ר א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ער,

הרא���‚. ה��ר א�א �ביצי�; �עמי� מ���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואי�
�לבד. ��ר� מ�כר� מ��� וה��קח ��כר, מ�כר� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�ה�„. ��� �דברי� י�ראל �אר� סח�רה לע��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאס�ר
מ�רנ� מביא וזה �מ�כר מ�רנ� מביא זה א�א נפ�; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָח�י
מ�ר מר�ה, �ה�מ� �במק�� �ז�ל. ��מ�ר� �די ָ�ֶ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָ�מ�כר,

��מ�. ְְְִֵֶֶַלה���ר

א�צרי�‰. �אר�[אוגרי�]אי� נפ� ח�י �ה� ��� �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה מ�בר מ�יע �הרי י�ראל; �ר�� מק�� �כל וכ� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָי�ראל,
אבל ה��ק; מ� �ל�קח אמ�רי�? �ברי� ��ה לי�ראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

ק�� לע��ת מ�ר מ���, לו]ה�כניס שיש א�צר.[המעט ְִִֶַַ�ֲַַָָ

.Âביעית�� �ביעית ערב �ני�, �ל� �ר�ת לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ�מ�ר
לא חר�בי� קב אפ�� � ��רת �ב�ני �ביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹ�מ�צאי

מארה ��כניס מ�ני ה�פקיע[קללה]יאצר, וכל ��ערי�. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�ר�� �מק�� א� י�ראל, �אר� �ר�ת �אצר א� �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ערי�,

�ר�ית. �מלוה זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָי�ראל

.Êאבל נפ�. ח�י �ה� ��� �פר�ת אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
�אר� א�ת� לאצר מ�ר � �פל�לי� ���� �ג�� ְֱֶֶֶָָֹ�ְְְְִִִַַַה�בלי�,
הע�רי�. ��אר למק��, מ�ק�� א�ת� �לה�ציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָי�ראל

.Áיינ�ת �ג�� נפ�, ח�י �ה� ��� �ר�ת מ�ציאי� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי�
לס�ריה, ולא לאר� לח�צה י�ראל מאר� �סלת�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�מני�
י�ראל. �אר� אחר מל� לר��ת זה מל� מר��ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,�רצ�� �בר לכל �ער לה� לק� העיר �ני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹר�אי�
על ��עבר מי לכל �יניה� �להתנ�ת �ללח�, לב�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.Èיע�ה ��א �יניה� לפסק א�נ��ת אנ�י ר�אי� ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ�ָ�ְְִֵֵַַָוכ�
על ��עבר מי וכל �זה, וכ��צא חבר�, ��ע�ה �י�� ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.‡Èח��ב חכ� �� �אי� �מדינה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
י� א� אבל י��ביה. �רכי �להצליח ה�דינה מע�ה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלת��
ואי� �ל��; מ�עיל ��ה� ה�נאי אי� ח��ב, חכ� ��ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
א�א ה�נאי, מ� ק�ל ��א מי על �להפסיד לענש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכ�לי�
�הפסיד מי וכל החכ�. מ�עת וע�� ע�ה� התנה �� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�

מ���. החכ�, מ�עת �אינ� ה�נאי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלפי

.·È� �דברי� ה�ניה �� �ממ�ר, �מ�ח �ה�ניה ���ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ
אני מאלהי�, ויראת עמית�, את אי� ת�נ� "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��אמר:

�ברי�. ה�נית ז� ְִַָָה'",

.‚È�מע�י 'זכר ל�: יאמר לא ���בה, �על היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹ�יצד?
מע�ה 'זכר ל�: יאמר לא �רי�, �� היה וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהרא��ני�'.
'�ה ל�: יאמר לא ��רה, ללמד �בא גר היה ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאב�תי�'.
מ�י ���נה ��רה וילמד יב�א �טרפ�ת, נבל�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�כל
מק�ר �היה א� עליו, �אי� וי��רי� חלאי� הי� ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָה�ב�רה'?!

� �ניו א��ב:את �ל חבריו �אמר� �דר� ל� יאמר לא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
�סלת� יראת� אבד".[בטחונ�]"הלא נקי ה�א מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È�לכ' לה�: יאמר לא � �ב�אה מב��י� ח�רי� ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹהי�
מ�כר �אינ� �� י�דע וה�א �ב�אה', ���כר �ל�ני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאצל
יאמר לא � חכמה �בר �ל �אלה נ�אלה מע�ל�. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ב�אה
א�: זה'? �דבר ��יב 'מה חכמה: א�ת� י�דע �אינ� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמי
ה�ברי�. �א�� ���צא �ל וכ� זה'? �דבר �ע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ'מה

.ÂËע�בר � �דברי� �י� �ממ�� �י� ה�ר, את ה��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ה�נית זה ת�נה", לא "וגר ��אמר: לאוי�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��ל�ה
למד�, הא ממ��. ה�נית זה �לחצ��", "ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ�ברי�;
ת�נ� "לא מ��� לאוי�: ��ל�ה ע�בר ה�ר את ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�ה��נה
עמית�", את אי� ��נ� "אל �מ��� אחיו", את ֲִִִִִֶֶַָאי�

ת�נה". לא "וגר ְִֵֶֹ�מ���

.ÊË���מ ��ל�ה: ע�בר �ממ��, וה�נה� לחצ� א� ְְְְְִִִֵֵָָָָֹוכ�
את אי� ת�נ� "ולא �מ��� אחיו", את אי� ��נ� ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצ��". "ולא �מ��� ְְֲִִִֶָֹעמית�",

.ÊÈ�א דברי�, ה�נית �ל לאו על �גר ע�בר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ני
�ה�נית א� ממ��, ה�נית �ל לאו ועל ממ��, ְְְֶַַַַַָָָָָָ�ה�נית
ה�ניה �ל��� �ניה� את ה�ת�ב �ה�ציא מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ברי�?
"לא �פר��: ה�ברי� ��ני �גר ה�אוי� וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסת�,

תלח�". ו"לא ְְִֶָֹת�נה",

.ÁÈנ�נה ��� � ממ�� מה�נית �ברי� ה�נית ְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ד�לה
�ג�פ�; וזה �ממ�נ�, וזה לה�ב��, נ�נה לא וז� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹלה�ב��,
לפי מאלהי�", "ויראת �ברי�: �ה�נית א�מר ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר ל�ב, מס�ר �ה�א �בר �ל הא ל�ב. מס�ר ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה�בר
נענה � �ברי� מה�נית ה��עק וכל מאלהי�". "ויראת :��ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'". אני "�י ��אמר: ֱֲִִִֶֶַָמ�ד,

טו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וטעה‡. �מני�, א� �מ�קל, א� �מ�ה, לחבר� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
אבל �דמי�; א�א ה�ניה �אי� לע�ל�; ח�זר � �ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�כל

ח�זר. ְְֵֶ�ח����,

מאה·. ונמצא� �דינר, אג�זי� מאה ל� מכר ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָ�יצד?
את �מחזיר ה��ח נקנה � ות�עי� ��עה א� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָואחד
ה�ע�ת נמצא� א� וכ� �ני�. ��ה אחר ואפ�� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָה�ע�ת,
��נ� אחר ואפ�� ח�זר; ��סק, ה�ני� מ� חסר א� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיתר
��ני� ח�זר, � �ל�� חבר� אצל ל� נ�אר ��א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמ�ד�

�זה. ���צא �ל וכ� ה�א. ְְֵֵֶַָָָ�טע�ת

�אר‚. א� �המה, א� עבד, א� קרקע, לחבר� ה��כר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מחזיר� � ה��קח �� ידע ��א מ�� ���ח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�לטלי�,
��א וה�א, ה�א; טע�ת מ�ח ��ה �ני�, ��ה אחר ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאפ��
אחר �� נ���� א� אבל ;���� ��דע אחר ���ח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָי����

להחזיר. יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ה��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�ראה
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ע�רה„. �וה �לי ל� מכר אפ�� ה���. �חת מח�בי� ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאי�
את מחזיר � א�ר מ�מיו ה�פחית� מ�� �� ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרי�,
ה���'; �חת א�ר ל� 'הא ל�: ל�מר יכ�ל ואינ� ְְְְִִֵֵַַַַָָה�לי,
רצה א� וכ� ר�צה'. אני �ל� '�חפ� א�מר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ה��קח
א�מר �ה�א ה��כר; �יד הר��ת ה���, �חת ל�ח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָה��קח
ול�'. ��� �מי� טל א� �ה�א, �מ�ת א�ת� �קנה 'א� ְְְִִֵֶֶֶָָֹל�:

��חזירי�‰. מ�� �ה�א ה�דינה �ני עליו �הס�ימ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ��, �אינ� עליו �הס�ימ� וכל ;�� מחזירי� זה, מ�ח ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ונ�ת� ה���א ��ל �ר�; א� א�א �� מחזיר אינ� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ס�מ�. ה�א ה�דינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסת�,

.Â.��מ מ�ל ה�ל� �בר א�א ל�קח אינ� סת�, ה��קח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
עלי ח�זר א�ה �אי� מנת 'על ואמר: ה��כר �ר� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא�
�ממ�ר� ��� ה��� ��פר� עד ח�זר, זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ��'
זה �מ�ח ���צא מ�� '�ל ל�: ��אמר עד א� ה��קח, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוימחל
לידע צרי� �ה��חל א�ת�'; ק�ל�י וכ�, �� עד �מיו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��חת
�ה�ניה. המפר� �מ� א�ת�, ויפר� �� ל� ��מחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָה�בר

.Ê�מ�מי� �ל�יי� מ�מי� ב� �מנה לחבר�, �רה ְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
ה�ל�יי� ה��מי� מא�ת� מ�� ב� היה ולא נ�רי�, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אי�
מ�ח זה הרי � נ�רי� �אינ� מא�ת� מ�� �� ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��נה,
�הרי ��מצא; ה��� ��ר� �י על א� וח�זר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטע�ת,
ה�ראי� ה��מי� א�� �� �אי� '��ראיתי א�מר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��קח
ואינ� ��נה, נראי� �אינ� א�� �� אי� �� אמר�י: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��נה,

�ע�י'. לה��יח �די א�א א�� מ�מי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמפר�

.Áח�רת היא, ע�רת ז� '�רה היא,[צולעת]�יצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ
� רבצנית א� נ�כנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנ�כנית
זה אי� ��נה, ה��מי� �ל �� הי� טע�ת. מ�ח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי
א� � נ�כנית ונמצאת ח�רת היתה א� וכ� טע�ת. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ח

טע�ת. מ�ח זה אי� ע�רת, �אינ� �י ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,�� י� זה 'מ�� ל�: ואמר ,�� ��� ה��� ל� ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
��נה ה��מי� �א�ת� �י על א� � �ל�ני' �מ�� �ל�ני ְְִִִִֶֶַַַָָָ�מ��
טע�ת. מ�ח זה אי� � מקצת� א� ��ל� ב� ונמצא� נראי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָאינ�

.Èמת�� היא, 'ח�רת ל�: ואמר לחבר�, �פחה ה��כר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
אחת] יד נכ�ית[בעלת היא, ��טה היא, ס�מה ְִִִִֵָָהיא,

נפילה] ממחלת מא��[סובלת מ�� ב� היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',
וכ� טע�ת. מ�ח זה הרי � נכ�ית ונמצאת ��נה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��מי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.‡È,�דינרי �מאה חפ� לחבר� �ה��כר א�מר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�א�
�אי� מנת על אחד, ז�ז א�א �וה אינ� זה 'חפ� ל�: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
זה �הרי א�ניה; עליו ל� י� זה הרי � א�ניה' עלי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�
מת��� �אינ� ידע�י ז�ז, �וה �אינ� �ראיתי '�יו� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�מר:
�מ�ח� ��� הה�ניה �די ��פר� עד �ע�י'. לה��יח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�א
ידע זה �הרי נ�טה, �ה�עת �כדי ל� קר�ב א� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ו�אי

לד��. רא�י וכזה .�� ��חל ה�בר ְְֶֶַַַַָָָָָָ�ו�אי

.·È�להחזיר יכ�ל ה��קח אי� � �פחה א� עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
וה� מ�לאכ��, א�ת� מב�לי� �אי� ה��אי מ�מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמ�ני
ראה�; �בר �ל�י, סמ��� זה היה �א� 'סמ���'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָה�קראי�
א� �לב, נ�יכת א� ���ר, ��מא �ג�� נראה, אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוא�
מב�ל� ואינ� ה�איל � �� וכ��צא החט� א� ה�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹריח

ה��ה, לת�מי� העבדי� �אי� מחזיר, אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�לאכ��,
למלאכה. ְִֶָָָא�א

.‚Èהיה� א� �ח�, את ה�ת� חלי א� רע, �חי� �� ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצא
מ�עמ� א� ��ב�ל�[משוגע]נכ�ה, מ�ני מ��, זה הרי � ְְִֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַָ

מ�ברי� �� וכ��צא צרעת �� נמצא א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�לאכ��.
א�ננת אד� �ל ��פ�� מ�ני מ��, זה הרי � ה�גאלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא��
��ת�ה. אכילה �מלאכת ל� מתע�ק �אינ� ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�;
,��� את המא�ד מ�� זה הרי � מז�� ליסטיס נמצא א� �ְֲֵֵֶֶַַָ�ְְְְִִִִֵָוכ�
מכ�ב נמצא א� וכ� וה�רג�. א�ת� ��פ� �ה�ל� ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�ני
��פ�� �ה�ל� מ�ני �מחזיר�, מ�� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַל�לכ�ת
ח�ט� א� ��ב נמצא א� אבל ��רצה. עת �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמלאכ��
וכ��צא וס�בא, ז�לל א� �מיד, ��רח א� נפ��ת, ��נב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָא�
�חזקת העבדי� ��ל להחזיר, יכ�ל אינ� � א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�דברי�

�ר�. �� א� א�א הרע�ת, ה�ע�ת �ל �ה� ���ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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נאכל,‡. זרע�ני� �ל עצמ� �אי� ��ה, זרע�ני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
ה�מי� את ל� �מחזיר �אחרי�ת� ח�ב � צמח� ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחבר�,
מחמת צמח� ��א וה�א, לזריעה; �חזקת� מ���, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��קח
ח�ב אינ� � �� וכ��צא �ברד האר� לקת א� אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמ�;
�זה. ���צא �ל וכ� צמח�. לא ה�רד מחמת ��א ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�אחרי�ת�,

�זרע�,·. ��ע�רי�, ח�י� �ג�� ה�אכלי�, זרעי� ל� ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר
,���� זרע הי� אפ�� �אחרי�ת�; ח�ב אינ� � צמח� ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
א�ת�, וא�כלי� ה�איל � לזריעה א�ת� ק�ני� אד� �ני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ�רב
לזרע, ק�נה �ה�א ה�דיע� וא� זריעת�. �אחרי�ת ח�ב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לרפ�אה ה�מ�רי� לדברי� ה�י� וה�א �אחרי�ת�. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָח�ב

�זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.

וה�דיע�‚. מחבר�, מ�ח ה��קח ��ל למד, א�ה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמ�א�
�ה�ליכ� ואחר ,�� למכר� �ל�נית למדינה מ�ליכ� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ה�א
מ�חי לי 'החזר ל�: ל�מר יכ�ל אינ� � מ�� �� נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָל��
להביא מט�ל וה��כר ה�מי�, את ל� מחזיר א�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכא�';
�ה�דיע�, אחר נגנב א� אבד ואפ�� .�� למכר� א� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממ�ר�
���ליכ� ה�דיע� לא א� אבל מ�כר. �ר��ת ה�א ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה הרי � מ�� �� �� ונמצא וה�ליכ� אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

ל��כר. �מ�מ� ה��ח ��חזיר עד ה��קח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ�ר��ת

נגנב„. א� �� אחר ואבד מ��, �� ונמצא מ�ח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָה��קח
התליע וא� ל��כר; ��חזיר� עד ל�קח, �ר��ת זה הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
ל� היה וא� מ�כר. �ר��ת זה הרי ה�מ�, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד
ל�קח. �ר��ת זה הרי � ה�דיע� ולא ל��כר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלה�דיע

ל�:‰. ל�מר יכ�ל � נ�ח ונמצא לחבר�, ��ר ְְֲִֵֵַַַַָָָה��כר
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�'. מכר�יו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'ל�חיטה
יד�ע היה א� אבל ולחרי�ה; ל�חיטה ק�נה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָה��קח
וח�זר. טע�ת, מ�ח זה הרי � �לבד לחרי�ה ק�נה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ה�א

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

.Â�א � טרפה ונמצאת ��חט� ל��ח, �המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָה��כר
את ל� מחזיר זה הרי ���קח�, טרפה �היתה �ו�אי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנ�דע
למד, א�ה מ�א� ה�מי�. את ה��כר ויחזיר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ח�טה

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אחר מ�� ה��קח �� וע�ה �ממ�ר�, מ�� �היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
��ר�� �בר ע�ה א� � הרא��� ה��� ל� ���דע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקד�
��ה, וא� �ט�ר; � ה�רפה את ��חט זה �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלע��ת�,
ה��ח מחזיר � ה��� ל� ���דע קד� אחר מ�� ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוע�ה

�ע�ה. ה��� �מי �מ��� ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,

.Êג� נ�דעקנה �� ואחר חל�ק, מ��� לע��ת �קרע� ד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
�פר�, ה�רעי�. את ל� מחזיר � ה�ריעה מחמת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה���
ה�פירה �בח נ�טל ה��יח, א� � ה��� נ�דע �� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָואחר

�זה. ���צא �ל וכ� ה��כר. ְִֵֵֵֶַַָָמ�

.Á�ל נראה זמ� �לאחר �ר�תיה, ואכל לחבר�, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָה��כר
ה�ר�ת �ל מחזיר ל�עלי�, קרקע להחזיר רצה א� � מ�� ��ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
�כר. ל� להעל�ת צרי� ,�� ודר חצר היתה וא� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ�אכל;

Ëה��ח ואבד נראה, �אינ� מ�� �� ��� �בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�מי�. את מחזיר זה הרי � ה��� א�ת� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת

.Èט�חנ�ת ל� �אי� לחבר� ��ר ה��כר ,[שיני�]�יצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
לפני ה�אכל מ�יח והיה ,��� ה�קר ע� ה��קח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוה�יח�
��ת עד א�כל אינ� ��ה י�דע היה ולא וא�כלי�, ����ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
את ל� ויחזיר ה�בלה, את ל� מחזיר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�רעב

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַַָָָה�מי�.

.‡È�ואינ לזה, �מ�כר מ�ה ���קח ספסר ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
נ��ע ה�פסר הרי � זה �מ�� ידע ולא ע��, ה��ח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�הה
על �היה מ�ני ונפטר; זה, �מ�� ידע ��א ה�ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ב�עת
��מ�ת, קד� ל� �להחזיר� עצמ� �פני ה��ר לב�ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹה��קח
ולא ה�איל הרא���. ה��כר על מחזיר� ה�פסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהיה

�זה. ���צא �ל וכ� עצמ�. על הפסיד ה�א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָע�ה,

.·È�הראה ��א ונ�דע �מכר�, ה�כ�ר את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹה��חט
וה��אר ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, �אכל מה � ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ�ְלממחה
ה�מי�. את לה� ויחזיר י�בר, � ה�ק�ח�ת �יד ה��ר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�
מה � טרפה �היא ונ�דע �מכר�, ה�רה את ה��חט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�
יחזיר � אכל ��א �מה ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אכל

ה�מי�. את ל� ויחזיר ל��ח, ְְִִֶַַַַַָָָָה��ר

.‚È�האכיל� א� ל��יי�, טרפה �ל זה ��ר ה��קח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמכר
ל� ויחזיר ה�רפה, �מי על ה��ח ע� יח�ב � ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָל�לבי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��תר. את ְֵֵֶֶַַַַָָָָה��ח

.„È,ר�ת� �כ�ר; ��ר ונמצא לחבר�, ��ר ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָה��כר
אכל�, �אכל� מה � נס� יי� ונמצא יי�, טבלי�; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָונמצא�
לאכל� �אס�ר �בר ה��כר �ל וכ� ה�מי�. את לה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָויחזיר
�י� �כרת, א��ר� �היה �י� � �ינ� ה�א �� ה��רה, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמ�

�לבד. �לאו א��ר� ְְִִֶַָָָ�היה

.ÂË� ס�פרי� מ�ברי אכילת� �א��ר �בר ה��כר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבל
�מיו; את ונ�טל ה�ר�ת את מחזיר ק�מי�, ה�ר�ת הי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א��רי וכל �ל��. ל� מחזיר ה��כר ואי� אכל�, אכל� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָוא�
ה�מי�, את מחזיר � מ�בריה� �י� ה��רה מ� �י� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהניה,

�לל. מכירה �י� �ה� ְְְִִֵֶָָָואי�
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ונמצא�‡. יפ�ת ח�י� ל� מכר ���כרי�: מ��ת ְְְְְִִִִִַַַַָָאר�ע
ונמצא� רע�ת ה��כר. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��קח � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרע�ת

ונמצא� רע�ת ה��קח. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��כר � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפ�ת
�אי� יפ�ת �אינ� �י על א� � יפ�ת ונמצא� יפ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרע�ת,
�� י� והרי מה�, למ�ה �אי� רע�ת ולא מה�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה
קנה א�א ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ת�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה�ניה

א�ניה. ְִַָָ�מחזיר

�חממית·. ח�י� ה��כר א�[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
�קמה �ל ונמצא� זית �ל עצי� �חממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יי� זית, �ל ונמצא� �קמה �ל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
�חבר�, לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד �ל � יי� ונמצא חמ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמ�,
�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ��מ�ר �אמר ה�י� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אי�

מ�ד‚. והחמי� �קנק�יו ה��קח �נתנ� לחבר�, יי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
'לתב�יל ל�: �אמר �י על וא� �אחרי�ת�, ח�ב אינ� �ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
טע�ת. מ�ח זה הרי מחמי�, ��ינ� יד�ע וא� ל�'; צרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאני
אמר א� � והחמי� ה��כר �קנק�י ה�א והרי יי�, ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למק�ה 'הרי[לתבשיל]ל�: ל�: וא�מר מחזיר � צרי�' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לב�ל א�א ל���ת� קניתי לא �אני וקנק��, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ�
להחזיר, יכ�ל אינ� � ה�א' 'למק�ה ל� אמר לא וא� ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל� היה ולא א�ת�? �תית לא 'ל�ה ל�: א�מר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹ�הרי

��חמי�'. עד ְְִִֶַַל�ה�ת�

מ�כר,„. �ל והחבית לחבר�, �כר �ל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
�ר��ת זה הרי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
ל�קח. �ר��ת ואיל�, מ�א� ה�מי�; את �מחזיר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,

מעט,‰. מעט למכר� �די לחבר� יי� �ל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��כר
וא� ל��כר; ח�זרת � ��לי�� א� �מחצית� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא ו�הה ה��ק י�� �ה�יע א� ,��� ה�קב ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ה
יי� �ל חבית המק�ל וכ� ה��קח. �ר��ת היא הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמכר
וקד� ,�� �למכר� �ל�ני למק�� לה�ליכ� �די ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחבר�
�ר��ת ז� הרי � החמיצה א� ה�י� ה�זל ל�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���יע
�זה. ���צא �ל וכ� .��� וה�י� �החבית מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר,

.Â��מב 'יי� לחבר�: ח�ב[עמיד]הא�מר ל�', מ�כר אני ְֲִֵֵַַָ�ְֲִֵַָָ
ל�', מ�כר אני י�� 'יי� ל�: אמר העצרת. עד ל� ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
�ני�; �ל� מ�ל 'מי��', �עברה; �נה מ�ל ל� ִִֶָָָֹ�ְְִֵֶֶָָָָנ�ת�
�� ��� �במק�� החג. עד יחמי� ולא ��עמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי�

ה�דינה. �מנהג ה�ל יד�ע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג

.Ê,'למק�ה ל� מ�כר אני יי� �ל זה 'מר�� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהא�מר
עליו מק�ל ה��קח הרי � סת� יי� �ל מר�� ל� ��כר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
�בר א�א ט�ב, יינ� יהיה ��א מאה �כל קנק�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רה

לה����ת יק�ל.[להחמי�]התחיל לא � זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Á�א ל�', מ�כר אני למק�ה יי� �ל 'מר�� ל�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
���� יי� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני יי� �ל 'חבית ל�: �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�אמר
נ�ת� � יי�' �ל זה 'מר�� ל�: אמר לתב�יל. ורא�י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא �ינ�ני, ה�א �הרי �חנ�ת, ה�מ�ר יי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹל�
אפ�� � יי� הז�יר ולא ל�', מ�כר אני זה 'מר�� ל�: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�יע�. חמ�, ����ְִִֵֵֶֶַָָֹ

.Ëק�רת' א�: ל�', מ�כר אני ע� �ל 'ערבה לחבר�: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�מר
�� לח�ר �רא�י ע� ל� נ�ת� אינ� � ל�' מ�כר אני ה�ד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�ית
ערבה א�א ה�ד, �ית לק�רת �רא�יה ק�רה א� ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
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אחר מ�� ה��קח �� וע�ה �ממ�ר�, מ�� �היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
��ר�� �בר ע�ה א� � הרא��� ה��� ל� ���דע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקד�
��ה, וא� �ט�ר; � ה�רפה את ��חט זה �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלע��ת�,
ה��ח מחזיר � ה��� ל� ���דע קד� אחר מ�� ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוע�ה

�ע�ה. ה��� �מי �מ��� ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,

.Êג� נ�דעקנה �� ואחר חל�ק, מ��� לע��ת �קרע� ד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
�פר�, ה�רעי�. את ל� מחזיר � ה�ריעה מחמת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה���
ה�פירה �בח נ�טל ה��יח, א� � ה��� נ�דע �� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָואחר

�זה. ���צא �ל וכ� ה��כר. ְִֵֵֵֶַַָָמ�

.Á�ל נראה זמ� �לאחר �ר�תיה, ואכל לחבר�, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָה��כר
ה�ר�ת �ל מחזיר ל�עלי�, קרקע להחזיר רצה א� � מ�� ��ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
�כר. ל� להעל�ת צרי� ,�� ודר חצר היתה וא� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ�אכל;

Ëה��ח ואבד נראה, �אינ� מ�� �� ��� �בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�מי�. את מחזיר זה הרי � ה��� א�ת� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת

.Èט�חנ�ת ל� �אי� לחבר� ��ר ה��כר ,[שיני�]�יצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
לפני ה�אכל מ�יח והיה ,��� ה�קר ע� ה��קח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוה�יח�
��ת עד א�כל אינ� ��ה י�דע היה ולא וא�כלי�, ����ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
את ל� ויחזיר ה�בלה, את ל� מחזיר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�רעב

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַַָָָה�מי�.

.‡È�ואינ לזה, �מ�כר מ�ה ���קח ספסר ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
נ��ע ה�פסר הרי � זה �מ�� ידע ולא ע��, ה��ח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�הה
על �היה מ�ני ונפטר; זה, �מ�� ידע ��א ה�ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ב�עת
��מ�ת, קד� ל� �להחזיר� עצמ� �פני ה��ר לב�ק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹה��קח
ולא ה�איל הרא���. ה��כר על מחזיר� ה�פסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹוהיה

�זה. ���צא �ל וכ� עצמ�. על הפסיד ה�א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָע�ה,

.·È�הראה ��א ונ�דע �מכר�, ה�כ�ר את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹה��חט
וה��אר ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, �אכל מה � ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ�ְלממחה
ה�מי�. את לה� ויחזיר י�בר, � ה�ק�ח�ת �יד ה��ר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�
מה � טרפה �היא ונ�דע �מכר�, ה�רה את ה��חט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�
יחזיר � אכל ��א �מה ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אכל

ה�מי�. את ל� ויחזיר ל��ח, ְְִִֶַַַַַָָָָה��ר

.‚È�האכיל� א� ל��יי�, טרפה �ל זה ��ר ה��קח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמכר
ל� ויחזיר ה�רפה, �מי על ה��ח ע� יח�ב � ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָל�לבי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��תר. את ְֵֵֶֶַַַַָָָָה��ח

.„È,ר�ת� �כ�ר; ��ר ונמצא לחבר�, ��ר ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָה��כר
אכל�, �אכל� מה � נס� יי� ונמצא יי�, טבלי�; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָונמצא�
לאכל� �אס�ר �בר ה��כר �ל וכ� ה�מי�. את לה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָויחזיר
�י� �כרת, א��ר� �היה �י� � �ינ� ה�א �� ה��רה, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמ�

�לבד. �לאו א��ר� ְְִִֶַָָָ�היה

.ÂË� ס�פרי� מ�ברי אכילת� �א��ר �בר ה��כר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבל
�מיו; את ונ�טל ה�ר�ת את מחזיר ק�מי�, ה�ר�ת הי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א��רי וכל �ל��. ל� מחזיר ה��כר ואי� אכל�, אכל� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָוא�
ה�מי�, את מחזיר � מ�בריה� �י� ה��רה מ� �י� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהניה,

�לל. מכירה �י� �ה� ְְְִִֵֶָָָואי�

יז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ונמצא�‡. יפ�ת ח�י� ל� מכר ���כרי�: מ��ת ְְְְְִִִִִַַַַָָאר�ע
ונמצא� רע�ת ה��כר. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��קח � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרע�ת

ונמצא� רע�ת ה��קח. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��כר � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפ�ת
�אי� יפ�ת �אינ� �י על א� � יפ�ת ונמצא� יפ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרע�ת,
�� י� והרי מה�, למ�ה �אי� רע�ת ולא מה�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה
קנה א�א ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ת�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה�ניה

א�ניה. ְִַָָ�מחזיר

�חממית·. ח�י� ה��כר א�[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
�קמה �ל ונמצא� זית �ל עצי� �חממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יי� זית, �ל ונמצא� �קמה �ל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
�חבר�, לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד �ל � יי� ונמצא חמ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמ�,
�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ��מ�ר �אמר ה�י� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אי�

מ�ד‚. והחמי� �קנק�יו ה��קח �נתנ� לחבר�, יי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��כר
'לתב�יל ל�: �אמר �י על וא� �אחרי�ת�, ח�ב אינ� �ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
טע�ת. מ�ח זה הרי מחמי�, ��ינ� יד�ע וא� ל�'; צרי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאני
אמר א� � והחמי� ה��כר �קנק�י ה�א והרי יי�, ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למק�ה 'הרי[לתבשיל]ל�: ל�: וא�מר מחזיר � צרי�' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לב�ל א�א ל���ת� קניתי לא �אני וקנק��, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ�
להחזיר, יכ�ל אינ� � ה�א' 'למק�ה ל� אמר לא וא� ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל� היה ולא א�ת�? �תית לא 'ל�ה ל�: א�מר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹ�הרי

��חמי�'. עד ְְִִֶַַל�ה�ת�

מ�כר,„. �ל והחבית לחבר�, �כר �ל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
�ר��ת זה הרי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
ל�קח. �ר��ת ואיל�, מ�א� ה�מי�; את �מחזיר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,

מעט,‰. מעט למכר� �די לחבר� יי� �ל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��כר
וא� ל��כר; ח�זרת � ��לי�� א� �מחצית� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא ו�הה ה��ק י�� �ה�יע א� ,��� ה�קב ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ה
יי� �ל חבית המק�ל וכ� ה��קח. �ר��ת היא הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמכר
וקד� ,�� �למכר� �ל�ני למק�� לה�ליכ� �די ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחבר�
�ר��ת ז� הרי � החמיצה א� ה�י� ה�זל ל�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���יע
�זה. ���צא �ל וכ� .��� וה�י� �החבית מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר,

.Â��מב 'יי� לחבר�: ח�ב[עמיד]הא�מר ל�', מ�כר אני ְֲִֵֵַַָ�ְֲִֵַָָ
ל�', מ�כר אני י�� 'יי� ל�: אמר העצרת. עד ל� ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
�ני�; �ל� מ�ל 'מי��', �עברה; �נה מ�ל ל� ִִֶָָָֹ�ְְִֵֶֶָָָָנ�ת�
�� ��� �במק�� החג. עד יחמי� ולא ��עמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי�

ה�דינה. �מנהג ה�ל יד�ע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג

.Ê,'למק�ה ל� מ�כר אני יי� �ל זה 'מר�� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהא�מר
עליו מק�ל ה��קח הרי � סת� יי� �ל מר�� ל� ��כר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
�בר א�א ט�ב, יינ� יהיה ��א מאה �כל קנק�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רה

לה����ת יק�ל.[להחמי�]התחיל לא � זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Á�א ל�', מ�כר אני למק�ה יי� �ל 'מר�� ל�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
���� יי� ל� נ�ת� � ל�' מ�כר אני יי� �ל 'חבית ל�: �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�אמר
נ�ת� � יי�' �ל זה 'מר�� ל�: אמר לתב�יל. ורא�י ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא �ינ�ני, ה�א �הרי �חנ�ת, ה�מ�ר יי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹל�
אפ�� � יי� הז�יר ולא ל�', מ�כר אני זה 'מר�� ל�: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�זה. ���צא �ל וכ� ה�יע�. חמ�, ����ְִִֵֵֶֶַָָֹ

.Ëק�רת' א�: ל�', מ�כר אני ע� �ל 'ערבה לחבר�: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�מר
�� לח�ר �רא�י ע� ל� נ�ת� אינ� � ל�' מ�כר אני ה�ד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�ית
ערבה א�א ה�ד, �ית לק�רת �רא�יה ק�רה א� ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
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'ז א�מר: הר�אה ��ל �צ�רת�, ה�ד �ית ק�רת א� ��צ�רת�, ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ד'. �ית ק�רת 'ז� א�: ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָערבה',

יח ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. לגנב א� �ממ�ר, �מ�ח אד� �ני את לר��ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
��� י�דע היה זה. �דבר י�ראל ואחד ��יי� ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע��;
ה�ר��ת �עת לגנב ואפ�� ל��קח. י�דיע� מ��, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹ�ממ�ר�

אס�ר. ְִִָָ�דברי�,

מפר�סי�·. את[מייפי�]אי� ולא האד�, את לא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
�חד�י�. ��רא� �די הי�ני� ה�לי� את ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�המה,
צר��. �ל ויי�ה ויגה� ����� �ג�� החד�י�, מפר�ס ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבל

חזרי�‚. �ל �מי� האד� את מ�ר�טי� סובי�]אי� [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צ�בעי� ולא �מני�, פניו וירא� ��ת�ח �די �ה� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ��צא

��רק ה�ני� את[אוד�]את נ�פחי� ולא ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
���צא �ל וכ� �מי�; ה��ר את ��רי� ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹה�רבי�,
�כלל לג�י נבלה ��ר מ�כרי� ואי� אס�רי�. א�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ�דברי�

��ח�טה. אצל� �ה�בלה �י על א� �ח�טה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ��ר

לבר„. �י[לברר]מ�ר על לא אבל ה�ריסי�, [בשטחאת �ְֲִִִֶַַָָָֹֹ
התבואה]ה�ג�רההעליו�] את[אוצר �ג�נב א�א �אינ� , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קלי�ת לח�ק לחנוני �מ�ר �ר�ר. �ה�ל ויד�ה ְְְְִֵֶַָָָ�ִִֶֶַַַָָֹהעי�,
אצל�; לב�א להר�יל� �די ול�פח�ת ל�ינ�ק�ת ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואג�זי�
ואי� מ���, �מ�יפי� להר��ת �די ����ק מ�ער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ�פ�חת
ה�עת. �נבת �זה ואי� עליו, לע�ב יכ�לי� ה��ק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ני

�חד�י�,‰. חד�י� אפ�� �פר�ת, �ר�ת מערבי� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָאי�
�יקר הי�ני� ואפ�� �חד�י�, י�ני� ל�מר צרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹואי�
ה�יר� �יי� לי�נ�. ר�צה �ה��קח מ�ני �ז�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהחד�י�

ה���ת �י� �ר� ק�ה התסיסה]לערב תהלי� [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב מ�ר נ�ר, טעמ� היה וא� ����יח�. מ�ני ְֵָָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,
;�� מר�י� ה��קח טעמ�, ה��ר �בר ��ל מק��; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ�כל

א�ת�. לערב מ�ר ְֵָָ�ְִָ�לפיכ�

.Â� �יינ� מי� ל� ��תערב �מי �יי�. מי� מערבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאי�
על א� לת�ר ולא מ�דיע�; �� א� א�א �חנ�ת, ימ�ר�� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹלא
לה�יל ��הג� �מק�� אחרי�. �� יר�ה ��א ���דיע�, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�י

ה���ת. �י� ��היה וה�א, י�יל; �יי�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַמי�

.Êיטס� לת�� ונ�ת� ���ת, מחמ� נ�טל [גיגית]ה��ר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ

�רנ�ת מחמ� תבואה]אחד; שדשי� לת��[מקומות ונ�ת� , ְְְֵֵֵֶָָָ
לערב. ית��� ��א �בלבד אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמג�רה

.Áל� ואפ�� ��מ�, �י� �יי� �י� �מרי�, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאס�ר
אס�ר. י��, �ל ��מרי� אמ� �ל �מרי� ואפ�� ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָ�ה�א;
לת�כ�. �מריו נ�ת� לכלי, מ�לי ה�י� ערה א� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ëמכר �מרי�. מק�ל אינ� מז�ק, �מ� לחבר� ְְִֵֵַַָָָ�ְֲֵֵֶֶַַה��כר
לג מק�ל סת�, �מ� לג;ל� מאה לכל �מרי� �מחצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

�ני על למעלה הע�לה עכ�ר �מ� �מרי� ��אר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מק�ל
מק��. �א�ת� ה�ד�עי� ה�מרי� על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�מ�,

.È�ה�מ� �ת�רי מע�ת ל� ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ�ני �ד�לה �היא ��רי, �מ�ת �ניס� ה�מ� ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכ�ר,
ניס�, �מ�ת לקח א� אבל למעלה. ה��פה ה�מ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָא�ת�
א�א מק�ל אינ� � ה�מ� צלל ��בר מ�ני קט�ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�היא

�לבד. ְְִִַַָה�מרי�

.‡Èלכל קיטנית רבע עליו מק�ל לחבר�, ח�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה��כר
סאה. לכל נ��ב�ת רבע עליו מק�ל �ע�רי�, ְְְְְִִֵַַָָָָָֹסאה.

עפר�רית רבע עליו מק�ל קטנות]עד�י�, ואבני� [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר מאה. לכל מתליע�ת ע�ר עליו מק�ל �אני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא סאה. לכל ט��פ�ת רבע עליו מק�ל �ר�ת, �אר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹל�
ה�ל, את ינ�ה � �ה�א �ל הא�� ה�ע�רי� על יתר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�

�ל��. �ה� �אי� �בר�רי� מנ�י� �ר�ת ל� ְְִִֵֶֶָ�ְְִֵֵוי��

.·È�לה �אי� �מק�� א�א אמ�רי�, ה�ברי� א�� �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואי�
ה�דינה. �מנהג ה�ל מנהג, לה� ��� �מק�� אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;

.‚È�מנ�י� �ר�רי� ה�ר�ת �ל ��הי� ��הג� מק�מ�ת ִ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָי�
י�כר� ולא צל�לי�, וה�מני� ה�ינ�ת ו��הי� �בר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל
מחצה �ה� הי� אפ�� ��הג� מק�מ�ת וי� �לל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�מרי�
אחר, מי� א� �ב� א� עפר מחצה ��ר�ת �היה א� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�מרי�,
�ל �רנ� מ��� צר�ר ה��רר לפיכ� �ה�א. �מ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָי�כר
�א�� ��רר; צר�ר ��ע�ר ח�י� �מי ל� נ�ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחבר�,
� 'יחזיר��' �אמר: וא� הח�י�; �מ�ת נמ�ר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹה�יח�,

�ה�א'. �ל לערב 'אס�ר אמר�: ְְֲֵֵֶָָָָהרי

.„È�קנק�י מנהג,[כדי�]ה��כר �אי� �מק�� ��ר�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
�יטס�ת ע�רה מאה לכל רעי�]מק�ל ��הי�[כדי� וה�א : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

�גפרית. וע��י�ת ְְֲִַָָנא�ת

�
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���יל‡. �תיל לצמיד טומאה]מ�י� מונע �אהל[� ְְִִִִִֶֶַַָָֹ
�תיל צמיד אי� א�ר פת�ח, �לי "וכל ��אמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�ת?
�מ�י טה�ר. עליו, �תיל צמיד י� הא ה�א"; טמא � ִִִִֵֵָָָָָָָָָעליו

רבינו]ה�מ�עה ממשה א�א[� מד�ר ה�ת�ב �אי� למד�, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
�תח�; �ר� א�א מתט�א �אינ� �לי �לבד, חר� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ�כלי
ה�יל � �תיל צמיד �מ�� סת��, �תח� היה א� ִִִִָָָ�ְְִִִָָָָ�לפיכ�,
מק�לי� �אי� ה�לי� לכל וחמר קל ��ת�כ�. �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

�לי �ללי�, �לי � וה� �תיל; �צמיד ���יל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�טמאה,
הע��, ועצמ�ת וע�ר� ה�ג עצמ�ת �כלי אדמה, �לי ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָאבני�,

�מ�ה ה�א ע� נייד]�כלי שאינו �נסרי�[� ע�[גזרי�], �ל ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
���טי� קיבול]�ה� בית ללא �לי[� וגלמי �לי�, ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

ה�ברי� א� �תיל. �צמיד מ�ילי� א��, �ל ְְִִִִִִֵַַַָָָָָמ�כ�ת;
ה�� �לי ל�ל�עי���ת�� וחמר קל � נ��ל� [בבעלי� ְְִֶַ�ְִִֶַַָָֹ

ל�לי�חיי�] אהלי�, �י� מה האהלי�. ��חת ול�לי� ,ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
�צמיד א�א מ�ילי� אינ� �ה�לי� �תיל? �צמיד ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ���ילי�

�לבד. �כ��י מ�ילי� והאהלי� ְְְִִִִִִַַָָָֹ�תיל,
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��פה�·. פיו]מ��� �י[על על א� �כ��י; מ�יל , ְְִִִֵֶַַַַָָ
�סת��. ה�א הרי � קט� נקב נק�ב ְְֲֵֶֶֶָָָָָ��צת�

טפח‚. �ה� היה א� � �תיל �צמיד ה��ילי� ה�לי� ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
על א� � האר� על �יה� על וכפ� טפח, ר�� על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
מ�ילי� א�� הרי ה�דדי�, מ� �תיל �צמיד מרח ��א ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�י
והאהל �אהל, �ה� מ�ני � ה�ה�� עד ��ח�יה� מה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ל
�לי אהלי �אי� חר�, �לי ה�לי היה �� א� א�א ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�יל;

חבית �יצד? מ�ילי�. א�[חרס]חר� � �יה על ��פי� ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ��ח�יה מה �ל ה�דדי�, מ� �טיט ��רח� �י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
.��� על �תיל צמיד ולא עליו", �תיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
מה �ל על מ�לת � ה�דדי� מ� �מרח ל�תל, �יה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהד�יק
מ� מרח לא וא� ��תל; ��נגד� �ל ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��ת�כ�,
אהל, מ��� מ�יל חר� �לי �אי� � מ�לת אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה�דדי�,
�תיל, �צמיד ה��ילי� ה�לי� �ל �אר אבל ��ארנ�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�
צמיד �לא מ�ילי� � ה�ית �דפני �ב�ק�ת ���תיה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�הי�
צרי� לפיכ�, אהלי�; מ��� מ�ילי� �ה� מ�ני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�תיל,

ה�לי �דפ� �]��היה מ�ילי�[גובה ה�לי� �אי� � טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ל�לי היה טפח. �פ� לה� ��היה עד אהלי�, �פנ�ת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹע�
טפח, חצי �פה האהל מ�פ� י�צא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�פ�
אינ� טפח, חלל �� ��� �י על א� � לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהד�יק

אחד. מ�ק�� טפח ��היה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמ�יל;

מ�ילי�„. �� � האהל �פנ�ת ע� מ�פני� ���ילי� ���ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
���י נע�ה האהל �הרי לאהל; סמכ� א� לאהל, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹח��
�ה�יח� טפח, �פ� ל� ��� מה� �לי �יצד? מק��. ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ל
והיתה האהל, לדפ� �יו וסמ� לאהל, ח�� יתד�ת ��י ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל
סמ�� היה וא� טה�רי�. ��ת�כ� �לי� � �ח�יו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�טמאה
�תל �אינ� לפי מ�יל, אינ� � ��ה לכתל א� חצר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל
האהיל� �הרי טמאי�, ה�לי ��ת�� �לי� �לפיכ� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאהל;

ה�מאה. ְָ�ַַעל

��תח‰. �� ��� מ�תל[רוחב]ק�רה נת�נה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�ל�יה �קדרה �ח�יה, וטמאה קשורה]לכתל, מ�[� ְְֶֹ�ְְְְִֵֶַָָָָ

א�ת� �מכ�ה ��� קדרה �פי נ�געת ה��רה והיתה ְַָ�ְְְְִֵַַַַָָָָָה��רה,
לה�; האהל �כ��י ה�ל� �הרי טה�רי�, ���דרה �לי� �ְְֲִִֵֵֵֶֶַָ�ְְִֶֶָָֹ
� רוח �יניה� א�א ���רה, מכ�ה ה�דרה �י היה לא ֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְִִֵַָָָֹוא�

טמאה. עצמ� וה�דרה טמא, ���דרה מה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ל

.Â�א � ���ר וכלי� ��ית, וטמאה ה�ית, ��ת�� ְְִִִֵַַַָ�ְְִֶַַ��ר
�נסר מכ�ה ע�]היה ל�[גזיר ��� ה��יל �כלי א� חלק, ְָָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

�]�פ� ל��ר[גובה היה טה�ר. ����ר מה �ל הרי � טפח ֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
�כלי ���ה� �י� � האר� על טפח �ב�� לפיו, סביב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ני�
זה הרי � �פ� ל� היתה ��א �י� �פ�, ל� ��� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹה��יל

אחר. מ�ק�� טפח �פ� ל� י� �הרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�יל,

.Êכתלי�]ח��ת בנויי� שפתו שעל �ת��[בור ה�נ�י ְַַָ
וה�רח �ת�כ�, �מנ�רה הקנה]ה�ית, שבקצה הנר ���[בית ְְְִֶֶַַַַָָ

על ה�ת �אהל ה��יל �לי ונת� הח��ת, �י �מכ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹי�צא
א� ר�אי�: � ה�נ�רה �רח על נ�ע� ה�א והרי הח��ת, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ�י

ע�מד ה��יל וה�לי ה�נ�רה, פנימה]��טל נופל אינו �]� ְְְִִִֵֵַַַַָָ
ה�לי �פת ��י� וכלי� ��ח��ת, �ל על מ�יל זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהרי
טה�רה, ה�נ�רה וא� ה�ה��; עד טה�רי� הח��ת ְְְְְְִַַַַַַַָָ��פת

וא� והח��ת. ה���י �י� נראה ה�רח ��פת �י על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַא�
טמאי�. ה�ל ְִֵַָֹלאו,

.Á,יו� על נת�� ה��יל �כלי ה�ית, �ת�� ה�נ�י ְְִִִִַַַַַַַָָח��ת
�ת�� א� הח��ת, ��פת ה�לי �פת �י� טמאה ְְְְְִֵַַַַַָ�ְְָָוהיתה
מ�נע ה�ית ��ת�� האהל �אי� טמא; ה�ית � ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהח��ת
��כתלי �לי� � ��ית טמאה היתה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְְְֵֶַָָָ�ַה�מאה,
טפח, ר�� על טפח על טפח �מק�מ� י� א� ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהח��ת,
רחבי� הח��ת �תלי הי� וא� טמאי�. לאו, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטה�רי�;
ח��בי� �אינ� מ�ני טה�רי�, �� �בי� �� �י� � �ית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ל
מ�יל �� �ת�כ�, הח��ת ���יל �כ�� ה�ית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�תלי

ה��� �ה���ר �ארנ�, �בר בו]�כתליו. שהסיקו הרי[� � ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נע�י� ואי� ה�מאה, את מביאי� �ה� ה�לי�, �כל ְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַָה�א
�� א� א�א ��ת�כ�, מה על מ�יל אינ� זה �מ�ני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלי�;
�ארנ�, וכ� ה��ילי�. �לי� ��אר �תיל, צמיד מ�� ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ָָהיה
אהל; נע�ה א�א זה, לעני� �כלי� אינ� � החד� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה���ר
צמיד �לא �לבד �כ��י ��ת�כ� מה על מ�יל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹ�לפיכ�,

'סרידה'. ה�קרא ה�א ה���ר, וכ��י �אהלי�. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ�תיל,

.Ëסרידה� החד�, �ת�� י�� כיסוי]���ר �י[� על ְְִִֶַַָָָָָ
א� ר�אי�: � ה��� ה���ר �י על נ�ע� ה���י והרי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחד�,

ה�רידה ��ל ה��� וכל[פנימה]����טל ��יל, לא � ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
�ת�� החד� היה טה�ר. ה�ל לאו, וא� טמא; ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ��ת�כ�
החד� �י� י� א� � ה��� �י על מ�חת וה�רידה ִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִַַָָָה���,
�כא�� טה�ר, החד� ��ת�� �ל � מ�פח �ח�ת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוה���י

�יו. על מ�חת ִַַַ�ְִַָה�רידה

.Èי� על ע�דפת והיא �פה, ל� ��� חר� �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָסרידה
�תיל צמיד �מ�פת מהודק]ה���ר, כיסוי היתה[� אפ�� � ַַ�ְֲִִִֶֶָָָָ

אויר �נגד הרי � טמא �ה�ל ,��� על א� �ח�יה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�טמאה
� ���ר �ל אויר� �נגד ה�מאה היתה טה�ר. ���ר ְְֲִֶֶֶַָ�ְֶַַָָָ�ל

טה�ר. ��ת�כ� מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�נג��

.‡È�פי�� הפכה]קדרה �מרח[� החבית, �י חיבר]על �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ועל ��ת�כ�, מה �ל על מ�לת � החבית ע� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�פנ�תיה
החבית �י על ה��יב� החבית. �פת�ת �בי� ��ינ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה
מתט�אה �ה�דרה מ�ני מ�לת; אינ� � �מרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�דר��,

��ארנ�. �מ� מ�יל, טמא �לי ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאויר�;

שני יו�

כב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ה�חצי�‡. גדול]��לי כלי שבתחתית ו��לי[קערורית , ְְִֵֵַָ
�לי� מבחו�]קרקר�ת הכלי בשולי קיבול ודפנ�תיה�[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ

מבחו�]מאח�ריה� הכלי שבדופ� מ�ילי�[שקערורית אי� � ֲִִֵֵֵֶַ
קרסמ� ה�ת; �אהל �תיל חת�]�צמיד ו�פ�[� שיי�], �], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�צמיד מ�יל �אי� �תיל; �צמיד מ�ילי� � �לי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוע�י�
�לי�. א�א ִִֵֶָָ�תיל

וא�·. ��ל�; לא חצי�, עד טיט �� ��ת� חר� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ�לי
מ�יל. ה�לי�, את �� ְִִִִֵֶַַַה�קיע

ר���‚. �מ�ציא ���קב עד �תיל, �צמיד מ�יל חר� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�לי
���חת[בינוני] עד �בגד�ל, יתחרר]; �לי[� �יצד? ר��. ְִֵֶַָָ�ְִֵַ

ה�חת מק�� וסת� �תיל, צמיד וה�יפ� ר��, ��פחת ְְְְִִִִַַָָָָ�ְִֶַָ�ד�ל
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��פה�·. פיו]מ��� �י[על על א� �כ��י; מ�יל , ְְִִִֵֶַַַַָָ
�סת��. ה�א הרי � קט� נקב נק�ב ְְֲֵֶֶֶָָָָָ��צת�

טפח‚. �ה� היה א� � �תיל �צמיד ה��ילי� ה�לי� ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
על א� � האר� על �יה� על וכפ� טפח, ר�� על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
מ�ילי� א�� הרי ה�דדי�, מ� �תיל �צמיד מרח ��א ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�י
והאהל �אהל, �ה� מ�ני � ה�ה�� עד ��ח�יה� מה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ל
�לי אהלי �אי� חר�, �לי ה�לי היה �� א� א�א ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�יל;

חבית �יצד? מ�ילי�. א�[חרס]חר� � �יה על ��פי� ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ��ח�יה מה �ל ה�דדי�, מ� �טיט ��רח� �י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל
.��� על �תיל צמיד ולא עליו", �תיל "צמיד ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
מה �ל על מ�לת � ה�דדי� מ� �מרח ל�תל, �יה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהד�יק
מ� מרח לא וא� ��תל; ��נגד� �ל ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��ת�כ�,
אהל, מ��� מ�יל חר� �לי �אי� � מ�לת אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה�דדי�,
�תיל, �צמיד ה��ילי� ה�לי� �ל �אר אבל ��ארנ�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�
צמיד �לא מ�ילי� � ה�ית �דפני �ב�ק�ת ���תיה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�הי�
צרי� לפיכ�, אהלי�; מ��� מ�ילי� �ה� מ�ני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�תיל,

ה�לי �דפ� �]��היה מ�ילי�[גובה ה�לי� �אי� � טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ל�לי היה טפח. �פ� לה� ��היה עד אהלי�, �פנ�ת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹע�
טפח, חצי �פה האהל מ�פ� י�צא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�פ�
אינ� טפח, חלל �� ��� �י על א� � לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהד�יק

אחד. מ�ק�� טפח ��היה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמ�יל;

מ�ילי�„. �� � האהל �פנ�ת ע� מ�פני� ���ילי� ���ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
���י נע�ה האהל �הרי לאהל; סמכ� א� לאהל, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹח��
�ה�יח� טפח, �פ� ל� ��� מה� �לי �יצד? מק��. ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ל
והיתה האהל, לדפ� �יו וסמ� לאהל, ח�� יתד�ת ��י ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל
סמ�� היה וא� טה�רי�. ��ת�כ� �לי� � �ח�יו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�טמאה
�תל �אינ� לפי מ�יל, אינ� � ��ה לכתל א� חצר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל
האהיל� �הרי טמאי�, ה�לי ��ת�� �לי� �לפיכ� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאהל;

ה�מאה. ְָ�ַַעל

��תח‰. �� ��� מ�תל[רוחב]ק�רה נת�נה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�ל�יה �קדרה �ח�יה, וטמאה קשורה]לכתל, מ�[� ְְֶֹ�ְְְְִֵֶַָָָָ

א�ת� �מכ�ה ��� קדרה �פי נ�געת ה��רה והיתה ְַָ�ְְְְִֵַַַַָָָָָה��רה,
לה�; האהל �כ��י ה�ל� �הרי טה�רי�, ���דרה �לי� �ְְֲִִֵֵֵֶֶַָ�ְְִֶֶָָֹ
� רוח �יניה� א�א ���רה, מכ�ה ה�דרה �י היה לא ֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְִִֵַָָָֹוא�

טמאה. עצמ� וה�דרה טמא, ���דרה מה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ל

.Â�א � ���ר וכלי� ��ית, וטמאה ה�ית, ��ת�� ְְִִִֵַַַָ�ְְִֶַַ��ר
�נסר מכ�ה ע�]היה ל�[גזיר ��� ה��יל �כלי א� חלק, ְָָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

�]�פ� ל��ר[גובה היה טה�ר. ����ר מה �ל הרי � טפח ֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
�כלי ���ה� �י� � האר� על טפח �ב�� לפיו, סביב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ני�
זה הרי � �פ� ל� היתה ��א �י� �פ�, ל� ��� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹה��יל

אחר. מ�ק�� טפח �פ� ל� י� �הרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�יל,

.Êכתלי�]ח��ת בנויי� שפתו שעל �ת��[בור ה�נ�י ְַַָ
וה�רח �ת�כ�, �מנ�רה הקנה]ה�ית, שבקצה הנר ���[בית ְְְִֶֶַַַַָָ

על ה�ת �אהל ה��יל �לי ונת� הח��ת, �י �מכ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹי�צא
א� ר�אי�: � ה�נ�רה �רח על נ�ע� ה�א והרי הח��ת, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ�י

ע�מד ה��יל וה�לי ה�נ�רה, פנימה]��טל נופל אינו �]� ְְְִִִֵֵַַַַָָ
ה�לי �פת ��י� וכלי� ��ח��ת, �ל על מ�יל זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהרי
טה�רה, ה�נ�רה וא� ה�ה��; עד טה�רי� הח��ת ְְְְְְִַַַַַַַָָ��פת

וא� והח��ת. ה���י �י� נראה ה�רח ��פת �י על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַא�
טמאי�. ה�ל ְִֵַָֹלאו,

.Á,יו� על נת�� ה��יל �כלי ה�ית, �ת�� ה�נ�י ְְִִִִַַַַַַַָָח��ת
�ת�� א� הח��ת, ��פת ה�לי �פת �י� טמאה ְְְְְִֵַַַַַָ�ְְָָוהיתה
מ�נע ה�ית ��ת�� האהל �אי� טמא; ה�ית � ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהח��ת
��כתלי �לי� � ��ית טמאה היתה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְְְֵֶַָָָ�ַה�מאה,
טפח, ר�� על טפח על טפח �מק�מ� י� א� ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהח��ת,
רחבי� הח��ת �תלי הי� וא� טמאי�. לאו, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטה�רי�;
ח��בי� �אינ� מ�ני טה�רי�, �� �בי� �� �י� � �ית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ל
מ�יל �� �ת�כ�, הח��ת ���יל �כ�� ה�ית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�תלי

ה��� �ה���ר �ארנ�, �בר בו]�כתליו. שהסיקו הרי[� � ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נע�י� ואי� ה�מאה, את מביאי� �ה� ה�לי�, �כל ְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַָה�א
�� א� א�א ��ת�כ�, מה על מ�יל אינ� זה �מ�ני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלי�;
�ארנ�, וכ� ה��ילי�. �לי� ��אר �תיל, צמיד מ�� ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ָָהיה
אהל; נע�ה א�א זה, לעני� �כלי� אינ� � החד� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה���ר
צמיד �לא �לבד �כ��י ��ת�כ� מה על מ�יל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹ�לפיכ�,

'סרידה'. ה�קרא ה�א ה���ר, וכ��י �אהלי�. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ�תיל,

.Ëסרידה� החד�, �ת�� י�� כיסוי]���ר �י[� על ְְִִֶַַָָָָָ
א� ר�אי�: � ה��� ה���ר �י על נ�ע� ה���י והרי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחד�,

ה�רידה ��ל ה��� וכל[פנימה]����טל ��יל, לא � ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
�ת�� החד� היה טה�ר. ה�ל לאו, וא� טמא; ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ��ת�כ�
החד� �י� י� א� � ה��� �י על מ�חת וה�רידה ִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִַַָָָה���,
�כא�� טה�ר, החד� ��ת�� �ל � מ�פח �ח�ת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוה���י

�יו. על מ�חת ִַַַ�ְִַָה�רידה

.Èי� על ע�דפת והיא �פה, ל� ��� חר� �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָסרידה
�תיל צמיד �מ�פת מהודק]ה���ר, כיסוי היתה[� אפ�� � ַַ�ְֲִִִֶֶָָָָ

אויר �נגד הרי � טמא �ה�ל ,��� על א� �ח�יה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�טמאה
� ���ר �ל אויר� �נגד ה�מאה היתה טה�ר. ���ר ְְֲִֶֶֶַָ�ְֶַַָָָ�ל

טה�ר. ��ת�כ� מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�נג��

.‡È�פי�� הפכה]קדרה �מרח[� החבית, �י חיבר]על �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ועל ��ת�כ�, מה �ל על מ�לת � החבית ע� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�פנ�תיה
החבית �י על ה��יב� החבית. �פת�ת �בי� ��ינ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה
מתט�אה �ה�דרה מ�ני מ�לת; אינ� � �מרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�דר��,

��ארנ�. �מ� מ�יל, טמא �לי ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאויר�;

שני יו�

כב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ה�חצי�‡. גדול]��לי כלי שבתחתית ו��לי[קערורית , ְְִֵֵַָ
�לי� מבחו�]קרקר�ת הכלי בשולי קיבול ודפנ�תיה�[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ

מבחו�]מאח�ריה� הכלי שבדופ� מ�ילי�[שקערורית אי� � ֲִִֵֵֵֶַ
קרסמ� ה�ת; �אהל �תיל חת�]�צמיד ו�פ�[� שיי�], �], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�צמיד מ�יל �אי� �תיל; �צמיד מ�ילי� � �לי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוע�י�
�לי�. א�א ִִֵֶָָ�תיל

וא�·. ��ל�; לא חצי�, עד טיט �� ��ת� חר� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ�לי
מ�יל. ה�לי�, את �� ְִִִִֵֶַַַה�קיע

ר���‚. �מ�ציא ���קב עד �תיל, �צמיד מ�יל חר� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�לי
���חת[בינוני] עד �בגד�ל, יתחרר]; �לי[� �יצד? ר��. ְִֵֶַָָ�ְִֵַ

ה�חת מק�� וסת� �תיל, צמיד וה�יפ� ר��, ��פחת ְְְְִִִִַַָָָָ�ְִֶַָ�ד�ל
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�לי ח��ב �אינ� �י על א� מ�יל, זה הרי � �תיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צמיד
א� נק�ב �היה �תיל צמיד ה��� �לי אבל טמאה. ִִֶָָָָָָ�ְְֲִַָָ�ְְִַלעני�
יהיה וכ�ה מ�יל. ואינ� נטמא, � ה�קב סת� ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסד�ק,
�מ�ציא �ע�ר� לאכלי�, הע��י �לי היה א� ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָ��קב?

מ�קה �כ�נס �ע�ר� למ�קה, ע��י היה [א�זיתי�; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
מי�] דרכו א�ת�נכנסי� מטילי� � �לכ� לכ� הע��י .ְְְִִֶָָָ

��ס�� עד � מ�יל אינ� מ�קה, �כ�נס �מ���קב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמר�,
ימעט��. א� ְֲֶֶֶַָה�קב,

סרידה„. �היתה כיסוי]���ר צמיד[� �מ�� �יו, על ְְִִֶַַָָָ�ִָָ
ה�דק היה א� � ה���ר ונס�ק ה�ת, �אהל ונת�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�תיל,

מר�ע �י החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ה��[מוט �ה�א , ְְִֵֵֶֶַַֹ
לה�נס יכ�ל ה�ר�ע �אי� �י על וא� ה���ר, נטמא � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטפח
ה���ר מ�א�, �ח�ת ��וה; �מ�ת� ה�א הרי א�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��דק,
נכנס מר�ע �י �מלא �יו �על ה�רידה נס�קה [�טה�ר. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ממרדע] קצת �צמידגדול נ��ל מ�א�, �ח�ת טמא; זה הרי ,ְֲִִִֵֵֶָָָָ
�ע�ר� א�א אר�, א�ת� ר�אי� אי� � עגל ה�דק היה ִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�תיל.

נכנס. מר�ע �י ְְְִִֵַַָֹמלא

�עינ�‰. נקב ���ב �תיל, צמיד ה��� ארובתו]���ר �] ַַ�ְִִִֵֶֶֶַָָָ
ה��חה ���ר ���[בטיט]�ל מלא ה�קב היה א� מקל]� �] ְִֶֶֶַַַָָָֹ

��לק ��ה�א וי�צא כבה]נכנס ואינו נטמא;[� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
נ��ל. מ�ה, �ח�ת ה�קב היה ְִִִֶֶֶַָָָוא�

.Âא��� וי�צא נכנס ��� מלא �ע�ר� � מ��� ה���ר ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹנ�ב
���נס �די �ע�ר� ���בה, החבית מג�פת וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��לק.

�נ�ה השני]מיצה הקשר ה]�ל[� ��קב;[גבעול ���� ְִִִֶֶֶַָָ
חביות]וחצבי� ���נס[� �די �ע�ר� ���ב�, �ד�לי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

�ברי� ��ה טה�רי�. מ�א�, �ח�ת קנה. �ל �נ�ה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
ה��קי� ל�אר נע�� א� אבל ליי�. ��ע�� �זמ� ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָאמ�רי�?
מ�עיל �תיל ה�מיד ואי� נטמא�; �ה�, �כל נ�ב� אפ�� �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
אמר� לא ליי�, ��ע�� �זמ� וא� ה�קב. ��ס�� עד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלה�,

נע�� א� אבל אד�. �ידי ��א ���ב� �א�א אד� �ידי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ה�קב. ���ת� עד נ��לי�, ואינ� טמאי�; �ה�, �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאפ��

.Êמניקית� טה�רי�, מ�קי� מלאה �היא כליחבית �] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יי�] �תיל,שאיבת צמיד מ�פת והחבית �ת�כ�, חר� ִִֶֶָָ�ְְִֶֶֶֶָָ�ל

וה�ניקית טה�רי�, וה��קי� החבית � ה�ת �אהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�נת�נה
ה��פת, החבית �ת�� האחת ��צת� מ�ני � ֶֶ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמאה
�י על א� סת��; ואינ� ה�ת, לאהל �ת�חה ה�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�צה

�סת��. העק� אי� עק�מה, ְֲִֵֶֶָָָֹ�היא

.Á�וסתמ מ���, ���בה �תיל צמיד ה��פת ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ�ִַָחבית
אג� ��יל. � ה�קב את סת�]�מרי� ה�קב[� ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חצי� לא[בשמרי�]וסת� א� ה�יל א� ספק, זה הרי � ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
��מרח עד �זמ�רה, ה�קב את סת� מ�[טיט]ה�יל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

לחור]ה�דדי� הזמורה קיסמי�[בי� ��ני סתמ� [זמורות; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכ�] זמ�רהחתוכות �בי� ה�דדי� מ� ��מרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ

נסר וכ� ע�]לחבר��. גזיר ה���ר,[� �י על נת�� �ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מ� ��מרח עד נסרי�, �ני הי� ה�יל; � ה�דדי� מ� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מרח
�מסמרי� ה�סרי� �ני את ח�ר לחבר�. נסר �בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�דדי�

��גמי� עליה� ���� א� �ה�, וכ��צא ע� קליפות�ל �] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מ�יפי�דביקות] ��ה האמצע. מ� למרח צרי� אינ� �ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד �בגבסי�[שיהיה �סיד גבס]? �זפת[� , ְְְִִִֶֶָ
�בר �בכל �בחרסית, �בחמר �בצ�אה �טיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ�ב�עוה,

�עב� לא מ�יפי� ואי� דקה]ה�תמרח; מתכת ולא[� ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
�תיל �ה�א מ�ני כיסוי]�ע�פרת, צמיד[� מהודק]ואינ� �]. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

�דבלה תאנה]�מ�יפי� הכ�רה[� ��א ,[לטומאה]�מנה ְְִִִֵֵֶַָָֹ�ְְָ
טמא, ��בר � יטמא ��א �די �ר�ת �מי ����� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ�בבצק

ח�צ�. ֵֵאינ�

.Ëתחלחלה�� החבית נתרופפה]מג�פת �י[� על א� � ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ה���ר ה�מיד. נתרעע �הרי מ�לת; אינ� נ�מטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�אינ�

�מי �ל עשב]וה�קעת מי� �מרח[� החבית, �י על ��תנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
�ל ועל ה���ר �ל על ��מרח עד ה�יל, לא � ה�דדי� ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמ�

למעל� מ�מ�� הגלוי]ה�קעת �גד[כל �ל �מטלית וכ� . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
�ק�ר� ע�ר, �ל א� ניר �ל היתה ה�לי. �י על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ���ר�

ה�יל. ה�דדי�, מ� מרח א� � ְְִִִִִִִֵַַָָ�מ�יחה

.Èאת[נוד]חמת �ה� �הל�י� ה�יר, א� ה�ג ע�ר �ל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�צרר� קשרה]החבית, לחבית]מ�מ�ה[� ז�[מתחת הרי � ְְֲִִֵֶַָָָָ

לא ה�דדי�, מ� ��רח �י על א� � צרר� לא וא� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ�לת;
ִִה�יל.

.‡Èזפ�תה מלמעלה,[מבפני�]חבית החר� ��תק�� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
�דחק� ה�פת, על ה���י ונת� ע�מד, ��� עד[דבקו]וה�פת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

קרקע �בי� ה���י �י� ע�מד ה�פת ונמצא ��פת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��בק
ה��ריס �כלי וכ� מ�יל; זה הרי � דגי�]החבית שומ� �] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�י� ה�תמרח �היה ה�תמרחי�, מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכ��צא
מ�יל. זה הרי �ב�קי�, וה�ל ה�איל � זר �מ� ה�לי �בי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹה���י

שלישי יו�

כג ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

�תיל‡. �צמיד ה��ילי� ה�לי� מכוסה�ל [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ
�י�בהידוק] אכלי�, �י� � ��ת�כ� מה �ל על מ�ילי� ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ

�ט� �כלי �גדי� �י� במקווה]מ�קי�, ה�א[הנטהרי� זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ
צמיד ה��� חר� ��לי ס�פרי�, מ�ברי אבל ��רה. ִָָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ�י�
�לי ועל ה��קי� ועל האכלי� על א�א מ�יל אינ� ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�תיל,
חר� �לי �ת�� היה א� אבל �ת�כ�; ��הי� אחרי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָחר�
מה �מ�ני טמאי�. א�� הרי � �גדי� א� �ט�, �לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ�ַה���
מ�ני ה��ילי�? �לי� ��אר ה�ל, על י�יל ��א ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמר�
�כלי �לל, טמאה מק�לי� אינ� ה��ילי� ה�לי� ְְְִָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ��אר
ע�י �לי וכל ח�צ�; אינ� טמא �כלי טמאה, מק�ל ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָ�ְֵֶֶַחר�
'�לי אמר�, לא ול�ה ��ת�אר. �מ� טמאה, �חזקת ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹ�ְְֶֶַָָהאר�

חבר ו�ל ה�ל, על י�יל לא האר� ע�י �ל תלמידחר� �] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ע�חכ�] �אי� מ�ני טה�ר'? ה�א �הרי ה�ל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹי�יל

מ�יל חר� �כלי 'ה�איל ויאמר: עצמ�, �פני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאר�
��א וגזר� ה�ו�, �לפיכ� החבר'; ואחד אני אחד ה�ל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
ועל האכלי� על 'מ�יל אמר�, ול�ה ה�ל. על ְְְֳִִִַַַַַַָָָָָֹי�יל
ה� טמאי� ה�ל�ה �א�� מ�ני חר�'? �לי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��קי�

�ב מפני]על ה�ת,[� �אהל ��הי� קד� �י� � האר� ע� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
י�אל לא �לע�ל� �תיל. צמיד �חת �� ��הי� אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�י�
חר� �לי ולא מ�קי� ולא אכלי� לא האר�, מע� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
לע�ל�, טהרה לה� אי� �הרי � טמאי� �ה� �ע�� על ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

א�ת� ��אל � �ט� �לי אבל ��לה. לידי �ה� יב�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
�מעריב האר�, ע� מ�ע מ�ני �מט�יל� האר�, מע� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחבר

לשקיעה]�מ�� לפיכ�[ממתי� �טהר�ת. �ה� �מ���� , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
�חת היה ��בר �ט�, �לי מ��� י�אל ��א חכמי�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח��
מד�ה ה�ה האר� הע� �הרי ,��� חר� �כלי �תיל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָצמיד
החבר, ויט�יל �בעה; טמאת טמא ה�א והרי ְְְְִִֵֶַַָָ�ֲִֵֵֶַָ����ל,
��לה. לידי ויב�א �טהר�ת, �� וי���� �מ��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָויעריב
��ת�כ�. �ט� �לי על חר� �לי י�יל ��א �זר�, זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�מ�ני

ה�רה·. �אפר �ה� ������י� חר� א�[אדומה]�לי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�ה� מ�ני טהרת�, על נאמני� האר� ע�י � ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�קד�י�
�תיל, �צמיד ה�ל על י�יל� �לפיכ� הר�ה; �ה� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרי�

חר�. �ל �ה� �י על ִֵֶֶֶֶַַא�

.‚� �תיל צמיד �מ�פת החבית, �ת�� נת�� �היה ִִֶֶָָ�ְִֶֶָָָָָָאד�
ע�י� ואפ�� עשאה]טה�ר; כיסוי]��לל[� ויראה[� לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

�כלי �תיל צמיד �חת �ה�א האד� על �זר� ��א ��ה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצ�יחרס, �אינ� �בר וכל מצ�י; �אינ� �בר �ה�א מ�ני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

.�� �זר� לא הע�י�, ְְִִָָֹֹ�רב

נת�נה„. �קדרה ��ית, וטמאה לעל�ה, �ית ��י� ְְְִֵַַָָָ�ְֲִִֵֶַַָָ�ֲאר�ה
מ�קה �כ�נס �נק�בה אר�ה, �י נכנסי�על שמי� [בשיעור ֲִַ�ְְְֵֶַָָ

�לדרכו] � �למה היתה טה�רה. והעל�ה טמאה, ה�דרה �ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ
האד� אבל טה�ר; חר�, �כלי �מ�קי� מאכלי� ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��על�ה
א�א ח�צ�, חר� �לי �אי� � טמאי� ��על�ה, �ט� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ�כלי
ז� ��על�ה וכל חר�; �כלי ה��קי� ועל האכלי� ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וט�א� חר�. �כלי �תיל צמיד �חת ה�א �א�� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָה�ה�רה,
לפיכ�, ה�צ�י. �בר �ה�א מ�ני ז�, ��על�ה האד� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאת
� מ�קי� מלא �� וכ��צא מ�כת �לי ז� �על�ה היה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א�ה �� היה טה�רי�. וה��קי� �בעה, טמאת טמא ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�ְִֵַָה�לי
טמאת טמאי� והערבה הא�ה � ע� �ל �ערבה ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָל�ה
�ר�ה, ;�� ע�סקת �היא זמ� �ל טה�ר וה�צק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בעה,
ה��קי� א� ה�צק ��ה א� וכ� ט�א��. � �� ונגעה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָוחזרה
ה�לי �מ�ע נטמא� � ��על�ה �ט� מ�לי אחר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכלי
�צמיד ה��ילי� �לי� �אר ז� אר�ה �י על היה ְְִִִִֵַַָָָ�ֲִֵַַָָָהאחר.
אי� �לפיכ� ��ארנ�, �מ� טמאה מק�לי� �אינ� ְְְְִֵֵֶַָָ�ְְִִֵֶַָָ�תיל,
ה�ה�ר חר� �לי �היה א� א�ת�, מט�א האר� ע� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ע
זה הרי � טהרת� על נאמני� �ה�ל לקד�, א� אד�ה ְֱֲֳִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֲָָלפרה
�מקצת� �על�ה, נט�י אהל היה ��על�ה. מה �ל על ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹמ�יל

מונח]מר�ד זה[� הרי � לעל�ה �ית ��י� האר�ה על ְ�ֲַָָ�ֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
��� �אי� �י על וא� אוהל]מ�יל, האר�ה;[של על ְֲִִֵֶַַַַַָ�ָ

��ארנ�. �מ� �כ��י, מ�יל ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ�האהל
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�קנק�י�‡. �ח�ק� חרס]�ית עד[של האר� מ� טה�ר�ת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ה�נק�י� �י היה א� � האחד �חצי� וטמאה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�ְַה��ר�ת,
ה�מאה, �ל�י הי� וא� מ�יל�ת; א�� הרי ה�הרה, ְָ�ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ל�י

�טיט טח� מ�יל�ת. טומאה]אינ� כלפי �י�[ופיה� , ְִִֵֵַָָָ
�פני לעמד ה�יט יכ�ל א� ר�אי�: � מ�ח�� �י� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמ�פני�
אחד. אהל ה�ל והרי מ�יל, אינ� � לאו וא� מ�יל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמ�,

�נסרי�·. �ח�ק� ע�]�ית ח�ק�[גזרי א� � �יריע�ת א� ְְְִִִִִִִִֶַָ
ה�דדי� ה��ר�ת[לאורכו]מ� מ�ל�י א� הריצפה, [בי� ְְִִִֵַַַָ

�בי�לתקרה] ה�חיצה ��י� �לי� � ��ית ה�מאה והיתה ,ְְַָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
היתה טה�רי�. ה��ר�ת, �בי� ה�חיצה ��י� א� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה�תל,
� ל��ר�ת מחיצה �י� א� ל�תל, ה�חיצה �י� ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ַה�מאה
��א ה�מאה מ�נעת ה�חיצה �אי� טמאי�; ���ית ְֶָֹ�ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�לי�
הי� ה�ית. ��ת�� �אהל ��ארנ� �עני� �תט�א, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�צא
ה�מאה �היתה �י� � עצמ� ה�חיצה עבי �ת�� ְָ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָה�לי�
היה א� � ה�ית �ת�� �היתה א� ה�חיצה, מ� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפני�
טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; טפח, על טפח ה�לי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמק��
ארצ�. מ�ל�י ח�ק� א� ה�ית, �י� �יצד �ארנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ�כבר

ה��ר�ת‚. לבי� �ינ� ואי� �ב�, מלא �ה�א [של�ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
�י�תקרה] ה�ב� �ת�� �י� �פני�, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֶֶַָ�ֵֶַַ��תח

ל�� �ב� �י� יציאת�היתה ��נגד ה�לי� �ל � ר�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ח�� טמאה היתה טמאי�. �תח, �ל �מל�א� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ַה�מאה
�מק�מ� י� א� � ��פני� �לי� � �תח �ל �מל�א� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָל�ב�
טמאי�. לאו, וא� טה�רי�; טפח, ר�� על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,�� �בי� �� �י� � טפח ��תח ל��ר�ת �ב� �י� י� ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא�
לפ��ת�. �ע�� �ב� ��ת� מ�ני ח�צ�, ה�ב� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאי�;

�ית„. � ה�תל �ת�� וטמאה ��י�, �ני ��י� ְְִֶַַָֹ�ְְִֵֵֶֶָֹ�תל
ל�הרה וה�ר�ב טמא, ל�מאה הטומאה]ה�ר�ב מ� רחוק �] ַַָ�ְְֳֵַַָָָָָ

טמאה היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה היתה ְָ�ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָטה�ר;
�כל�י מחצי� � ה�תל �ת�� וה�לי� ה��י�, מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אחד
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה

מעזיבה וכ� טמאי�. ה� הרי טיט]למחצה, שכבת ��י�[� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
�למ�ה, מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וה�מאה והעל�ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְְֲִִַַַָָה�ית
העל�ה �למעלה, מחצי� טה�רה; והעל�ה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ית
היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה טה�ר; וה�ית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
�כל�י מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וכלי� מה�, �אחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�טמאה
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�טמאה

לאויר ה�עזיבה היתה טמאי�. �ניה� [תחתלמחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמי�] ה�ית � �למ�ה מחצי� � �ת�כ� וטמאה ,ְ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�הרי טה�ר, � ה�מאה �נגד אפ�� � מלמעלה ְֲֵֶָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהע�מד
�למעלה מחצי� ה�מאה היתה ה�ית. �כל ה�מאה ְְְְֵֶַָָָ�ְְְִַַַָָָָ�ְַָָ��טה
טמא. ה�מאה �נגד מלמעלה והע�מד טה�ר, ה�ית �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֵָָ
�נגד מלמעלה והע�מד טמא, ה�ית � למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצ� אפ�ר אי �הרי טמא; לדייק]ה�מאה �]. ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

למחצה.‰. מחצה י��� ה�ית, את המ��� �תל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכ�
לאויר �ה�א �תל השמי�]�יצד? סמ��[תחת ה�ית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ה�תל על מר�ב ואינ� בולט]ל�תל, הכותל וטמאה[� , ְֵֶַֹ�ְְֶַַָֹ�ְָ
טמא, ה�ית � ולפני� מחצי� היתה � ה�תל �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצ�צה
�ג על �ע�מד טה�ר, ה�תל רא� על מלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהע�מד
והע�מד טה�ר, ה�ית � ולח�� מחצי� היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ית.
טמאה ��טה לא �הרי טמא, ה�מאה �נגד ְָ�ְְֲֵֵֶָָָָֹ�ְְְִֶֶַַָמלמעלה
טמא, ה�ית � למחצה מחצה ה�מאה היתה ה�ית. ְְֱֱִֵֶֶַַָָָָ�ְְִַַַָָ�ת��
נטל ��ית. טמאה ��טה �הרי טה�ר, מלמעלה [�והע�מד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַַָָ

[� שיכבה מ�ח��,קיל� ��תל �ה�סי� א� מ�פני�, ְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹמה�תל
נטל טמא; ה�ית � ולפני� �תל מחצי ה�מאה ��מצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִֵֶַַעד
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א�ת� ��אל � �ט� �לי אבל ��לה. לידי �ה� יב�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
�מעריב האר�, ע� מ�ע מ�ני �מט�יל� האר�, מע� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחבר

לשקיעה]�מ�� לפיכ�[ממתי� �טהר�ת. �ה� �מ���� , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
�חת היה ��בר �ט�, �לי מ��� י�אל ��א חכמי�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח��
מד�ה ה�ה האר� הע� �הרי ,��� חר� �כלי �תיל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָצמיד
החבר, ויט�יל �בעה; טמאת טמא ה�א והרי ְְְְִִֵֶַַָָ�ֲִֵֵֶַָ����ל,
��לה. לידי ויב�א �טהר�ת, �� וי���� �מ��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָויעריב
��ת�כ�. �ט� �לי על חר� �לי י�יל ��א �זר�, זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�מ�ני

ה�רה·. �אפר �ה� ������י� חר� א�[אדומה]�לי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�ה� מ�ני טהרת�, על נאמני� האר� ע�י � ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�קד�י�
�תיל, �צמיד ה�ל על י�יל� �לפיכ� הר�ה; �ה� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרי�

חר�. �ל �ה� �י על ִֵֶֶֶֶַַא�

.‚� �תיל צמיד �מ�פת החבית, �ת�� נת�� �היה ִִֶֶָָ�ְִֶֶָָָָָָאד�
ע�י� ואפ�� עשאה]טה�ר; כיסוי]��לל[� ויראה[� לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

�כלי �תיל צמיד �חת �ה�א האד� על �זר� ��א ��ה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצ�יחרס, �אינ� �בר וכל מצ�י; �אינ� �בר �ה�א מ�ני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

.�� �זר� לא הע�י�, ְְִִָָֹֹ�רב

נת�נה„. �קדרה ��ית, וטמאה לעל�ה, �ית ��י� ְְְִֵַַָָָ�ְֲִִֵֶַַָָ�ֲאר�ה
מ�קה �כ�נס �נק�בה אר�ה, �י נכנסי�על שמי� [בשיעור ֲִַ�ְְְֵֶַָָ

�לדרכו] � �למה היתה טה�רה. והעל�ה טמאה, ה�דרה �ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ
האד� אבל טה�ר; חר�, �כלי �מ�קי� מאכלי� ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��על�ה
א�א ח�צ�, חר� �לי �אי� � טמאי� ��על�ה, �ט� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ�כלי
ז� ��על�ה וכל חר�; �כלי ה��קי� ועל האכלי� ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וט�א� חר�. �כלי �תיל צמיד �חת ה�א �א�� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָה�ה�רה,
לפיכ�, ה�צ�י. �בר �ה�א מ�ני ז�, ��על�ה האד� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאת
� מ�קי� מלא �� וכ��צא מ�כת �לי ז� �על�ה היה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א�ה �� היה טה�רי�. וה��קי� �בעה, טמאת טמא ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�ְִֵַָה�לי
טמאת טמאי� והערבה הא�ה � ע� �ל �ערבה ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָל�ה
�ר�ה, ;�� ע�סקת �היא זמ� �ל טה�ר וה�צק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בעה,
ה��קי� א� ה�צק ��ה א� וכ� ט�א��. � �� ונגעה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָוחזרה
ה�לי �מ�ע נטמא� � ��על�ה �ט� מ�לי אחר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכלי
�צמיד ה��ילי� �לי� �אר ז� אר�ה �י על היה ְְִִִִֵַַָָָ�ֲִֵַַָָָהאחר.
אי� �לפיכ� ��ארנ�, �מ� טמאה מק�לי� �אינ� ְְְְִֵֵֶַָָ�ְְִִֵֶַָָ�תיל,
ה�ה�ר חר� �לי �היה א� א�ת�, מט�א האר� ע� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ע
זה הרי � טהרת� על נאמני� �ה�ל לקד�, א� אד�ה ְֱֲֳִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֲָָלפרה
�מקצת� �על�ה, נט�י אהל היה ��על�ה. מה �ל על ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹמ�יל

מונח]מר�ד זה[� הרי � לעל�ה �ית ��י� האר�ה על ְ�ֲַָָ�ֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
��� �אי� �י על וא� אוהל]מ�יל, האר�ה;[של על ְֲִִֵֶַַַַַָ�ָ

��ארנ�. �מ� �כ��י, מ�יל ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ�האהל
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�קנק�י�‡. �ח�ק� חרס]�ית עד[של האר� מ� טה�ר�ת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ה�נק�י� �י היה א� � האחד �חצי� וטמאה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�ְַה��ר�ת,
ה�מאה, �ל�י הי� וא� מ�יל�ת; א�� הרי ה�הרה, ְָ�ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ל�י

�טיט טח� מ�יל�ת. טומאה]אינ� כלפי �י�[ופיה� , ְִִֵֵַָָָ
�פני לעמד ה�יט יכ�ל א� ר�אי�: � מ�ח�� �י� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמ�פני�
אחד. אהל ה�ל והרי מ�יל, אינ� � לאו וא� מ�יל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמ�,

�נסרי�·. �ח�ק� ע�]�ית ח�ק�[גזרי א� � �יריע�ת א� ְְְִִִִִִִִֶַָ
ה�דדי� ה��ר�ת[לאורכו]מ� מ�ל�י א� הריצפה, [בי� ְְִִִֵַַַָ

�בי�לתקרה] ה�חיצה ��י� �לי� � ��ית ה�מאה והיתה ,ְְַָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
היתה טה�רי�. ה��ר�ת, �בי� ה�חיצה ��י� א� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה�תל,
� ל��ר�ת מחיצה �י� א� ל�תל, ה�חיצה �י� ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ַה�מאה
��א ה�מאה מ�נעת ה�חיצה �אי� טמאי�; ���ית ְֶָֹ�ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�לי�
הי� ה�ית. ��ת�� �אהל ��ארנ� �עני� �תט�א, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�צא
ה�מאה �היתה �י� � עצמ� ה�חיצה עבי �ת�� ְָ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָה�לי�
היה א� � ה�ית �ת�� �היתה א� ה�חיצה, מ� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפני�
טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; טפח, על טפח ה�לי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמק��
ארצ�. מ�ל�י ח�ק� א� ה�ית, �י� �יצד �ארנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ�כבר

ה��ר�ת‚. לבי� �ינ� ואי� �ב�, מלא �ה�א [של�ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
�י�תקרה] ה�ב� �ת�� �י� �פני�, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֶֶַָ�ֵֶַַ��תח

ל�� �ב� �י� יציאת�היתה ��נגד ה�לי� �ל � ר�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ח�� טמאה היתה טמאי�. �תח, �ל �מל�א� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ַה�מאה
�מק�מ� י� א� � ��פני� �לי� � �תח �ל �מל�א� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָל�ב�
טמאי�. לאו, וא� טה�רי�; טפח, ר�� על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,�� �בי� �� �י� � טפח ��תח ל��ר�ת �ב� �י� י� ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא�
לפ��ת�. �ע�� �ב� ��ת� מ�ני ח�צ�, ה�ב� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאי�;

�ית„. � ה�תל �ת�� וטמאה ��י�, �ני ��י� ְְִֶַַָֹ�ְְִֵֵֶֶָֹ�תל
ל�הרה וה�ר�ב טמא, ל�מאה הטומאה]ה�ר�ב מ� רחוק �] ַַָ�ְְֳֵַַָָָָָ

טמאה היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה היתה ְָ�ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָטה�ר;
�כל�י מחצי� � ה�תל �ת�� וה�לי� ה��י�, מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אחד
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה

מעזיבה וכ� טמאי�. ה� הרי טיט]למחצה, שכבת ��י�[� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
�למ�ה, מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וה�מאה והעל�ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְְֲִִַַַָָה�ית
העל�ה �למעלה, מחצי� טה�רה; והעל�ה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ית
היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה טה�ר; וה�ית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה
�כל�י מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וכלי� מה�, �אחד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�טמאה
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�טמאה

לאויר ה�עזיבה היתה טמאי�. �ניה� [תחתלמחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמי�] ה�ית � �למ�ה מחצי� � �ת�כ� וטמאה ,ְ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�הרי טה�ר, � ה�מאה �נגד אפ�� � מלמעלה ְֲֵֶָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהע�מד
�למעלה מחצי� ה�מאה היתה ה�ית. �כל ה�מאה ְְְְֵֶַָָָ�ְְְִַַַָָָָ�ְַָָ��טה
טמא. ה�מאה �נגד מלמעלה והע�מד טה�ר, ה�ית �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֵָָ
�נגד מלמעלה והע�מד טמא, ה�ית � למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצ� אפ�ר אי �הרי טמא; לדייק]ה�מאה �]. ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

למחצה.‰. מחצה י��� ה�ית, את המ��� �תל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכ�
לאויר �ה�א �תל השמי�]�יצד? סמ��[תחת ה�ית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ה�תל על מר�ב ואינ� בולט]ל�תל, הכותל וטמאה[� , ְֵֶַֹ�ְְֶַַָֹ�ְָ
טמא, ה�ית � ולפני� מחצי� היתה � ה�תל �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצ�צה
�ג על �ע�מד טה�ר, ה�תל רא� על מלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהע�מד
והע�מד טה�ר, ה�ית � ולח�� מחצי� היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ית.
טמאה ��טה לא �הרי טמא, ה�מאה �נגד ְָ�ְְֲֵֵֶָָָָֹ�ְְְִֶֶַַָמלמעלה
טמא, ה�ית � למחצה מחצה ה�מאה היתה ה�ית. ְְֱֱִֵֶֶַַָָָָ�ְְִַַַָָ�ת��
נטל ��ית. טמאה ��טה �הרי טה�ר, מלמעלה [�והע�מד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַַָָ

[� שיכבה מ�ח��,קיל� ��תל �ה�סי� א� מ�פני�, ְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹמה�תל
נטל טמא; ה�ית � ולפני� �תל מחצי ה�מאה ��מצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִֵֶַַעד
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��מצאת עד מ�פני�, ה�תל �עבי �ה�סי� א� ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמ�ח��,
ה�מאה היתה טה�ר. ה�ית � ולח�� �תל מחצי ְָ�ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ�ַה�מאה
טה�ר. ה�ית � ולפני� מחצי� אפ�� ה�תל, ��י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנת�נה

.Â���ה �קל�ת י��� ה�תל, את המ��� שכבה�ית [א� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
תחצו�] ��כי�דקה �ני הח�פר �יצד? בסלע]. א�[קברי� ְִֵֵֵַַ

��י� �ני ��מצא� עד ז�, �צד ז� מער�ת חללי�]��י �] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
�ניה�, �י� ה�ב�יל �תל �יניה� ונע�ה ��רקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפ�רי�
עליה� י� א� � ��תל וכלי� ���י�, טמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְָָוהיתה
וכלי� זה, �כתל טמאה היתה טה�רי�. ה���, ְְְִֵֶֶָֹ�ְְְִִִַַָָ�קל�ת
ה�ה טה�רי�. ה���, �קל�ת עליה� י� א� � ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ���י�

נ� �ני�, ��תל ה�לעלמד�, וכתל למחצה; מחצה ���] ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ככותל] משמש ��ח�פרהסלע האר� מ��� ��ע�ה ְֲִֵֶֶֶַָָָא�

ה���. �קל�ת נ��� �מ�א�, ְִִִִִַַָָמ�א�

.Ê.למחצה מחצה נ��� סלע, וחצי� �ני� עבי� �חצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�תל

.Áק�ר�ת �י� �היתה אי�[התקרה]טמאה אפ�� � ה�ית �ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
את ור�אי� טה�ר; ה�ית ה���, �קל�ת א�א ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ�ח�יה
�לבד. �נג�� �מט�אה �אר�, רצ�צה היא �א�� ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ�ַה�מאה
היתה א� וכ� טמא; ה�ל טפח, על טפח �מק�מ� י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוא�
�ני טמא. ה�ית ,�� �בי� �� �י� � ה�ית �ת�� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
נראית א� � ��יניה� ��תל וטמאה זה, ��י על זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַַָ�תחי�
לאו, וא� טה�ר; וחבר� טמא ה�א מה�, אחד לת�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�היא

למחצה. מחצה ְֱֱִִֶֶָָנ��ני�
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�ח�יו‡. רצ�צה וטמאה ה�ית, �ת�� ע�מד �ה�א ְְְַָָָ�ְְִֵֶַַַע��ד
א�א מט�א ואינ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

�רח היה וא� �לבד. ה�מאה קישוט]�נגד מע��ד[� י�צא ְֶֶַ�ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
מט�א �אינ� טה�רי�, ה�לי� � ה�רח �חת וכלי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,

�לבד. ה�מאה �נגד ְְִַָ�ְֶֶֶַָא�א

טפח·. ר�� על טפח על טפח ה�מאה �מק�� י� ְֶֶֶַַַַַָ�ְְִִֵַוא�
��� וה�ית סביביו; מ�ל �מט�א סת��, �קבר ה�א הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�

ה�בר. על האהיל �הרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

על‚. טפח על טפח �מק�מ� ה�תל, �ת�� �היא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�טמאה
ע�ר אפ�� זה, �תל על ה�נ�י�ת העל��ת �ל � טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹר��
וה�א ס�פ�; עד סת�� קבר ��� ה�תל �הרי טמא�ת, �ְֲֵֵֶֶַֹ�ְֶֶַָ
�נה ה�בר. על מאהלת מה� על�ה וכל העל��ת, �ל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�תל
�ני ��י על על�ה �בנה מ�א�, �בית מ�א�, ה�תל �צד ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ית
קרקע �אמצע ה�א ה�מא ה�תל רא� ��מצא עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹה��י�,
ה�בר. על האהילה �הרי טמאה, העל�ה הרי � ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעל�ה
ז� �ה� מ�ני טה�רה, � ��� על ה�נ�יה ה�נ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהעל�ה

�תל�. ה�מא ה�תל ואי� ז�, �ב ְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לע��ת„. אד� �ני ��ר� ה�תלי� ��עבי �ד�ל ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחר
טמאה �היתה '�ר�סיק', ה�קרא וה�א לת�מי�, ְָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָָא�ת�
טה�ר. ה�ית � סג�ר�ת �לת�ת עליו וי� �ת�כ�, ְְְְִֵַַַַָָָָ�מ�חת
� �ג�� א� �כתליו, א� �קרקע�, רצ�צה ה�מאה ְְְְְְִַַָָָָָ�ְַָָהיתה
מק�� ור�אי� אט��, ה�א �א�� ��� החר �ל את ְְְִִָ�ִֶַָֹר�אי�

טמא; ה�ית ��פני�, ה�תל עבי �חצי ה�א א� ְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה�מאה:
מחצה טה�ר; ה�ית ולח��, �תל מחצי ה�מאה היתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִַָָוא�

טמא. ה�ית ְֱִֵֶַַָָלמחצה,

וטמאה‰. זה, �ב על זה א� זה, �צד זה �ר�סקי� ְָ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ�ני
ונפ�ח מה�, �אחד טמא,[הדלת]מ�חת וה�ית ה�א � �ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

את ר�אי� � ה�ני� �ת�� רצ�צה טמאה היתה טה�ר; ְְְְִִֶַָָָ�ְֲֵַָָָוחבר�
למחצה. מחצה וי��� אט�מי�, ה� �א�� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָה�ר�סקי�

.Âה�ית מ�ח��, ה�ית �אסק�ת מד�ק ה�ת מ� ִִִַַַַַַ�ְְְַָ�ְִִֵַַ�זית
היה למחצה. מחצה י��� האסק�ה, �חת רצ�� היה ְֱֱִֶֶָָָָָ�ְַַַָָָָָטה�ר;

טמא. ה�ית ל��ק��, ְְִֵַַַַָָ�מד�ק

.Ê�ימי �ל�ה �ת�� �מת ה�ת, ��ר �אכל [שלא�לב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ה�מאהנתעכל] חלל ר�אי� � האסק�ה על מ�ל ה�א והרי ,ֲֵַ�ְַַָָ�ֲִַַָ�ְָ
הטומאה]מ��פ� נמצאת בו בגו� מ�נגד[מהמקו� ה�א א� : ְִִִֶֶ

ולח��, ה��ק�� �מ�נגד טמא; ה�ית ולפני�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָה��ק��
טה�ר. ִַַָה�ית

.Á�רא נע�ה א� � מעיה �ת�� ע�ר� ��ת ְֲִֵֶַָָָָֹ�ִֵֶָָהא�ה
�תי �ל �פ�ה צמר]ה�פל חוטי כדור ��פ�ח[� �יו� � ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

א� הע�ר, מ�ני ה�ית נטמא הרא�, ��ראה עד ַָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרח�,
יצא. לא �עדי� �י ֲִִֶַַָָֹעל

.Ë,לבית מ�ית ויצאת לילד, מק�ה �היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהא�ה
טמא הרא��� ה�ית הרי � ה�ני ��ית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוה�ילה
��ה זה. נפל �ל רא�� יצא ,�� ��היתה ��א ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ספק:
�תי. �ל �פ�ה ה�פל רא� היה ���א אמ�רי�? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ברי�
�א�� טה�ר; הרא��� ה�ית � �פ�ה רא� הע�יל א� ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על לה�� יכ�לה היתה לא ,�� רחמ� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפ�ח

�אג�י� נ�לת היתה א� חברותיה]לפיכ�, בידי �], ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א� �ספק, טמא הרא��� ה�ית � לבית מ�ית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוה�ציא�ה

�תי. �ל �פ�ה רא� �הע�יל �י ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל

.È,ה�א חזקה ו�אי; טמא ה�ית �ליה, �ה�ילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהא�ה
ולד. �לא �ליה ְְִֵֶָָָֹ�אי�

.‡Èה�ת א� � מת ואחד חי אחד ילדי�, �ני ��לדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמי
לאויר מ��צא �� נגע לא �הרי טה�ר; החי רא���, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי �הרי טמא; ה�א הרי רא���, יצא החי וא� ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהע�ל�.
מ�ני � הע�ל� לאויר מ��צא ה�ת �� י�ע ��א ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאפ�ר
�די ח�י� ר�ח �� �אי� �אב�, אחריו מת�ל�ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ה�א

עצמ�. ְְֲִַַלהעמיד

.·È�ארנ�� �מ� קט� נפל אפ�� מת, ולד ��לדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהא�ה
מעיה, �ת�� ע�ר� מת �בעה. טמאת טמאה היא הרי �ְֲִֵֵָ�ְְִֵַָ�ְֵֶָָָ

הח�ה מילדת]�פ�טה טמאה[� הח�ה � �� ונגעה יד� את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הח�ה וטמאת ה�לד; ��צא עד טה�רה והא�ה ְַַַָ�ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ�בעה,

ל�ר�זד�ד מ��צא �� ��ע ��א �זרה, � [שלמ�בריה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ה�תרי�האשה] �ית מ�ע אי� ה��רה, מ� אבל מקומות. �] ְֲִִֵֵַַַַָָָ

בגו�] ��מוסתרי� ה��גע ה�עי�, �ת�� וה�א ה�איל ְְִִֵֵַַַַַָמ�ע;
ט�עת אחריה �בלע וחזר טמאה, ט�עת ה��לע וכ� ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטה�ר.
אינ� מעיו, �ת�� �ו�אי �ז� ז� ��גע� �י על א� � ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטה�רה

�טהרת�. וה�ה�רה �טמאת�, וה�מאה ְְְְֳַָָָָָָ�ְְְֵַַָָמ�ע;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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�רה �י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָי�
מצו�ת ��י �בא�ר וטהרת�. נ�ה מי טמאת �י� (ב) ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָ�ִָ�ֲאד�ה;

א��. �פרקי� � ְִִֵֵָא��

א ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

�ת‡. א� �ני� �ל� �ת ��היה אד�ה, �רה ְִִֶֶַַָָָֹ�ְֲִַָָמצות
ל�, ממ�יני� �אי� א�א ��רה, � זקנה היתה וא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאר�ע;
א�ת�, �מג�לי� עגלה ל�קחי� ואי� ות�סל. ��חיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��א

פר אלי� "ו��ח� ���אמר: עגלה מצא� עגלה. לא ה", ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עד[ומשלמי�]��סקי� �עליה אצל ותהיה �מי�, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה���ה. מ�ר�מת א�ת� ול�קחי� �רה; ותע�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ג�יל

לא·. אדמ�ת, �מימת � "�מימה" ���רה ��אמר ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹזה
��אר ��רה נ�סה, היתה א� א�א ק�מה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�מימת
�ת�� �חר�ת, א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� ְְְְְֳִֵַָָָָָֹה�ד�י�.

��ס�ת ��י �ת�� א� אחת, גומות]��ה מ�כיח�ת[� [�וה� �ְְְִֵֵַַָ
�ס�לה.מונחות] � ז� על ְַָז�

ע�ר�‚. �ער�ת, ��י ב� צמיחת�]הי� מקו� מא�י�[� ְְֲִִֵַַָָָָ
ה�ל� ה�ל � מא�י� ורא�� מ�חיר ע�ר� מ�חיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹורא��
ואינ� ה��חיר, רא�� את �מס�רי� וג�זז הע�ר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ��נת� �אי� � �קד�י� ��ה מ��� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹח���

�ז�ג„. ���טל �די ה�א�י� מ� ���אר [�וצרי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�א��מספריי�] היא הרי �ז�ג, נ�לת �אינ� �ערה ��ל �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�חר�ת א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� א� לפיכ�, ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינ�;
��רה. ז� הרי � �ז�ג נלקטי� ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ�אינ�

יגד‰. �חרי�, טלפיה א� קרניה יחתו�]הי� �ל�ל[� ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ
�פרה. ��סלי� מראיה� אי� וה����, וה��י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעי�

.Â�מק�מ� ��מח �י על א� � וחתכ� י�לת, ב� ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
�ס�לה. אד�, ְֵָָָֹ�ער

.Ê,פרה� ��סלי� � ה�ד�י� ה��סלי� ה��מי� ְְְֳִִִִַַַָָָָ�ל
�פ� י�צא היתה מ��"; �� אי� "א�ר [נולדה��אמר: ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

טבעי] באופו לא הבהמה מחירמדופ� א� של, תמורה �] ְִ
אתנ�כלב] א� זנות], של תמורה ��ר�עה[� א� טרפה, א� , ְְְְִֵֶֶָָָ

את ��סל ל�ז�ח, ה�ד�י� את ה��סל ��ל �ס�לה; �ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�קרא� ה�איל ה�ית, �דק �קד�י �היא �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�רה,
ח���י� ואי� ה��י, מ� א�ת� ל�ח �מ�ר "ח�את". ְְִִִֵַַָָ�ַַָָה�ת�ב
על �רה יתרה �המ��. מפסיד �אינ� ה��י, ר�ע� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��א
עלה לא "א�ר ��אמר: � �� ��סלת �העב�דה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�ד�י�,
,�� ע�ד לא "א�ר א�מר: ה�א ער�פה �בעגלה על", ַָ�ְְֲֲֵֶֶֶָָָָֹֹעליה
�אר ע�ה �עגלה, האמ�ר על מה �על"; מ�כה לא ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹא�ר
�אר �� יפסל �פרה, האמ�ר על א� � �על ְְְְֲִַָָָָָָֹֹֹעב�ד�ת
�י� עב�דה ��עת �י� ��סל �העל א�א �על. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעב�ד�ת
א�א ��סל�ת אי� עב�ד�ת ��אר עב�דה, ��עת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ��א
��א �י על א� � העל עליה ק�ר �יצד? עב�דה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��עת
��ד�� עד נפסלת אינ� לד��, הכניס� �ס�לה; ,�� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחר�ה

נתלה עליה, נ�ע� עליה, רכב �זה. ���צא �ל וכ� .��ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ה��סרה את עליה ק�ל ה�הר, את �� ועבר [��זנב� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

�חבל] ��י� �ל �ס�ת עליה נת� עליה, ט�ית� נת� ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
�צריכה מ�רדת היתה א� � �מ�סרה ק�ר� ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�ס�לה.
��ל �ס�לה; � צריכה היתה לא וא� ��רה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ�מירה,
��א סנ�ל ל� ע�ה ה�א. מ��י צריכה, �אינ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�מירה
זה ��רה. � ה�ב�בי� מ�ני עליה ט�ית� �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חליק,
�ס�לה. אחר, לצר� ��רה; לצר��, �ה�א �ל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�לל:

מאליה, מלאכה �� �נע�ית מאליו �בר עליה �עלה א� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
�א� � "�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: �ס�לה, לרצ�נ�, ִֶַָ�ְְֱֲִִֶֶֶַָֹא�
�כ� א� לפיכ�, .�� �עבד �מי זה הרי לרצ�נ�, �� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ד
צרי� ואי� �ס�לה; � זכר עליה עלה ��רה; � הע�� ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניס� �ס�לה. �המע�רת בקר]ל�מר צמד �], ְֶַַ�ְְְְִִִֶֶָָָ
� ותד�� ��ינק �די הכניס� ��רה; � מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוד�ה

�זה. ���צא �ל וכ� לרצ�נ�. ע�ת �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ס�לה,

.Áדה�� מתה, א� וכ� ��דה. �ס�ל, �� ���לד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רה
ל�לבי�. ��ר� להאכיל לא אבל ע�ר�; ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ני

.Ëמכ�רת ואינ� ��דה, � ח�י� ל�� [�נ�חטה ְְֲִֵָ�ְְִִֵֶֶֶַָָ
מערכ��מטהרת] �ב על נ�חטה המערכה]; מקו� אי�[� , ְְֲֲִֵַַַַָָ

ע�למית. �די�� ְִִָָל�

.Èדה�� ז� הרי � מ��ה נאה אחרת �מצא� �רה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקח�
�מ��. ְֶֹ��א

.‡È:אמר�� � ה�רה ל�רפת ��ר הדי�ט, �ה� ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�
ק��; היה אהר� ועדי� ה�ה�", אלעזר אל את� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"�נת��

ה�מ�עה רבינו]�מ�י ממשה �אלעזר,[� נע�ת ז� למד�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדי�ט. �כה� �י� �ד�ל �כה� �י� � ה�ר�ת �ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ��אר

.·È�כלי אר�עה ל�ב� � א�ת� בגדי�]והע��ה �ל[� ְְִֵֵֶֶַָָָָ
א�ת� �ע�ה �י� �ד�ל, �ה� א�ת� �ע�ה �י� הדי�ט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ�ה�

הדי�ט. ְֵֶֹ�ה�

.‚È��י טב�לי �הי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
היו�] שטבלו טמאי� לק��[� ה�רה למע�ה ��רי� ��] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במי�] האפר לאלתת �עדי� �י על וא� מאפר�, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ�לה��ת
טה�ר", "אי� ה�ר�ה �כל ��אמר ��ה �מ��; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתר�מה טה�ר �אינ� �י על א� �ני; למע�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�א

לפרה. טה�ר זה הרי � �מ�� ��עריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד

.„Èא�א ��ר ה�רה מע�ה �אי� א�מרי�, הי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ד�קי�
את מט�אי� �ני �בית �י� �ית הי� לפיכ� �מ�; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מערבי
ואחר וט�בל, ,�� וכ��צא ��ר� ה�רה את ה��ר� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ה�
���רי� ה�די� א�� �ברי לב�ל �די � �� ע�סק ��ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ה�לי� �ל וכ� ה��לה. מ� לא ר�ח�, על ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהע�לה

הי�. י�� טב�לי ��� ה�רה, אפר לת�כ� ְֵָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָ��כניסי�

.ÂË� ח�את אפר �� לה�יח קנה �ל �פ�פרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהח�ת�
את והח�ת� .�� י�יח �� ואחר ויט�יל�ה, א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיט�א
�ע�אה� מ�ני טבילה, טע�� � וה�ט�יל� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�פ�פרת
�לי�י ה�יה צריכה אינ� �לפיכ� ;��� ��ביעי מת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�טמא
�מט�יל� ל�ד�קי�, להרא�ת �די � מט�א� א�א ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��ביעי,

.�� ְֵָונ�ת�
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�רה �י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָי�
מצו�ת ��י �בא�ר וטהרת�. נ�ה מי טמאת �י� (ב) ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָ�ִָ�ֲאד�ה;

א��. �פרקי� � ְִִֵֵָא��

א ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

�ת‡. א� �ני� �ל� �ת ��היה אד�ה, �רה ְִִֶֶַַָָָֹ�ְֲִַָָמצות
ל�, ממ�יני� �אי� א�א ��רה, � זקנה היתה וא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאר�ע;
א�ת�, �מג�לי� עגלה ל�קחי� ואי� ות�סל. ��חיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��א

פר אלי� "ו��ח� ���אמר: עגלה מצא� עגלה. לא ה", ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עד[ומשלמי�]��סקי� �עליה אצל ותהיה �מי�, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה���ה. מ�ר�מת א�ת� ול�קחי� �רה; ותע�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ג�יל

לא·. אדמ�ת, �מימת � "�מימה" ���רה ��אמר ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹזה
��אר ��רה נ�סה, היתה א� א�א ק�מה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�מימת
�ת�� �חר�ת, א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� ְְְְְֳִֵַָָָָָֹה�ד�י�.

��ס�ת ��י �ת�� א� אחת, גומות]��ה מ�כיח�ת[� [�וה� �ְְְִֵֵַַָ
�ס�לה.מונחות] � ז� על ְַָז�

ע�ר�‚. �ער�ת, ��י ב� צמיחת�]הי� מקו� מא�י�[� ְְֲִִֵַַָָָָ
ה�ל� ה�ל � מא�י� ורא�� מ�חיר ע�ר� מ�חיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹורא��
ואינ� ה��חיר, רא�� את �מס�רי� וג�זז הע�ר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ��נת� �אי� � �קד�י� ��ה מ��� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹח���

�ז�ג„. ���טל �די ה�א�י� מ� ���אר [�וצרי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�א��מספריי�] היא הרי �ז�ג, נ�לת �אינ� �ערה ��ל �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�חר�ת א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� א� לפיכ�, ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינ�;
��רה. ז� הרי � �ז�ג נלקטי� ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ�אינ�

יגד‰. �חרי�, טלפיה א� קרניה יחתו�]הי� �ל�ל[� ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ
�פרה. ��סלי� מראיה� אי� וה����, וה��י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעי�

.Â�מק�מ� ��מח �י על א� � וחתכ� י�לת, ב� ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
�ס�לה. אד�, ְֵָָָֹ�ער

.Ê,פרה� ��סלי� � ה�ד�י� ה��סלי� ה��מי� ְְְֳִִִִַַַָָָָ�ל
�פ� י�צא היתה מ��"; �� אי� "א�ר [נולדה��אמר: ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

טבעי] באופו לא הבהמה מחירמדופ� א� של, תמורה �] ְִ
אתנ�כלב] א� זנות], של תמורה ��ר�עה[� א� טרפה, א� , ְְְְִֵֶֶָָָ

את ��סל ל�ז�ח, ה�ד�י� את ה��סל ��ל �ס�לה; �ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�קרא� ה�איל ה�ית, �דק �קד�י �היא �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�רה,
ח���י� ואי� ה��י, מ� א�ת� ל�ח �מ�ר "ח�את". ְְִִִֵַַָָ�ַַָָה�ת�ב
על �רה יתרה �המ��. מפסיד �אינ� ה��י, ר�ע� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��א
עלה לא "א�ר ��אמר: � �� ��סלת �העב�דה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�ד�י�,
,�� ע�ד לא "א�ר א�מר: ה�א ער�פה �בעגלה על", ַָ�ְְֲֲֵֶֶֶָָָָֹֹעליה
�אר ע�ה �עגלה, האמ�ר על מה �על"; מ�כה לא ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹא�ר
�אר �� יפסל �פרה, האמ�ר על א� � �על ְְְְֲִַָָָָָָֹֹֹעב�ד�ת
�י� עב�דה ��עת �י� ��סל �העל א�א �על. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעב�ד�ת
א�א ��סל�ת אי� עב�ד�ת ��אר עב�דה, ��עת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ��א
��א �י על א� � העל עליה ק�ר �יצד? עב�דה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��עת
��ד�� עד נפסלת אינ� לד��, הכניס� �ס�לה; ,�� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחר�ה

נתלה עליה, נ�ע� עליה, רכב �זה. ���צא �ל וכ� .��ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ה��סרה את עליה ק�ל ה�הר, את �� ועבר [��זנב� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

�חבל] ��י� �ל �ס�ת עליה נת� עליה, ט�ית� נת� ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
�צריכה מ�רדת היתה א� � �מ�סרה ק�ר� ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�ס�לה.
��ל �ס�לה; � צריכה היתה לא וא� ��רה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ�מירה,
��א סנ�ל ל� ע�ה ה�א. מ��י צריכה, �אינ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�מירה
זה ��רה. � ה�ב�בי� מ�ני עליה ט�ית� �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חליק,
�ס�לה. אחר, לצר� ��רה; לצר��, �ה�א �ל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�לל:

מאליה, מלאכה �� �נע�ית מאליו �בר עליה �עלה א� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
�א� � "�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: �ס�לה, לרצ�נ�, ִֶַָ�ְְֱֲִִֶֶֶַָֹא�
�כ� א� לפיכ�, .�� �עבד �מי זה הרי לרצ�נ�, �� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ד
צרי� ואי� �ס�לה; � זכר עליה עלה ��רה; � הע�� ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניס� �ס�לה. �המע�רת בקר]ל�מר צמד �], ְֶַַ�ְְְְִִִֶֶָָָ
� ותד�� ��ינק �די הכניס� ��רה; � מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוד�ה

�זה. ���צא �ל וכ� לרצ�נ�. ע�ת �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ס�לה,

.Áדה�� מתה, א� וכ� ��דה. �ס�ל, �� ���לד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רה
ל�לבי�. ��ר� להאכיל לא אבל ע�ר�; ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ני

.Ëמכ�רת ואינ� ��דה, � ח�י� ל�� [�נ�חטה ְְֲִֵָ�ְְִִֵֶֶֶַָָ
מערכ��מטהרת] �ב על נ�חטה המערכה]; מקו� אי�[� , ְְֲֲִֵַַַַָָ

ע�למית. �די�� ְִִָָל�

.Èדה�� ז� הרי � מ��ה נאה אחרת �מצא� �רה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקח�
�מ��. ְֶֹ��א

.‡È:אמר�� � ה�רה ל�רפת ��ר הדי�ט, �ה� ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�
ק��; היה אהר� ועדי� ה�ה�", אלעזר אל את� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"�נת��

ה�מ�עה רבינו]�מ�י ממשה �אלעזר,[� נע�ת ז� למד�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדי�ט. �כה� �י� �ד�ל �כה� �י� � ה�ר�ת �ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ��אר

.·È�כלי אר�עה ל�ב� � א�ת� בגדי�]והע��ה �ל[� ְְִֵֵֶֶַָָָָ
א�ת� �ע�ה �י� �ד�ל, �ה� א�ת� �ע�ה �י� הדי�ט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ�ה�

הדי�ט. ְֵֶֹ�ה�

.‚È��י טב�לי �הי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
היו�] שטבלו טמאי� לק��[� ה�רה למע�ה ��רי� ��] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במי�] האפר לאלתת �עדי� �י על וא� מאפר�, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ�לה��ת
טה�ר", "אי� ה�ר�ה �כל ��אמר ��ה �מ��; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתר�מה טה�ר �אינ� �י על א� �ני; למע�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�א

לפרה. טה�ר זה הרי � �מ�� ��עריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד

.„Èא�א ��ר ה�רה מע�ה �אי� א�מרי�, הי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ד�קי�
את מט�אי� �ני �בית �י� �ית הי� לפיכ� �מ�; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מערבי
ואחר וט�בל, ,�� וכ��צא ��ר� ה�רה את ה��ר� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ה�
���רי� ה�די� א�� �ברי לב�ל �די � �� ע�סק ��ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ה�לי� �ל וכ� ה��לה. מ� לא ר�ח�, על ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהע�לה

הי�. י�� טב�לי ��� ה�רה, אפר לת�כ� ְֵָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָ��כניסי�

.ÂË� ח�את אפר �� לה�יח קנה �ל �פ�פרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהח�ת�
את והח�ת� .�� י�יח �� ואחר ויט�יל�ה, א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיט�א
�ע�אה� מ�ני טבילה, טע�� � וה�ט�יל� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�פ�פרת
�לי�י ה�יה צריכה אינ� �לפיכ� ;��� ��ביעי מת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�טמא
�מט�יל� ל�ד�קי�, להרא�ת �די � מט�א� א�א ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��ביעי,

.�� ְֵָונ�ת�
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קודש שבת

ב ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

חומרות]מעל�ת‡. אד�ה,[� �רה �טהרת ע�� יתר�ת ְְֲֲֳֵַַָָָָ�ָ
מע�יה; �כל ה�ת מ�מאת הרחיק� �ד�ל�ת ְְֲֵֶַַַָָ�ְְְְִִִַָוהרחק�ת

�היא לזלזלמ�ני יב�א� ��א ח�� י��, �טב�לי ��רה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מפרי�י� א�ת�, ה��ר� ה�ה� ���פרי�י� זה, �מ�ני .��ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נקראת, היתה אב�' �'בית �עזרה, מ�כנת לל��ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�
�בכלי טמאה; מק�לי� �אי� אבני� �לי �ליה ��ל ְְִֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ני
הי� ולא ההפר�ה. ימי �בעת �ל מ���� היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאב�

�טהרת�. להר��ת �די ,�� נ�געי� ה�הני� ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו

ה��ר�·. �ה� מפרי�י� ה�רה, �רפת קד� ימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�בעת
י�� לעב�דת �ד�ל �ה� ��פרי�י� ��� � מ�ית� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹא�ת�
מפרי�י� וכ� ר�נ�. מ��ה ק�לה זה, ודבר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה���רי�;
ימי�. �בעת טמא ויהיה נ�ה, ��צא ��א � מא��� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�ת�

מזרחית‚. צפ�נית �בעה, �ל �� י��ב �היה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָה���ה
על א� ��פ��, ה��חטת �ח�את ��� להז�יר� �די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,

�ח��. נ�חטת �היא ְִִִֶֶֶַ�י

מי„. עליו מ�י� ההפר�ה, ימי מ�בעת וי�� י�� ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ל
רביעי מ��� ח�� ידע; לא וה�א למת, נטמא ��א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹח�את,
לא �היה אפ�ר �אי לפי ה�אה, צרי� �אינ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפר�ה,
ע�לה ��ביעי ה�יה �אי� � �ביעי ולא לטמאת� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ְְִִ�לי�י
ה�י� �מ� מ�פניה. ��לי�י ���ה עד �ביעי, ה�ית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמ���
להפר�ה ��ביעי ��לי�י א�א ה�אה צרי� �אינ� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
��רה. ע�� יתרה מעלה � י�� אחר י�� ���י� וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�לבד,

רביעי‰. ��ח�ל �די א�ת�, מפרי�י� הי� ���ת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�רביעי
�ברביעי ��ת, ��חה אינ� �הה�יה ���ת; להי�ת ���ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה�יה. צרי� ִֵַָָָאינ�

.Â�מ�י �ה�, עליו ���י� ההפר�ה מימי וי�� י�� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�כל
�� היה לא וא� �בר; ���רפ� ה�ר�ת מ� �רה מאפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעליו
ה��ה. �ל עליו מ��� מ�י� �לבד, אחת �רה אפר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא�א

.Ê�אד א�א עליו מ�ה אי� ההפר�ה, �ימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ����י�
וא� טה�ר; ��היה צרי� �ה��ה מע�ל�, �מת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��א
�ה�ה זה ��א � עליו וה�ה ��טמא אי� עליו י�ה ִֶֶֶָָָָָ�ְְִִֶֶַַָָָֹ�אמר,
�ה� ��מ�אי� ה�לי� וכ� מת. מ�מאת טה�ר היה לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ�ִָָָָָֹעליו
הי�, אבני� �לי ��� � ה��ר� ה�ה� על לה��ת ְֲִֵָָָ�ְְְִֵֵַַַַַֹ�מק��י�
יתר�ת מעל�ת הא��, ה�ברי� וכל טמאה. מק�לי� ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶַ�אי�
מע�ל�? �מת נטמא ��א אי� י�צא וכיצד ב�. �ע�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹה�
ותח�יה� ה�לע, ��י על �נ�י�ת �יר��לי�, הי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצר�ת

מ�ני ה�ה��[חשש]חל�ל, האדמה]קבר בעומק והי�[� ; ְְְִֵֶֶַָָ
את �� �מג�ל�ת ,�� וי�לד�ת ע�ר�ת, נ�י� ְְְְֶַָָָ�ְִִִָמביאי�
�ורי� מביאי� ה��ר�, ה�ה� על לה��ת �כ��רצ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ניה�.
�לת�ת, ��יה� על �מ�יחי� � נפ�ח�ת ��ר�יה� מ�ני �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
אהל ��היה �די ה�לת�ת, ��י על ה�ינ�ק�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוי��בי�
�ל וכ�ס�ת ה�ה��; קבר מ�ני האר�, לבי� �ינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמב�יל
י�רדי� ל�יל�ח, עד ה�יע� ל�יל�ח. עד וה�לכי� �יד�, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָאב�
�אי� ה�ה��, קבר מ�ני �� לחש �אי� � �ממ�אי� ��ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
��י על וי��בי� וע�לי�, �נהר�ת; לק�ר אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ר�
להר ה�יע� ה�ית. להר ���יעי� עד וה�לכי� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָה�לת�ת.
ה�ית הר ��ל מ�ני רגליה�, על �מה�כי� י�רדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָה�ית,
�מה�כי� ה�ה��; קבר מ�ני חל�ל היה �ח�יה� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעזר�ת,

ק�ל היה העזרה �בפתח העזרה, �תח כד]עד אפר.[� �ל ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה�ה� על �מ�י� ����ס�ת, ��י� ונ�תני� האפר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹנ�טלי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�ינ�ק�ת את הי� �מט�ילי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ���ר�.
ה�ת מ�מאת טה�רי� �ה� �י על �א� ה��ר�, על ְֵַַ�ְִִִִֵֵֶֶַַַַַ�מ�י�

אחרת. �טמאה נטמא� ��א �ְְְִֶָ�ְֶֶַָ

.Áינ�ק� �כליו ימ�א לא � �לה��ת למ�את ��בל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�ינ�ק
זה �ה� על לה��ת ��בל ותינ�ק ��בל; �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה מע�ה ל�� ��ט�ל עד אחר, �ה� על מ�ה אינ� �ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
�ה� יתע�ק� לא � ז� לח�את ��הר�� �לי� וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה�ה�.
הא��, ה�ברי� וכל ל�מ�. ��ט�יל�� עד אחרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�פרה

��רה. יתר�ת ְֲֵַַָָמעל�ת
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� הרצ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�עצה זהֿאתֿזה zpbed)מ�הכ�יל dpi`y):וה�א . ְְְְִִֵֶֶֶַָ

�אה הרי .�� �קי �אינ� �דבר עצה י�אל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�א�
על ��רה� א�א �מ�ר��ת�, מ�הטע�ת� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמר� וה�א וי�ר, ט�ב �ה�א ח��ב� �א�ה ְְְְֶֶַַָָָָָָה�בר

מכ�ל" ת�� לא ע�ר "ולפני hi,יתע�ה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
(ciספרא miyecw)�ל��� zyxt)ס�מא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ

עצה ל� ��� אל עצה מ�� נ�טל היה � ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ�דבר
מי �� ��לל זה ��או ואמר� ל�". ה�גנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�אינ�
�א �ה�א לפי ��רמ�, א� עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ס�ע

ונע אתֿרא�ת� ה�אוה ���אה האד� �הלא�ת� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ועל עברת� ס��ת ל� יכי� א� �תע�ת�. וע�זר� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָע�ר
�ר�ית וה�וה �ר�ית ה�לוה על אמר� ז� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ר�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�ברי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹ��ניה�
והכ�יר לחבר� עזר מה� ��לֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכ�ל",
זה מ��ג �ברי� והר�ה העברה. ה�למת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָל�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ���: ע�בר �ה�: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹא�מרי�
�ח�ה. מהֿ�הז�רנ� ה�א �קרא �פ�טי� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכ�ל".

� הר"ב לה�רידה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
��דה, �מ�א� ���לה ה�המה מעל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתֿה��א
רב� �נא� חמ�ר "�יֿתראה יתע�ה: אמר� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוה�א

ע��" �עזב עזב d)וג�' ,bk zeny)���ל� . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)ה�כל�א zyxt)� �עזב "עז�ב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנ� � �עזב' "'עזב אמר�: ו�� ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹ�ריקה".
לאֿ�ע�ה", ועל ע�ה על ע�בר �ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדי�

מעליה לפרק נצט�ינ� �אנ� dyr)�ל�מר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
�מ� מ�אה �חת ר�בצת מ�ה�יח� ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ�ְוהזהרנ�

לאֿתע�ה �מצות dnilynd��ת�אר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל ע�בר מ�א�, �חת ר�בצת ה�יח� וא� :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

��אמר ��ה ל�, נת�אר ה�ה ולאֿתע�ה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹע�ה
�יני נת�אר� �כבר ע�ה. מצות � �עזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[�בא] ב' �פרק ז� .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

� הר"ג אתֿה�צוה לטע�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לב��, ה�א א� האד� על א� ה�המה על ְְִֵַַַַַַָָָָָה��א

�י ז�לתנ�. �ה�ריד� א� מ�נ� �ה�רדנ�ה� ְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
לטע�� נצט�ינ� �� מ���, לפרק ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָֹ�מ�
ע��" �קי� "הק� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְִִִִֵֶַָָָע��.

(c ,ak mixac)המכל�א �ל��� .mihtyn zyxt) ְְְִַָ
(my�נת�אר �כבר טעינה". � ע�� �קי� "הק� :ְְְֲִִִִֵָָָָָ

מ ב' �פרק ז� מצוה ו��(al.)מציעא(aa`)�יני . ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
מ�ֿה ��צוה מ�ֿנת�אר, �מצוה לפר�ק ��רה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

לטע��. ְִַָה��רה

� ו�בעי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�מ�א� אתֿה�כ�ד מ�עז�ב �הזהרנ� ְְְֲִֶַַַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
עד מעליו �נפרק נעזרה� א�א ��ר�, ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ְמע�ב
��� על א� מ�א�, את ע�� ונג�י� מ�א�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ��ת��
וה�א ז�, מצוה �דיני ��ת�אר �מ� �המ��, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָא�

ל�" מעזב "וחדל� d)אמר�: ,bk zeny)���ל� . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)ה�כל�א mihtyn zyxt)�ל מעזב "וחדל� : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על ע�בר �ה�א למדי� נמצינ� ע��", �עזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
�עני� מיחד לאו ע�ד �בא לאֿתע�ה". ועל ְְִָָ�ְְֲֲֵֶַַָָֹע�ה
אתֿ "לאֿתראה ��רה: �מ�נה אמר� וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וג�'" אחי� c)חמ�ר ,ak mixac)בספרי� ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz� וכ�' אחי�" אתֿחמ�ר "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"�יֿתראה א�מר: ה�א �לה�� לאֿתע�ה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
�נא�" d)חמ�ר ,bk zeny)."ע�ה מצות � ְֲֲֲִֵַַֹ

מ�בא ב' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ�כבר
.(al.)מציעא ְִָ

שני, שלישייו� יו�

.‰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) ְְִִַָ
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� הרצ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�עצה זהֿאתֿזה zpbed)מ�הכ�יל dpi`y):וה�א . ְְְְִִֵֶֶֶַָ

�אה הרי .�� �קי �אינ� �דבר עצה י�אל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�א�
על ��רה� א�א �מ�ר��ת�, מ�הטע�ת� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמר� וה�א וי�ר, ט�ב �ה�א ח��ב� �א�ה ְְְְֶֶַַָָָָָָה�בר

מכ�ל" ת�� לא ע�ר "ולפני hi,יתע�ה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
(ciספרא miyecw)�ל��� zyxt)ס�מא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ

עצה ל� ��� אל עצה מ�� נ�טל היה � ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָ�דבר
מי �� ��לל זה ��או ואמר� ל�". ה�גנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�אינ�
�א �ה�א לפי ��רמ�, א� עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ס�ע

ונע אתֿרא�ת� ה�אוה ���אה האד� �הלא�ת� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ועל עברת� ס��ת ל� יכי� א� �תע�ת�. וע�זר� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָע�ר
�ר�ית וה�וה �ר�ית ה�לוה על אמר� ז� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ�ר�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�ברי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹ��ניה�
והכ�יר לחבר� עזר מה� ��לֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכ�ל",
זה מ��ג �ברי� והר�ה העברה. ה�למת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָל�
ת�� לא ע�ר "ולפני מ���: ע�בר �ה�: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹא�מרי�
�ח�ה. מהֿ�הז�רנ� ה�א �קרא �פ�טי� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכ�ל".

� הר"ב לה�רידה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
��דה, �מ�א� ���לה ה�המה מעל ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתֿה��א
רב� �נא� חמ�ר "�יֿתראה יתע�ה: אמר� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוה�א

ע��" �עזב עזב d)וג�' ,bk zeny)���ל� . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)ה�כל�א zyxt)� �עזב "עז�ב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנ� � �עזב' "'עזב אמר�: ו�� ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹ�ריקה".
לאֿ�ע�ה", ועל ע�ה על ע�בר �ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדי�

מעליה לפרק נצט�ינ� �אנ� dyr)�ל�מר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
�מ� מ�אה �חת ר�בצת מ�ה�יח� ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ�ְוהזהרנ�

לאֿתע�ה �מצות dnilynd��ת�אר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל ע�בר מ�א�, �חת ר�בצת ה�יח� וא� :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

��אמר ��ה ל�, נת�אר ה�ה ולאֿתע�ה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹע�ה
�יני נת�אר� �כבר ע�ה. מצות � �עזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[�בא] ב' �פרק ז� .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

� הר"ג אתֿה�צוה לטע�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לב��, ה�א א� האד� על א� ה�המה על ְְִֵַַַַַַָָָָָה��א

�י ז�לתנ�. �ה�ריד� א� מ�נ� �ה�רדנ�ה� ְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
לטע�� נצט�ינ� �� מ���, לפרק ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָֹ�מ�
ע��" �קי� "הק� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְִִִִֵֶַָָָע��.

(c ,ak mixac)המכל�א �ל��� .mihtyn zyxt) ְְְִַָ
(my�נת�אר �כבר טעינה". � ע�� �קי� "הק� :ְְְֲִִִִֵָָָָָ

מ ב' �פרק ז� מצוה ו��(al.)מציעא(aa`)�יני . ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
מ�ֿה ��צוה מ�ֿנת�אר, �מצוה לפר�ק ��רה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

לטע��. ְִַָה��רה

� ו�בעי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִִַַַַָָָה�צוה
�מ�א� אתֿה�כ�ד מ�עז�ב �הזהרנ� ְְְֲִֶַַַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
עד מעליו �נפרק נעזרה� א�א ��ר�, ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ְמע�ב
��� על א� מ�א�, את ע�� ונג�י� מ�א�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ��ת��
וה�א ז�, מצוה �דיני ��ת�אר �מ� �המ��, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָא�

ל�" מעזב "וחדל� d)אמר�: ,bk zeny)���ל� . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)ה�כל�א mihtyn zyxt)�ל מעזב "וחדל� : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על ע�בר �ה�א למדי� נמצינ� ע��", �עזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
�עני� מיחד לאו ע�ד �בא לאֿתע�ה". ועל ְְִָָ�ְְֲֲֵֶַַָָֹע�ה
אתֿ "לאֿתראה ��רה: �מ�נה אמר� וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וג�'" אחי� c)חמ�ר ,ak mixac)בספרי� ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz� וכ�' אחי�" אתֿחמ�ר "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"�יֿתראה א�מר: ה�א �לה�� לאֿתע�ה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
�נא�" d)חמ�ר ,bk zeny)."ע�ה מצות � ְֲֲֲִֵַַֹ

מ�בא ב' �פרק ז� מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ�כבר
.(al.)מציעא ְִָ

שני, שלישייו� יו�

.‰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) ְְִִַָ



ycewסו zay ,iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(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' ְִֶֶַָ

רביעי חמישי,,יו� ,יו�

.�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� וחמ�י� מאתי� ה��לימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָה�צוה
מ�ה�נ�ת �הזהרנ� זהֿאתֿזה(zenxl)האזהרה ְֶַָָָ�ְְְִֶֶֶַ

יתע�ה: אמר� וה�א �ממ�ר, מ�ח ��עת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�מסחר
עמית� מ�ד קנה א� לעמית� ממ�ר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמ�ר�

אתֿאחיו" אי� ci)אלֿ��נ� ,dk `xwie)בספרא� . ְְִִִֶַָָ
(xda zyxt)� אתֿאחיו אי� "אלֿ��נ� ְִִֶַָָאמר�:

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ממ��". א�נאת ְְְֲִִִֵַָָָָָז�
מציעא מ�בא ד' jli`e)�פרק :hn). ְְִִֶֶָָָ

שישי, קודשיו� שבת

.‡�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרנ"א מ�ה�נ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַ

�ברי� ל� ��אמר וה�א �דברי�, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה
לעמ�ד י�כל ולא א�ת� �מעליבי� א�ת� ְְֲֲֲִִִַַַַַֹה�צערי�

מה ��ת��� מע�ימ�ני ל� ��דמ� �ג�� ,� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לה' ��דה ל�: ונאמר מה�, ו�ב ְְְִֵֶַַָָֹנע�רי�
וכ��צא ז�, ט�בה �ר� אל �ל�נית מ�ר� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�העביר�
וה�א מכאיבי�, מ�מי� �ל ��געת מאמירה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ�כ�
ויראת אתֿעמית� אי� ת�נ� "ולא יתע�ה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמר�

dk.)מאלהי�" `xwie)�אמר(:gp `rivn `aa)�ז : ְֱֵֶָֹ
ספרא �ל��� �ברי�. my)א�נאת xda zyxt): ְְְִִַָָָ

� אתֿעמית�" אי� ת�נ� "ולא א�מר ְְֲִִֵֶֶֹ"��ה�א
�על היה א� �יצד? אמ�רה. �ברי� א�נאת ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהרי
הרא��ני� מע�י� זכ�ר ל�: יאמר לא ְְֲִִֶַַָָֹֹ���בה

וכ�' חלאי� הי� Ðוג�', eilr mi`a zexv Ð) ְְֲִָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne�ח�רי ִַָָָראה

epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llk jiiyזה חפ� �כ�ה ל� יאמר לא ְְֵֶֶַַָֹֹוכ�',
(eykxl utg epi`e Ð exign lr el`ey)."'�ְוג

my)ואמר� `rivn `aa)�ברי� א�נאת "�ד�לה : ְְְְִַָָָָ
א�מר: ה�א �ברי� ��א�נאת ממ��, ְְִֵֵֶַַָָָָמא�נאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מאלהי�'". ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ'ויראת

מציעא. מ�בא ד' ְְִִֶֶָָָ�פרק

�
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•

mixe`ia

äúéáù åá úåð÷ìבערב בספינה שביתה שקנה כגו� –

בערב שביתה לקנות כדי כעת בה להכנס לו ומותר יו"ט,
.54שבת

äðëä íåùî– בשבת כא� שביתה קנייתו ובשעת הואיל –

כלו� אמר .55לא

äæ ìëåהמבואר בשבת לספינה הכניסה היתר שכל היינו –

ג' בתו� נכנס היה שא� במקרה רק הוא ט�י, בסעיפי�
דהיינו איסור; שו� חל היה לא � לשבת הסמוכי� ימי�
בשביל הולכת הספינה א), (סעי� בי� ולא בנהר שמפליג
ה). (סעי� טפחי� מי' למעלה ומהלכת ו), (סעי� נכרי�

úáùá åìéôà åàאת לחלל שיצטר� חשש ישנו ואפילו –
אפילוåæäהשבת מחללו אינו שעכשיו כיו� לאסור, אי� –

.58מד"ס

úáùä éðôì íéîé 'âאלא הותר לא ימי� ג' קוד� ג� –

אבל לפרנסתו, נפשו לחיי למדברות לצאת שמוכרח במי
שיצטר� למצב עצמו להכניס לו אסור מוכרח שאינו מי
לו שיש למי ודומה המקילה, זו לדיעה אפילו שבת לחלל
מציצית לפטרו כדי תחבולות ועושה כנפות ד' בעל בגד

לעונש .59שראוי

zexewn

(54.49 הערה לעיל הובא שלט בסי' המבואר באופ� או
לומר55) צרי� שאינו נתבאר ס"א תא ובסי' ס"ד, תד סי' להל�

שביתתו. בשעת כלו�
מהדורה56) לשו"ע (ציוני� לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סי'

ביו"ט עירובי� דיני נתבארו ש� ונו"כ ושו"ע ובטור החדשה),
של לחילוקו והטע� בפ"ע), עליו לערב (שצרי� גלויות של שני

היו"ט. משאר ראש�השנה
אפילו57) או בבהמה להשתמש האיסור מבואר ש� כג, סעי�

מותר צידיה בצידי אבל עליה), להסמ� (כגו� הבהמה בצידי
וספינה הבהמה), צידי על המונח דבר בצידי (שמשתמש

כצידי נחשבת הנהר שפת על ההולכות בהמות ע"י המונהגת
הבהמות, להנהיג זמורה יחתו� שמא לחוש אי� וג� צידיה,

כא�. כמבואר
סק"ה).58) (קו"א ט. בסעי� כמבואר בע"ש שביתה קנה שהרי
בקונ'59) (נדפסו מכתבי� בכמה ס"א, צב סי' יו"ד שו"ת צ"צ

הלכה בשערי שנדפס בש"ק ישראליות אניות נסיעת בעני�
הללו הצמח�הצדק דברי אדמו"ר כ"ק הזכיר אתר) על ומנהג
כח, אותיות לעיל ראה אלו. באניות הנסיעה לאיסור חיזוק בתור

לג. לב,

י�יב סעיפי� בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� ב, חלק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה מזמן נתקבל מכתבה, בו כותבת אשר למרות שקשה הדבר בכל זה תמשיך להתעסק בעניני נשי 

ובנות חב"ד, ולה' הישועה.

ונעם לי לקרות את זה, ותקותי חזקה שלא רק תקיים התחלת מכתבה, ז. א. ע"ד התעסקותה, 

אלא שיתקיים ג"כ הסיום, לה' הישועה, ותראה פרי טוב בעמלה בזה, אשר נוסף על הסיפוק נפשי ממה 

שרואים הצלחת הפעולות, יביא זה גם כן לחיזוק השפעתה על הידידות ומכרותי' שגם הן תוסיפנה בפעולות 

במסגרת נשי ובנות חב"ד, והרי זוהי דרישת וגם הכרח השעה, וכל המוסיף הרי זה משובח.

ובפרט ימים אלו שנמצאים אנו בין ימי הפורים והפסח, שבשניהם נשים צדקיות שבאותו הזמן 

היו הפעילות בזה.

בברכה להצלחה בעבודתה מתוך בריאות הנכונה ושמחה ולבשו"ט.
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•

mixe`ia

äúéáù åá úåð÷ìבערב בספינה שביתה שקנה כגו� –

בערב שביתה לקנות כדי כעת בה להכנס לו ומותר יו"ט,
.54שבת

äðëä íåùî– בשבת כא� שביתה קנייתו ובשעת הואיל –

כלו� אמר .55לא

äæ ìëåהמבואר בשבת לספינה הכניסה היתר שכל היינו –

ג' בתו� נכנס היה שא� במקרה רק הוא ט�י, בסעיפי�
דהיינו איסור; שו� חל היה לא � לשבת הסמוכי� ימי�
בשביל הולכת הספינה א), (סעי� בי� ולא בנהר שמפליג
ה). (סעי� טפחי� מי' למעלה ומהלכת ו), (סעי� נכרי�

úáùá åìéôà åàאת לחלל שיצטר� חשש ישנו ואפילו –
אפילוåæäהשבת מחללו אינו שעכשיו כיו� לאסור, אי� –

.58מד"ס

úáùä éðôì íéîé 'âאלא הותר לא ימי� ג' קוד� ג� –

אבל לפרנסתו, נפשו לחיי למדברות לצאת שמוכרח במי
שיצטר� למצב עצמו להכניס לו אסור מוכרח שאינו מי
לו שיש למי ודומה המקילה, זו לדיעה אפילו שבת לחלל
מציצית לפטרו כדי תחבולות ועושה כנפות ד' בעל בגד

לעונש .59שראוי

zexewn

(54.49 הערה לעיל הובא שלט בסי' המבואר באופ� או
לומר55) צרי� שאינו נתבאר ס"א תא ובסי' ס"ד, תד סי' להל�

שביתתו. בשעת כלו�
מהדורה56) לשו"ע (ציוני� לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סי'

ביו"ט עירובי� דיני נתבארו ש� ונו"כ ושו"ע ובטור החדשה),
של לחילוקו והטע� בפ"ע), עליו לערב (שצרי� גלויות של שני

היו"ט. משאר ראש�השנה
אפילו57) או בבהמה להשתמש האיסור מבואר ש� כג, סעי�

מותר צידיה בצידי אבל עליה), להסמ� (כגו� הבהמה בצידי
וספינה הבהמה), צידי על המונח דבר בצידי (שמשתמש

כצידי נחשבת הנהר שפת על ההולכות בהמות ע"י המונהגת
הבהמות, להנהיג זמורה יחתו� שמא לחוש אי� וג� צידיה,

כא�. כמבואר
סק"ה).58) (קו"א ט. בסעי� כמבואר בע"ש שביתה קנה שהרי
בקונ'59) (נדפסו מכתבי� בכמה ס"א, צב סי' יו"ד שו"ת צ"צ

הלכה בשערי שנדפס בש"ק ישראליות אניות נסיעת בעני�
הללו הצמח�הצדק דברי אדמו"ר כ"ק הזכיר אתר) על ומנהג
כח, אותיות לעיל ראה אלו. באניות הנסיעה לאיסור חיזוק בתור

לג. לב,

י�יב סעיפי� בשבת בשיירא וההול� בספינה המפליג די� ב, חלק
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אר�ה רגל� �הא �א� קצרה, ורגל� אר� ��� ��הא צרי� � ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹד
ה�ינ�ק יקרא�ה ���א ות�סל ���טה לכ"� �דמה � ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמ���
לצד קצת ����ע ���טה הרגל ��הא צרי� �לכ�ח�ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�לי"ת.
ל�הר וצרי� �מאל. מ�ד ��� �רא� קט� �ג ל� ו��הא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹימי�,
על ות�סל �רי"�, נראית �הא ��א לר�ע�, ��אח�ריה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��ג

ה�ינ�ק. קריאת ְְִִֵַַידי

מ�אח�ריה, ח�ה זו��ת ל� ��הא �י �אינ� �יד� ���לה מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוי�
ו"וי"� �ני �מ� �מ�נת� �י ט�ב, עקב �� ל� יהא לכ�ח�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָא�א
עק� �� �� ויע�ה אחד. ה�י"ו רא� נגד ה�א והעקב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹסג�רי�,
רא� �נגד ה�א זה וע�ק� למעלה, �ניה על ��לט ימי� לצד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקט�

ה�ני. ִֵַַָה�י"ו

�מאל, מ�ד למעלה קט� �ג לכ�ח�ה ל� לע��ת צרי� � ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹה
ולא �לי"ת �מ� מר�עת ��הא קט� עק� יע�ה �אח�ריה ְְֶַַָֹ�ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹוג�

�רי�. ְֵָ�ֲעג�ה

חלק �יניה� יהא א�א לג��, סמ�כה �הא לא ��ת�כ� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�ְְַוה�ק�ה
��י �על ��רה ספר מעל היטב י�יר�� �ינ�ני �אד� �כדי �� ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
��ה נגיעה אפ�� �ג�� מ�� נגעה וא� ,�� ����רא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה�ימה
א�א ה�ג אמצע נגד ה�ק�ה �הא ולא �ס�לה. � ה�ערה ְֶֶֶֶַַָָָ�ְְְְְֲֵַַַָָֹ�ח�ט
וצרי� �ס�לה, � �אמצע ע�א� וא� �מאל, �צד ס�פ� ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹנגד
אפ�� להכ�יר י� אזי � מ�עיל ���� אי� �� א� א�א ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלת�נ�,

לב. סימ� ��ת�אר �מ� ְְְְִִִֵֶַָָָלכ�ח�ה

קצת ועבה למעלה ��ה �הא �ה�ק�ה �יד� ���לה מי ְְְְְֵַַָָָָָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָוי�
הה"יי�, (�כל וי�"ד �לי"ת ה�א הה' �מ�נת �י י�"ד, �עי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמ�ה
אחרת ק�לה �ה� ��� ה�א, �ר�� הוי"ה �� �ל מהה"יי� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח��
לצד ולא ימי�, לצד למ�ה עק�ה ה�ק�ה ותהיה ��ת�אר). ְְְְִַַַָָָֹ�ֲָ�ְְְְְִִֵֶֶַָ�מ�

לתי"ו. �דמה �� ְְְִֶֶָֹ�מאל,

אר�ה, ורגל� לרי"�, �דמה ��א קצר, רא�� להי�ת צרי� � ָ�ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹו
��היה וט�ב ה�ינ�ק. קריאת ידי על ות�סל לי�"ד �דמה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��א

ימ לצד �רא�עג�ה �י על וא� לזי"�. �דמה ��א �רא��, י� ֲ�ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
�אינ� �ינ�ק ��א לח�� י� מק�� מ�ל צדדי�, מ�ני ע�בר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�י"�

ות�סל. זי"� יקרא�ה ט�� ולא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחכ�

מתמעט ועבי� ��וה, ���טה רגל� להי�ת צרי� ה��ד �י ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָועל
למ�ה. ח�ה ��הא עד מעט, מעט ְְְְְֵֵֶַַַַַָָוה�ל�

�מאל מ�ד קט� עק� להי�ת צרי� ז"ל האר"י ק�לת �י ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹועל

��רה. �ספר ולא ���פ�י�, ה�"וי� �ל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�רא�

לנ�"� ית��ה ��א אר�ה, רגל� �הא ��א ל�הר צרי� � ְְִֶֶַָֹ�ְְֲִִֵֵֶַָָָֹז
ע�בר להי�ת צרי� ורא�� ה�ינ�ק, קריאת ידי על ות�סל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ���טה
ה��ד. �י על � מר�ע ויהיה לוי"ו, �דמה ��א צדדי� ִַַָ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹמ�ני

רגליה, ��י ��י על חט�טר�ת ל� לע��ת צרי� לכ�ח�ה � ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָח
עגל רא�� יהיה ימי� רגל אבל �מאל, רגל �רא� קט� �ג ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹוג�
זיי"ני� ��ני להי�ת צריכי� רגליה ���י לכ�ח�ה, ימי� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלצד

ְְִַָלכ�ח�ה.

וי"ו �מ� הימנית רגל להי�ת צריכה ז"ל האר"י ק�לת �י ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָועל
רגל ו�על עב, יהיה ה�מי� רגל �על החט�טר�ת וקו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ��פ�י�,

�ק. יהיה ְְִֶַַֹה�מאל

אפ�� לגמרי, ה�יי"ני� צ�רת �����ה עד החי"ת הארי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָוא�
אי� �ב�פ�י� �ס�לה, � ��� על וחט�טר�ת וזי"� �לי"ת ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָע�ה
חט�טר�ת ל� ע�ה לא א� אבל �סדר�. ��א מ��� ,���� ְְֲֲִִִִֶָָָָָָָֹֹל�

�דיעבד. ��רה � הר�ה האריכ� אפ�� ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָ�לל,

לכ�ח�ה, למ�ה מעט �פ�� ��� ימי� רא� ��היה צרי� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹט
יהיה ��� �מאל ורא� לכ�ח�ה, הר�ה �פ�� יהיה לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאבל
לפי אבל ג"�, שעטנ"ז א�ת��ת �כל �� ה�צריכי� (לדברי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָ�זי"�
ימי� רא� אבל ��פ�י�). י�רה �וי"ו �היה ז"ל האר"י ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹק�לת
�תרי עליו לה��יב רא�י יהא ולא �וי"ו, עגל יהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלכ�ח�ה
ה�ני רא� �מ� ל�גי� והג�� �וה היה רא��� רא� �א� ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹה�גי�,

��מה ה�ני, �רא� לה��יב� עליו מד�גי� הי� לא למה� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הי�"די� �ל זה �מ�ע� ה�צ�ת". על מעבירי� "אי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�אמר�:
�ל�י �ניה� ��� ��רה ��ספר ו�י"� וצד"י �עי"� ימי� ְְֵֵֶַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ��צד

ה�גי�. �תרי עליה� לה��יב רא�יי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמעלה,

וצרי� לכ�ח�ה, מלמעלה קט� �ג עליה להי�ת צרי� � ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָי
י�רד קט� עק� �מ� ��היה למ�ה ��מאל� �פ�� רא�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹלע��ת
יהיה ורגל� לחי"ת, �דמה �� מרגל� קצר זה עק� ויהיה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמ�ה,
�ד�ל ולא קט� רגל ויהיה צ�רת�, להיטיב לכ�ח�ה קצת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�פ��
ות�סל לוי"ו �דמה ��א אר� ולא קצר ויהיה לרי"�. �דמה ��ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
צרי� ואי� ה�מאלי, עקצ� חסר וא� ה�ינ�ק, קריאת ידי ְְְִִֵַָָָ�ְְְִִִֵֵַַַָעל
אפ�� ���� מ�עיל �ב�מאלי �ס�לה, � הימנית רגל� ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָל�מר

לב. �סימ� ��ת�אר �מ� �ימיני לא אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹ�תפ�י�,

ד�י אותיות ב, סעי� כתיבת� דקדוק די� לו, סימ�

•
dxez ihewl

הפרק: יכולי�תוכ� שה� גשמיי� שבמאכלי� המעלה

האלקית בנפש ואפילו האד�, בנפש וחיות כח להוסי�

הנ מצה בחינות שתי בי� ההבדל את להבי� ל,"[כדי

ושתי' לאכילה צרי� שאד� הטע� ביאור תחילה מקדי�

להתקיי�. כדי גשמית

משנת להבי� הי' נית� לכאורה התגלות"דהנה, בעני� ל

בעצ� קשורה ההתגלות שאי� מצה, שבאכילת האלקות

אור גילוי שיש לומר שיי� אי� (שלכאורה הגשמית המצה

שהקב אלא גשמי), במאכל לאכול"אלקי אותנו ציווה ה

שבנ למצה זכר זה"מצה ובשכר ממצרי�, ביציאת� אכלו י

אלקי. אור לגילוי זוכי� אנו

ד הפירוש דבר, של לאמיתו וי"אבל מלא "ו"מצות

(שבה� עצמ� הללו הגשמיות המצות שבתו� הוא,

מאור עצו� גילוי מתלבש מצה) אכילת מצות מקיימי�

וי באות (הנרמז מאד גבוה כנ"אלקי המצות"ו לעומת ל),

כזה. גילוי בה� הי' שלא חצות קוד� שאכלו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אור מלובש גשמית שבמצה זה, יסוד להסביר כדי �

האריז מיסודות באחד ביאור מקדי� ביותר, רוחני ל"עליו�

ה העליוני�"בעני� גשמיי�אורות במאכלי� הטמוני� "

בכלל.

ומבאר:] שהול� וזהו

àì éë ù"î ïéðò íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìåìò
àéùå÷ä õøåúî äæáã .'åëå íãàä äéçé åãáì íçìä
àìä ,íãàä úà úåéçäì ìëàîä çëá ùé êéà
,øáãî úðéçá àåä íãàäå çîåö úðéçá àåä íçìä

çîåöä äéäé êéà ë"àåממדריגת הרבה שלמטה
åðîîהאד� äìòîìù øáãîäì "äéçî" úðéçá ,
.äáøä

הרבה למעלה היא אד� של החיות מדריגת
שהוא חי, בעל של ואפילו צומח של החיות ממדריגת
אכילת ידי שעל זה ואי� חיי�, של לגמרי אחר סוג

של החיות תתחזק חי או .אד�צומח

àìà:הכתוב מתר� זה åãáìעל íçìä ìò àì éë"
היינו �íçìä úåîöò ãöî�ìò" àìà ,"íãàä äéçé

,íçìäá ùîî ùáåìîù ,"'éåä éô àöåî ìëהוא
האד�. את המחי'

ã�בלח המלובש יתבר�) (דיבורו ה'" åðééä"פי
,"àùã õøàä àùãú" øîàîî�יתבר כוחו שהוא

והלח�, התבואה את ומקיי� éèå÷ìáהבורא ù"îëå
äøåú[להאריז"ל]ñðëð 'ä øáã åúåà" éë á÷ò 'ô

."íãàä úà äéçîå ïæ àåäå ïåæîä åúåàá
מהכח אלא עצמו, הלח� מ� אינה האד� חיות

שבלח�. הוי'") ("פי האלקי

,'ä øáã ùáåìî íãàá íâ àìäã ïéáäì êéøö êà
úåéç ìá÷é äîì ë"àå ,"íãà äùòð" øîàîî

.'åë àùãú øîàîî åá ùáåìîù íçìäî
חיותו לקבל האד� צרי� מדוע מוב�, אינו עדיי�
מ"פי החיות מספיק ולא בלח�, המלובש ה'" מ"דבר
שיש לומר, צרי� כרח� ועל בעצמו. בו המלובש ה'"
לגבי גשמי בלח� המלובש ה'" ב"דבר ומעלה עדיפות

אד�". ד"נעשה ה'" ה"דבר

עני� בקצרה לבאר יש להל�, שיתבאר העני� [להבנת

התהו" ועול� התיקו� "עול� ועני� הכלי�" דעול�שבירת "

האריז בכתבי (שנזכר ל):"התהו

שקדמו רוחניי� עולמות שיש מבואר, הסוד בתורת

עולמות ארבעה ה� שבכללות הגשמי, הזה עול� לבריאת

עשי'" יצירה, בריאה, נקראי�"אצילות, אלו עולמות .

" השתלשלותבש� (סדר עולמות,שלשלת"" של "

למדריגה). ממדריגה והדרגה, בסדר מהשני אחד הנמשכי�

האריז לנו ש"וגילה השתלשלות"ל, (ובמיוחדסדר זה "

" בש� נקרא האצילות) עול� הראשו�, עול�העול�

אחר"התיקו� רוחני עול� יש העולמות מכל למעלה א� ,

" התהוהמכונה ""עול� בכתוב ונרמז תהו, היתה והאר�

""וגו' שורר זה שבעול� לפי "חורב�, המכונה שבירת"

."הכלי�

הדבר: ביאור

עולמות (מד' ועול� עול� שבכל מבואר קבלה בספרי

" יש ואורותאלה) ""כלי�"" פירוש: החיותאורות. ה� "

ו עול�, באותו המתגלה האלקי הדברי�כלי�"והאור ה� "

וכלי לאור משל זה. וחיות אור מתגלה יד� ועל שבה�

ה היא הנפש חיות � מלובשת"אור"באד� שבו והגו� ,

ה הוא הנפש ."כלי"חיות

ל הכלי�"והסיבה לפישבירת היא התהו בעול� "

" יש מועטי�שש� וכלי� מרובי� שב"אורות היינו עול�".

הקבהתהו של והגילויי� האורות ועצומי�"" גדולי� ה� ה

ה ואי� ולהכילכלי�"מאד לקבל מסוגלי� התהו שבעול� "

" ולכ� שבה� המרובי� האורות הכלי�.נשתברואת "

רז"ע מאמר ""ד לפרדס, שנכנסו ארבעה לעני� ב�ל

ונפגע הצי� מסוגלי�"זומא היו לא וליבו שמוחו דהיות ,

שב הרוחניי� והגילויי� הסודות עומק את ,"פרדס"להכיל

" שלא בלבד זו לא אלאקיבלהנה לש�, מכניסתו מאומה "

עד דעתו), (נטרפה ממדריגתו לנפילה גרמה היא אדרבה,

בנטיעות"ש קצ� היפ�אחר רעה, לתרבות שיצא היינו "

ה ."פרדס"קדושת

ב"משא התיקו�"כ "עול� � והכלי�" מועטי� האורות

""מרובי� של נכו� מיזוג שיש היינו ואורות, ,"כלי�""

הכלי. בתו� כראוי ונקלט נתפס שהאור באופ�

ש ופשוט בכוונהחורב�"מוב� כ� הי' התהו עול� "

הקב של רצונו הי' שכ� כזה"תחילה, עול� שיהי' ה

וישתברו. הגדולי� האורות את יכילו לא שהכלי�

לכ�: והטע�

" שיהי' גשמי עול� שיהי' היא הכוונה מלאתכלית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שה� אחרא וסטרא קליפות

הקדושה"עוד ואור אלקות גילוי ש� שאי� עול� היינו ,

ובנ בתכלית, בו ומסתתר ע"מתעל� את"י יגלו עבודת� י

" שבו. הקדושה זהאור התחתוני�כי מעשה עני� כל סוד ו
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אור מלובש גשמית שבמצה זה, יסוד להסביר כדי �

האריז מיסודות באחד ביאור מקדי� ביותר, רוחני ל"עליו�

ה העליוני�"בעני� גשמיי�אורות במאכלי� הטמוני� "

בכלל.

ומבאר:] שהול� וזהו

àì éë ù"î ïéðò íéã÷äì êéøö äæ ìë ïéáäìåìò
àéùå÷ä õøåúî äæáã .'åëå íãàä äéçé åãáì íçìä
àìä ,íãàä úà úåéçäì ìëàîä çëá ùé êéà
,øáãî úðéçá àåä íãàäå çîåö úðéçá àåä íçìä

çîåöä äéäé êéà ë"àåממדריגת הרבה שלמטה
åðîîהאד� äìòîìù øáãîäì "äéçî" úðéçá ,
.äáøä

הרבה למעלה היא אד� של החיות מדריגת
שהוא חי, בעל של ואפילו צומח של החיות ממדריגת
אכילת ידי שעל זה ואי� חיי�, של לגמרי אחר סוג

של החיות תתחזק חי או .אד�צומח

àìà:הכתוב מתר� זה åãáìעל íçìä ìò àì éë"
היינו �íçìä úåîöò ãöî�ìò" àìà ,"íãàä äéçé

,íçìäá ùîî ùáåìîù ,"'éåä éô àöåî ìëהוא
האד�. את המחי'

ã�בלח המלובש יתבר�) (דיבורו ה'" åðééä"פי
,"àùã õøàä àùãú" øîàîî�יתבר כוחו שהוא

והלח�, התבואה את ומקיי� éèå÷ìáהבורא ù"îëå
äøåú[להאריז"ל]ñðëð 'ä øáã åúåà" éë á÷ò 'ô

."íãàä úà äéçîå ïæ àåäå ïåæîä åúåàá
מהכח אלא עצמו, הלח� מ� אינה האד� חיות

שבלח�. הוי'") ("פי האלקי

,'ä øáã ùáåìî íãàá íâ àìäã ïéáäì êéøö êà
úåéç ìá÷é äîì ë"àå ,"íãà äùòð" øîàîî

.'åë àùãú øîàîî åá ùáåìîù íçìäî
חיותו לקבל האד� צרי� מדוע מוב�, אינו עדיי�
מ"פי החיות מספיק ולא בלח�, המלובש ה'" מ"דבר
שיש לומר, צרי� כרח� ועל בעצמו. בו המלובש ה'"
לגבי גשמי בלח� המלובש ה'" ב"דבר ומעלה עדיפות

אד�". ד"נעשה ה'" ה"דבר

עני� בקצרה לבאר יש להל�, שיתבאר העני� [להבנת

התהו" ועול� התיקו� "עול� ועני� הכלי�" דעול�שבירת "

האריז בכתבי (שנזכר ל):"התהו

שקדמו רוחניי� עולמות שיש מבואר, הסוד בתורת

עולמות ארבעה ה� שבכללות הגשמי, הזה עול� לבריאת

עשי'" יצירה, בריאה, נקראי�"אצילות, אלו עולמות .

" השתלשלותבש� (סדר עולמות,שלשלת"" של "

למדריגה). ממדריגה והדרגה, בסדר מהשני אחד הנמשכי�

האריז לנו ש"וגילה השתלשלות"ל, (ובמיוחדסדר זה "

" בש� נקרא האצילות) עול� הראשו�, עול�העול�

אחר"התיקו� רוחני עול� יש העולמות מכל למעלה א� ,

" התהוהמכונה ""עול� בכתוב ונרמז תהו, היתה והאר�

""וגו' שורר זה שבעול� לפי "חורב�, המכונה שבירת"

."הכלי�

הדבר: ביאור

עולמות (מד' ועול� עול� שבכל מבואר קבלה בספרי

" יש ואורותאלה) ""כלי�"" פירוש: החיותאורות. ה� "

ו עול�, באותו המתגלה האלקי הדברי�כלי�"והאור ה� "

וכלי לאור משל זה. וחיות אור מתגלה יד� ועל שבה�

ה היא הנפש חיות � מלובשת"אור"באד� שבו והגו� ,

ה הוא הנפש ."כלי"חיות

ל הכלי�"והסיבה לפישבירת היא התהו בעול� "

" יש מועטי�שש� וכלי� מרובי� שב"אורות היינו עול�".

הקבהתהו של והגילויי� האורות ועצומי�"" גדולי� ה� ה

ה ואי� ולהכילכלי�"מאד לקבל מסוגלי� התהו שבעול� "

" ולכ� שבה� המרובי� האורות הכלי�.נשתברואת "

רז"ע מאמר ""ד לפרדס, שנכנסו ארבעה לעני� ב�ל

ונפגע הצי� מסוגלי�"זומא היו לא וליבו שמוחו דהיות ,

שב הרוחניי� והגילויי� הסודות עומק את ,"פרדס"להכיל

" שלא בלבד זו לא אלאקיבלהנה לש�, מכניסתו מאומה "

עד דעתו), (נטרפה ממדריגתו לנפילה גרמה היא אדרבה,

בנטיעות"ש קצ� היפ�אחר רעה, לתרבות שיצא היינו "

ה ."פרדס"קדושת

ב"משא התיקו�"כ "עול� � והכלי�" מועטי� האורות

""מרובי� של נכו� מיזוג שיש היינו ואורות, ,"כלי�""

הכלי. בתו� כראוי ונקלט נתפס שהאור באופ�

ש ופשוט בכוונהחורב�"מוב� כ� הי' התהו עול� "

הקב של רצונו הי' שכ� כזה"תחילה, עול� שיהי' ה

וישתברו. הגדולי� האורות את יכילו לא שהכלי�

לכ�: והטע�

" שיהי' גשמי עול� שיהי' היא הכוונה מלאתכלית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שה� אחרא וסטרא קליפות

הקדושה"עוד ואור אלקות גילוי ש� שאי� עול� היינו ,

ובנ בתכלית, בו ומסתתר ע"מתעל� את"י יגלו עבודת� י

" שבו. הקדושה זהאור התחתוני�כי מעשה עני� כל סוד ו
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מקו� בתחלה שנת� במה . . לה� שנית� עבודת� וזהו

ישראל נשמות ידי על הוא לטוב וחזרתו הרע, ."להתהוות

" ידי על העולמותוהנה, ירידה"השתלשלות שהיא ,

אפשר אי תחתו�, לעול� עליו� מעול� והדרגה בסדר

הפכי שהוא הקליפה עול� יתהווה קדושה של שמעול�

ביניה�. ודמיו� ער� שו� ואי� בתכלית

האלקית שהחיות גשמי, עול� שייברא כדי ולפיכ�,

" שהוא עד כ� כל בו אחראמוסתרת וסטרא קליפות "מלא

ב צור� הי' ל"שבירה"� מביאה שהיא וירידהנפילה", "

הקליפות. לעול� קדושה שכולו מעול� גדול, בדילוג

שמ הסוד בתורת שמבואר מה כלי�"וזהו זושבירת "

" התהו עול� "נפלושל וירדו לעול�ניצוצות" קדושה "

שבעול� הגשמיי� הדברי� בכל ונתפזרו הגשמי, הזה

שעל אדמות, עלי האד� עבודת וזוהי ולהחיות�. לקיימ�

צרכיו במילוי וכ� גשמיי�, בחפצי� המצות קיו� ידי

" שמי�, לש� הניצוצותמבררהגשמיי� את ומעלה "

הגשמיי�. בדברי� הטמוני� התהו מעול� העליוני�

ומבאר:] שהול� וזהו

úðéçáã úåîå÷î äîëá øàåáîä éô ìò àåä ïéðòä êà
íã÷ù åäúä íìåò úðéçáî àåä ïùøù éç çîåö íîåã
éåáéøá åìùìúùðù àìà ,'åë ïå÷éúä íìåò úðéçáì
äèîì åãøéù ãò ,íéìëä úøéáù éãé ìòå ,úåâøãîä

.íééîùâ íéøáã íäî äåäúðå äèî
גשמיי� בדברי� המלובש האלקי החיות שורש
מעול� שלמעלה התהו מעול� הוא וחי צומח דדומ�

הכלי�". "שבירת ע"י למטה שנפל אלא התיקו�,

עכ בקצרה לבאר, יש להל� שיבואר העני� פ,"[להבנת

" בעני� עיקרית נקודה הכלי�עוד התהושבירת דעול� "

האריז בכתבי ה"(המובא עני� שעיקר � רקשבירה"ל) הוא "

ה המדות"במדריגת בבחינת ולא ."מוחי�""

פירוש:

עול� כמו � עליוני� היותר העולמות של המהות

שב הראשו� (העול� ההשתלשלות"האצילות ),"סדר

היא, � האצילות מעול� שלמעלה התהו עול� וכל�שכ�

העליונות" ספירות הללו"עשר בעולמות שאי� היינו ,

מציאות כל אלא מאלקות, נפרדת מציאות שה� נבראי�

עשרה שה� הספירות, עשר מתגלי� שש� בכ� היא העול�

ית' מאתו שנאצלו אלקיי� עלמי�"כוחות בהו� ,"לאנהגא

ושבע דעת), בינה (חכמה מוחי� ג' סוגי�: לשני הנחלקות

מלכות). יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, מדות

האריז בכתבי איתא זה ה"ועל עני� שעיקר "שבירה"ל

ב התחתונות"הוא ולא"ספירות המדות, בחינת שה� ,

ה ."מוחי�"במדריגת

הדבר: וטע�

ה סיבת לעיל, גדולשבירה"כנזכר אור שמאיר היא "

ה מהגבלת וטבע"כלי"שלמעלה לגדר שיי� כזה ועני� ,

שכל בי� ההבדל אד� בבני רואי� שאנו וכפי המדות.

שו� בו אי� (כאשר עצמו מצד המדות דרגש הלב, לרגש

והגבלה, מדידה בלי להיות יכול האד�) שכל מצד השפעה

לו שאי� לפי גבולות, יודע שאינו קט� של כעסו � ולמשל

כול�, המדות בכל וכ� כעסו. את ומגביל המשקיט שכל

� השכל כח התערבות בלי ומדות, רגש של טבע שעצ�

מוגבל. בלתי רגש הוא

דבר שהבנת ממש, להיפ� הוא שכל של גדרו ואילו

דבר ופרט, פרט כל שתופסי� בכ� תלוי' בוריו על לאשורו

ש כ� אופנו, על לפיאור"דבור ומוגבל, מדוד הוא השכל "

האד�. של שכלו כלי

ועול� התהו דעול� העיקריי� מההבדלי� אחד וזהו

יתבר� מידותיו גילוי בחינת הוא התהו שעול� התיקו�,

משא והגבלה; מדידה בלי תקפ�, בכל מתגלות שה� כ"כפי

הוא ולפיכ� המוחי�, בחינת הוא עיקרו התיקו� עול�

" ""מסודרעול� בכלי�, החכמה,"אורות הנהגת פי על ,

כיהמדותשג� המה, ומוגבלות מדודות התיקו� עול� של

עליה�. ושולטי� מושלי� המוחי�

שממשי�:] וזהו

íìåò úðéçá ø÷éòå ,ïå÷éúä íìåòî åùøù íãàäå
.úåìéöàã äîëç úðéçá àåä ïå÷éúä

שנפשו לפי התיקו�, מעול� שרשה האד� נשמת
הוא האד� (שלכ� שכלית נפש היא האלקית) נפשו (ג�
מ"עול� שרשה ולפיכ� מהותו), בעצ� שכל בעל

� הוא התיקו� עול� של שעיקרו לפי המוחי�התיקו�",

הוא לכ� זה, בעול� שולטי� שהמוחי� (דלהיות שבו
ומסודר). מתוק�" "עול�

"חכמה בחינת הוא התיקו� עול� של שעיקרו וזהו
הראשו� העול� הוא "אצילות" פירוש: דאצילות",
� גופא האצילות ובעול� ההשתלשלות", ב"סדר
והוא שבו, עליו� היותר הכח הוא החכמה ספירת
כול�, ("ספירות") הכוחות שאר של ומנהיג� מקור�
היא הנבראי� אצל ראשונה ומדרגה המעלה "כי
נמשכות מהחכמה כי . . ראשית נקראת שלכ� החכמה

המדות". כל נמשכות ומה� ודעת, בינה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

."åøéøáúà äîëçá" éë ,"ïéçåî úëùîä" àø÷ðå
עול� היות מלבד � התיקו�" "עול� לש� טע� עוד
דעול� הכלי�" "שבירת (היפ� ומסודר "מתוק�" זה

" שהכח לפי � דעול�לתק�התהו) ה"שבירה" את "

שנפלו התהו מעול� הניצוצות "לברר" [היינו התהו
קליפות מלאי� שה� גשמיי� בדברי� ונתלבשו למטה
מ"עול� הוא לקדושה] ולהעלות� � אחרא וסטרא

התיקו�".

ש"עיקר לעיל מ"ש ע� אחד בקנה עולה זה ועני�
בזהר איתא שכ� דאצילות", חכמה הוא התיקו� עול�

אתברירו" החכמהבחכמה בחינת ידי על פירוש, ,"

שבדברי� הקדושה ניצוצות ומתתקני� "מתבררי�"
גשמיי�.

לפי מוחי�", "המשכת התיקו� עול� נקרא ולפיכ�
ונתגלתה שנמשכה ידי על היא התיקו� עול� שבריאת

כנ"ל. התיקו� עול� ראשית שהיא החכמה, בחינת

äúåìùìúùä ùøù úéìëùä ùôð åá ùéù íãàäå
.äîëç úðéçáî ë"â àåä

הניצוצות" "בירור של זו שעבודה הטע� ג� זהו
שכלית, נפש בו שיש האד� כי אד�, בידי רק היא
דאצילות. חכמה מבחינת ג"כ הוא השתלשלותה שרש

" עני� יבאר הכלי�[ועתה התהושבירת עול� של "

דאצילות. חכמה ממדריגת למעלה הוא התהו עול� ואי�

הסיבה אשר להקדי�, יש לקמ� הבא העני� להבנת א�

הנ להבדל מצד"הפנימית [שהמידות והמדות השכל בי� ל

באופ� הפועל השכל לעומת מוגבלות, בלתי ה� עצמ�

מאד עמוק הוא המדות ששורש לפי היא, ומוגבל] מסודר

זה הרי למשהו, אהבה לו שיש אד� ולמשל האד�, בנפש

עצמיותשנפשומה טבע ה� המדות כלומר, אליו, נמשכת

מסויי� טבע לו יש אד� דכל גילוי, לידי שבא כפי הנפש

במדותיו; המתגלה והוא נפשו, בעצ� ומושרש שמוטבע

רק"משא אלא עצמו האד� זה אי� השכל פרטיכ כח

שחו� דברי� ולהבי� לתפוס יוכל ידו שעל באד� שנית�

ממנו.

ש הנפש"ונמצא במדותהתגלות שאת ביתר היא "

עצמ�ה מצד המידות ולפיכ� השכל, בכוחות מאשר אד�

" בעל שהוא השכל לעומת הנה, מדודות "גבולבלתי

מהותו.מדה"ו בעצ� "

שהקב שאע"[אלא כ�, האד� נפש את הטביע פ"ה

הנהששורש השכל, מ� למעלה עצמה, בנפש הוא המדות

בפועל עהתגלות� הראוי"היא אד� כלומר: דוקא. השכל י

) נפשו כוחות בכל שולט שכלו על"לשמו, שליט המוח

""הלב השכל ובמילא אות�,משקיט), ומגביל המדות את "

אד�]. לב� כיאות

למעלה: בנמשל וכ�

התהו" הואעול� עיקרו � התיקו� מעול� שלמעלה "

שה� כפי יתבר� מידותיו גילוי ומקור�בחינת ,בשרש�

אחר: לשו� והגבלה. מדידה בלי תקפ�, בכל מתגלות שש�

היא התהו עול� דכלראשיתמדריגת המדות, התגלות

המדה של העצמיות היא התהו דעול� מהמדות אחת

שיגביל אחר כח עירוב שו� בלי בטהרתה שהיא כפי ההיא

" מזה נעשה ולפיכ� אותה. הכלי�וישקיט אי�"שבירת כי ,

האור.כלי�"ה ריבוי לסבול יכולי� "

ומבאר:] שהול� וזהו

'æ úðéçáá àåä åäúä íìåòá äéäù íéìëä úøéáùå
äîëçäî äìòîìù úåãîä úðéçá íä íðîà ,úåãî

.äáø äîäá àø÷ðå ,úåìéöàã
של ה"עצמיות" שה� התהו, דעול� המידות
[כמו דאצילות חכמה מבחינת למעלה ה� המידות,
בעומק שמושרשות להבדיל, האד� שבנפש המדות
רבה". "בהמה ונקראות � כנ"ל] השכל, מ� למעלה הנפש

פירוש:

שה� מדותיו, וכל ובחירה, שכל בעל "אינו חי בעל
לדברי� ואהבתו אותו המזיקי� מדברי� יראתו
ש"הבהמה וזהו אצלו", טבעיי� רק ה� אצלו הנאהבי�
בעול� וכ� לבד", המדות בבחינת הוא עיקרה
"בהמה" בש� נקראות המדות שבחינת הקדושה,
לפי ובהמות, חיות בש� המלאכי� נקראי� [שלכ�

לה�]. טבעית היא ואהבת� שיראת�

שתי יש גופא (מדות) "בהמה" שבבחינת אלא
גילוי, לידי באות שה� כפי המדות כלליות: מדריגות
ומקור� בשרש� שה� וכפי השכל; מ� למטה ה� שאז

"בהמה נקראת זו ובחינה � החכמה מ� ",רבהלמעלה

ומדידה. גבול בלי ה� בשרש� שה� כפי המדות כי

ל"עול� שקד� התהו" "עול� מדריגת וזוהי
. . רבה "בהמה ונקרא האצילותהתיקו�", ".שלפני

בעני� פרט עוד להקדי� יש לקמ� הבא עני� [להבנת

הכלי�" התהו:שבירת דעול� "

שה זה יכולכלי"מלבד הי' לא ומדה מדה כל של "

ה את לאאור"להכיל שבמדות האור ריבוי מצד הנה � "
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."åøéøáúà äîëçá" éë ,"ïéçåî úëùîä" àø÷ðå
עול� היות מלבד � התיקו�" "עול� לש� טע� עוד
דעול� הכלי�" "שבירת (היפ� ומסודר "מתוק�" זה

" שהכח לפי � דעול�לתק�התהו) ה"שבירה" את "

שנפלו התהו מעול� הניצוצות "לברר" [היינו התהו
קליפות מלאי� שה� גשמיי� בדברי� ונתלבשו למטה
מ"עול� הוא לקדושה] ולהעלות� � אחרא וסטרא

התיקו�".

ש"עיקר לעיל מ"ש ע� אחד בקנה עולה זה ועני�
בזהר איתא שכ� דאצילות", חכמה הוא התיקו� עול�

אתברירו" החכמהבחכמה בחינת ידי על פירוש, ,"

שבדברי� הקדושה ניצוצות ומתתקני� "מתבררי�"
גשמיי�.

לפי מוחי�", "המשכת התיקו� עול� נקרא ולפיכ�
ונתגלתה שנמשכה ידי על היא התיקו� עול� שבריאת

כנ"ל. התיקו� עול� ראשית שהיא החכמה, בחינת

äúåìùìúùä ùøù úéìëùä ùôð åá ùéù íãàäå
.äîëç úðéçáî ë"â àåä

הניצוצות" "בירור של זו שעבודה הטע� ג� זהו
שכלית, נפש בו שיש האד� כי אד�, בידי רק היא
דאצילות. חכמה מבחינת ג"כ הוא השתלשלותה שרש

" עני� יבאר הכלי�[ועתה התהושבירת עול� של "

דאצילות. חכמה ממדריגת למעלה הוא התהו עול� ואי�

הסיבה אשר להקדי�, יש לקמ� הבא העני� להבנת א�

הנ להבדל מצד"הפנימית [שהמידות והמדות השכל בי� ל

באופ� הפועל השכל לעומת מוגבלות, בלתי ה� עצמ�

מאד עמוק הוא המדות ששורש לפי היא, ומוגבל] מסודר

זה הרי למשהו, אהבה לו שיש אד� ולמשל האד�, בנפש

עצמיותשנפשומה טבע ה� המדות כלומר, אליו, נמשכת

מסויי� טבע לו יש אד� דכל גילוי, לידי שבא כפי הנפש

במדותיו; המתגלה והוא נפשו, בעצ� ומושרש שמוטבע

רק"משא אלא עצמו האד� זה אי� השכל פרטיכ כח

שחו� דברי� ולהבי� לתפוס יוכל ידו שעל באד� שנית�

ממנו.

ש הנפש"ונמצא במדותהתגלות שאת ביתר היא "

עצמ�ה מצד המידות ולפיכ� השכל, בכוחות מאשר אד�

" בעל שהוא השכל לעומת הנה, מדודות "גבולבלתי

מהותו.מדה"ו בעצ� "

שהקב שאע"[אלא כ�, האד� נפש את הטביע פ"ה

הנהששורש השכל, מ� למעלה עצמה, בנפש הוא המדות

בפועל עהתגלות� הראוי"היא אד� כלומר: דוקא. השכל י

) נפשו כוחות בכל שולט שכלו על"לשמו, שליט המוח

""הלב השכל ובמילא אות�,משקיט), ומגביל המדות את "

אד�]. לב� כיאות

למעלה: בנמשל וכ�

התהו" הואעול� עיקרו � התיקו� מעול� שלמעלה "

שה� כפי יתבר� מידותיו גילוי ומקור�בחינת ,בשרש�

אחר: לשו� והגבלה. מדידה בלי תקפ�, בכל מתגלות שש�

היא התהו עול� דכלראשיתמדריגת המדות, התגלות

המדה של העצמיות היא התהו דעול� מהמדות אחת

שיגביל אחר כח עירוב שו� בלי בטהרתה שהיא כפי ההיא

" מזה נעשה ולפיכ� אותה. הכלי�וישקיט אי�"שבירת כי ,

האור.כלי�"ה ריבוי לסבול יכולי� "

ומבאר:] שהול� וזהו

'æ úðéçáá àåä åäúä íìåòá äéäù íéìëä úøéáùå
äîëçäî äìòîìù úåãîä úðéçá íä íðîà ,úåãî

.äáø äîäá àø÷ðå ,úåìéöàã
של ה"עצמיות" שה� התהו, דעול� המידות
[כמו דאצילות חכמה מבחינת למעלה ה� המידות,
בעומק שמושרשות להבדיל, האד� שבנפש המדות
רבה". "בהמה ונקראות � כנ"ל] השכל, מ� למעלה הנפש

פירוש:

שה� מדותיו, וכל ובחירה, שכל בעל "אינו חי בעל
לדברי� ואהבתו אותו המזיקי� מדברי� יראתו
ש"הבהמה וזהו אצלו", טבעיי� רק ה� אצלו הנאהבי�
בעול� וכ� לבד", המדות בבחינת הוא עיקרה
"בהמה" בש� נקראות המדות שבחינת הקדושה,
לפי ובהמות, חיות בש� המלאכי� נקראי� [שלכ�

לה�]. טבעית היא ואהבת� שיראת�

שתי יש גופא (מדות) "בהמה" שבבחינת אלא
גילוי, לידי באות שה� כפי המדות כלליות: מדריגות
ומקור� בשרש� שה� וכפי השכל; מ� למטה ה� שאז

"בהמה נקראת זו ובחינה � החכמה מ� ",רבהלמעלה

ומדידה. גבול בלי ה� בשרש� שה� כפי המדות כי

ל"עול� שקד� התהו" "עול� מדריגת וזוהי
. . רבה "בהמה ונקרא האצילותהתיקו�", ".שלפני

בעני� פרט עוד להקדי� יש לקמ� הבא עני� [להבנת

הכלי�" התהו:שבירת דעול� "

שה זה יכולכלי"מלבד הי' לא ומדה מדה כל של "

ה את לאאור"להכיל שבמדות האור ריבוי מצד הנה � "



c"agעב i`iyp epizeax zxezn

לזו זו סותרות היו כי יחד, לשכו� יכולות המדות כל היו

" להיות אפשר הי' לא הסוד: תורת בלשו� "התכללות�

בזו. זו המדות

וד�: בשר ממשל זה ויוב�

ג� הנה שכלו, פי על מונהגות שמדותיו אד�

כמו, הפכית. למדה אצלו מקו� יש אחת במדה כשמתעורר

מעשה בשעת לו אפשר לו, שהרע חבירו על הכועס אד�

שעשה הטובי� הדברי� את בזכרו עליו רחמי� להרגיש

משא יהי'"עבורו. לא רוגז כשמתמלא דעת, לו שאי� קט� כ

בטהרת� ה� המדות אצלו כי ורחמי�, לחסד בלבו מקו� שו�

ה ומצד השכל, כח ושליטת השפעת עירוב שלעצמיות"בלי "

הפכית. למדה מקו� נתינת אי� ומדה מדה כל

יתבר� מדותיו שש� התהו, שבעול� למעלה, וכ�

ש� שיי� לא בשרש�), שה� (כפי עצמיות� בכל מתגלות

" ""התכללותגדר יכלו ולא יחד, בלשכו� בעול�שלו�"" "

ובמילא ההפכית, למדה בסתירה היתה מדה כל כי אחד,

העול�.נחרב" "

ומבאר:] שהול� וזהו

íäá äéä àìù éôìå� בשרש� שה� כפי במדות �

å ,åìôðå åøáùð ,"úåììëúä"ä úðéçáזו נפילה מצד
ìò øøáúäì íéëéøö ïëìå ,íãàäî äèîì ïä àöîð

à÷åã íãàä éãéמהותו בעצ� שכלי éëשהוא ,
.ì"ðë åøéøáúà äîëçá

íéøøáúîù øçàì êà�גשמיי שבמאכלי� ,הניצוצות
ïùøù ãöî ,íãàä úà 'éçî íäהתהו àåäùבעול�

.íãàäî äìòîì
את האד� מקבל מדוע דלעיל, השאלה ומיושבת
האלקי וחיות בכח לו די ולא הצומח מ� חיותו
שבמאכלי� האלקי הכח ששורש לפי בו, המלובש
שבאד�, האלקי הכח משורש למעלה הוא גשמיי�

שמבררי� ע"י אותוולפיכ�, ומעלי� הניצו� את
באד�. חיות להוסי� כח בו יש לשרשו,

שבמאכלי� האלקי שבכח זו מעלה כיצד יבאר [ועתה

" הכתוב בלשו� ג� נרמזת שבאד�), האלקי כח כי(לגבי

גו' לבדו הלח� על :]"לא

åäæåהכתוב לשו� äéçéדיוק 'ä éô àöåî ìë ìò éë"
"íãàäדייקא "מוצא" �"'ä éô àöåî" ùåøéô äðäã ,

àåäהוא ו"מוצא" מאמרות, עשרה ה� ה'" "פי :

éåìéâ úåéäì åëùîð íùîù ,ùøùå øå÷îä
."'ä éô"î úåøîàîä

מלובשמוצא" שהוא כפי ה'" ה"דבר אינו ה'" פי
ומקורו. שרשו אלא בלח�,

) ïùøùå ïøå÷î úðéçááå"'ה פי íçìä"מוצא éøä (
ì"ðë ,øúåé äðåéìò äðéçáî ç÷ìð�מעול שהוא

התיקו�. מעול� שלמעלה התהו

ïåøçàä àåä íãà äùòð øîàîäù íòèä åäæå
õøàä àöåúå àùãú úåøîàîäù ,úåøîàî äøùòá

."íãà äùòð" øîàîì íéîãå÷ íä íìåë 'åë

åäúä íìåòá ïùøùù úåéäì ,ì"ðä íòèî åðééäå
.íãàä ùøù íùù ïå÷éúä íìåòì íã÷ù

הוא האד� לבריאת וחי צומח בריאת קדימת
המאמרבמעלהקדימה שורש מעלת מצד והיינו ,

למעלה שהוא וחי, צומח שבורא האלקי הכח] [היינו
כנ"ל. אד�", "נעשה המאמר משורש

àúøåàá êì úéøîà àìã éàäå ïîçð áø øîà ïëìå
לפי הוא ההלכה, àøåúãטע� àøùéá éìëà àìãלא)
שור) בשר ìëàîäùאכלתי äæî ïáåî àöîðù ,

éñåî.íãàä ìù ìëùäå äîëçä çëá ë"â úåéç ó
כ� האד�, גו� את מחיי� גשמיי� שמאכלי� כש�
נחמ� רב כמאמר נפשו, בכוחות חיזוק מוסיפי� ה�
טע� לבאר יכול הי' לא בשר טע� שטע� שקוד�
אכילה שע"י מפני רק זה אי� חסידות פי על ההלכה.
לו יש ובמילא האד�, של הגופני הכח מתחזק ושתי'
אלא ההלכה, בטע� ולהתעמק בשכלו להתייגע הכח

וההבנה.הכוו השכל כח את מחזק המאכל שגו� נה

ãò àáà úåø÷ì òãåé ÷åðéúä ïéàù ì"æø åøîà ïëå
.ïâã íòè íåòèéù

השכל שהתפתחות להדיא מוכח זה רז"ל ממאמר
גשמי). (מאכל דג� בטע� תלוי'

ïä íéìëàîä ùøù éë úåéäì ,ì"ðä íòèî åðééäå
äîëçäî äìòîì àåäù åäúä íìåòá äìòîì
÷æçì úìåëéäå çëä íäá ùé ïë ìò ,ïå÷éúã

éñåäìå.íãàä ìù äîëçä çë íâ ó
בגו� חיות להוסי� יכולי� גשמיי� שמאכלי� כש�
משרש שלמעלה המאכלי� של שרש� בגלל האד�,

להוסי� המאכלי� יכולי� כ� � נפשוהאד� ,בכוחות

החכמה, כח שהוא שבו עליו� היותר בכח ג� היינו
האד�. (שכל) משרש למעלה ששרש� לפי

כח התחזקות לעני� לעיל שנתבאר דכמו יבאר, [ועתה

השכל על פועל המאכל שעצ� �האנושיהשכל, שבאד�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

תואר (שאמיתית שבאד� הקדושה הנשמה לגבי הוא כ�

"אד�" � האד�" שאכילהיחי' האלקית), הנפש על קאי � "

האד�:] בנשמת רוחנית חיות מוסיפות ושתי'

íéøåøéá ïéðò åäæù ,'ä úãåáòá ïáåé äðä ïë åîëå
,íééîùâä íéøáãá íéùáåìîù åäúã ïéöåöéð ç"ôøã
ùøù ïå÷éúä úðéçáá äìòîì íéìåòå íéøøáúîù

.úé÷ìàä ùôð
ה' את לעבוד שמי�, לש� מאכל אוכל כשאד�

הניצו� את ומעלה "מברר" הוא ההיא, אכילה בכח

רק לא "עולה" הוא ובזה זה, במאכל המלובש קדושה

אלא "אד�", במדריגת נכלל להיות "צומח" ממדריגת

למעלה עולה ועי"ז האלקית, נפשו בקדושת שנכלל

האלקית. הנפש של שרשו התיקו�", ל"עול�

ניצוצות ש"רפ"ח" מבואר האריז"ל [בכתבי

למטה]. התהו מעול� נפלו (כלליי�)

çë úðéçáù ,äìôúå ù"÷á 'ä úãåáò é"ò åðééäå
àåä íéîù íùì äìéëàä éãé ìò åá óñåúéðù úåéçå

.úáäàå ãçàá ììëð
שמהאכילה בכח המשתמש אד� לדוגמא:

באהבת ולהתעורר שמע בקריאת אחד" ב"ה' להתבונ�

שבתו� והחיות הכח הרי "ואהבת", באמירת ה'

הזאת. האד� מעבודת חלק נעשה המאכל

éñåîå,'äì äáäàä úåìòôúäå úåððåáúää çë ó

ó÷åúá äàøéå äáäàäå úòãäå úåððåáúää úåéäì
.äîöò úéäìàä ùôð çëî øúåé úåøù÷úäå

ההתבוננות כח את מחזק שהמאכל אלא עוד, ולא
הרוחני מהכח יותר עוד האד� שבנשמת וההתלהבות
את מחזק שהמאכל (כמו עצמה מצד בנשמה שישנו

האד�). של שכלו

האד� מתקשר גשמיי� מאכלי� ע"י שדוקא ונמצא
הנפש מכח ההתקשרות ממדריגת יותר עוד באלקות

עצמה. מצד האלקית

úðéçá ïäá ùáåìîù úåéäì ,ì"ðä íòèî åðééäã
ìò ,ïå÷éúä úðéçáî äìòîìù åäúã ïéöåöéð ç"ôø

éñåäì íúìåëéá ïëäîëç úðéçáì íâ éåìéò ó
äøåúä ÷ñòå äìôúå ù"÷á úéäìàä ùôðáù úåãîå

:úåöîå
שנאמר היינו חיצונית, סיבה רק זו אי� כא� וג�
לנצל לו אפשר ובמילא גופני כח נוס� האכילה שע"י
הגשמי שהמאכל אלא � ה' בעבודת ליגיעה זה כח
האד�, של הרוחנית בעבודה ועוז כח מוסי� עצמו
להגיע יכולה אינה עצמה מצד האלקית שהנפש

זו. למדריגה

מ"עול� שרשה האלקית הנפש שג� לפי � וזאת
הרוחני הכח ולפיכ�, התהו, מעול� שלמטה התיקו�"
מרובי�" מ"אורות (ששרש� גשמיי� במאכלי� הטמו�
עצמה. האלקית נפש מכח יותר מאד עצו� התהו) דעול�

a wxt mini zyy d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡Ó‚Â„ÎÂזרוע אור דהנה אד�, נשמת ה' בנר יוב� זאת
שהוא כמו אלקי אור שהוא עליו� לצדיק
למעלה ונדבק שכלול מה בדבר מורכב בלתי למעלה
שנמש� היינו נזרע זה אור וכאשר כו', ממש החיי� בצרור
יצרת כו' בראת אתה כמו מאי� יש בריאה בבחי' למטה
הוי' ונר במציאו', מה דבר ויש מהות בבחי' נמש� כו'
התלבשות עני� והוא ופתילה בשמ� הדולק כנר שנקראת
כידוע כו' גשמי ומוח בשכל הטבעי בנפש האלקית הנשמה

לב בכל ואהבת זהבעני� אלקי שאור כו' יצרי"� בשני ב�
מדות והתפעלו' מוחי' בהשגו' מלובש הוי' שבנשמת
שנאחז הנר אור כדמיו� וזהו כו', הגשמי ולב במוח דנה"ט
האלקי' הנשמה אור טבע שבודאי כנ"ל ופתילה בשמ�

מצד רק כלל לעמוד ולא חוצבה במקור למעלה ליכלל
הטבעי' החיוני' בנפש למטה והרכבתה התלבשותה בחי'
דהיינו וידליקנה בכולה דנשמ' האלקי האור יתאחז
היא ג� שתתפעל דנה"ט הגשמי ולב במוח ג� שתפעול
וכעני� במס"נ הגופני מחומר לצאת והסתלקו' כליו� בבחי'
יש אבל בו, שמורכב דבר האוכלת כאש וזהו כו' התשובה
שהרי עכ"פ למטה מלמעלה וההנחה ההשבה מבחי' בו
ורצו� ומדו' בחכמה ומתפשטי' מאירי' דנשמ' ומדו' חכמה
עכ"פ מוב� וא"כ כו', ג"כ הכליו� בחי' שפועל דנה"ט
ההסתלקו' בחי' הוא בעצ� הרצוא בחי' רו"ש בחי' שזהו
להתאחז במה לו אי� כי כלל אור נק' שאינו בעצ� במקורה
וכאש בגו� כנשמ' בכלי האור בהאחז הרצוא ובחי' עדיי�



עג c"ag i`iyp epizeax zxezn

תואר (שאמיתית שבאד� הקדושה הנשמה לגבי הוא כ�

"אד�" � האד�" שאכילהיחי' האלקית), הנפש על קאי � "

האד�:] בנשמת רוחנית חיות מוסיפות ושתי'

íéøåøéá ïéðò åäæù ,'ä úãåáòá ïáåé äðä ïë åîëå
,íééîùâä íéøáãá íéùáåìîù åäúã ïéöåöéð ç"ôøã
ùøù ïå÷éúä úðéçáá äìòîì íéìåòå íéøøáúîù

.úé÷ìàä ùôð
ה' את לעבוד שמי�, לש� מאכל אוכל כשאד�

הניצו� את ומעלה "מברר" הוא ההיא, אכילה בכח

רק לא "עולה" הוא ובזה זה, במאכל המלובש קדושה

אלא "אד�", במדריגת נכלל להיות "צומח" ממדריגת

למעלה עולה ועי"ז האלקית, נפשו בקדושת שנכלל

האלקית. הנפש של שרשו התיקו�", ל"עול�

ניצוצות ש"רפ"ח" מבואר האריז"ל [בכתבי

למטה]. התהו מעול� נפלו (כלליי�)

çë úðéçáù ,äìôúå ù"÷á 'ä úãåáò é"ò åðééäå
àåä íéîù íùì äìéëàä éãé ìò åá óñåúéðù úåéçå

.úáäàå ãçàá ììëð
שמהאכילה בכח המשתמש אד� לדוגמא:

באהבת ולהתעורר שמע בקריאת אחד" ב"ה' להתבונ�

שבתו� והחיות הכח הרי "ואהבת", באמירת ה'

הזאת. האד� מעבודת חלק נעשה המאכל

éñåîå,'äì äáäàä úåìòôúäå úåððåáúää çë ó

ó÷åúá äàøéå äáäàäå úòãäå úåððåáúää úåéäì
.äîöò úéäìàä ùôð çëî øúåé úåøù÷úäå

ההתבוננות כח את מחזק שהמאכל אלא עוד, ולא
הרוחני מהכח יותר עוד האד� שבנשמת וההתלהבות
את מחזק שהמאכל (כמו עצמה מצד בנשמה שישנו

האד�). של שכלו

האד� מתקשר גשמיי� מאכלי� ע"י שדוקא ונמצא
הנפש מכח ההתקשרות ממדריגת יותר עוד באלקות

עצמה. מצד האלקית

úðéçá ïäá ùáåìîù úåéäì ,ì"ðä íòèî åðééäã
ìò ,ïå÷éúä úðéçáî äìòîìù åäúã ïéöåöéð ç"ôø

éñåäì íúìåëéá ïëäîëç úðéçáì íâ éåìéò ó
äøåúä ÷ñòå äìôúå ù"÷á úéäìàä ùôðáù úåãîå

:úåöîå
שנאמר היינו חיצונית, סיבה רק זו אי� כא� וג�
לנצל לו אפשר ובמילא גופני כח נוס� האכילה שע"י
הגשמי שהמאכל אלא � ה' בעבודת ליגיעה זה כח
האד�, של הרוחנית בעבודה ועוז כח מוסי� עצמו
להגיע יכולה אינה עצמה מצד האלקית שהנפש

זו. למדריגה

מ"עול� שרשה האלקית הנפש שג� לפי � וזאת
הרוחני הכח ולפיכ�, התהו, מעול� שלמטה התיקו�"
מרובי�" מ"אורות (ששרש� גשמיי� במאכלי� הטמו�
עצמה. האלקית נפש מכח יותר מאד עצו� התהו) דעול�

a wxt mini zyy d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡Ó‚Â„ÎÂזרוע אור דהנה אד�, נשמת ה' בנר יוב� זאת
שהוא כמו אלקי אור שהוא עליו� לצדיק
למעלה ונדבק שכלול מה בדבר מורכב בלתי למעלה
שנמש� היינו נזרע זה אור וכאשר כו', ממש החיי� בצרור
יצרת כו' בראת אתה כמו מאי� יש בריאה בבחי' למטה
הוי' ונר במציאו', מה דבר ויש מהות בבחי' נמש� כו'
התלבשות עני� והוא ופתילה בשמ� הדולק כנר שנקראת
כידוע כו' גשמי ומוח בשכל הטבעי בנפש האלקית הנשמה

לב בכל ואהבת זהבעני� אלקי שאור כו' יצרי"� בשני ב�
מדות והתפעלו' מוחי' בהשגו' מלובש הוי' שבנשמת
שנאחז הנר אור כדמיו� וזהו כו', הגשמי ולב במוח דנה"ט
האלקי' הנשמה אור טבע שבודאי כנ"ל ופתילה בשמ�

מצד רק כלל לעמוד ולא חוצבה במקור למעלה ליכלל
הטבעי' החיוני' בנפש למטה והרכבתה התלבשותה בחי'
דהיינו וידליקנה בכולה דנשמ' האלקי האור יתאחז
היא ג� שתתפעל דנה"ט הגשמי ולב במוח ג� שתפעול
וכעני� במס"נ הגופני מחומר לצאת והסתלקו' כליו� בבחי'
יש אבל בו, שמורכב דבר האוכלת כאש וזהו כו' התשובה
שהרי עכ"פ למטה מלמעלה וההנחה ההשבה מבחי' בו
ורצו� ומדו' בחכמה ומתפשטי' מאירי' דנשמ' ומדו' חכמה
עכ"פ מוב� וא"כ כו', ג"כ הכליו� בחי' שפועל דנה"ט
ההסתלקו' בחי' הוא בעצ� הרצוא בחי' רו"ש בחי' שזהו
להתאחז במה לו אי� כי כלל אור נק' שאינו בעצ� במקורה
וכאש בגו� כנשמ' בכלי האור בהאחז הרצוא ובחי' עדיי�
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בחי' שהוא השוב בחי' והב' כנ"ל, בפתילה הדולק
מה בדבר להתאחז שנמש� במה והמשכתו האור התפשטו'
כנ"ל ועולה וחוזר ונח חוזר אבל כו' ועולה שחוזר אע"פ
והנמשל וד"ל. ממש כא' ויריד' עלי' מרו"ש כלול ונמצא
חי כל נשמת שנק' דאצי' מל' בבחי' למעלה יוב� זה מכל
כנ"ל הגו� את שממלא כנשמה כ"ע ממלא בחי' שנק' כו'
בבחי' שהוא מפני כו' הוא אוכל"ה א"ש כי א' ע"ז הנה
וחיות אור התפשטות בחי' וזהו הנ"ל, ע"ד דוקא רו"ש
לנמו� מגבוה שיורד חסדי' בבחי' העולמות בכל האלקי
הדבר אחר נמש� הוא אבל אש לבחי' שנמשל ואע"פ
הוא הרצוא ובחי' כנ"ל, השוב בחי' והיינו כנ"ל בו שמתאחז
מעלה למעלה האלקי וחיו' האור שעולה המל' עליי' בחי'
כמ"ש העולה דאש הגבורו' בחי' שזהו למטה נמש� בלתי
כו' תוקד תמיד אש ואמר כו' תמיד שעולה תמיד עולת
בחי' שהוא דאלקי"� ל� דמי אל אלקי� ע"פ בזוהר (וכמ"ש
עילא' לנהורא תדיר קארי העולמו' כל את שמחי' המל'
כשאינו הב' רצוא ובחי' כידוע, כו' דסובב הוי' ש� שהוא
למעלה שהיא כמו המל' בחי' היינו כו' מה בדבר מורכב
ע"פ בזוהר (כמ"ש לבי"ע מקור להיות שנמש� טר� באצי'
אלקי� הוי' מ"ש ובאמת כו'. גרמה [אז]עירת כו' אני שחורה

דא"כ שבבי"ע דאצי' מל' בחי' על קאי לא הוא אוכלה אש
דאור דהוי' א"ש על קאי אלא דוקא אלקי� הוי' שאמר מהו
הש[פ]ע מבחי' שלמעלה כו' ד"ת אש מימי[נו] דכתי' תו'
באש שבוער סנה גבי שא' ואע"פ כו', שבבי"ע האלקי'
שור� שאינו דתורה ואש אור שזהו אוכל איננו והסנ"ה
וע"[כ] או"ר, ותור"ה בפי' כידוע המאיר אור רק כלל ומכלה
הוי' דש� אור בא כאשר היינו הוא אוכל"ה א"ש הוי' א'
שריפה שצרי� שבו קשו' מגבורו' טו"ר עה"ד לברר שבתור'
דנוגה קשה א"ש שאוכלת א"ש הוי' נק' שאז דוקא וכליו�
כו' לע"ל שיהי' כמו בוע"ר הסנ"ה הראהו למשה אבל כו',
ואיננו הוי' באש שבוער לסנ"ה שנדמה דנוגה גבורו' שה�
דבחכמ' מ"ה דש� והתיקו� הבירור לאחר זהו כי כלל, אוכל
בפתילה כאש כליו� דר� ולא את[ברי]רו התו' דאור
המראה את ואראה אסורה וא' ביותר נתפלא וע"כ [דו]לקת,
המשיח... בימות יהי' וזה הסנה, יבער לא מדוע כו' הגדול
באופ� וב"� עליו�.. יחוד שלהיו' כמשי"ת דוקא צדיקי'
זה דסנ"ה וכידוע כלל, יכלה ולא בוער כאש הוי' ש� שיהי'
בו שמלובש ב"� דש� באלקי' ד[בי"ע]... עולמו' ג' הי'
תשלו� וזהו כו', אוכל איננו [והס]נה ממש מ"ה כש� שהוא
וד"ל). כו' ל[פניו].. ונחי' יקימנו כמ"ש שבמ"ת הכונה

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

‰�‰Âבספ"ג אחרי� תנאי� שדברו הוא הזה הגילוי מצד
מילה גדולה אמרו ומה� ב') ל"א (ד� ש� דנדרי�
שדוחה מילה גדולה אמרו ומה� בריתות י"ג עליה שנכרתו
מגלוי למעלה הוא הזה הגילוי כי כו' החמורה השבת את
למנצח כתיב כ"ז ולהבי� בעזר"ה: וכמשי"ת שבשבת הארה
שאמר ב') מ"ג (מנחות וארז"ל א') י"ב (תלי� השמינית על
מצוה מכל ערו� המרח� בבית עצמו כשראה שירה דוד

נתיישב במילה שנסתכל עלכיו� למנצח וזהו דעתו ה
בזהר אי' למנצח ובפי' בשמיני, שניתנה מילה על השמינית
ארז"ל דוקא בשמיני המילה עני� ועל מל, תמ� נצח תמ�
קשה ולפ"ז כ"ז) ויקרא (רבות א' שבת עליו שיעבור כדי
א' ביו� מיד המילה להיות ראוי הי' לעול� דא"כ לכאורה
כי ימי� ז' ליו� מיו� א' שבת כוונת� באמת אמנ� בשבת
ממדריגת למעלה והיא השמינית במדריגה היא המילה
שהוא השבת עני� פ"ה נת"ל כי השביעית, שהיא השבת
בחי' והיינו מהפרסא שלמעלה בבי"ע אצי' הארת גילוי
מי כי המעשה ימי דששת מאתעדל"ת הבאה אתעדל"ע
בכח לומד או כשמתפלל הבירורי� במלאכת בע"ש שטרח
ב"� דש' קדושה דניצוצי חיות נכלל הרי דנוגה האכילה

מכח שנעשית זאת באהבה המלובש ה' באחדות שבמאכל
המצות בשארי וכ� בפיו שמוציא ה' אתה בברו� או המאכל
עי"ז שנעשית מההמשכה בשבת יאכל ועי"ז וכיוצא בצדקה
באכילה והכוונה כידוע אסור בורר בשבת כי דתיקו� ממ"ה
עליו� תענוג ולהמשי� להתענג אחר באופ� הוא דשבת
ה� דחול יומי' ו' כי השביעי הוא השבת ולכ� דעתיקא
להיות למעלה העולה המל' היא והשביעית ירידה בבחי'
התגלות היא המילה אמנ� כו': כלה בואי וז"ס בעלה עטרת
והמשכה העלאה דר� אתעדל"ת שאי� מבחי' עליו� אור
אזי המנגד שהיא הערלה העברת שע"י אלא כלל ש� מגעת
עצמו, ומצד מאיליו זה נפלא אור ויתגלה יאיר ממילא
המקור והוא ותיקו� מתהו שלמעלה מבחי' הוא הזה והגלוי
ששרשו הדר השמיני מל� בחי' וזהו מתהו התיקו� העושה
והוא שנשברו דא"ק דמל' מלכי� מז' שלמעלה א"ק מיסוד
הנה זה וביאור דוקא. בשמיני המילה ולכ� אות� המתק�
ובל' באד"ר רעוי� דכל רעוא הנק' הוא קדמו� אד� עני� פי'
עשה ה' חפ� אשר כל הנה כי הפשוט ברצונו כשעלה הע"ח
אותו נתהוה דבר איזו ברצותו שמיד ו') קל"ה (תלי� כתיב
רצונות יש והנה ה') קמ"ח (תלי� ונבראו צוה הוא כי הדבר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

האצי' להתהוות הרצו� עני� הוא דאצי' כתר כמו פרטיי�
דאו"א כתר בפרטות וכ� עשי' ויצי' דבריאה כתר ועד"ז
מא"ס פרטי' רצונות המשכת להיות אמנ� כו' דז"א כתר
עד פרטי' ותמונה מתואר ומושלל בתכלית הפשוט ב"ה
חפ� נמש� שמתחלה ע"י הי' בפרט אליו ההמשכה שיתכ�
עולמות שבד' הנמצאי� כל התהוות להיות בכלל ורצו�
העל� בבחי' הוא זו שהתהוות� אלא כנ"ל, כ� נתהוו ומיד
מורה אד� ש� כי קדמו� אד� וז"ס יחד כול� והתכללות
לעצמותו כלומר לעליו� אדמה ל' וג� הכל כולל היותו על
ונק' ית' אליו לא"ק ערו� שאי� והג� הכל הי' שממנו ית'
שהדומ� כמו מאי� יש ממש בריאה להיותו דבריאה אד�
כלא כולא ית' קמי' כי מאי� יש נברא דעשי' אחרו� היותר
כללי אור שהוא זה לעני� הוא הדמיו� מ"מ ממש חשיבי'

(ונת' בע"ח כמ"ש א' בהתכללות העולמות לכל וכולל
מאמר ועפ"י ח') ו' (אסתר מל' לבוש יביאו ע"פ במ"א
נמשכו ואח"כ עלמא) וברא באורייתא אסתכל קוב"ה הזהר
להיות בפרט הרצו� המשכת ע"י הגילוי אל מההעל� ממנו
פרטות. בפרטי ותוצאותיה� והבינה החכמה להתהוות רצו�
גילוי בחי' תהלת עילת מעלת כמה למשכיל מוב� והנה
וההשגה החכמה מבחי' נעלה מאד וגבוה דא"ק זו הארה
זהו א"כ א' בהשוואה ועשי' אצי' כולל הוא שהרי דאצי'
הוא א"ק יסוד ובחי' מערכ�, הפלאתו עוצ� על הוראה
היא מש� הנשפעת שההמשכה למטה עד"מ ממנו השפעה
הפשוט ורצונו ה' חפ� גילוי עני� והוא שבראש ממוחי'
למטה הזה והגלוי ותכלית� העולמות כל בריאת שבתחלת

הערלה: כריתת ע"י הוא

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שעני�‡Í[נ)] נודע שהרי כלל מתור� אינו עדיי� מ"מ
חדש רצו� שיומש� רצו� יהי בקשת הוא התפלה
שג� בחי' להמשי� שזהו השני� ולבר� החולי לרפאות
תפלה בי� ההפרש שזהו וכנודע עדיי�, יש לא במקור

ישנו105לברכה שכבר מה רק להמשי� הוא הברכה שעני� ,

מה יהי' סיבה איזה מחמת שנתעכב רק ומקורו בשרשו
שיומש� הברכה הו"ע לזה ההשתלשלו', בסדרי שיהי'
ולא יש לא ומקור בשרש ג� א� אבל עיכוב, בלי מש�
אשר איש וכמ"ש כלל, הברכה עני� יועיל לא כלל נמש�
יעקב שביר� הברכות כעני� או אות�, ביר� כברכתו
מעל אותה להסיר אביו יד יוס� כשתמ� ואפרי� למנשה
ידעתי בני ידעתי יעקב וא"ל מנשה, ראש על אפרי� ראש
יגדל הקט� אחיו ואול� יגדל הוא וג� לע� יהי' הוא ג�
שג� ברכו לא למה ולכאו' הגוי�, מלא יהי' וזרעו ממנו
א� הגוי�. מלא ג"כ יהי' וזרעו אפרי� כמו יגדל מנשה
מהמקור להמשי� הוא הברכה עני� שרש דהנה הוא העני�
נמש� ולא נתעכב אשר עיכוב איזהו מפני רק ש�, שיש מה
כמו שרשו ממקור למטה שיומש� הברכה עני� זהו למטה,
להמשי� הוא התפלה עני� אבל כו'. שרשו במקור שהוא
ולבר� החולי לרפאות חדש רצו� שיומש� תפלתו ע"י
על או החולה על רעה גזירה נגזר ח"ו א� שזהו השני�,
חדש רצו� שיומש� תפלתו ע"י יפעול השנה תבואות

והיינו כו', די� הגזר היפ� השנה ויתבר� החולה שיתרפא
לא ג"כ שבמקור מה מלמעלה ממשיכי� התפלה שע"י לפי
שיומש� חדש רצו� ממשיכי� התפלה וע"י עדיי�, יש
מבחי' למעלה היא התפלה עני� כי ונמצא ושורש. במקור
הסידור עני� מהו וא"כ הזה. הבקשה לפרט ושרש המקור
הלא זל"ז, עני� מאי וכי התפלה, קוד� מקו� של שבחו
ואר� השמי� שמשבחי� אי� סיפור הוא שבחי� סידור
ועני� השתלשלות, בסדר הוא זה שכל ונשמות ומלאכי�
מהשתלשלו', מלמעלה רצו� יהי להמשי� הוא התפלה
של שבחו להקדי� ג� ומה זמ"ז, ה� רחוקי� שלכאורה
אד� שז"ע ההשתל' בסדרי יתעכב שלא מפני וא� מקו�,
להקדי� צרי� הי' הפחות לכל הלא כנ"ל יו� בכל נידו�
התפלה עיקר שזהו מלמעלמ"ט כסדר תחלה תפלה
השבח שיועיל וכ"ש מהשתלשלו', מלמעלה להמשי�
דהיא העני� א� פלאי. זהו שלכאו' תפלתו יתקבל שעי"ז
רצו� יהי בחי' שממשיכי� התפלה שמעלת שלפי הנותנת
צדקת א� ש� כי נודע הנה ההשתל', מסדר מלמעלה שזהו
מניעה שו� שאי� ודאי מש� וא"כ מקו�, תופס ואינו כו'
וא"כ לתבואות, והברכה לחולה החיי� להשפעת וכלל כלל
א"ל כ�, יומש� בודאי מש� הלא תפלתו שיתקבל מה"ע
יתעכב שעי"ז השתלשלו' בסדרי עיכוב איזה ח"ו שיש
ההשתלשלות, בסדרי עיכוב מחמת יתקבל ולא תפלתו

(105dkxae dltz oia yxtdd edfy rcepkeבפיסקא לקמ� בהבא :

ועתה [ד"ה ואיל� תשז ע' ש� ח"ב תקס"ח אדה"ז מאמרי ראה זו
[ובהנסמ� ואיל� שצד ע' תרכ"ז ואיל�. קלב ע' תרכ"ו סה"מ אלקינו].

ש�]. [ובהנסמ� ואיל� תמה ע' ח"ב תרל"ב ואיל�. ב ע' תרכ"ט ש�].
שיא ע' תרנ"ד ואיל�. רו וע' ואיל�. ר ע' ח"א תרל"ה ואיל�. תקנד

ואיל�. תב ע' תרע"ח ואיל�.



עה c"ag i`iyp epizeax zxezn

האצי' להתהוות הרצו� עני� הוא דאצי' כתר כמו פרטיי�
דאו"א כתר בפרטות וכ� עשי' ויצי' דבריאה כתר ועד"ז
מא"ס פרטי' רצונות המשכת להיות אמנ� כו' דז"א כתר
עד פרטי' ותמונה מתואר ומושלל בתכלית הפשוט ב"ה
חפ� נמש� שמתחלה ע"י הי' בפרט אליו ההמשכה שיתכ�
עולמות שבד' הנמצאי� כל התהוות להיות בכלל ורצו�
העל� בבחי' הוא זו שהתהוות� אלא כנ"ל, כ� נתהוו ומיד
מורה אד� ש� כי קדמו� אד� וז"ס יחד כול� והתכללות
לעצמותו כלומר לעליו� אדמה ל' וג� הכל כולל היותו על
ונק' ית' אליו לא"ק ערו� שאי� והג� הכל הי' שממנו ית'
שהדומ� כמו מאי� יש ממש בריאה להיותו דבריאה אד�
כלא כולא ית' קמי' כי מאי� יש נברא דעשי' אחרו� היותר
כללי אור שהוא זה לעני� הוא הדמיו� מ"מ ממש חשיבי'

(ונת' בע"ח כמ"ש א' בהתכללות העולמות לכל וכולל
מאמר ועפ"י ח') ו' (אסתר מל' לבוש יביאו ע"פ במ"א
נמשכו ואח"כ עלמא) וברא באורייתא אסתכל קוב"ה הזהר
להיות בפרט הרצו� המשכת ע"י הגילוי אל מההעל� ממנו
פרטות. בפרטי ותוצאותיה� והבינה החכמה להתהוות רצו�
גילוי בחי' תהלת עילת מעלת כמה למשכיל מוב� והנה
וההשגה החכמה מבחי' נעלה מאד וגבוה דא"ק זו הארה
זהו א"כ א' בהשוואה ועשי' אצי' כולל הוא שהרי דאצי'
הוא א"ק יסוד ובחי' מערכ�, הפלאתו עוצ� על הוראה
היא מש� הנשפעת שההמשכה למטה עד"מ ממנו השפעה
הפשוט ורצונו ה' חפ� גילוי עני� והוא שבראש ממוחי'
למטה הזה והגלוי ותכלית� העולמות כל בריאת שבתחלת

הערלה: כריתת ע"י הוא

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

שעני�‡Í[נ)] נודע שהרי כלל מתור� אינו עדיי� מ"מ
חדש רצו� שיומש� רצו� יהי בקשת הוא התפלה
שג� בחי' להמשי� שזהו השני� ולבר� החולי לרפאות
תפלה בי� ההפרש שזהו וכנודע עדיי�, יש לא במקור

ישנו105לברכה שכבר מה רק להמשי� הוא הברכה שעני� ,

מה יהי' סיבה איזה מחמת שנתעכב רק ומקורו בשרשו
שיומש� הברכה הו"ע לזה ההשתלשלו', בסדרי שיהי'
ולא יש לא ומקור בשרש ג� א� אבל עיכוב, בלי מש�
אשר איש וכמ"ש כלל, הברכה עני� יועיל לא כלל נמש�
יעקב שביר� הברכות כעני� או אות�, ביר� כברכתו
מעל אותה להסיר אביו יד יוס� כשתמ� ואפרי� למנשה
ידעתי בני ידעתי יעקב וא"ל מנשה, ראש על אפרי� ראש
יגדל הקט� אחיו ואול� יגדל הוא וג� לע� יהי' הוא ג�
שג� ברכו לא למה ולכאו' הגוי�, מלא יהי' וזרעו ממנו
א� הגוי�. מלא ג"כ יהי' וזרעו אפרי� כמו יגדל מנשה
מהמקור להמשי� הוא הברכה עני� שרש דהנה הוא העני�
נמש� ולא נתעכב אשר עיכוב איזהו מפני רק ש�, שיש מה
כמו שרשו ממקור למטה שיומש� הברכה עני� זהו למטה,
להמשי� הוא התפלה עני� אבל כו'. שרשו במקור שהוא
ולבר� החולי לרפאות חדש רצו� שיומש� תפלתו ע"י
על או החולה על רעה גזירה נגזר ח"ו א� שזהו השני�,
חדש רצו� שיומש� תפלתו ע"י יפעול השנה תבואות

והיינו כו', די� הגזר היפ� השנה ויתבר� החולה שיתרפא
לא ג"כ שבמקור מה מלמעלה ממשיכי� התפלה שע"י לפי
שיומש� חדש רצו� ממשיכי� התפלה וע"י עדיי�, יש
מבחי' למעלה היא התפלה עני� כי ונמצא ושורש. במקור
הסידור עני� מהו וא"כ הזה. הבקשה לפרט ושרש המקור
הלא זל"ז, עני� מאי וכי התפלה, קוד� מקו� של שבחו
ואר� השמי� שמשבחי� אי� סיפור הוא שבחי� סידור
ועני� השתלשלות, בסדר הוא זה שכל ונשמות ומלאכי�
מהשתלשלו', מלמעלה רצו� יהי להמשי� הוא התפלה
של שבחו להקדי� ג� ומה זמ"ז, ה� רחוקי� שלכאורה
אד� שז"ע ההשתל' בסדרי יתעכב שלא מפני וא� מקו�,
להקדי� צרי� הי' הפחות לכל הלא כנ"ל יו� בכל נידו�
התפלה עיקר שזהו מלמעלמ"ט כסדר תחלה תפלה
השבח שיועיל וכ"ש מהשתלשלו', מלמעלה להמשי�
דהיא העני� א� פלאי. זהו שלכאו' תפלתו יתקבל שעי"ז
רצו� יהי בחי' שממשיכי� התפלה שמעלת שלפי הנותנת
צדקת א� ש� כי נודע הנה ההשתל', מסדר מלמעלה שזהו
מניעה שו� שאי� ודאי מש� וא"כ מקו�, תופס ואינו כו'
וא"כ לתבואות, והברכה לחולה החיי� להשפעת וכלל כלל
א"ל כ�, יומש� בודאי מש� הלא תפלתו שיתקבל מה"ע
יתעכב שעי"ז השתלשלו' בסדרי עיכוב איזה ח"ו שיש
ההשתלשלות, בסדרי עיכוב מחמת יתקבל ולא תפלתו

(105dkxae dltz oia yxtdd edfy rcepkeבפיסקא לקמ� בהבא :

ועתה [ד"ה ואיל� תשז ע' ש� ח"ב תקס"ח אדה"ז מאמרי ראה זו
[ובהנסמ� ואיל� שצד ע' תרכ"ז ואיל�. קלב ע' תרכ"ו סה"מ אלקינו].

ש�]. [ובהנסמ� ואיל� תמה ע' ח"ב תרל"ב ואיל�. ב ע' תרכ"ט ש�].
שיא ע' תרנ"ד ואיל�. רו וע' ואיל�. ר ע' ח"א תרל"ה ואיל�. תקנד

ואיל�. תב ע' תרע"ח ואיל�.
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ואח"כ מקו� של שבחו אד� יסדר לעול� חז"ל יעצו לזאת
יתעורר עי"ז מקו� של שבחו הסידור ע"י כי להיות יתפלל
הבאה בההשפעה עיכוב שו� יהי' שלא וחסדיו רחמיו
רצו� יהי ובקשות התפלה ע"י השתלשלו' מסדר מלמעלה

תפלתו יתקבל שלא חז"ל שחששו העיכוב כי ונמצא כו'.
יהי' שלא פועל השבח וע"י השתלשלו', סדר מחמת זהו
של שבחו להקדי� צרי� ומ"מ דוקא, השתל' בסדרי עיכוב

הנ"ל. מטע� התפלה קוד� מקו�
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ÏÚÂכמאמר� י�� �כל ��� �מ��ט ה�י� עני� י�ב� זה �י ¿«ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
�אד� א) טז. ה�נה (רא� לברכה זכר�נ� ְְְִִֵַַָָָָָָָֹר��תינ�
�עב�ד ימי� ��ת ט) כ. (�מ�ת �תיב �ה�ה י��, �כל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָני���
את ה' ע�ה ימי� ��ת �י יא) ��) מלאכ�� �ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוע�ית
�י�� ו�נח �� א�ר �ל ואת ה�� את האר� ואת ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�מי�
ה�א וכ� עביד�י� עביד י�מא �כל �זהר ואיתא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹה�ביעי
מלאכ��, �ל וע�ית �עב�ד ימי� ���ת האד� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עב�דת
��ביל� א�ר מלאכ�� ל� י� מ��ראל ואחד אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�כל
קלט, (�ה�י� �כתיב למ�ה, נ�מת� ירדה �ב�ביל� ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָנברא
א�ר ה�מי� �ל �תכלית �ה� אחד ול� י��ר� ימי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָטז)
�האד� �ה� אחד ול� �כדי ה�א להאד� וני�נ� ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָנ�צר�
�א' תב�ת רא�י ה�א �אחד אחד, �חינת ימ�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�עב�דת�
רקיעי� ז' ה� ח' ע�ל�, �ל א��פ� ה�א �ר�� ס�� אי� ְִִֵֵֶַָָה�א
ה�ק�� עני� ה�א �בכלל�ת הע�ל� ר�ח�ת ד' ה� וד' ְְְִִֵֶַַָָָָָָואר�
זמ� לח�ר עב�דת� �האד� והיינ� ה�מ�, עני� ה�א ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָוימי�
מלאכת �היא מלאכ�� וזה� �אלק�ת. �ליחד� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ�מק��

למ�ה. נ�מת� ירידת �תכלית ְְְְְִִִַַַָָָָָהאד�
Ì�Ó‡בעב�דה� וי�� י�� �כל להע��ת צריכה ז� מלאכה »¿»ְְְְֲִֵַָָָָָָָ

��ת וזה� נפ�. ויגיעת ��ר יגיעת �היא ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�יגיעה
�עב�דת העב�דה להי�ת צריכה וי�� י�� �בכל �עב�ד ְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָימי�
�י�� העלי�נ�ת, �ספיר�ת וענינ� הה�א ה��� מעלת לפי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָה'
ה�א �ני וי�� אהבה, �עב�דה וענינ� חסד ה�א ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָרא���
�פארת ה�לי�י י�� יראה, ה�א �עב�דה וענינ� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָגב�רה
�הת�לל�ת דמל�א �יקרא לאס��לא ה�א �עב�דה ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָוענינ�
וענינ� נצח הרביעי וי�� ויראה, ואהבה �גב�רה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָחסד
ה���ת את �� �ל�ר� לבער ה��ח�� מ�ת לע�רר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�עב�דה
�ה�א ה�א�ר�ת נתל� �ברביעי וזה� ט�ב, ה�א �ל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ�ד��ת
��ד��ת ה���ת �� �מכ�ה ה��חה הוי' ��מ� ה�איר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַא�ר
להת��נ� �עב�דה וענינ� ה�ד החמי�י וי�� ט�ב, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹה�א
�מ��ג מ�ב� �ה�א �מ� ית�ר� מלכ�ת� �ב�ד ה�ד ְְְְְִִֵֶַַָָָ�לה�יג
�מה הוי' מע�י� ר�� מה �עניני ���ת��נ� כ��� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמה�ריאה
ה�א �עב�דה וענינ� יס�ד ה��י �בי�� ה', מע�י� ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָ�דל�
�ל וס�בב עלמי� �ל �ממ�א ה�ח�ד �בארעא ��מ�א ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�אחיד

וז�הי מ�ה זה מת�לל�ת ה���ת �כל ויד�ע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָעלמי�,
מת�ללי� �ה� העב�דה �עניני ה�א וכ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�למ�ת�,
�ביראה מ�ראה �ל�לה �אהבה זה, את זה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ�מ�לימי�
י� וי�� י�� �ל ה�ה זה ע� אבל ,��� וכ� אהבה ֲִִֵֵֶָָָָ�ְְֲֵַָָ�ל�לה
מעלה. �ל �ה�פיר�ת ענינ� לפי ה�רטית עב�דת� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָל�

e‰ÊÂ�מ�ב לעיל המב�אר לפי �ה�ה י��, �כל נ��� �אד� ¿∆ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ��קצב החסד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�חינת
מיני ��ה מ�ה להי�ת יכ�ל �אציל�ת מלכ�ת �בחינת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָונמ��
�אציל�ת �ה�א �מ� ��החסד מאחר �י �ע��ה, חסד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָא�פ�י
ה�א והרי �ע��ה, החסד ה��עת מא�פ� �לל צ��ר �� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאי�
ידי על להצט�יר ��כ�ל עדיי� ���ט חסד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�בחינת
ידי �על �נ"ל, �ריאה�יצירה�ע��ה �ע�למ�ת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָההתל���ת
�כ�ה ה��מי ה�ה �ע�ל� ��מי חסד �בחינת נע�ה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָזה
�החסד י�� �כל �מ��ט ה�י� ה�א זה ועל ��ני�, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָא�פ�י�
�ע��ה, מ��� וי�מ�� ית��ט מה לצ�ר� להאד� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��מ��
�ני� רק א� �ריוח �מז�ני ח�י לבני דמיטב מי�י לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָא�
על ה�א ה�ה �מ��ט וה�י� מה�, אחד רק א� �ריוח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמה�
�היכל�ת והיינ� ה�כ�ת ��היכל מעלה �ל �י� ה�ית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָידי

�רא��בר לאד� ��קצב החסד �א�ת� �י� ה�סק וא� יאה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
�ל למ�ה מ��� ���מ�� �אפ�רי אי� ה���רי� וי�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�נה
�ר� על מה� ל�ני� א� �י �מז�ני ח�י �בני המ���� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהח�ט
וח�י לבני א� החסד �פע י�מ�� למה מ��ט י� אזי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ל,
�ית� נפ��ת �כלל�ת �בריא�ת וק�ימי� ח�י� �ני� ל� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ��הי�

�בריא�ת. ע��ר ל� ��היה וח�י רויחי למז�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַא�
‰Ê·eבזה� לעני�, מעני� להחלי� ה��יק �פ�ת מ�עלת »∆ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נ�מת� ט�ב �� ה�על אצל �אירע ה�ע�ה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָי�ב�
לה�ו�ע עב�ר� ��ת��ל �ב��ת� �התא�� �אחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד�
�� ה�על ענה� ולא �ד�ל ע�יר היה הה�א והאי� ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ�בני�
האי� התא�צ� �ע� �י עד ���ת�, על עד� נ�מת� ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָט�ב
חפצי� �י עד� נ�מת� ט�ב �� ה�על וראה �י�תר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוא���
בני� ����ליד� �י לה� ו�אמר ה�ב, מ�יר�ת �אמת ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹה�ה
בני� ו��ליד� �בני� ו�בחר� ענ�י� ויהי� הע�יר�ת ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִַַַָָָיא�ד�

ענ�י�. ְֲֲִִַונע��
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e�ÈÈ‰Âהחסד �ר� החלי� עד� נ�מת� ט�ב �� �ה�על ¿«¿ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
על מעלה �ל �י� ה�ית ידי על ל� ��מ�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
ה�קצב �החסד מ�ני והיינ� �ני�, על א�ת� החלי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָע��ר
�תפ�ת� א�ת� והחלי� דברי� �ני מ��� נמ�� היה לא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָָֹל�

לבני�. ְֲִִֵָמע�יר�ת
Ìbוי��ל�ל ���מ�� האד� �כדאי רא�י א� ה�א ה�י� «ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אינ� אפ�ר א� ה��מית, ה�ה �ע�ל� �ע��ה הה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחסד
ל� נקצב ��בר והג� מע�יו, לפי הה�א ���� לזה אז ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָרא�י
�ר�חנ��ת החסד ל� י�מ�� ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחסד
ה�אמרי� ב' י��וכ� זה �י ועל כו', ה�א לע�ל� יק�ל� ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָא�
וי�� ה�נה �רא� ל� קצ�בי� אד� �ל �מז�נ�תיו ְְְְִִֶַַַָָָָָֹהנ"ל
היינ� ל� קצ�בי� �י י��, �כל ני��� אד� מק�� �מ�ל ְְְִִִִִִַַָָָָָה���רי�
ה���רי� וי�� ה�נה מרא� עלי�� חסד המ�כת ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��קצבה
�א�פ�י היינ� י�� �כל ני��� אד� כ� �י על וא� ה�נה, �ל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל
כו'. �פ�על ה�ה �ע�ל� יצט�יר חסד �איזה החסד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצ��רי

ÏÚÂ��י �כל �מבק�י� מת�ללי� �אנ� מה י�ב� זה �י ¿«ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
�רא� נקצב ��בר �י על �א� כו', �פרנסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹרפ�אה
החסד �כלל�ת רק זה� מק�� מ�ל ה���רי� וי�� ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָה�נה
אנ� י�� �בכל ה��מי�, מהעניני� ��אר עדיי� �� אי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
מלכ�ת מ�חינת ונמ�� ל� ה�קצב �החסד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַמבק�י�
מה �� ג� וזה� הא��. ��מי� �עניני� יתל�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�אציל�ת
�בר �היא �י על א� סע��ת� על סבא ייבא רב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�הת��ל
זה ועל ��� זה �אי� להי�ת ��כ�ל מ�ני לפניו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָמ�כנת

ה�ה. �מז�� חס�� �ר� התל���ת ��בא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהת��ל
.¯evÈ˜מלאכת �בעב�דה. �ספיר�ת ענינ� ימי� ��ת ƒְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

י�� �כל �אלק�ת �ליחד� �מק�� זמ� לח�ר ְְְְֲֵֵַַַָָָָָֹאד�
�פע א� ה�י� ה�א זה ועל ה�פיר�ת, �ס�ד מעלת� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ�פי
ח�י �בני וא� �ר�חנ��ת, רק א� �ג�מ��ת יבא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹה�קצב
ה�על לעני�. מעני� להחלי� ואפ�ר מה� �אחד א� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מז�ני

�ני�. על ע�יר�ת החלי� עד� נ�מת� ט�ב ��ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ
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¯ÂÒ72ורדפהו שלו� בקש טוב ועשה והנה73מרע .

אינו עצמו זה אמנ� מרע. סור היא העבודה התחלת
בכלל הוא ואז טוב. ועשה להיות וצרי� עדיי� מספיק
האמיתית והעבודה עדיי�. שלימות זה אי� אבל הוי'. עובדי
וצ"ל דוקא. שלו� ובקש טוב ועשה מרע סור שיהי' הוא
טוב ועושה מרע סור שהוא דמאחר שלו� בקש מהו"ע

שלו� שהוא השלו�.לכאו' בקשת ומהו"ע בעבודתו
בהתעוררות וה� והלב המוח ביגיעת דיגיעה ה� דבקשה
מרע בסור העבודה בתחלת יותר שיי� לכאורה הרי רחמי�
הוי' עובדי בכלל שהוא דאחר מוב� וכא� טוב. בועשה או
ה"א) פ"א (פאה ובירושלמי שלו�. הבקשת הו"ע דוקא אז

ב' מהו"ע וצ"ל אחר. במקו� ורדפהו במקומ� בקשהו אי'
כי ב) נט (ישעי' כתיב דהנה הוא העני� א� שלו�. בחי'
ופי' וגו'. אלקיכ� לבי� ביניכ� מבדילי� היו עונותיכ� א�

וכמ"ש שלכ�. אלקה אלקינו74אלקיכ� הוי' ישראל שמע
שלנו אלקה אלקינו ופי' ידוע75וגו'. אלקי�76כי בפי'

אילי ואת יג) יז (יחזקאל וכמ"ש ותוק� כח לשו� שהוא
ותקיפיו האר� שרי שה� לקח בכוונת77האר� הנה ולכ� .

בעל תקי� שהוא אלקי� בש� הכוונה הנה השמות,
כול� הכחות ובעל הוא78היכולת אלקינו הוי' פי' וא"כ .

הטבע בגימט' דאלקי� הוי', הוא וחיותינו וש�79דכחינו ,
כאחד ויהי' הוה הי' הוא היינו80הוי' הטבע, היפ� שהוא

שהוא72) ואיל�. פז ע' תרנ"ח אמור לכ� ד"ה על מיוסד המאמר
ואיל�). מז ע' תרל"ב המאמרי� (ספר תרל"ב הנ"ל ד"ה על מיוסד

תרע"ח אמור לכ� ד"ה הנ"ל: ד"ה על שמיוסדי� מאמרי� עוד
ד"ה תרפ"ב. ידעו למע� ד"ה ואיל�). קלט ע' תרע"ח המאמרי� (ספר
לכ� ד"ה ואיל�). קצה ע' תרפ"ד המאמרי� (ספר תרפ"ד תצוה ואתה
ואיל�). 306 ע' ח"א תשי"ח התוועדויות מנח� (תורת תשח"י אמור

ואיל�). 305 ע' תשכ"א המאמרי� (ספר תשכ"א ועברתי ד"ה
בלקו"ת טובו מה ד"ה על מיוסד תרל"ב הנ"ל מד"ה גדול חלק
ואיל�). א'לב ע' בלק אוה"ת � כו' הגהות (וע� ואיל� ב עג, בלק

.5 הערה לקמ� וראה
טו.73) לד, תהלי�
ד.74) ו, ואתחנ�
ובכ"מ.75) ג. יב, ואתחנ� לקו"ת ראה
ע'76) עטר"ת המאמרי� ספר ראה � הפרק סו� עד לקמ� בהבא

ואיל�. סט ע' תרפ"ח המאמרי� ספר � כו' הוספות וע� ואיל�. שס

א צז, ח"א קונטרסי� המאמרי� (ספר תר"� כחות� שימני ד"ה
שי. ע' לקמ� ואיל�).

עה"פ.77) ותרגו� פרש"י ראה
(הובא78) ג סעי� ש� הזק� אדמו"ר שו"ע וראה ס"ה. או"ח שו"ע

תקי� שהוא יכוי� אלקי� ש� וכשיזכיר ש�): תרפ"ח המאמרי� בספר
חלק שיחות לקוטי וראה ובתחתוני�. בעליוני� היכולת לו אשר ואמי�

.14 ע' כו
שער79) חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

בזהר); (דאיתא א פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה
בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכ� שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט,
סע"ב כב, ש� לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא ע"ג). ריש כב, ראה
.228 .204 .100 .96 .84 .3 ע' תרפ"ט המאמרי� ספר וראה ואיל�.

ובכ"מ. קסו. ע' תרח"�
תשע)80) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט.
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e�ÈÈ‰Âהחסד �ר� החלי� עד� נ�מת� ט�ב �� �ה�על ¿«¿ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
על מעלה �ל �י� ה�ית ידי על ל� ��מ�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה
ה�קצב �החסד מ�ני והיינ� �ני�, על א�ת� החלי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָע��ר
�תפ�ת� א�ת� והחלי� דברי� �ני מ��� נמ�� היה לא ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָָֹל�

לבני�. ְֲִִֵָמע�יר�ת
Ìbוי��ל�ל ���מ�� האד� �כדאי רא�י א� ה�א ה�י� «ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אינ� אפ�ר א� ה��מית, ה�ה �ע�ל� �ע��ה הה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחסד
ל� נקצב ��בר והג� מע�יו, לפי הה�א ���� לזה אז ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָרא�י
�ר�חנ��ת החסד ל� י�מ�� ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחסד
ה�אמרי� ב' י��וכ� זה �י ועל כו', ה�א לע�ל� יק�ל� ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָא�
וי�� ה�נה �רא� ל� קצ�בי� אד� �ל �מז�נ�תיו ְְְְִִֶַַַָָָָָֹהנ"ל
היינ� ל� קצ�בי� �י י��, �כל ני��� אד� מק�� �מ�ל ְְְִִִִִִַַָָָָָה���רי�
ה���רי� וי�� ה�נה מרא� עלי�� חסד המ�כת ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��קצבה
�א�פ�י היינ� י�� �כל ני��� אד� כ� �י על וא� ה�נה, �ל ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל
כו'. �פ�על ה�ה �ע�ל� יצט�יר חסד �איזה החסד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצ��רי

ÏÚÂ��י �כל �מבק�י� מת�ללי� �אנ� מה י�ב� זה �י ¿«ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
�רא� נקצב ��בר �י על �א� כו', �פרנסה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹרפ�אה
החסד �כלל�ת רק זה� מק�� מ�ל ה���רי� וי�� ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָה�נה
אנ� י�� �בכל ה��מי�, מהעניני� ��אר עדיי� �� אי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאבל
מלכ�ת מ�חינת ונמ�� ל� ה�קצב �החסד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַמבק�י�
מה �� ג� וזה� הא��. ��מי� �עניני� יתל�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�אציל�ת
�בר �היא �י על א� סע��ת� על סבא ייבא רב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�הת��ל
זה ועל ��� זה �אי� להי�ת ��כ�ל מ�ני לפניו, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָמ�כנת

ה�ה. �מז�� חס�� �ר� התל���ת ��בא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהת��ל
.¯evÈ˜מלאכת �בעב�דה. �ספיר�ת ענינ� ימי� ��ת ƒְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

י�� �כל �אלק�ת �ליחד� �מק�� זמ� לח�ר ְְְְֲֵֵַַַָָָָָֹאד�
�פע א� ה�י� ה�א זה ועל ה�פיר�ת, �ס�ד מעלת� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ�פי
ח�י �בני וא� �ר�חנ��ת, רק א� �ג�מ��ת יבא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹה�קצב
ה�על לעני�. מעני� להחלי� ואפ�ר מה� �אחד א� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מז�ני

�ני�. על ע�יר�ת החלי� עד� נ�מת� ט�ב ��ְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ
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¯ÂÒ72ורדפהו שלו� בקש טוב ועשה והנה73מרע .

אינו עצמו זה אמנ� מרע. סור היא העבודה התחלת
בכלל הוא ואז טוב. ועשה להיות וצרי� עדיי� מספיק
האמיתית והעבודה עדיי�. שלימות זה אי� אבל הוי'. עובדי
וצ"ל דוקא. שלו� ובקש טוב ועשה מרע סור שיהי' הוא
טוב ועושה מרע סור שהוא דמאחר שלו� בקש מהו"ע

שלו� שהוא השלו�.לכאו' בקשת ומהו"ע בעבודתו
בהתעוררות וה� והלב המוח ביגיעת דיגיעה ה� דבקשה
מרע בסור העבודה בתחלת יותר שיי� לכאורה הרי רחמי�
הוי' עובדי בכלל שהוא דאחר מוב� וכא� טוב. בועשה או
ה"א) פ"א (פאה ובירושלמי שלו�. הבקשת הו"ע דוקא אז

ב' מהו"ע וצ"ל אחר. במקו� ורדפהו במקומ� בקשהו אי'
כי ב) נט (ישעי' כתיב דהנה הוא העני� א� שלו�. בחי'
ופי' וגו'. אלקיכ� לבי� ביניכ� מבדילי� היו עונותיכ� א�

וכמ"ש שלכ�. אלקה אלקינו74אלקיכ� הוי' ישראל שמע
שלנו אלקה אלקינו ופי' ידוע75וגו'. אלקי�76כי בפי'

אילי ואת יג) יז (יחזקאל וכמ"ש ותוק� כח לשו� שהוא
ותקיפיו האר� שרי שה� לקח בכוונת77האר� הנה ולכ� .

בעל תקי� שהוא אלקי� בש� הכוונה הנה השמות,
כול� הכחות ובעל הוא78היכולת אלקינו הוי' פי' וא"כ .

הטבע בגימט' דאלקי� הוי', הוא וחיותינו וש�79דכחינו ,
כאחד ויהי' הוה הי' הוא היינו80הוי' הטבע, היפ� שהוא

שהוא72) ואיל�. פז ע' תרנ"ח אמור לכ� ד"ה על מיוסד המאמר
ואיל�). מז ע' תרל"ב המאמרי� (ספר תרל"ב הנ"ל ד"ה על מיוסד

תרע"ח אמור לכ� ד"ה הנ"ל: ד"ה על שמיוסדי� מאמרי� עוד
ד"ה תרפ"ב. ידעו למע� ד"ה ואיל�). קלט ע' תרע"ח המאמרי� (ספר
לכ� ד"ה ואיל�). קצה ע' תרפ"ד המאמרי� (ספר תרפ"ד תצוה ואתה
ואיל�). 306 ע' ח"א תשי"ח התוועדויות מנח� (תורת תשח"י אמור

ואיל�). 305 ע' תשכ"א המאמרי� (ספר תשכ"א ועברתי ד"ה
בלקו"ת טובו מה ד"ה על מיוסד תרל"ב הנ"ל מד"ה גדול חלק
ואיל�). א'לב ע' בלק אוה"ת � כו' הגהות (וע� ואיל� ב עג, בלק

.5 הערה לקמ� וראה
טו.73) לד, תהלי�
ד.74) ו, ואתחנ�
ובכ"מ.75) ג. יב, ואתחנ� לקו"ת ראה
ע'76) עטר"ת המאמרי� ספר ראה � הפרק סו� עד לקמ� בהבא

ואיל�. סט ע' תרפ"ח המאמרי� ספר � כו' הוספות וע� ואיל�. שס

א צז, ח"א קונטרסי� המאמרי� (ספר תר"� כחות� שימני ד"ה
שי. ע' לקמ� ואיל�).

עה"פ.77) ותרגו� פרש"י ראה
(הובא78) ג סעי� ש� הזק� אדמו"ר שו"ע וראה ס"ה. או"ח שו"ע

תקי� שהוא יכוי� אלקי� ש� וכשיזכיר ש�): תרפ"ח המאמרי� בספר
חלק שיחות לקוטי וראה ובתחתוני�. בעליוני� היכולת לו אשר ואמי�

.14 ע' כו
שער79) חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

בזהר); (דאיתא א פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו התשובה
בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכ� שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט,
סע"ב כב, ש� לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא ע"ג). ריש כב, ראה
.228 .204 .100 .96 .84 .3 ע' תרפ"ט המאמרי� ספר וראה ואיל�.

ובכ"מ. קסו. ע' תרח"�
תשע)80) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט.
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מהטבע. שלמעלה הוי' הוא דכחינו וזהו מהטבע. למע'
שמאמי� ישראל כל בלב הקבועה פשוטה האמונה והיא
בבטחו� ועוז כח הנותנת והיא ומאדו. נפשו לבו בכל בהוי'
בחסד חיי� מכלכל ית' הוא כי שבשמי� באבינו 81גמור

יצורי� הנבראי� כל על פרטית בהשגחה וז�82ומשגיח
כני� ביצי עד ראמי� מקרני קרובו83ומפרנס ע� וישראל .84

מהטבע. למעלה ואופ� בדר� פרטית בהשגחה מושגחי�
כאו"א85דזהו בלב הקבועה פשוטה האמונה בי� ההפרש

לחסידי שיש הנפשית האמונה להבדיל לבי� מישראל
אמונת� וכל הוי', בש� מאמיני� אינ� שה� אוה"ע.
גבי ג� הנה ולכ� אלקי�. דש� מדרי' בפרטי היא הנפשית

כתיב וכתיב86אבימל� האמי�. לא הוי' דבש� אלקי�. ש�
וקורא תהרג. צדיק ג� הגוי אד' ויאמר ד) כ (בראשית
לא ב) ה (שמות דכתיב בפרעה וכש"כ אדו�. בש� להקב"ה

וגו' ה' את בפרטי87ידעתי ורק הוי'. בש� מאמיני� שאינ�
דש� השגה. היא באמת הנה זו דאמונה אלקי�. דש� מדרי'

וכמ"ש לעולמות מקור הוא אלקי�88אלקי� ברא בראשית
וש� אלקי�. מש� הוא בפועל וההתהוות דהבריאה וגו'
ומושג מוב� גופא שמהעולמות מהעולמות, מושג אלקי�
ומחי' העול� את המהווה אלקי כח שיש גמורה בהשגה

הידוע וכהכלל ליש. מאי� א"ע.89אותו עושה הדבר דאי�
לעשות ומפליא מאי�. יש בריאה בדר� הוא וההתהוות

בגשמיות רוחניות בדר�90מקשר היא זו דהתקשרות .

למעלה היא עצמה שהטבע מוב� דבמילא מהטבע. למעלה
שלמעלה עני� עצמו הוא טבע זאיי� זאל עס אז ַָמהטבע,
ויו� יו� ובכל נוהג כמנהגו שעול� מה עצמו דזה מהטבע.
שישנו מכריח עצמו זהו במערב ושוקע במזרח זורח השמש
אור מפני וחש� חש� מפני אור הגולל ית' עול� 91בורא

פרטית בהשגחה עולמו את העול�92ומנהיג אומות וחסידי .
בהפרטי רק וזה לה�. שמושג במה רק היא הנפשית אמונת�
בהמדרי' אבל גופא. הטבע מ� שמושג אלקי' דש� מדרי'
למעלה הוא עצמו דהטבע והיינו אלקי� דש� עצמיי�
בש� מאמיני� שאינ� וכש"כ מאמיני�. אינ� בזה מהטבע,
למעלה הוא בעצ� וג� העולמות, מ� מושג שאינו הוי'

וכמא' ובאברה�93מהשגה כלל. ב� תפיסא מחשבה לית
דוקא.94כתיב הוי' בש� היא שלו שהאמונה בהוי' והאמי�

והיא שוי� ישראל כל שבזה שלנו הפשוטה האמונה וכמו"כ
מאבותינו לנו מצדבירושה אינה ואמונתינו הוי'. בש� היא

הוי' וזהו בהוי', שמאמיני� בעצ� הנשמה מצד כ"א ההשגה
וחיותינו. כחינו ית' הוא מהטבע שלמעלה שהוי' אלקינו

aeh dyre rxn xeq d''c

העמידה.81) תפלת
וש"נ.82) ואיל�. 120 ע' תרצ"ו המאמרי� ספר ראה
וש"נ.83) ב. קז, שבת
יד.84) קמח, תהלי�
ספר85) ואיל�. שמה ס"ע לקמ� .5 שבהערה המאמרי� ספרי ראה

ואיל�. 149 ע' תרצ"ז המאמרי�
ואיל�.86) ג כ, וירא
של"ה87) א. דרוש הפסח עני� הכוונות שער א. קצה, זח"א ראה

ח"ב תרל"ה המאמרי� ספר סע"ג. לה, אמור לקו"ת א. שט, וארא פ'

שצד. ע'
א.88) א, בראשית
הלבבות89) חובת פ"ב. א מאמר להרס"ג ודעות האמונות ראה

א. קה, ב. ז, להצ"צ החקירה ספר וראה פ"ו. ש� רפ"ה. א שער
ס"א.90) ס"ו או"ח רמ"א ראה
ערבית.91) בתפלת
ובכ"מ.92) פ"ב. תר"� ישראל שובה ד"ה ראה
א).93) (יז, בהקדמה תקו"ז
ו.94) טו, ל� ל�

•
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אלא‡. בכלים, עצמי אור מעניקים עצרת בשמיני

אותם. וישלפתוח ופינה צד וסגוריםמכל שהכליםחתומים

הרי והסגורים? החתומים הכלים את פותחים במה

כלומר, תורה. בשמחת בפשיטות שרוקדים ידי על זה

התורה תורה, שמחת שזה מפני תורה בשמחת רוקדים

התמימות ובכוח שמח, יתברך התורה נותן שמחה,

העצמי. האור נמצא שבהם החתומים הכלים את פותחים

בא1במדרש יחידה, בת לו שהיתה למלך "משל מובא:

וליטול לארצו לו לילך ביקש ונטלה, המלכים מן אחד

לפרוש היא, יחידית לך שנתתי בתי לו אמר לאשתו,

שהיא לפי יכול איני תטלה אל לך לומר יכול, איני ממנה

הולך, שאתה מקום שכל לי עשה טובה זו אלא אשתך,

להניח יכול שאיני אצלכם, שאדור לי עשה אחד קיטון

נתתי לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר "כך � בתי" את

אל לכם לומר יכול, איני הימנה לפרוש התורה, את לכם

בית הולכים, שאתם מקום בכל אלא יכול, איני תטלוה

בתוכו". שאדור לי עשו אחד

לפסוק דבר ופתח הקדמה מהווה זה לי2כל "ועשו

בתוכם". ושכנתי מקדש

הישן, הדור של אור המלא בחינוך שחונך יהודי כל

הילד ספג ל"חדר" שבכניסתו שמים, ירא מלמד אצל

ה הקטן, ובמוחו הקדושה, מהתורה מעשיות תמיםסיפורי

המשכן, המקדש, בית ציור התפתח הילד, של והטהור

א.1) פל"ג, רבה ח.2)שמות כה, שמות
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המעיל והציץ, המצנפת ותומים, האורים עם אהרן

שהילד וככל וכו' כו' ההוד וקרני רבנו משה והפעמונים,

את מרגיש � ויותר יותר הציור כוח בו התפתח בגר

האמור. במשל הגלומה מוגבלת והבלתי העשירה העדינות

ישראל·. ועם הקב"ה של יחידתו בתו היא התורה

כל � מלך בן הוא היחיד והבן שלו. היחיד הבן הוא

הם מלכים בני של3ישראל היחידה הבת את הלוקח �

ככתוב קהלת4הקב"ה, מורשה משה לנו צוה "תורה

הגמרא אומרת מאורסה.5יעקב", אלא מורשה תקרא אל

התורה, את שלקח ישראל, לעם אומר הקב"ה

לומר יכול, אינני ממנה לפרוש יחידתי, בתי היא התורה

ובכל גדולה טובה לי עשו יכול, איני � תטלוה אל לכם

אפרד לא אני שגם קטן חדר לי עשו היותכם, מקום

היחידה. מבתי

אינה זה, במאמר הגלומה והרצינות הרגש עשירות

מוסבר שהמאמר כפי במיוחד במלים, להתבטא ניתנת

החסידות. תורת באור ומואר

הבנה אלקי, שכל זהו אך וחכמה, שכל היא תורה

פעם לבין6אלקית. אנושי שכל שבין ההבדל על דובר

אלקי. שכל

כתוב תורה דרך7על את מאירה תורה אור", "ותורה

מלשון תורה הזה. בעולם לעבור האדם שעל החיים

בכל החיים בדרכי הדרך מורת היא התורה הוראה,

הדברים.

במילא השכל, של ה"בכן" שהיא מדה מחייב שכל כל

זה השכל. ערך לפי הוא מדה, כל "בכן", שכל מובן

המדות לבין האנושי השכל מן הבאות המדות בין ההבדל

באים אדם בני חוקי אלקי. שכל שהיא מהתורה הבאות

חיים. עושים האלקים חוקי ואילו מהחיים

האלקי השכל זהו אך אלקי, שכל אמנם היא תורה

המשל, של משמעותו זהו ממש. בהשגה לאדם שנמסר

היא תורה � יחידתו בתו היא שהתורה אומר הקב"ה

כל אין ממנה להיפרד אלקי, שכל הוא השכל אך � שכל

"לקחת" שלא לומר גםאפשרות, � אנושי בשכל אותה

אלא בהשגה, לבוא צריכה התורה שהרי אפשר, אי כן

לזכור צריכים התורה, לנותן מיוחד חדר לעשות צריכים

יתברך. ורצונו חכמתו היא שהתורה תמיד

לומר‚. האמצעי הרבי החל תקע"ט סליחות בשבת

"עטרת בספר שנדפס השנה" ראש ענין "להבין המאמר

ראש".

פעמיים בשבת אומר האמצעי הרבי היה כרגיל

כל אחת, בשבת פעמים שלש � קרובות ולעתים חסידות,

שבת באותה שעה. עד שעה רבעי שלשת במשך פעם

בראש נצבים, פרשת ובשבת תבוא, בפרשת שחלה סליחות

המאמר. כל את הרבי אמר � תק"פ תשובה ובשבת השנה

היּה כיפור שביום היה האמצעי הרבי אצל הסדר

אחרי בבוקר כיפור יום בערב פעמים, שלש חסידות

בהשכמה מתפללים היו כיפור יום בערב � שחרית תפלת

התפלה, לפני כיפור יום ולמחרת כיפור יום במוצאי �

שנדפס המאמר כל הרבי אמר אלו פעמים ובמשך

כיפור. יום שער ראש" ב"עטרת

בא ענין כל מאד, מבוארים האמצעי הרבי מאמרי

מאשר באריכות יותר זה היה ובדיבור ובהסבר, באריכות

בכתיבה.

חסידים, מאות החסידות. תורת חיה תקופה באותה

למדו האמצעיות, בשנותיהם ואנשים אברכים קשישים,

חסידות. של בהשכלה חיו גדולה, בשקידה חסידות

ר' את שהכיר לי, סיפר צאשניק אבא ר' החסיד

היה אפרים ר' הקשישות. בשנותיו מסמיליאן אפרים

בעל פתוח", "ראש הנדירים, הכשרון מבעלי אחד

עצום, העמקה בעל רחבה, השגה בעל גדול, המצאה

של פיו דרך שעבר רעיון מרגליות. מפיק ופה גדול תפסן

היה "עובד", היה כך על נוסף כפנינה. יצא אפרים ר'

בתפלה. יום בכל שעות כמה עסוק

התפלה„. אחרי בבוקר, עשר בשעה בקיץ אחת פעם

היו באריכות, מתפללים כשהיו עברו בדורות חסידים �

ובשעה בוקר לפנות חמש בשעה להתפלל מתחילים

לאכסניתו אפרים ר' הלך � התפלה אחרי היו תשע�עשר

במאמר ושאלוהו אברכים כמה פגשוהו משהו, לאכול

להם. ענה אפרים ור' בשבת, שנאמר החסידות

כשמישהו דרכו. כפי רק לענות היה יכול אפרים ר'

היו וחסידות נגלה � בחסידות והן בנגלה הן אותו שואל

וחסידות חסידות פי על הבין נגלה אחד, דבר אפרים ר' אצל

מסביר היה ובראשונה בראש הרי � נגלה פי על הבין

מבין, הוא אין אשר את ידע שהלז שאלתו, את לשואל

מסבי היה קושייתו, את לשואל מבהיר שהיה אתאחרי לו ר

קושיות. שום בלי לשואל ברור היה שהענין עד הענין,

אברכים כלפי אפרים לר' היו מיוחדות וחיבה אהבה

חסידות. דברי להבין שרצו

באים שהיו והתמימים הפשוטים החסידים

חסידות, לשמוע הרבי, את לראות לליובאוויטש

הרבי, שאמר החסידות את הבינו לא פשוטים וכיהודים

או מהתהלים, או מהתורה להם המוכר הפסוק את רק

או יעקב", "עין מאגדות אבות, מפרקי מוכר חז"ל מאמר

טז.3) תדא"ז רנה. רכג, כח, זח"ג ב. קיג, מציעא בבא א. סז, שבת

ד.4) לג, דברי�

ב.5) מט, פסחי�

תר"�.6) תורה שמחת שיחות

כג.7) ו, משלי
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המעיל והציץ, המצנפת ותומים, האורים עם אהרן

שהילד וככל וכו' כו' ההוד וקרני רבנו משה והפעמונים,

את מרגיש � ויותר יותר הציור כוח בו התפתח בגר

האמור. במשל הגלומה מוגבלת והבלתי העשירה העדינות

ישראל·. ועם הקב"ה של יחידתו בתו היא התורה

כל � מלך בן הוא היחיד והבן שלו. היחיד הבן הוא

הם מלכים בני של3ישראל היחידה הבת את הלוקח �

ככתוב קהלת4הקב"ה, מורשה משה לנו צוה "תורה

הגמרא אומרת מאורסה.5יעקב", אלא מורשה תקרא אל

התורה, את שלקח ישראל, לעם אומר הקב"ה

לומר יכול, אינני ממנה לפרוש יחידתי, בתי היא התורה

ובכל גדולה טובה לי עשו יכול, איני � תטלוה אל לכם

אפרד לא אני שגם קטן חדר לי עשו היותכם, מקום

היחידה. מבתי

אינה זה, במאמר הגלומה והרצינות הרגש עשירות

מוסבר שהמאמר כפי במיוחד במלים, להתבטא ניתנת

החסידות. תורת באור ומואר

הבנה אלקי, שכל זהו אך וחכמה, שכל היא תורה

פעם לבין6אלקית. אנושי שכל שבין ההבדל על דובר

אלקי. שכל

כתוב תורה דרך7על את מאירה תורה אור", "ותורה

מלשון תורה הזה. בעולם לעבור האדם שעל החיים

בכל החיים בדרכי הדרך מורת היא התורה הוראה,

הדברים.

במילא השכל, של ה"בכן" שהיא מדה מחייב שכל כל

זה השכל. ערך לפי הוא מדה, כל "בכן", שכל מובן

המדות לבין האנושי השכל מן הבאות המדות בין ההבדל

באים אדם בני חוקי אלקי. שכל שהיא מהתורה הבאות

חיים. עושים האלקים חוקי ואילו מהחיים

האלקי השכל זהו אך אלקי, שכל אמנם היא תורה

המשל, של משמעותו זהו ממש. בהשגה לאדם שנמסר

היא תורה � יחידתו בתו היא שהתורה אומר הקב"ה

כל אין ממנה להיפרד אלקי, שכל הוא השכל אך � שכל

"לקחת" שלא לומר גםאפשרות, � אנושי בשכל אותה

אלא בהשגה, לבוא צריכה התורה שהרי אפשר, אי כן

לזכור צריכים התורה, לנותן מיוחד חדר לעשות צריכים

יתברך. ורצונו חכמתו היא שהתורה תמיד

לומר‚. האמצעי הרבי החל תקע"ט סליחות בשבת

"עטרת בספר שנדפס השנה" ראש ענין "להבין המאמר

ראש".

פעמיים בשבת אומר האמצעי הרבי היה כרגיל

כל אחת, בשבת פעמים שלש � קרובות ולעתים חסידות,

שבת באותה שעה. עד שעה רבעי שלשת במשך פעם

בראש נצבים, פרשת ובשבת תבוא, בפרשת שחלה סליחות

המאמר. כל את הרבי אמר � תק"פ תשובה ובשבת השנה

היּה כיפור שביום היה האמצעי הרבי אצל הסדר

אחרי בבוקר כיפור יום בערב פעמים, שלש חסידות

בהשכמה מתפללים היו כיפור יום בערב � שחרית תפלת

התפלה, לפני כיפור יום ולמחרת כיפור יום במוצאי �

שנדפס המאמר כל הרבי אמר אלו פעמים ובמשך

כיפור. יום שער ראש" ב"עטרת

בא ענין כל מאד, מבוארים האמצעי הרבי מאמרי

מאשר באריכות יותר זה היה ובדיבור ובהסבר, באריכות

בכתיבה.

חסידים, מאות החסידות. תורת חיה תקופה באותה

למדו האמצעיות, בשנותיהם ואנשים אברכים קשישים,

חסידות. של בהשכלה חיו גדולה, בשקידה חסידות

ר' את שהכיר לי, סיפר צאשניק אבא ר' החסיד

היה אפרים ר' הקשישות. בשנותיו מסמיליאן אפרים

בעל פתוח", "ראש הנדירים, הכשרון מבעלי אחד

עצום, העמקה בעל רחבה, השגה בעל גדול, המצאה

של פיו דרך שעבר רעיון מרגליות. מפיק ופה גדול תפסן

היה "עובד", היה כך על נוסף כפנינה. יצא אפרים ר'

בתפלה. יום בכל שעות כמה עסוק

התפלה„. אחרי בבוקר, עשר בשעה בקיץ אחת פעם

היו באריכות, מתפללים כשהיו עברו בדורות חסידים �

ובשעה בוקר לפנות חמש בשעה להתפלל מתחילים

לאכסניתו אפרים ר' הלך � התפלה אחרי היו תשע�עשר

במאמר ושאלוהו אברכים כמה פגשוהו משהו, לאכול

להם. ענה אפרים ור' בשבת, שנאמר החסידות

כשמישהו דרכו. כפי רק לענות היה יכול אפרים ר'

היו וחסידות נגלה � בחסידות והן בנגלה הן אותו שואל

וחסידות חסידות פי על הבין נגלה אחד, דבר אפרים ר' אצל

מסביר היה ובראשונה בראש הרי � נגלה פי על הבין

מבין, הוא אין אשר את ידע שהלז שאלתו, את לשואל

מסבי היה קושייתו, את לשואל מבהיר שהיה אתאחרי לו ר

קושיות. שום בלי לשואל ברור היה שהענין עד הענין,

אברכים כלפי אפרים לר' היו מיוחדות וחיבה אהבה

חסידות. דברי להבין שרצו

באים שהיו והתמימים הפשוטים החסידים

חסידות, לשמוע הרבי, את לראות לליובאוויטש

הרבי, שאמר החסידות את הבינו לא פשוטים וכיהודים

או מהתהלים, או מהתורה להם המוכר הפסוק את רק

או יעקב", "עין מאגדות אבות, מפרקי מוכר חז"ל מאמר

טז.3) תדא"ז רנה. רכג, כח, זח"ג ב. קיג, מציעא בבא א. סז, שבת

ד.4) לג, דברי�

ב.5) מט, פסחי�
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חיו בהם ידעו, הם זאת מהרבי, ששמעו רגיל, משל

עצמם. את שימחו ובאלה

בריקוד עצמם משליכים היו אלה, פשוטים חסידים

והיו חסידות, אמירת אחרי רוקדים שהיו ההתלהבות

החסידים כמו הקדושה, הדביקות בשלהבת שבויים

חסידים שכן והעובדים, המשכילים ביותר, הגדולים

ובמאמרי בפסוקים חיות הרגישו אלה, ופשוטים תמימים

במה המשכילים גדולי כמו להם, מוכרים שהיו רז"ל

הבינו. שהם

לבעל שהיתה והעמוקה הפנימית הרוח נפילת את

יהודים כלפי מסמיליאן אפרים ר' הגדול הכשרונות

שאמר השכל מהמוסר לראות יש אלה, פשוטים חסידים

מצאשניק: אבא לר' אפרים ר'

והלואי בחסידות יגיעה של שנים מיובל "יותר

חיות באותה נקלטת היתה חסידית השגה או והשכלה

אצלו". נקלטת אליהו ב"ר חיים של שה"חסידות" כפי

קרופקע,‰. בעיירה עגלון היה אליהו ב"ר חיים ר'

שנה כל נוסע היה שנה מחמשים למעלה שבמשך

טובות מדות בעל אך פשוט, יהודי היה לליובאוויטש.

במאמרי מהרבי ששמע רז"ל ומאמר פסוק כל גדול.

את לומד היה חסידות, בבחינת אצלו היו החסידות,

עליו, וחוזר בעברי�טייטש חז"ל מאמר את או הפסוק

חוזר היה לליובאוויטש שוב לבואו עד השנה כל ובמשך

בליובאוויטש. ששמע ה"מאמרים" על

בתור התחייבותו את מרגיש היה אליהו ב"ר חיים ר'

כפי שלו ב"מאמרים" נוהג שהיה על שנוסף חסיד,

היה שלהם, במאמרים המשכילים החסידים שנוהגים

ובישבו בביתו בהיותו תמיד, שלו המאמרים על חוזר

יהודים מאסף היה � בדרך בהיותו העגלון במושב

הרבי אצל ראה אשר את להם ומספר גילו בני פשוטים

מדבר היה ששמע. החסידות בפניהם וחוזר בליובאוויטש

חזרת ואחרי מנגן, בעל קצת היה גדולה, בהתלהבות

חבריו. עם בריקוד ויוצא ניגון מנגן היה החסידות

בהיותו העגלון אליהו ב"ר חיים ר' נוהג היה כך

כשהיה בדרך בהיותו נוהג היה וכך קרופקע, בעיירתו

בבואו נוהג היה וכך לארשע, עד שבדרך בפונדקים עוצר

לארשע.

ר' החסיד מקנא זה, פשוט חסיד ביהודי זה, בעגלון

ונופל הכשרונות, ובעל הגדול והעובד המשכיל אפרים,

ב"ר חיים ר' של והתמימה הפשוטה עבודתו לנוכח ברוחו

העגלון. אליהו

תוכחה, דברי לעצמו משמיע הגדול הכשרון בעל

לידי ומגיע השכל, דל העני מהעגלון מוסר�השכל לומד

מחכמתו, מרובים מעשיו דל�השכל עגלה שבעל מסקנה

ממעשיו. מרובה חכמתו � המשכיל ואילו

ארבעים זה היה זה סיפור לי סיפר אבא ר' כשהחסיד

אך אפרים. ר' מהחסיד הדברים שמע שהוא אחרי שנה

משולהב אבא ר' היה סיפורו את שסיפר בשעה

רוחו שברון על כשנזכר דמעות נראו ובעיניו מהתרגשות

אתו. שדיבר בשעה אפרים ר' של

d"vxz ,dxez zgny
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רפ"א תמוז י"ט ב"ה.

הקדוש, דגל תחת חוסה הוא באשר איש כל אמנ� [. . .]

ג� שקלי�, איזה בהרמת באלה רק לא יכונה חסיד בש� אשר

גזעו אל לבבו, במוהרי חובו לשל� יושכל נכוני�, בסכומי�

איש כל הי' אחת לי אדרבה מי את ידעתי לא מחצבתו, וצור

דר� באיזה יהי' ד', לתורת יגביל ומוחו ח� לבו אשר ישראל

הנרצה, וברגש לב בתו� האמירה, ישראל מל� מזמירת שיהי'

ביותר העמוק ועני� בש"ס, חמורה היותר סוגיא לימוד עד

את לא אמר�, אחד ואל ניתנו, אחת מרועה כא' כול� בדא"ח,

יתכנוה, בתבונותינו ולא דורש האלקי� והשגותינו חכמתנו

הול� תו� ולב נפש, שפיכת על להתענג יואיל כי עלה, ית' ברצונו

ית', מצותיו ובקיימו לומדי� בהחזיקו תורתו בלמדו מישרי�,

וכ� בעצמ�, ההווי� בחיי� בפועל שמביאי� אלו ה� והחסידי�

עתי� בקביעות הטובי�, מהדברי� ידעו אשר את בזולתו ג�

רעי� בשיחות ובש"ק, בחול ברבי� בשיעורי� לתורה,

כ"ק הוד דרישת היא וזאת הלבבות, מקירוב האהובי�,

באגרתו מפורש כתוב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

והכי היקר הנעלה תלמידנו עמ� את� והנה מכבר, הדפוסה

ליסד יכולי� הי' העיר יושבי בעזרת אשר אלי' אברה� ר' נכבד

בגו"ר. במושבות� אור יהי' ואז ובנגלה בדא"ח לימוד שיעורי

[aqw 'nr '` jxk ,v"iixden w"b`]
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‰‡Ï‰.(Ê)הכהני�: ÌÈ�·‡‰ ÂÈ‰Âבגלגל

זה: ‡·�ÌÈ.(Ë)לזכרו� ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘Âאחרות
הירד�: בתו� יהושע ÏÎ(È)הקי� ÌÂ˙ „Ú

סוטה‰„·¯. במסכת ששנינו א)כמו עוד�(לד
עוברי� את� למה דעו יהושע לה� אמר בירד�
יושבי כל את שתורישו מנת על הירד�, את

cec zcevn
(‚).Ô„¯È‰ ÍÂ˙Óאחר הירד� קצה אל לחזור לה� צוה

ממנו: מוכ�ÓÓˆ·.שיצאו נצבי� שהכהני� ממקו�
תחתיה�: אשר האבני� ולקחו רגליה� נשאו כי ‰ÔÈÎ.(„)ומתוק�, כנוח‡˘¯ מיד אשר לראות לארו�, קרוב לעמוד

למעלה שכתוב כמו המי�, יכרתו הכהני� יג)רגלי ‰Ô„¯È.(‰)(ג ÍÂ˙ Ï‡כאמור ממנו, יצאו כבר א)כי ‡Â˙.(Â)(פסוק
לזכרו�: זמ�:ÁÓ¯.סימ� לאחר לומר, ÂÎÂ'.(Ë)רצה ÌÈ˙˘Â�אחרי היו ב):אלו לה .(סוטה ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú,לומר רצה

הנביאי�: בדברי גדול כלל והוא הזה, היו� עד אומר בזמנו, הזה הפסוק קורא כל כי עול�, ‰ÌÚ.(È)עד Ï‡ ¯·„Ï
לברכה זכרונ� רבותינו א)אמרו לד בחרבה(סוטה הירד� את עוברי� שאת� דעו לאמר, הע� אל לדבר לו צוה שהש�

משה: לו צוה בעצמו ההוא והדבר האר�, יושבי כל לגרש מנת עבר�:Â¯‰ÓÈÂ.על עד שעמד הארו�, כבוד בעבור

oeiv zcevn
(‰)ÂÓÈ¯‰Â:והגביהו .(Ë)˙Á˙:�במקו .



פי

c ryedickÎ`

ãàòLBäé-ìà äåäé øîàiå ô ïcøiä-úà øBáòì éBbä-ìë enz-øLàk éäéå©§¦Æ©£¤©´¨©½©£−¤©©§¥®©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤§ª−©
:øîàìá:èáMî ãçà-Léà ãçà-Léà íéLðà øùò íéðL íòä-ïî íëì eç÷ ¥«Ÿ§³¨¤Æ¦¨½̈§¥¬¨−̈Ÿ£¨¦®¦«¤¨¬¦«¤−̈¦¨«¤

âïéëä íéðäkä éìâø ávnî ïcøiä CBzî äfî íëì-eàN øîàì íúBà eeöå§©´¨»¥Ÿ¼§«¨¤̧¦¤¹¦´©©§¥À¦©©Æ©§¥´©Ÿ£¦½¨¦−
zçpäå íënò íúBà ízøáòäå íéðáà äøNò-íézLïBìna íúBà í §¥¤§¥´£¨¦®§©«£©§¤³¨Æ¦¨¤½§¦©§¤´½̈©¨¾

:äìélä Bá eðéìz-øLàãïéëä øLà Léà øNòä íéðL-ìà òLBäé àø÷iå £¤¨¦¬−©¨«§¨©¦§¨´§ªÀ©¤§¥³¤«¨¨Æ¦½£¤¬¥¦−
:èáMî ãçà-Léà ãçà-Léà ìàøNé éðaîäéðôì eøáò òLBäé íäì øîàiå ¦§¥´¦§¨¥®¦«¤¨¬¦«¤¨−¦¨«¤©³Ÿ¤¨¤Æ§ª½©Â¦§¦§¥̧

BîëL-ìò úçà ïáà Léà íëì eîéøäå ïcøiä CBz-ìà íëéäìà äåäé ïBøà£¯§Ÿ̈²¡«Ÿ¥¤−¤´©©§¥®§¨¦¸¨¤¹¦´¤³¤©©Æ©¦§½
:ìàøNé-éðá éèáL øtñîìåïeìàLé-ék íëaø÷a úBà úàæ äéäz ïòîì §¦§©−¦§¥¬§¥¦§¨¥«§©À©¦«§¤²¬Ÿ−§¦§§¤®¦«¦§¨¸

:íëì älàä íéðáàä äî øîàì øçî íëéðaæeúøëð øLà íäì ízøîàå §¥¤³¨¨Æ¥½Ÿ¨²¨£¨¦¬¨¥−¤¨¤«©£©§¤´¨¤À£¤̧¦§§¹
eéäå ïcøiä éî eúøëð ïcøia Bøáòa äåäé-úéøa ïBøà éðtî ïcøiä éîéî¥¥³©©§¥Æ¦§¥Æ£´§¦§Ÿ̈½§¨§Æ©©§¥½¦§§−¥´©©§¥®Â§¨

:íìBò-ãò ìàøNé éðáì ïBøkæì älàä íéðáàäçøLàk ìàøNé-éða ïë-eNòiå ¨£¨¦̧¨¥¯¤§¦¨²¦§¥¬¦§¨¥−©¨«©©£¥´§¥¦§¨¥»©£¤´
äåäé øac øLàk ïcøiä CBzî íéðáà äøNò-ézL eàNiå òLBäé äeö¦¨´§ª©¼©¦§¿§¥«¤§¥¸£¨¦¹¦´©©§¥À©£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ
:íL íeçpiå ïBìnä-ìà ínò íeøáòiå ìàøNé-éðá éèáL øtñîì òLBäé-ìà¤§ª½©§¦§©−¦§¥´§¥«¦§¨¥®©©£¦³¦¨Æ¤©¨½©©¦−¨«

èíéðäkä éìâø ávî úçz ïcøiä CBúa òLBäé íé÷ä íéðáà äøNò íézLe§¥¯¤§¥´£¨¦À¥¦´§ª©»§´©©§¥¼©À©©©Æ©§¥´©Ÿ£¦½
:äfä íBiä ãò íL eéäiå úéøaä ïBøà éàNðéíéãîò ïBøàä éàNð íéðäkäå Ÿ§¥−£´©§¦®©¦´§½̈©−©¬©¤«§©Ÿ£¦ºŸ§¥´¨¨ÀŸ§¦»

íòä-ìà øaãì òLBäé-úà äåäé äeö-øLà øácä-ìk íz-ãò ïcøiä CBúa§´©©§¥¼©´Ÿ¨«Â©¨¨£¤¦¨̧§Ÿ̈¬¤§ªÆ©Æ§©¥´¤¨½̈
i"yx

(·).ÌÈ˘�‡ ¯˘Ú ÌÈ�˘למעלה שנזכרי� ה�
נכוני�: ÌÎÓÚ.(‚)להיות Ì˙Â‡ Ì˙¯·Ú‰Â
משה כז)כמצות בהר(דברי� מזבח לה� לבנות

התור דברי את עליה� ולכתוב ובועיבל ה,
המזבח את בה� ובנו עיבל הר אל באו ביו�
וקפלו ושתו, ואכלו ושלמי�, עולות והעלו

בגלגל: ולנו ובאו ‡¯ÔÂ(‰)אות� È�ÙÏ Â¯·Ú

.'Â‚Âלפני עד ועברו בירד� עתה הכנסו
‰‡Ï‰.(Ê)הכהני�: ÌÈ�·‡‰ ÂÈ‰Âבגלגל

זה: ‡·�ÌÈ.(Ë)לזכרו� ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘Âאחרות
הירד�: בתו� יהושע ÏÎ(È)הקי� ÌÂ˙ „Ú

סוטה‰„·¯. במסכת ששנינו א)כמו עוד�(לד
עוברי� את� למה דעו יהושע לה� אמר בירד�
יושבי כל את שתורישו מנת על הירד�, את

cec zcevn
(‚).Ô„¯È‰ ÍÂ˙Óאחר הירד� קצה אל לחזור לה� צוה

ממנו: מוכ�ÓÓˆ·.שיצאו נצבי� שהכהני� ממקו�
תחתיה�: אשר האבני� ולקחו רגליה� נשאו כי ‰ÔÈÎ.(„)ומתוק�, כנוח‡˘¯ מיד אשר לראות לארו�, קרוב לעמוד

למעלה שכתוב כמו המי�, יכרתו הכהני� יג)רגלי ‰Ô„¯È.(‰)(ג ÍÂ˙ Ï‡כאמור ממנו, יצאו כבר א)כי ‡Â˙.(Â)(פסוק
לזכרו�: זמ�:ÁÓ¯.סימ� לאחר לומר, ÂÎÂ'.(Ë)רצה ÌÈ˙˘Â�אחרי היו ב):אלו לה .(סוטה ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú,לומר רצה

הנביאי�: בדברי גדול כלל והוא הזה, היו� עד אומר בזמנו, הזה הפסוק קורא כל כי עול�, ‰ÌÚ.(È)עד Ï‡ ¯·„Ï
לברכה זכרונ� רבותינו א)אמרו לד בחרבה(סוטה הירד� את עוברי� שאת� דעו לאמר, הע� אל לדבר לו צוה שהש�

משה: לו צוה בעצמו ההוא והדבר האר�, יושבי כל לגרש מנת עבר�:Â¯‰ÓÈÂ.על עד שעמד הארו�, כבוד בעבור

oeiv zcevn
(‰)ÂÓÈ¯‰Â:והגביהו .(Ë)˙Á˙:�במקו .



cפב ryedi

:eøáòiå íòä eøäîéå òLBäé-úà äLî äeö-øLà ìëkàéíz-øLàk éäéå §²Ÿ£¤¦¨¬¤−¤§ª®©©§©£¬¨−̈©©«£«Ÿ©§¦²©«£¤©¬
:íòä éðôì íéðäkäå äåäé-ïBøà øáòiå øBáòì íòä-ìkáéïáeàø-éða eøáòiå ¨¨−̈©«£®©©£¯Ÿ£§Ÿ̈¬§©Ÿ£¦−¦§¥¬¨¨«Â©©©§§¥§¥̧

äMðîä èáL éöçå ãâ-éðáeíäéìà øac øLàk ìàøNé éða éðôì íéLîç §¥¹̈©£¦̧¥³¤©«§©¤Æ£ª¦½¦§¥−§¥´¦§¨¥®©£¤²¦¤¬£¥¤−
:äLîâéúBáøò ìà äîçìnì äåäé éðôì eøáò àávä éöeìç óìà íéòaøàk ¤«§©§¨¦¬¤−¤£¥´©¨¨®¨§º¦§¥³§Ÿ̈Æ©¦§¨½̈¤−©«§¬
:BçéøéãéBúà eàøiå ìàøNé-ìk éðéòa òLBäé-úà äåäé ìcb àeää íBia §¦«©´©À¦©³§Ÿ̈Æ¤§ª½©§¥¥−¨¦§¨¥®©¦«§´Ÿ½

:åéiç éîé-ìk äLî-úà eàøé øLàkåè:øîàì òLBäé-ìà äåäé øîàiåæèäeö ©£¤²¨§¬¤¤−¨§¥¬©¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈¬¤§ª−©¥«Ÿ©¥Æ
:ïcøiä-ïî eìòéå úeãòä ïBøà éàNð íéðäkä-úàæéíéðäkä-úà òLBäé åöéå ¤©´Ÿ£¦½Ÿ§¥−£´¨¥®§©£−¦©©§¥«©§©´§ª½©¤©Ÿ£¦−

:ïcøiä-ïî eìò øîàìçééäéå)áéúëúBìòk(ïBøà éàNð íéðäkä úBìòa ¥®Ÿ£−¦©©§¥«Â©§¦©£¸©£¸©Ÿ£¦¹Ÿ§¥̧£³
eáLiå äáøçä ìà íéðäkä éìâø úBtk e÷zð ïcøiä CBzî äåäé-úéøa§¦§Ÿ̈Æ¦´©©§¥½¦§À©Æ©§¥´©Ÿ£¦½¤−¤¨¨¨®©¨ª³

ìL-ìBîúë eëìiå íîB÷îì ïcøiä-éî:åéúBãb-ìk-ìò íBLèéeìò íòäå ¥«©©§¥Æ¦§½̈©¥§¬¦§¦§−©¨§¨«§¨À̈¨Æ
:Bçéøé çøæî äö÷a ìbìba eðçiå ïBLàøä Lãçì øBùòa ïcøiä-ïîëúàå ¦©©§¥½¤¨−Ÿ©´Ÿ¤¨¦®©©«£Æ©¦§½̈¦§¥−¦§©¬§¦«§¥Á

:ìbìba òLBäé íé÷ä ïcøiä-ïî eç÷ì øLà älàä íéðáàä äøNò íézL§¥̧¤§¥³¨«£¨¦Æ¨¥½¤£¤¬¨§−¦©©§¥®¥¦¬§ª−©©¦§¨«
àëøîàì íúBáà-úà øçî íëéða ïeìàLé øLà øîàì ìàøNé éða-ìà øîàiå©²Ÿ¤¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ£¤Á¦§¨¸§¥¤³¨¨Æ¤£¨´¥½Ÿ

:älàä íéðáàä äîáëìàøNé øáò äLaia øîàì íëéða-úà ízòãBäå ¨−¨£¨¦¬¨¥«¤§©§¤−¤§¥¤´¥®Ÿ©©¨¨Æ¨©´¦§¨¥½
:äfä ïcøiä-úàâëíëéðtî ïcøiä éî-úà íëéäìà äåäé LéáBä-øLà ¤©©§¥−©¤«£¤¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¤¹¤¥¯©©§¥²¦§¥¤−

i"yx

כו': ‰ÌÚ(È‡)האר� ÏÎ Ì˙ ¯˘‡Î È‰ÈÂ
.'Â‚Â ÔÂ¯‡ ¯·ÚÈÂ ¯Â·ÚÏשעברו כדר� לא

נתקו בעני� למטה שמפורש כמו אלא האחרי�,
על החרבה, אל לאחוריה� הכהני� רגלי כפות
וחזרו אצלה, עומדי� שהיו בה שנכנסו השפה
נמצא שלשו�, כתמול ליל� לאחוריה� המי�
זה, מצד ישראל וכל זה, מצד ונושאיו ארו�

ועבר: נושאיו את הארו� ‰ÌÚ.נשא È�ÙÏ
הע�: ‰ÌÈ�‰Î.(ÊË)לעיני ˙‡ ‰Âˆפירש כא�

ה' ארו� עבר היא� למעלה, האמור את הכתוב
וגו': הע� לפני ‰Ô„¯È.והכהני� ÔÓ ÂÏÚÈÂ

למדנו 'ויעלו', אלא כא�, כתיב אי� 'ויעברו'

ואי עלו, אצלה עומדי� שהיו השפה שעל
הירד� שפת אצל עומדי� שהיו לומר אפשר

למעלה נאמר שהרי טו)שבמערב, נטבלו(ג :
ויעמדו נאמר וש� המי�, בקצה הכהני� רגלי

עוברי�: ישראל וכל ÂÙÎ˙(ÁÈ)הכהני� Â˜˙�
.ÌÈ�‰Î‰ ÈÏ‚¯,�שאצל החרבה אל המי� מ�

זה, מצד ארו� נמצא למקומ�, המי� וישובו
ועבר. נושאיו את ארו� נשא זה, מצד וישראל

עוזא נענש זה דבר זועל ו ב כשאחז)(שמואל
שכ�: כל לא עצמו נשא, נושאיו בארו�,

(Î).Ï‚Ï‚· Ú˘Â‰È ÌÈ˜‰לנו אשר המלו� הוא
הלילה: בו

cec zcevn
(‡È).'‰ ÔÂ¯‡ ¯Â·ÚÈÂ�להכהני יהושע שצוה אחר

למטה שכתוב כמו הירד�, מ� ו)לעלות הארו�(ג עבר אז
הע�: לפני ‰'.(È‚)ללכת È�ÙÏבשליחותו לומר, רצה

מקו�: של

oeiv zcevn
(‚È)ÈˆÂÏÁכמו מזוי�, יח). ג תעברו:(דברי� חלוצי�

˙Â·¯Ú:מדבר כמו ענינו .(ÁÈ)Â˜˙�וסרו נעתקו .

ממקומ�:

c minid ixac

eðéðtî LéáBä-øLà óeñ-íéì íëéäìà äåäé äNò øLàk íëøáò-ãò©«¨§§¤®©£¤´¨¨Á§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥¤¯§©²£¤¦¬¦¨¥−
:eðøáò-ãòãëïòîì àéä ä÷æç ék äåäé ãé-úà õøàä énò-ìk úòc ïòîì ©¨§¥«Â§©©©¹©¨©¥³¨Æ̈¤Æ¤©´§Ÿ̈½¦¬£¨−̈¦®§©¯©

:íéîiä-ìk íëéäìà äåäé-úà íúàøé§¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥¤−¨©¨¦«
cec zcevn

(„Î).Ì˙‡¯È ÔÚÓÏ:�רבי וכמוהו הוי"ו, ותחסר יראת�, ולמע� כמו

c ` minid ixacbnÎ`

ãà:ìáBLå øeçå éîøëå ïBøöç õøt äãeäé éðaáãéìBä ìáBL-ïá äéàøe §¥−§¨®¤¤̄¤§²§©§¦−§¬§¨«§¨¨³¤¨Æ¦´
:éúòøvä úBçtLî älà ãäì-úàå éîeçà-úà ãéìä úçéå úçé-úàâälàå ¤©½©§©©´Ÿ¦½¤£©−§¤¨®©¥−¤¦§§¬©¨«§¨¦«§¥Æ¤Æ

:éðBtììöä íúBçà íLå Laãéå àîLéå ìàòøæé íèéò éáàãéáà ìàeðôe £¦´¥½̈¦§§¤¬§¦§−̈§¦§¨®§¥¬£−̈©§¤§«¦§¥Æ£¦´
:íçì úéa éáà äúøôà øBëa øeç-éðá älà äLeç éáà øæòå øãâ§½Ÿ§¥−¤£¦´¨®¥³¤§¥Æ§´¤§½̈¨£¦−¥¬¨«¤

ä:äøòðå äàìç íéLð ézL eéä òB÷ú éáà øeçLàìeåäøòð Bì ãìzå §©§Æ£¦´§½©¨−§¥´¨¦®¤§−̈§©£¨«©¥̧¤³©£¨Æ
:äøòð éða älà éøzLçàä-úàå éðîéz-úàå øôç-úàå ífçà-úàæéðáe ¤£ª¨´§¤¥½¤§¤¥§¦−§¤¨£©§¨¦®¥−¤§¥¬©£¨«§¥−

úøö äàìç)áéúëøçöé(:ïðúàå øçöåçäáávä-úàå áeðò-úà ãéìBä õB÷å ¤§¨®¤¬¤§−Ÿ©§−Ÿ©§¤§¨«§´¦½¤¨−§¤©Ÿ¥¨®
:íeøä-ïa ìçøçà úBçtLîeèBîL äàø÷ Bnàå åéçàî ãaëð õaòé éäéå ¦§§¬£©§¥−¤¨«©§¦´©§¥½¦§−̈¥¤¨®§¦À¨§¨̧§³
:áöòa ézãìé ék øîàì õaòééCøa-íà øîàì ìàøNé éäìàì õaòé àø÷iå ©§¥Æ¥½Ÿ¦¬¨©−§¦§«Ÿ¤©¦§¨´Â©§¥¥Ÿ¥̧¦§¨¥¹¥ÀŸ¦¨¥¸

àáiå éaöò ézìáì äòøn úéùòå énò Eãé äúéäå éìeáb-úà úéaøäå éðëøáz§¨£¥¹¦§¦§¦³¨¤§¦Æ§¨§¨³¨§Æ¦¦½§¨¦¬Ÿ¨¥¨¨−§¦§¦´¨§¦®©¨¥¬
i"yx

(·).‰È‡¯Âפי על א� הזה היחס מנהג כ�
קחשיב דורות דורות כי ראיה עדיי� הזכיר שלא
הוליד, וקו� ואתנ� וצחר צרת חלאה בני וכ�
בניו: את ומזכיר קו� הזכיר לא ועדיי�

(‰).ÌÈ˘� È˙˘ ÂÈ‰ ÚÂ˜˙ È·‡ ¯ÂÁ˘‡ÏÂ
את לו ותלד אביה חצרו� ואשת למעלה מוסב
עתה: עד יחס לא כי תקוע אבי אשחור

(Ë)È˙„ÏÈ ÈÎ ¯Ó‡Ï ı·ÚÈ ÂÓ˘ ‰‡¯˜ ÂÓ‡Â

.·ˆÚ·אוני ב� ודוגמתו יעב� שמו (ס"אוכינה

בנימי�) לו קרא ל"ה)ואביו È·¯‰Â˙(È):(בראשית
.ÈÏÂ·‚ È˘ÚÂ˙בנחלות:‡˙ ÈÓÚ Í„È ‰˙È‰Â

.‰Ú¯Óלבלתי מרעה ותצילני עמי תהיה א�
והוא ועצב וצער נזק שו� לי יארע שלא עצבי
שאל. אשר את אלהי� ויבא שנדר. מה נדר
כשפוסקי� ראיה מביאי� ומכא� נדרו ושל�

אלא(בצבור)צדקה נודרי� שאי� מה בעבור

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‰„Â‰È È�·יהודה ב� פר� וה� בניו ובני מבניו מי שוב מזכיר קצרה ובדר� יהודה בני יחוס להשלי� בא

חור: ב� כלב ב� ושובל חצרו� ב� כלב ב� וחור יהודה ב� זרח ב� זמרי ב� וכרמי בנו הרואהÈ‡¯Â‰.(·)וחצרו� הוא
למעלה: ‰ˆ¯È˙Ú.האמור ˙ÂÁÙ˘Ó ‰Ï‡:שובל מבני שיצאו למעלה שלאחריוÏ‡Â‰.(‚)האמור המקרא על מוסב

וכו': יזרעאל עיט� אבי וה� בניו היו אלה ג� הנה למעלה הנזכרי� חור בני מלבד ואמר וכו' חור בני אלה שאמר
(„).ÌÁÏ ˙È· È·‡ואבי לח� בית אבי של אבי וכאומר בנו ב� מ"ש ונקרא לח� בית אבי הי' בנו כלב ב� שלמא

כאב: הוא חצרו�:ÂÁ˘‡ÏÂ¯.(‰)האב ב� שהיה למעלה הנזכר למעלהıÂ˜Â.(Á)הוא מהנזכרי� אחד הוא אולי
יצא: וממי הי' מי לפני� יזכרו לא אשר הספר בזה נמצא אשר כמוהו ברבי� נאמר וכ� השמות בב' נקרא והיה

(Ë).ı·ÚÈ È‰ÈÂ:הוא מי לפני� שמו נזכר לא הוא ·Úˆ·.ג� È˙„ÏÈ�ולזכרו מה עצבו� לה היה אותו ילדה כאשר
לשמחה: העצב שיהפ� תאמר כאלו מעצב אותיות בהפו� יעב� בנה את ‚·ÈÏÂ.(È)קראה ˙‡ ˙È·¯‰Âנחלתי להיות



פג c minid ixac

eðéðtî LéáBä-øLà óeñ-íéì íëéäìà äåäé äNò øLàk íëøáò-ãò©«¨§§¤®©£¤´¨¨Á§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥¤¯§©²£¤¦¬¦¨¥−
:eðøáò-ãòãëïòîì àéä ä÷æç ék äåäé ãé-úà õøàä énò-ìk úòc ïòîì ©¨§¥«Â§©©©¹©¨©¥³¨Æ̈¤Æ¤©´§Ÿ̈½¦¬£¨−̈¦®§©¯©

:íéîiä-ìk íëéäìà äåäé-úà íúàøé§¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥¤−¨©¨¦«
cec zcevn

(„Î).Ì˙‡¯È ÔÚÓÏ:�רבי וכמוהו הוי"ו, ותחסר יראת�, ולמע� כמו

c ` minid ixacbnÎ`

ãà:ìáBLå øeçå éîøëå ïBøöç õøt äãeäé éðaáãéìBä ìáBL-ïá äéàøe §¥−§¨®¤¤̄¤§²§©§¦−§¬§¨«§¨¨³¤¨Æ¦´
:éúòøvä úBçtLî älà ãäì-úàå éîeçà-úà ãéìä úçéå úçé-úàâälàå ¤©½©§©©´Ÿ¦½¤£©−§¤¨®©¥−¤¦§§¬©¨«§¨¦«§¥Æ¤Æ

:éðBtììöä íúBçà íLå Laãéå àîLéå ìàòøæé íèéò éáàãéáà ìàeðôe £¦´¥½̈¦§§¤¬§¦§−̈§¦§¨®§¥¬£−̈©§¤§«¦§¥Æ£¦´
:íçì úéa éáà äúøôà øBëa øeç-éðá älà äLeç éáà øæòå øãâ§½Ÿ§¥−¤£¦´¨®¥³¤§¥Æ§´¤§½̈¨£¦−¥¬¨«¤

ä:äøòðå äàìç íéLð ézL eéä òB÷ú éáà øeçLàìeåäøòð Bì ãìzå §©§Æ£¦´§½©¨−§¥´¨¦®¤§−̈§©£¨«©¥̧¤³©£¨Æ
:äøòð éða älà éøzLçàä-úàå éðîéz-úàå øôç-úàå ífçà-úàæéðáe ¤£ª¨´§¤¥½¤§¤¥§¦−§¤¨£©§¨¦®¥−¤§¥¬©£¨«§¥−

úøö äàìç)áéúëøçöé(:ïðúàå øçöåçäáávä-úàå áeðò-úà ãéìBä õB÷å ¤§¨®¤¬¤§−Ÿ©§−Ÿ©§¤§¨«§´¦½¤¨−§¤©Ÿ¥¨®
:íeøä-ïa ìçøçà úBçtLîeèBîL äàø÷ Bnàå åéçàî ãaëð õaòé éäéå ¦§§¬£©§¥−¤¨«©§¦´©§¥½¦§−̈¥¤¨®§¦À¨§¨̧§³
:áöòa ézãìé ék øîàì õaòééCøa-íà øîàì ìàøNé éäìàì õaòé àø÷iå ©§¥Æ¥½Ÿ¦¬¨©−§¦§«Ÿ¤©¦§¨´Â©§¥¥Ÿ¥̧¦§¨¥¹¥ÀŸ¦¨¥¸

àáiå éaöò ézìáì äòøn úéùòå énò Eãé äúéäå éìeáb-úà úéaøäå éðëøáz§¨£¥¹¦§¦§¦³¨¤§¦Æ§¨§¨³¨§Æ¦¦½§¨¦¬Ÿ¨¥¨¨−§¦§¦´¨§¦®©¨¥¬
i"yx

(·).‰È‡¯Âפי על א� הזה היחס מנהג כ�
קחשיב דורות דורות כי ראיה עדיי� הזכיר שלא
הוליד, וקו� ואתנ� וצחר צרת חלאה בני וכ�
בניו: את ומזכיר קו� הזכיר לא ועדיי�

(‰).ÌÈ˘� È˙˘ ÂÈ‰ ÚÂ˜˙ È·‡ ¯ÂÁ˘‡ÏÂ
את לו ותלד אביה חצרו� ואשת למעלה מוסב
עתה: עד יחס לא כי תקוע אבי אשחור

(Ë)È˙„ÏÈ ÈÎ ¯Ó‡Ï ı·ÚÈ ÂÓ˘ ‰‡¯˜ ÂÓ‡Â

.·ˆÚ·אוני ב� ודוגמתו יעב� שמו (ס"אוכינה

בנימי�) לו קרא ל"ה)ואביו È·¯‰Â˙(È):(בראשית
.ÈÏÂ·‚ È˘ÚÂ˙בנחלות:‡˙ ÈÓÚ Í„È ‰˙È‰Â

.‰Ú¯Óלבלתי מרעה ותצילני עמי תהיה א�
והוא ועצב וצער נזק שו� לי יארע שלא עצבי
שאל. אשר את אלהי� ויבא שנדר. מה נדר
כשפוסקי� ראיה מביאי� ומכא� נדרו ושל�

אלא(בצבור)צדקה נודרי� שאי� מה בעבור

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‰„Â‰È È�·יהודה ב� פר� וה� בניו ובני מבניו מי שוב מזכיר קצרה ובדר� יהודה בני יחוס להשלי� בא

חור: ב� כלב ב� ושובל חצרו� ב� כלב ב� וחור יהודה ב� זרח ב� זמרי ב� וכרמי בנו הרואהÈ‡¯Â‰.(·)וחצרו� הוא
למעלה: ‰ˆ¯È˙Ú.האמור ˙ÂÁÙ˘Ó ‰Ï‡:שובל מבני שיצאו למעלה שלאחריוÏ‡Â‰.(‚)האמור המקרא על מוסב

וכו': יזרעאל עיט� אבי וה� בניו היו אלה ג� הנה למעלה הנזכרי� חור בני מלבד ואמר וכו' חור בני אלה שאמר
(„).ÌÁÏ ˙È· È·‡ואבי לח� בית אבי של אבי וכאומר בנו ב� מ"ש ונקרא לח� בית אבי הי' בנו כלב ב� שלמא

כאב: הוא חצרו�:ÂÁ˘‡ÏÂ¯.(‰)האב ב� שהיה למעלה הנזכר למעלהıÂ˜Â.(Á)הוא מהנזכרי� אחד הוא אולי
יצא: וממי הי' מי לפני� יזכרו לא אשר הספר בזה נמצא אשר כמוהו ברבי� נאמר וכ� השמות בב' נקרא והיה

(Ë).ı·ÚÈ È‰ÈÂ:הוא מי לפני� שמו נזכר לא הוא ·Úˆ·.ג� È˙„ÏÈ�ולזכרו מה עצבו� לה היה אותו ילדה כאשר
לשמחה: העצב שיהפ� תאמר כאלו מעצב אותיות בהפו� יעב� בנה את ‚·ÈÏÂ.(È)קראה ˙‡ ˙È·¯‰Âנחלתי להיות



cפד minid ixac

:ìàL-øLà úà íéäìààééáà àeä øéçî-úà ãéìBä äçeL-éçà áeìëe ¡Ÿ¦−¥¬£¤¨¨«§¬£¦«−̈¦´¤§¦®−£¦¬
:ïBzLàáéLçð øéò éáà äpçz-úàå çñt-úàå àôø úéa-úà ãéìBä ïBzLàå ¤§«§¤§À¦º¤¥³¨¨Æ§¤¨¥½©§¤§¦¨−£¦´¦´¨¨®

:äëø éLðà älàâé:úúç ìàéðúò éðáe äéøNe ìàéðúò æð÷ éðáeãééúðBòîe ¥−¤©§¥¬¥¨«§¥´§©½¨§¦¥−§¨¨®§¥¬¨§¦¥−£©«§Ÿ©−
:eéä íéLøç ék íéLøç àéb éáà áàBé-úà ãéìBä äéøNe äøôò-úà ãéìBä¦´¤¨§¨®§¨À̈¦³¤¨Æ£¦Æ¥´£¨¦½¦¬£¨¦−¨«

åè:æð÷e äìà éðáe íòðå äìà eøéò äpôé-ïa áìk éðáeæèéæ ìàìläé éðáeó §¥Æ¨¥´¤§ª¤½¦¬¥−̈¨¨®©§¥¬¥−̈§©«§¥−§©¤§¥®¦´
:ìàøNàå àéøéz äôéæåæéíéøî-úà øäzå ïBìéå øôòå ãøîe øúé äøæò-ïáe §¦½̈¦§−̈©£©§¥«¤¤§½̈¤¬¤¤−¤§¥´¤§¨®©©Æ©Æ¤¦§¨´

:òîzLà éáà çaLé-úàå énL-úàåçééáà ãøé-úà äãìé äiãäéä BzLàå §¤©©½§¤¦§−̈£¦¬¤§§«Ÿ©§¦§´©§ª¦À̈¨§º̈¤¤̧¤£¦³
äòøt-úá äéúa éða älàå çBðæ éáà ìàéúe÷é-úàå BëBN éáà øáç-úàå øBãâ§Æ§¤¤Æ¤Æ£¦´½§¤§«¦¥−£¦´¨®©§¥À¤§¥Æ¦§¨´©©§½Ÿ

:ãøî ç÷ì øLàèééîøbä äìéò÷ éáà íçð úBçà äiãBä úLà éðáe £¤¬¨©−¨«¤§¥Æ¥´¤«¦½̈£´©½©£¦¬§¦−̈©©§¦®
:éúëònä òîzLàåëïðç-ïa äpøå ïBðîà ïBîéL éðáe)áéúëïBìåúå(éðáe ïBìéúå §¤§§−Ÿ©©©£¨¦«§¥´¦½©§´§¦½̈¤¨−̈§¦®§¦®§¥´

i"yx

ידוע: ומדרשו נדר בלא ÂÏÎÂ·(È‡)נותני�
.‰ÁÂ˘ ÈÁ‡'ל בקצור דקחשיב הוא משפחות

אע"פ קנז ובני וכ� למעלה מזכירו שאי� אע"פ
לא כ� כמו מעונתי וכ� למעלה הזכירו שלא

הזה: הספר כל דר� כ� כי ‡·È(È·)הזכירו
.˘Á� ¯ÈÚשר ותחנה עיר עליה:(היה)ש�

.‰Î¯ È˘�‡ ‰Ï‡�מקו באותו ישבו אשתו� בני
מכונה היתה המשפחה רכה אנשי ע"א ברכה,

רכה: ‡·È(È„)אנשי ·‡ÂÈ ˙‡ „ÈÏÂ‰ ‰È¯˘Â
.ÌÈ˘¯Á ‡È‚בה שיש עמק של שר היה יואב

כי חרשי� גיא אותה קורא אני ולמה חרשי�
החרשי� בגיא שישבו אות� פתרו� היו חרשי�

הגיא: נקרא שמ� ועל המה È�·Â(ÂË)חרשי�
.‰�ÂÙÈ Ô· ·ÏÎיפונה ב� כלב רבותינו אמרו

שפינה יפונה ב� נקרא ולמה חצרו� ב� כלב זה
כבר ייחס שהרי תתמה ואל מרגלי� מעצת
שמייחס הדר� כ� שהרי חצרו� ב� כלב משפחת
תופש ואח"כ אחרת משפחה על ומדלג קצת

ראשונה: Ê�˜Â.משפחה ‰Ï‡ È�·Âהיה כ�
וקנז: ‰È„‰È‰.(ÁÈ)שמו Â˙˘‡Âכלב אשת

מיהודית: È.'Â‚Â¯„שנולדה ¯Â„‚ È·‡שרי
וחלחול וזנוח ויקדע� ביהושע כדכתיב העירות
ועזקה. שוכה ועדל� ירמות וגדור צור בית
בי� מפרדת הוי"ו פרעה. בת בתיה בני ואלה

cec zcevn
ÈÓÚ.מרובה: Í„È:�הצור בעת Ú¯Ó‰.לעזרני ˙È˘ÚÂילדה בעת אמי נתעצבה בעבורה אשר מהרעה תהפו� ר"ל

ולא יהיה א"כ מה נדר והנה יעב� הש� בקריאת אמו שאלה כאשר עצבי לבלתי לטובה תהפו� ההיא הרעה אותי
הד גמול אשל� יהיה כ� כאשר אמר וכאלו נדר מה וכו'פירש יבוסי מכה כל ודוגמתו ה' בדרכי ואל� ה)בר (ש"ב

גמול: יקבל הנה כאומר והוא לו יעשה מה פירש ˘ÁÂ‰.(È‡)ולא ÈÁ‡ ·ÂÏÎÂואולי שניה� ג� לפני� הוזכרו לא
יצאו ממי לפני� הוזכרו שלא ע� ותולדותיה� אנשי� להזכיר הספר דר� כ� או לה�, היה אשר האחד בש� הוזכרו

אביה�: ¯Î‰.(È·)ומי È˘�‡ ‰Ï‡:�אצל ידוע מטע� רכה אנשי נקראי� היו כלוב בני ˜�Ê.(È‚)כל È�·Âהוא ג�
הי' מי ב� לפני� נזכר רבו)לא מאד כי מעתה עוד אזכר� ישראל:Ï‡È�˙Ú.:(ולא על הראשו� השופט היה ÈÎ(È„)הוא

.ÂÈ‰ ÌÈ˘¯Á�אב אומני לומר רצה חרשי� אנשי� היו כי על חרשי� גיא ההוא המקו� נקרא היה זה בעבור ר"ל
וברזל: ÂÙÈ�‰.(ÂË)וע� Ô· ·ÏÎארז"ל כ� יפונה ב� נקרא המרגלי� מעצת עצמו שפינה ועל חצרו� ב� כלב הוא

הזה: הספר דר� וכ� תולדותיו כל ספור להשלי� עתה בא מתולדותיו סיפר כבר כי בוי"ו:Ê�˜Â.וע� שמו כי
(ÊÈ).¯‰˙Â:איש ש� והוא מרי� את וילדה הרתה מרד של ‰È„Â‰È‰.(ÁÈ)אשתו Â˙˘‡Âכי היהודית מרד אשת

המקרא: בסו� שאמר פרעה בת בתיה היתה היא כי יהודית היתה לא שזכר שלפניוÏ‡Â‰.הראשונה במקרא האמורי�
וכו': בתיה בני היו אלה וכו' ושמי מרי� �ÌÁ.(ËÈ)וה� ˙ÂÁ‡:�נח אחות היתה ÂÎÂ'.אשר È·‡בניה אלה ר"ל

וכו': קעילה Ô�Á.(Î)אבי Ô·:זוחת ב� וכ� שמו כ�

c minid ixac

:úçBæ-ïáe úçBæ éòLéàëéáà äcòìå äëì éáà øò äãeäé-ïá äìL éða ¦§¦½¥−¤¥«§¥Æ¥¨´¤§½̈µ¥£¦´¥½̈§©§−̈£¦´
:òaLà úéáì õaä úãáò-úéa úBçtLîe äLøîáëàáæë éLðàå íé÷Béå ¨¥¨®¦§§²¥£Ÿ©¬©ª−§¥¬©§¥«©§¦º§©§¥´Ÿ¥À̈

:íé÷ézò íéøácäå íçì éáLéå áàBîì eìòa-øLà óøNå LàBéåâëänä §¨¯§¨¨²£¤¨£¬§−̈§¨ª´¦¨®¤§©§¨¦−©¦¦«¥µ¨
:íL eáLé Bzëàìîa Cìnä-íò äøãâe íéòèð éáLéå íéøöBiäãëïBòîL éða ©´§¦½§§¥¬§¨¦−§¥¨®¦©¤¬¤¦§©§−¨¬§¨«§¥−¦§®

:ìeàL çøæ áéøé ïéîéå ìàeîðäë:Bða òîLî Bða íùáî Bða ílLåëéðáe §¥´§¨¦½¨¦−¤¬©¨«©ª¬§²¦§¨¬Ÿ§−¦§¨¬§«§¥−
:Bðá éòîL Bða øekæ Bða ìàenç òîLîæëìeúBðáe øNò äML íéða éòîL ¦§¨®©¥¬§²©¬§−¦§¦¬§«§¦§¦º¨¦̧¦¨³¨¨Æ¨´
i"yx

בתיה: בני ובי� יהודיה Ó¯„.בני Á˜Ï ¯˘‡
דר� וכ� מרגלי� בעצת שמרד מרד הוא כלב
אלה ובני כמו בני אומר לאחד שאפילו היחס

Â‰È„‰.(Î‡)וקנז: Ô· ‰Ï˘ È�·�שעדיי לפי
דוד של כבודו שמשו� עתה מיחסו יחסו לא
יצא שמה� וזרח פר� תמר בני ליחס מקדי�
פר� משפחות כל שייחס ועכשיו הוא ג�
באותו שהיו שלה משפחות כל לייחס מתחיל

‰·ıÂ.הדור: ˙„Â·Ú ˙È· ˙ÁÙ˘ÓÂליריעות
שלה: מבני היו ה� א� ÌÈ˜ÂÈÂ(Î·)המקדש

.‡·ÊÎ È˘�‡Âבני אלה כל לח�. וישבי עד
יהודה: ב� Û¯˘Â.שלה ˘‡ÂÈÂ�אומרי רבותינו

וכליו�: מחלו� ÌÈ˜È˙Ú.זה ÌÈ¯·„‰Â�פתרו
דורינו מאנשי לייחס שהתחלתי לפי תאמר אל
בפסוק שנאמרו כול� אלא כ� אחרי היו שכול�

קדמוני�:(העתיקי�)זה בימי שהיו הראשוני�
.·‡ÂÓÏ ÂÏÚ· מואביות:‡˘¯ נשי� שלקחו

(‚Î).ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ‰Ó‰כזבא ואנשי יוקי� המה
וג� המל� למלאכת חומר יוצרי היו לח� וישבי

לכהני�: וג� המל� למאכל È·˘ÂÈÂקדרות

.ÌÈÚË�:�מל של בנטיעות עוסקי� שהיו
.‰¯„‚Âלמלאכת אבני� גדר גודרי אומני�
‰ÍÏÓ.המל�: ÌÚ�באות המל� הושיב� פתרו�

דוגמא מלאכתו עושי� שהיו לפי העיירות
כלומר ישל� לא עמו בעליו בשואל במשפטי�

במלאכתו: ˘ÔÂÚÓ.(Î„)עמו È�·לפי
מקדימו הוא יהודה בחלק יושב ששמעו�
לראוב�: קוד� בעיירותיו ולדבר ליחסו

(ÊÎ)Ì˙ÁÙ˘Ó ÏÎÂ ÌÈ·¯ ÌÈ�· ÔÈ‡ ÂÈÁ‡ÏÂ
.‰„Â‰È È�· „Ú Â·¯‰ ‡Ïכבני בני� הרבו לא

מה� רב יהודה וחלק מועטי� שהיו לפי יהודה
היה לא שמעו� כי בחלקו שמעו� יהודה קבל
ואפיצ� ביעקב אחלק� שנ' בא"י חלק לו

מ"ט)בישראל רבה(בראשית בבראשית ושנינו
כנסיות בבתי בישראל סופרי� להעמיד אחלק�

דכתיב שקבלו ומניי� י"ט)כו' בני(יהושע מחבל
יהודה בני חלק היה כי שמעו� בני נחלת יהודה
פ� נחלת� בתו� שמעו� בני וינחלו מה� רב

שכתוב ומה השדה חית עליה� (ש�)תרבה

המעשה היה כ� שמעו� לבני הגורל ויעל

cec zcevn
(‡Î).'ÂÎÂ ˙ÂÁÙ˘ÓÂעבודת עובדי� שהיו המשפחות

אשבע: לבית המיוחסי� ·ÂÏÚ(Î·)הפשת� ¯˘‡
.·‡ÂÓÏ:�לה אדוני� והיו מואב ע� נלחמו È·˘ÈÂאשר
.ÌÁÏ:איש ש� ÌÈ˜È˙Ú.כ� ÌÈ¯·„‰Âכי א� כאומר

רב זמ� ועבר מיושני� המה האלה הדברי� כי זה על תתמהו אל הנה ידוע הדבר ואי� ונצחו� מלחמה מדבר אמרתי
הבריות: מ� ‰ÌÈ¯ˆÂÈ.(Î‚)ונשכח ‰Ó‰בעלי והיו אות� לנטוע הנוטעי� במקו� יושבי� והיו חרס יוצרי היו המה

וכתלי�: גדרות בוני� ר"ל ‰ÍÏÓ.גדרה ÌÚ�הנטעי במקו� ש� יושבי� היו במלאכתו עוסקי� המל� ע� כשהיו
זה: בזולת לא אבל מלאכת� הכנת ˘ÔÂÚÓ.(Î„)מפני È�·�וקוד אחריו מיחסו לזה בנחלתו ליהודה שכ� שהי' לפי

·�Â.(Î‰)ראוב�: ÌÂÏ˘:'וכו שלו� של בנו ומבש� לו הסמו� שאול Ì˙ÁÙ˘Ó.(ÊÎ)של ÏÎÂלא שמעו� בני של
ובני יהודה בני כי הבני� מרבית גור� המקו� אי� וכאומר עמה� שכנו אשר יהודה בני מספר עד לגעת בני� הרבו

כאלו: אלו נתרבו לא ועכ"ז יחד ישבו שמעו�

oeiv zcevn
(‡Î).ıÂ·‰�בו בחבלי אחוז כמו א')פשת� :(אסתר

(·Î).ÂÏÚ·עמו בעליו א� כמו אדו� כ"ב)עני� :(שמות

.ÌÈ˜È˙Ú�יומי ועתיק כמו יוש� ז')עני� :(דניאל
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בתיה: בני ובי� יהודיה Ó¯„.בני Á˜Ï ¯˘‡
דר� וכ� מרגלי� בעצת שמרד מרד הוא כלב
אלה ובני כמו בני אומר לאחד שאפילו היחס

Â‰È„‰.(Î‡)וקנז: Ô· ‰Ï˘ È�·�שעדיי לפי
דוד של כבודו שמשו� עתה מיחסו יחסו לא
יצא שמה� וזרח פר� תמר בני ליחס מקדי�
פר� משפחות כל שייחס ועכשיו הוא ג�
באותו שהיו שלה משפחות כל לייחס מתחיל

‰·ıÂ.הדור: ˙„Â·Ú ˙È· ˙ÁÙ˘ÓÂליריעות
שלה: מבני היו ה� א� ÌÈ˜ÂÈÂ(Î·)המקדש

.‡·ÊÎ È˘�‡Âבני אלה כל לח�. וישבי עד
יהודה: ב� Û¯˘Â.שלה ˘‡ÂÈÂ�אומרי רבותינו

וכליו�: מחלו� ÌÈ˜È˙Ú.זה ÌÈ¯·„‰Â�פתרו
דורינו מאנשי לייחס שהתחלתי לפי תאמר אל
בפסוק שנאמרו כול� אלא כ� אחרי היו שכול�

קדמוני�:(העתיקי�)זה בימי שהיו הראשוני�
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בחלקו שמעו� יקבל שבט איזה גורל הפילו
שכתוב מה וג� יהודה של בחלקו הגורל ונפל

א') עלה(שופטי� אחיו לשמעו� יהודה ויאמר
אני ג� והלכתי בכנעני ונלחמה בגורלי אתי

ל�: שנתתי בחלק ··‡¯(ÁÎ)את� Â·˘ÈÂ
.Ú·˘של עיירות באות� ישבו שמעו� בני
„Â„.(Ï‡)יהודה: ÍÂÏÓ „Ú Ì‰È¯Ú ‰Ï‡

על תרעומות עשו יהודה בני כשהרבו פתרו�
מארצ� לגרש� ורצו שאול מימי שמעו� בני
ימיו כל היה כי וא� לגרש� יכול היה ולא
שבטו באו דוד וכשמל� ובמלחמות בטירדה
לה� שהשאילו ארצ� את שמעו� מבני לשאול
מפני בכ� חשש לא שאול כי ש� וגר דוד והל�

אלה שכתב וזהו מיהודה שהיה דוד שנאת
רבי מפי' גרש� וכשמל� דוד מל� עד עריה�
שלמה רבי לי פי' וכ� ז"ל משול� בר אליעזר

הדרש�: משה רבי אחי לוי Ì‰È¯ˆÁÂ.(Ï·)בר
וגו': ורמו� ועי� עיט� היו מי הכפרי�

(‚Ï).Ì‰Ï Ì˘ÁÈ˙‰Â Ì˙Â·˘ÂÓ ˙‡Ê�פתרו
היו שלא תאמר אל מקצת� כא� שייחס� אע"פ
היו וש� אחר יחוס ספר יש שהרי אות� א� כי
יחוסו לפרש היה כ� ושבט שבט כל יחוסי�

עצמו: הכתובי�:Â˘ÓÂ··.(Ï„)בפני וכל
(ÁÏ).ÌÈ‡·‰ ‰Ï‡�נשיאי בשמות

Â¯Ï·.במשפחות�: Âˆ¯Ù Ì‰È˙Â·‡ ˙È·Âלא
לישב: מקו� לה� כ�ÂÎÏÈÂ.(ËÏ)היה על

cec zcevn
(ÁÎ)ÈÂ.'ÂÎÂ Ú·˘ ¯‡·· Â·˘בנחלת היו האלה הערי�

המה ונזכרי� בה� לשבת שמעו� לבני ונתנה יהודה בני
השמות: בחלו� קצת יהושע Ì‰È¯Ú.(Ï‡)בספר ‰Ï‡

בה�: ישבו „Â„.אשר ÍÂÏÓ „Úדוד מל� כאשר אבל
שמעו�: בני ע� לשבת המקו� לה� צר והיה נתרבו כי על מנחלת� וגרשו� שבטו בני יד אבלÌ‰È¯ˆÁÂ.(Ï·)גברה

יחשבו בראשונה שזכר הערי� מול אל מ"מ חמש ערי� המקרא בסו� שאמר וא� וכו' עיט� ה� שזכר הערי� חצרי
‰‡Ï‰.(Ï‚)כחצרי�: ÌÈ¯Ú‰:'וכו עיט� ·ÏÚ.ה� „Ú:בעל עד המגיעות לה�Ê‡˙.החצרות נשארה הזאת המחוז

בה: Ì‰Ï.לשבת Ì˘ÁÈ˙‰Â�שמעו לבני מיוחסות נשארו האלה האישהמקומות משפחת גלוי על הונח יחוס ש� עיקר כי (וע�

המדקדקי� קראו וכ� מקו� מאיזה או הוא ע� מאיזה לדעת האיש הגלות על וכ� הוא מי של לדעת העיר הגלות על הושאל הנה הוא מי מבני לדעת

היחס) יו"ד ואדומי, מצרי של ·˘ÂÓ˙.(Ï‰):להיו"ד ÌÈ‡·‰ ‰Ï‡'במשפחות נשיאי' היו בשמות� הנזכרי� אלה לומר רצה
הנשאר: בהמחוז לשבת יכלו ולא רב ע� להיות התחזקו אבותיה� שבאי�ÂÎÏÈÂ.(ËÏ)ובית המקו� עד הלכו ולזה

מרעה: מקו� לבקש וכו' גדר אל בה

oeiv zcevn
(·Ï).Ì‰È¯ˆÁÂוקטנות לעיר הסמוכות המקומות ה�

חומה: מוקפות ואי� כמוÂˆ¯Ù.(Ï‰)מה� התחזקות עני�
פרצת ל"ה)מה :(בראשית
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לצאנ�: מרעה לבקש וגו' גדור ÈÎ(Ó)למבוא
.ÌÈ�ÙÏ Ì˘ ÌÈ·˘ÂÈ‰ ÌÁ ÔÓובשלוה בשקט

לא לפיכ� לה� להרע אד� בא ולא יושבי� היו
ודוגמתו להלח� עליה� כשבאו נזהרו
ובוטח שקט ע� על ליש על ויבאו בשופטי�
שקטי� שהיו לפי אד� ע� לה� אי� ודבר וגו'

אד� שו� ע� ברית כרתו ולא יראי� היו לא
וג� מאות חמש אות� נצחו� לפיכ� לעזר�
וגו': ובוטח שקט צידוני� כמשפט לש� כתיב

(‚Ó).‰ËÈÏÙ‰ ˙È¯‡˘ ˙‡ ÂÎÈÂדוד מהכרתת
באדו�: זכר כל הכרית דוד כי

cec zcevn
(Ó).ÌÈ„È ˙·Á¯:וגדולות רחבות Ë˜Â˘Â˙מקומות

.‰ÂÏ˘Â:המלחמה מ� נשמרת ואינה בהשקט יושבת עמה
.ÌÁ ÔÓ ÈÎ�מימי שמה היושבי� ח� מבני המה כי

המלחמה: מ� נשמרי� להיות ארצ� על מערער מי היה ולא ·˘ÂÓ˙.(Ó‡)קדמוני� ÌÈ·Â˙Î‰:'וכו וימל� שובב ה�
.Ì‰ÈÏ‰‡ האהלי�:‡˙ יושבי לומר מעו�:‰ÌÈ�ÂÚÓ.רצה אומה ‰Ê‰.ש� ÌÂÈ‰ „Ú�מש ונאבדו נחרמו לומר רצה

מארצ�: ישראל שגלו לאחר א� לה חזרו ולא הזה היו� מקו�Â·˘ÈÂ.עד כי במקומ� ישבו שהחרימו� בעת אז
בעיניה�: והוטב היא שמעו�:Ì‰ÓÂ.(Ó·)מרעה בני מ� ומפרש לה�:·¯‡˘Ì.וחוזר הראשי� היו ‡˙(Ó‚)המה

.‰ËÏÙ‰ ˙È¯‡˘�באדו זכר כל הכרית עד בו שנאמר ודוד שאול החרימ� שלא מה י"א)הנשארה הוא(מ"א ועמלק
אדו�: ‰Ê‰.מבני ÌÂÈ‰ „Ú:מבבל שבו כאשר בה לשבת חזרו כי

oeiv zcevn
(Ó).ÌÈ„È�אבשלו יד כמו יח)מקומות :(ש"ב

(‚Ó).‰ËÏÙ‰ופליט שריד כמו שיור ח')עני� :(יהושע
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(‚Ó).‰ËÏÙ‰ופליט שריד כמו שיור ח')עני� :(יהושע

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומדות, וכיון שחי 

עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות חב"ד 

אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו ככה וזכות 

הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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áéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða-ìàäãìéå ¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈

dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå øëæ̈®̈§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈
àîèzi''yx:âøNa ìBné éðéîMä íBiáe ¦§¨«©−©§¦¦®¦−§©¬
:BúìørãìLeìLe íBé íéLáLz íéîé úL ¨§¨«§¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−

-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa äøäè éîãa¦§¥´¨«¢®̈§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤
døäè éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷näi''yx: ©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«

éåìädúcðk íéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®
éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬

:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼
øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æäøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈
Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc ø÷nî¦§´Ÿ¨¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬

äá÷pìi''yx:çäN éc dãé àöîú àì-íàå ©§¥¨«§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈÓÏ¯ב Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

È‰˙e ¯Îc „ÈÏ˙e ÈcÚ˙ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

˜eÁ¯ ÈÓBÈk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡·‡ÒÓ¿»»»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

:‡·‡ÒÓ È‰z d˙·BÒג‡ÓBÈ·e ¿«¿≈¿»»»¿»

:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡�ÈÓz¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

Èz˙·ד ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈

·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜ ÏÎa eÎc Ì„a¿«¿¿»¿»»ƒ¿«

ÌÏLÓ „Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe¿ƒ¿¿»»≈«ƒ¿«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈה‡˙·e˜� Ì‡Â ≈»«¿ƒ¿¿»

¯ÒÚ ‰Úa¯‡ ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ¿̇ƒ¿≈¿»»»«¿¿»¬«

·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈

:eÎc Ìc ÏÚוÈÓBÈ ÌÏLÓ·e ««¿¿ƒ¿«≈

È˙Èz ‡z¯·Ï B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„»«ƒ¿»ƒ¿«»«¿ƒ

‰�BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ƒ»««≈«¬»»«»

Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡�È�ÙL B‡«¿ƒ»¿«»»ƒ¿«

:‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»«¬»

dÏÚז ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«

‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓ Èk„˙Â¿ƒ¿≈ƒ¬«¿»»»

B‡ ‡¯Îe„Ï ‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡«¿»¿«∆¿»¿¿»

:‡˙·e˜�Ïחd„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â ƒ¿¿»¿ƒ»«¿«¿«

ÔÈ�È�ÙL ÔÈ¯z ·q˙Â ‡¯n‡ ˙qÓk¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ

é"ùø

(·)ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡.(רבה ר�י(ויקרא אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ִַַָ

�המה �ל אחר אד� �ל ��צירת� ��� ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מלאי:

נת�ר�ה ��רת� �� �רא�ית, �מע�ה וע�� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָח�ה

וע�� ח�ה �המה ��רת ˙ÚÈ¯Ê:אחר Èk.(כז (נדה ְֵַַַַָָָƒ«¿ƒ«
�מי� ונע�ה ��מחה מח�י, ילד�� �אפ�� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָלר��ת

לדה טמאה א�� ÓËz‡:זרע, d˙Bc ˙c� ÈÓÈk. ְִֵֵֶַָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»
�טמאת מ��אה �נ�ה, האמ�רה טמאה �ל ְַ�ְְְְֲִִַָָָָָ�ְֵֶָ�סדר

�� �לא ה�בר נפ�ח ואפ�� ל���.d˙Bc:לדה, ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»ְ

ה�ב וחלי,�בר מדוה ל��� אחר: ל��� מ��פ�. ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

ואבריה רא��, �חלה ��א �� ר�אה א�ה ְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�אי�

עליה: ל���.Lz·(„)�בדי� א�א "��ב" אי� ְִֵֶָָ≈≈ְֵֵֵֶָ

�מ�: א)ע�בה, בקד�",(דברי� (בראשית"ו��ב� ְְְֵֵַַָָָ

ממרא"יג) �אלני Ë‰¯‰:"ו��ב ÈÓ„a.א�ֿעלֿ�י ְְֵֵֵֵֶַַֹƒ¿≈»√»ִַַ

וה�א ה"א מ�יק לא טהרה, �דמי טה�רה. ְְְֳִִֵֵֶַָָָָֹ�ר�אה,

'טהר' �מ� �בר ��:d¯‰Ë ÈÓÈ.ימי � ה"א מ�יק ְֵַָָֹ¿≈»√»ְִֵֵַ

��� ��נ�יה.Úb˙Œ‡Ï:טהר �מ� לא�כל אזהרה ֶַָֹ…ƒ»ְְְֵֶַָָָָ

עה)�יבמ�ת B‚Â':(ד� L„˜ŒÏÎa.יבמות יד. (מכות ִָ¿»…∆¿
אר�,ש�) י�� טב�לת ��� לפי ה�ר�מה, את ְְְְִֶֶַַַָָֹלר��ת

לטהר� מעריב �מ�� ואי� �בעה לס�� ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ��בלה

�ביא ��מחר אר�עי�, י�� �ל הח�ה �קיעת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעד

טהרת�: ��רת יט..B·È¯˜‰Â(Ê)את (זבחי� ֳֶַַָָָָ¿ƒ¿ƒ
פג) ��ד�י�סנהדרי� לאכל מע�ב� �אי� ְְְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָֹלל�ד�,

��אמר: ח�את, זה ה�א? זה ואי מה�. אחד ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָא�א

לכ�ר, �א �ה�א מי וטהרה", ה�ה� עליה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"וכ�ר

�ל�יה ה�הרה ��:‰¯‰ËÂ.קר�יה �א� �עד מ�לל ְֳַָָָ¿»≈»ְְִֶַָָָ

hÁÏ‡˙(Á)טמאה: „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡.לא ְֵָ∆»¿…»¿∆»¿«»ֹ

אבל למקרא�, א�א ה�ת�ב ְְְֲִִִֶַָָָָָָהקדימ�

�זבחי� �נינ� �� לע�לה, ק�ד� ח�את � ְְְְִִִֵַַָָָָָָָלהקרבה

rixfzbiipy mei qelwpe`

ãçà äðBé éða éðL Bà íéøú-ézL äç÷ìå§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬
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úéðL íéîé úráL ïäkäi''yx:ë"ò
ìåçáéðùåäàøå ©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á

ääk äpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

„ÁÂ ‡˙ÏÚÏ „Á ‰�BÈ È�a ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»««¬»»¿«

‡�‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ¿«»»ƒ««¬««¬»

:Èk„˙Âא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚÂבÈ¯‡ L�‡ ¿ƒ«¬…¿≈»¡«¬≈

‡È„Ú B‡ ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«¿»
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é"ùø

ה�דיר' '�ל ע"א)�פרק צ' ‡ŒB(·):(ד� ˙‡N ְִֶֶַָָ¿≈
'B‚Â ˙ÁtÒ.(פ"א �לבנ�ת(נגעי� ה� נגעי� �מ�ת «««¿ְְְִֵָָ

מ�� וכ�.a‰¯˙:ז� �לע"ז טייא"ר (איובחבר��ר�ת ִ«∆∆ְְְֲֵַַַ

��חקי�":לז) ה�א "�היר :'B‚Â Ô¯‰‡ Ï‡.זרת� ְִִַָָ∆«¬…¿ְֵַ

א�א וטהרת� נגעי� טמאת �אי� היא, ְְְֳִֶַָָָָָ�ִֵֶַָה�ת�ב

�ה� Ô·Ï(‚):(ת"כ)עלֿ�י CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ. ִֵַֹ¿≈»«∆«»«»»
�מע�ט ה�גע; �ת�� ללב� והפ� �ח�ר ְְְְִִִֶַַַָָָָָמ�ח�ה

�ני� B¯Na:(ת"כ)�ער ¯BÚÓ ˜ÓÚ.(ת"כ)ל� ְִֵַָ»…≈¿»ָ

מ� עמ�ה ח�ה, �מראה ה�א עמק לב� ִָ�ְְְֲֵֶַַַָָָָֹמראה

‡˙B:ה�ל ‡nËÂ.ער�� א�ה', 'טמא ל�: יאמר ֵַ¿ƒ≈…ֵֵֶַַָָָֹ

ה�ת�ב: �זרת ה�א, טמאה סימ� ÓÚÂ˜(„)לב� ִַָָ�ְְֵַַָָ¿»…
‰‡¯ÓŒÔÈ‡.���ר� ידע�י יס�יר��.ÈbÒ‰Â¯:לא ≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְִֶַ

וי�כיח� ה�ב�ע, ס�� עד יראה ולא אחד, ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ�בית

עליו: �ב�ע�ר�.ÂÈ�ÈÚa(‰)סימני� �מראה� ִִָָָ¿≈»ְְְִֵַ

È�L˙הרא���: ...B¯ÈbÒ‰Â.ב�ע�� ��ה א� הא ִָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְִַָָָָ

מחלט: טמא מ�ראית�;.k‰‰(Â)רא���, הכהה ִֵָ�ְָ≈»�ְְִִַָ

טמא � ��ה א� �מראית� עמד א� .ÁtÒÓ˙:הא ְְִִֵַַָָָָָƒ¿««
טה�ר נגע ��:¯‰ËÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÂ.ונזקק ה�איל ֵֶַָ¿ƒ∆¿»»¿»≈ְְִִַ



פט rixfzbiipy mei qelwpe`

ãçà äðBé éða éðL Bà íéøú-ézL äç÷ìå§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬
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BøNaäéäå úøäá Bà úçtñ-Bà úàN §¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤§¨¨¬
ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ

íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkäi''yx:âäàøå ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´
òâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe ïáì | Côä̈©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½

Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úrøö òâði''yx: ¤¬©¨©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
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ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ d¯Òaƒ¿≈¿«ƒ≈∆¡»»ƒ

CÈÙ‰˙‡ ‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ«¿»¿»»»ƒ¿¬ƒ
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é"ùø

ה�דיר' '�ל ע"א)�פרק צ' ‡ŒB(·):(ד� ˙‡N ְִֶֶַָָ¿≈
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rixfzbiipyצ meiqelwpe`

øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñîi''yx:æ-íàå ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦
Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNẗ¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

çøBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®
àåä úrøö ïäkä Bànèåi''yx:ôèúrøö òâð §¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©¦«¤´©¨©½©

:ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ékéäàøå ¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´
äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈

úàNa éç øNa úéçîe ïáì ørNi''yx: ¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«
àéBànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úrøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−

àeä àîè ék epøbñé àì ïäkäi''yx:áé-íàå ©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨

ïäkä éðér äàøîi''yx:âéäpäå ïäkä äàøå ©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧
-úà øäèå BøNa-ìk-úà úrøvä äúqë¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−¤

:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpäãéíBéáe ©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«§¸

:Èk„ÈÂזÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â ¿ƒ¿≈¿ƒ»»≈

ÈÊÁz‡c ¯˙a ‡kLÓa ‡˙È„Ú¬ƒ»¿«¿»»«¿ƒ«¬ƒ

˙e�È�˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡�‰ÎÏ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡�‰ÎÏח‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ ¿«¬»¿∆¡≈«¬»¿»

dp·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡≈«¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈ƒ≈

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡�‰kטLzÎÓ «¬»¿ƒ»ƒ«¿«

È˙zÈÂ ‡L�‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈

:‡�‰k ˙ÂÏי‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ ¿»«¬»¿∆¡≈«¬»¿»

˙ÎÙ‰ ‡È‰Â ‡kLÓa ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ«¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¬»«

‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚaיא‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò ¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ»

‡�‰k dp·‡ÒÈÂ d¯Òa CLÓa ‡È‰ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ»≈ƒ≈«¬»

:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d�¯‚ÒÈ ‡Ï»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

e¯È‚Ò˙‡יב ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»

Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò ÈÙÁ˙Â ‡kLÓa¿«¿»¿«¬≈¿ƒ»»»

„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡�‰Î È�ÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

ÙÁ˙יג ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«

˙È Èk„ÈÂ d¯Òa Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»ƒ¿≈ƒ«ƒ»

¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ¿∆¡«

:‡e‰ ÈÎcידd· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e ¿≈¿»¿ƒ«¬ƒ≈

é"ùø

טבילה: וצרי� טמא נקרא B‡nËÂ(Á)להס�ר, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ¿ƒ¿
Ô‰k‰.�לצ�רי וזק�ק מחלט ה�א הרי �מ���א� «…≈ְֲִִֵֶ�ְְְֳִִָָ

�היה" "זאת �פר�ת האמ�ר �לקר�� :�לתגלחת ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹ

‡Â‰ ˙Ú¯ˆ.צרעת ה�את. נקבה..ה�ס�חת ל��� »««ƒְְְִֵַַַַַַָָֹ

זכר: ל��� �לע"ז,.ÈÁÓe˙(È)נגע, שנימינ"ט ְֶַָָƒ¿«ְַַ

��ר, למראה ה�את ��ת�� ה�ב� מקצת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה��

�מחיה מחיה �לא לב� �ער טמאה, סימ� ה�א ְְְְִִֵָָָָָָֹ�ִַַא�

מחיה נאמרה ��א וא�ֿעלֿ�י לב�; �ער ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�לא

ה�א ות�לד�תיה� ה�רא�ת �כל א� ��את, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָא�א

טמאה: ‰È‡(È‡)סימ� ˙�LB� ˙Ú¯ˆ.י�נה מ�ה ִַ�ְָ»««∆∆ƒְַָָָ

�ריאה נראית ז� וח��רה ה�חיה, �חת ְְְְִִִִֵַַַַָָָהיא

�אמר: ��א לחה; מלאה ותח�יה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמלמעלה

אטהר�ה: � מחיה ועלתה .BL‡¯Ó(È·)ה�איל ְְְֲֲִִֶַָָָָ≈…

רגליו ועד אד� ‰Ô‰k:�ל È�ÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ.רט� ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְָ

מא�ר�: �ח�� Na¯(È„)לכה� Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e ְְֵֶַָֹ¿≈»»»
ÈÁ.ה�חיה� �ר� �בר הרי מחיה �� צמחה א� «ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

טמאה?! �אחד(ת"כ)סימ� ה�גע �היה הרי א�א ִַ�ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מט�אי� �אי� אברי� רא�י ואר�עה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמע�רי�

�אחד ��� ה�גע נראה �אי� לפי מחיה ְֶָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַָמ���

ונת��ה האבר רא� וחזר ואיל�, איל� ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ���פע

רחב ונע�ה �הבריא �ג�� ,��� עלֿידי ְְְֲִִֶַָָָָ�ְִֵַ���ע�

��ט�א ה�ת�ב ל�דנ� ה�חיה, �� .ÌBÈ·e:ונראית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ¿
�� ר�אה �א�ה י�� י� לל�ד, ל�מר? �למ�ד ְְֵֵֶֶַַַַַָמה

חת�, אמר�: מ�א� .�� ר�אה א�ה �אי� י�� ְְִֵֵֶֶַָָָָָוי�

�לאצט�ית�, ל�, ה���ה, ימי �בעת �ל ל� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָנ�תני�

ימי �ל ל� נ�תני� �רגל, וכ� �לבית�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָולכס�ת�

rixfzbiiriax meie iyily mei qelwpe`

àîèé éç øNa Ba úBàøäi''yx:åèïäkä äàøå ¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«§¨¨¯©Ÿ¥²
àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬

àeä úrøö àeäi''yx:æèøNaä áeLé éë Bà −¨©¬©«´¦¬¨²©¨¨¬
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçäæéeäàøå ©©−§¤§©´§¨¨®−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧Æ

ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²
:àeä øBäè òâpä-úàôéùéìùçé-ék øNáe ¤©¤−©¨¬«¨¾̈¦

àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäéi''yx:èéäéäå ¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈
äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´

ïäkä-ìà äàøðå úîcîãài''yx:ëïäkä äàøå £©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À
ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨¨®
ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkä Bànèå§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

äçøti''yx:àëäpäå ïäkä äpàøé | íàå ¨¨«¨§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³
øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

áëBúà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−
àåä òâði''yx:âëúøäaä ãîrz äézçz-íàå ¤¬©¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ

Bøäèå àåä ïéçMä úáøö äúNô àì́Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−
ïäkäi''yx:ñéòéáøãëBøòá äéäé-ék øNá Bà ©Ÿ¥«´¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−

:·‡ÒÓ È‰È ‡iÁ ‡¯ÒaטוÈÊÁÈÂ ƒ¿»«»¿≈¿»»¿∆¡≈

dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡�‰Î«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈

˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ ‡¯Òaƒ¿»«»¿»»¿ƒ

:‡e‰טז‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»

˙ÂÏ È˙zÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»¿ƒ≈≈¿»

:‡�‰kיז‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ «¬»¿∆¡ƒ≈«¬»¿»

Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ ‡LzÎÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ«¿»»¿∆¡»ƒ«≈

:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î«¬»»«¿»»¿≈

dkLÓaיח d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈

:ÈqzÈÂ ‡�ÁLיט¯˙‡a È‰ÈÂ ƒ¬»¿ƒ«ƒƒ≈«¬«

‡¯‰· B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡�ÁLƒ¬»«¿»«¿»«¬»

:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

CÈkÓכ ‡‰ÊÁÓ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒ

CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe ‡kLÓ ÔÓƒ«¿»¿»«ƒ¿¬ƒ

LzÎÓ ‡�‰k d�È·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»«¿«

:˙‡È‚Ò ‡�ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÈÏ˙כא ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈

ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁ ¯ÚN da«≈»ƒ»«ƒ»≈»»ƒ

‡�‰k dp¯bÒÈÂ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ«¿»¿ƒ»¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lכב‡ÙÒB‡ Ì‡Â ƒ¿»ƒ¿ƒ»»

d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈

:‡È‰ ‡LzÎÓכג‡‰¯˙‡a Ì‡Â «¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»»

ÌL¯ ˙ÙÒB‡ ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó»̃«∆«¿»»≈«∆

:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁLכדB‡ ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»

‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e ¯e�„¿¿≈∆¿»»«¬»

é"ùø

‰e‡(ÂË)הרגל: ˙Ú¯ˆ.���ל ��ר הה�א. ה��ר ֶֶָ»««ְַַָָָָ

ח).ÔÈÁL(ÁÈ)זכר: ��תח��(חולי� ח���, ל��� ָָ¿ƒְְִִֵֶַ

מחמת ��א מ�ה, מחמת ל� ה�א �ל��י ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹה��ר

עלה.t¯�Â‡הא�ר: �במק�מ� אר�כה העלה ה�חי� ָ¿ƒ¿»ְְֱֲִִֶַָָָָ

אחר: ‡„ÓcÓ˙(ËÈ)נגע ‰�·Ï ˙¯‰· B‡.�אי� ֵֶַַ«∆∆¿»»¬«¿»∆ֵֶ

��ני �מערב �ת�� א�א חלק, לב� ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹה�גע

ואד�: לב� � ÏÙL(Î)מרא�ת ‰‡¯Ó.�ואי ְְֶֶַֹֹ«¿∆»»»ְֵ

�פל נראה ה�א לבנינ�ת� מ��� א�א �פל, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָמ���

ה�ל: מ� עמ�ה ח�ה �מראה �‚Ú(Î·)ועמק ְְְֲֵַַָָֹ�ִֵַָ∆«

‡Â‰.:ה�הרת א� ה�את .ÈzÁz‰(Î‚)ה�את ƒְֵֶֶַַַַֹ«¿∆»
‰ÔÈÁM:�מק�מ� �חנא',.ˆ¯·˙ 'ר�� �תר��מ� ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִֶַָֹ

"צרבת" �ל ���ר. ה��ר הח��� ר�� א�א ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאינ�

�מ� ח���, מחמת ה�ר�ע ע�ר רגיעה (יחזקאלל��� ְְְְֲִִִֵַַָָ

ג) �לע"זכא רייטרי"ר �לֿ�ני�". "ונצרב�ֿב� :: ְְְְִִַַָָָ

�לע"ז:.ˆ¯·˙ ÈÁÓ˙(Î„)רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַƒ¿«
‰ÂÎn‰.נהפכה ה�כוה ��חיתה �לעז. שנימני"ט «ƒ¿»ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

מכוה וסימני חלקה; לבנה א� �ת�כה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבהרת

ה�. �וי� �חי� ח)וסימני ח�ק�(חולי� ול�ה ְְְְִִִִֵֵָָָָָ



צי rixfzbiiriax meie iyily mei qelwpe`

àîèé éç øNa Ba úBàøäi''yx:åèïäkä äàøå ¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«§¨¨¯©Ÿ¥²
àîè éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬

àeä úrøö àeäi''yx:æèøNaä áeLé éë Bà −¨©¬©«´¦¬¨²©¨¨¬
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçäæéeäàøå ©©−§¤§©´§¨¨®−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧Æ

ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²
:àeä øBäè òâpä-úàôéùéìùçé-ék øNáe ¤©¤−©¨¬«¨¾̈¦

àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäéi''yx:èéäéäå ¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«§¨º̈
äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´

ïäkä-ìà äàøðå úîcîãài''yx:ëïäkä äàøå £©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À
ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨¨®
ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkä Bànèå§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

äçøti''yx:àëäpäå ïäkä äpàøé | íàå ¨¨«¨§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³
øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN da-ïéà¥«¨Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäå ääë àéäå§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«

áëBúà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−
àåä òâði''yx:âëúøäaä ãîrz äézçz-íàå ¤¬©¦«§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ

Bøäèå àåä ïéçMä úáøö äúNô àì́Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−
ïäkäi''yx:ñéòéáøãëBøòá äéäé-ék øNá Bà ©Ÿ¥«´¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−

:·‡ÒÓ È‰È ‡iÁ ‡¯ÒaטוÈÊÁÈÂ ƒ¿»«»¿≈¿»»¿∆¡≈

dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡�‰Î«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈

˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ ‡¯Òaƒ¿»«»¿»»¿ƒ

:‡e‰טז‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»

˙ÂÏ È˙zÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»¿ƒ≈≈¿»

:‡�‰kיז‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ «¬»¿∆¡ƒ≈«¬»¿»

Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ ‡LzÎÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ«¿»»¿∆¡»ƒ«≈

:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î«¬»»«¿»»¿≈

dkLÓaיח d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈

:ÈqzÈÂ ‡�ÁLיט¯˙‡a È‰ÈÂ ƒ¬»¿ƒ«ƒƒ≈«¬«

‡¯‰· B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡�ÁLƒ¬»«¿»«¿»«¬»

:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

CÈkÓכ ‡‰ÊÁÓ ‡‰Â ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒ

CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe ‡kLÓ ÔÓƒ«¿»¿»«ƒ¿¬ƒ

LzÎÓ ‡�‰k d�È·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»«¿«

:˙‡È‚Ò ‡�ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÈÏ˙כא ‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈

ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁ ¯ÚN da«≈»ƒ»«ƒ»≈»»ƒ

‡�‰k dp¯bÒÈÂ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ«¿»¿ƒ»¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lכב‡ÙÒB‡ Ì‡Â ƒ¿»ƒ¿ƒ»»

d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈

:‡È‰ ‡LzÎÓכג‡‰¯˙‡a Ì‡Â «¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»»

ÌL¯ ˙ÙÒB‡ ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó»̃«∆«¿»»≈«∆

:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡�ÁLכדB‡ ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»

‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e ¯e�„¿¿≈∆¿»»«¬»

é"ùø

‰e‡(ÂË)הרגל: ˙Ú¯ˆ.���ל ��ר הה�א. ה��ר ֶֶָ»««ְַַָָָָ

ח).ÔÈÁL(ÁÈ)זכר: ��תח��(חולי� ח���, ל��� ָָ¿ƒְְִִֵֶַ

מחמת ��א מ�ה, מחמת ל� ה�א �ל��י ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹה��ר

עלה.t¯�Â‡הא�ר: �במק�מ� אר�כה העלה ה�חי� ָ¿ƒ¿»ְְֱֲִִֶַָָָָ

אחר: ‡„ÓcÓ˙(ËÈ)נגע ‰�·Ï ˙¯‰· B‡.�אי� ֵֶַַ«∆∆¿»»¬«¿»∆ֵֶ

��ני �מערב �ת�� א�א חלק, לב� ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹה�גע

ואד�: לב� � ÏÙL(Î)מרא�ת ‰‡¯Ó.�ואי ְְֶֶַֹֹ«¿∆»»»ְֵ

�פל נראה ה�א לבנינ�ת� מ��� א�א �פל, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָמ���

ה�ל: מ� עמ�ה ח�ה �מראה �‚Ú(Î·)ועמק ְְְֲֵַַָָֹ�ִֵַָ∆«

‡Â‰.:ה�הרת א� ה�את .ÈzÁz‰(Î‚)ה�את ƒְֵֶֶַַַַֹ«¿∆»
‰ÔÈÁM:�מק�מ� �חנא',.ˆ¯·˙ 'ר�� �תר��מ� ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִֶַָֹ

"צרבת" �ל ���ר. ה��ר הח��� ר�� א�א ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאינ�

�מ� ח���, מחמת ה�ר�ע ע�ר רגיעה (יחזקאלל��� ְְְְֲִִִֵַַָָ

ג) �לע"זכא רייטרי"ר �לֿ�ני�". "ונצרב�ֿב� :: ְְְְִִַַָָָ

�לע"ז:.ˆ¯·˙ ÈÁÓ˙(Î„)רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַƒ¿«
‰ÂÎn‰.נהפכה ה�כוה ��חיתה �לעז. שנימני"ט «ƒ¿»ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

מכוה וסימני חלקה; לבנה א� �ת�כה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבהרת

ה�. �וי� �חי� ח)וסימני ח�ק�(חולי� ול�ה ְְְְִִִִֵֵָָָָָ



rixfzbiiyingצב meiqelwpe`

äðáì úøäa äåënä úéçî äúéäå Là-úåëî¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬
äðáì Bà úîcîãài''yx:äëïäkä dúà äàøå £©§¤−¤¬§¨¨«§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿

÷îr äàøîe úøäaa ïáì ørN Ctäð äpäå§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ
ànèå äçøt äåëna àåä úrøö øBòä-ïî¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³

:àåä úrøö òâð ïäkä Búàåëäpàøé | íàå ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¦´¦§¤´¨
äìôLe ïáì ørN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úráLæëéréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®
òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íà¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©

:àåä úrøöçëúøäaä ãîrú äézçz-íàå ¨©−©¦«§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤
äåënä úàN ääë àåäå øBòá äúNô-àìŸ¨«§¨³¨Æ§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈
:àåä äåënä úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåäô ¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

éùéîçèëòâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©
ï÷æá Bà Làøai''yx:ìòâpä-úà ïäkä äàøå §−Ÿ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©

áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr eäàøî äpäå§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ
Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c̈®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ

àeä ï÷fä Bài''yx:àìòâð-úà ïäkä äàøé-éëå ¬©¨−̈«§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©
ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬

à øçL÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïé ¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤
íéîé úráLi''yx:áìòâpä-úà ïäkä äàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»

:‡¯eÁ B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁכהÈÊÁÈÂ «¿»«¿»«¿»¿∆¡≈

¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡�‰k d˙È»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»

ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a ¯eÁƒ»¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ

‰‡ÂÎa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ«¿»¿ƒ»ƒƒ¿»»

LzÎÓ ‡�‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚ÒכוdpÊÁÈ Ì‡Â ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¡ƒ«

¯ÚN ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡�‰k«¬»¿»≈¿«∆¿»≈»

‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»

‡Ú·L ‡�‰k dp¯bÒÈÂ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â¿ƒ»¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»

:ÔÈÓBÈכז‡ÓBÈa ‡�‰k dpÊÁÈÂ ƒ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»

ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ»»≈

LzÎÓ d˙È ‡�‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Òכח‡‰¯˙‡a Ì‡Â ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»»

‡kLÓa ˙ÙÒB‡ ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó»̃««∆¿»»≈«¿«¿»

‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒ

‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡�‰k dpk„ÈÂƒ«ƒ≈«¬»¬≈∆¿»»

:‡È‰כטÈ‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e ƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈

:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a ‡LzÎÓ d·≈«¿»»¿≈»ƒ¿»

Â‰‡ל ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»

d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ∆¡ƒ«ƒƒ«¿»≈

d˙È ·‡ÒÈÂ ˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN≈»À»«¿»ƒ»≈»≈

‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙� ‡�‰k«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡�˜„ B‡לאÈÊÁÈ È¯‡Â ƒ¿»«¬≈∆¡≈

˙ÈÏ ‡‰Â ‡˜˙� LzÎÓ ˙È ‡�‰Î«¬»»«¿«ƒ¿»¿»≈

¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»

˙È ‡�‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ Ìk‡À»≈≈¿«¿««¬»»

:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡˜˙� LzÎÓ«¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ

LzÎÓ‡לב ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»

ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»»≈

˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙�ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

é"ùø

נ�לד זה: ע� זה מצטרפי� �אי� ל�מר, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָה�ת�ב?

י��נ� לא ��כוה, �ריס וחצי ��חי� �ריס ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָֹחצי

·Ô˜Ê(ËÎ)�גריס: B‡ L‡¯a.לח�ק ה�ת�ב �א ְִִ¿…¿»»ְֵַַָָ

��ה ��ר, ��מק�� לנגע �ער ��מק�� נגע ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�י�

צהב: ��ער סימנ� וזה לב� ��ער B·e(Ï)סימנ� ְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹ

·‰ˆ ¯ÚN.לצהב ��� �ח�ר �ער �˙˜:��ה�� ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆

‡e‰.נגע �ל �מ� �ער:(ת"כ)�� ��מק�� ְְִֵֶֶֶַָָ

(‡Ï)Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ.ער� �� היה א� הא ¿≈»»…≈ִֵָָָָ

��ער לה�גר, צרי� ואי� טה�ר � ְְִִֵֵֵֶָָָָָ�ח�ר

��אמר: �מ� �נתקי�, ה�א טהרה סימ� � ְְֱֳִִִֶֶַַָָָָ�ח�ר

וג�'": צמחֿ�� �חר NÙŒ‡Ï‰(Ï·)"ו�ער ‰p‰Â ְְֵַָָָֹ¿ƒ≈…»»
'B‚Â.:טמא � צהב �ער �� היה א� ��ה, א� הא ¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

rixfzbiiyy mei qelwpe`

äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

øBrä-ïîi''yx:âìúäåbçlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©
íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkä øébñäå§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−

úéðLi''yx:ãìíBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå ¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´
eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾
ñaëå ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬

:øäèå åéãâaäìøBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå §¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®
Búøäè éøçài''yx:åìäNt äpäå ïäkä eäàøå ©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧

Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö øçL̈¯Ÿ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−
ïäkäi''yx:ñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«

úðáì úøäa úøäa íøNai''yx:èìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À
÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©

àeä øBäè øBòa çøt àeäi''yx:ñéùùîLéàå ²¨©¬¨−¨¬«§¦¾
àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné éki''yx: ¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

àîàeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàåi''yx: §¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ

:‡kLÓלג‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂ «¿»ƒ««»√»≈ƒ¿»

¯bÒÈÂ Ál‚È ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e¿ƒƒ¿»»¿«»¿«¿«

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:˙e�È�zלד‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ ƒ¿»¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»

ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»»≈

È‰B˙ÈÏ È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙�ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ≈ƒ

‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂלהÌ‡Â ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

¯˙a ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡»»≈ƒ¿»¿«¿»»«

:d˙eÎcלו‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ »≈¿∆¡ƒ≈«¬»¿»

¯w·È ‡Ï ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡≈ƒ¿»¿«¿»»¿«≈

:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡�‰k«¬»¿≈»À»¿»»

ÚNÂ¯לז ‡˜˙� Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»

ÈÎc ‡˜˙� Èqz‡ da ÁÓˆ Ìk‡À»¿«≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈

:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡e‰לחB‡ ¯·‚e ƒ«ƒ≈«¬»¿«

ÔB‰¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿

:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰aלטÈÊÁÈÂ «¬»«¬»«¿»¿∆¡≈

Ô¯‰a ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡�‰Î«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»

È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈

Îc ‡kLÓ·:‡e‰ ÈמÈ¯‡ ¯·‚e ¿«¿»¿≈¿«¬≈

ÈÎc ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ««¿«≈≈¿«¿≈

:‡e‰מאÈ‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ

ÈÎc ‡e‰ LBÏb dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ««¿«≈≈¿¿≈

é"ùø

(‚Ï)Álb˙‰Â.ה�תק Ï‡:סביב�ת ˜˙p‰Œ˙‡Â ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…
Ál‚È.(ת"כ)די� סביב ל� סמ�� �ער�ת ��י מ�יח ¿«≈«ְְְִִֵֵַַָָָ

ה�ער�ת יעב�ר יפ�ה �א� ��ה, א� נ�ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��הא

ה���ח: למק�� B˙¯‰Ë(Ï‰)ויצא È¯Á‡.לי אי� ְְִִֵֵַַ«¬≈»√»ִֵ

ה� לאחר ���ה �ב�עא�א �ס�� א� מ�י� ��ר, ְְִִִֶֶַַַַַַָָ

"��ה ל�מר: �למ�ד �ני? �ב�ע �בס�� ְְִִֵַַַָָרא���

ÁL¯(ÊÏ)יפ�ה": ¯ÚNÂ.�והאד ה�רק א� מ�י� ְִֶ¿≈»»…ְִִַַַָָָֹֹ

"צהב" �ל��� "ו�ער". ל�מר: �למ�ד צהב? ְְְֵֵֶַַָָָֹֹ�אינ�

"זהב", �מ� "צהב", ה�הב, לתבנית ְְְִֶַַָָָָֹֹ��מה

�לע"ז ‰Ô‰k:אורפל"א B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë.הא ְַַ»¿ƒ¬«…≈ָ

טה�ר לא ה�ה�, ��הר� ז)טמא :(מו"ק ֲִֵֵֶַָָֹֹ

(ÁÏ)˙¯‰a.:חבר��ר�ת(ËÏ)˙�·Ï ˙B‰k. ∆»…ְֲַ≈¿»…
�הה א�א עז ��ה� לב� לב�.a‰˜:�אי� �מי� ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְִֶֹ

�י� רוש"ו, ���רי� אד�, אד� �ב�ר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹה�ראה

עד�� �אי� �הק, קר�י אדמימ�ת�, ְְְְֲִִַַַַָָֹחבר��ר�ת

צח: �לב� ה��ר מבהיק לעד�ה עד�ה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��י�

(Ó)‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜.,�נתקי מ�מאת טה�ר ≈≈«»ִָ�ְְִַָ

�ער, מק�� �ה� וזק�, רא� �סימני נ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ�אי�

�מחיה לב�, ��ער ��ר: ע�ר נגעי �סימני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָא�א

ÂÈ�t(Ó‡)�פ�י��: ˙‡tÓ Ì‡Â.קדקד מ���ע ְִ¿ƒƒ¿«»»ְִִַָֹ



צג rixfzbiiyy mei qelwpe`

äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨
÷îr ïéà ÷úpä äàøîe áäö ørN Bá−¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ

øBrä-ïîi''yx:âìúäåbçlâé àì ÷úpä-úàå çl ¦¨«§¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©
íéîé úráL ÷úpä-úà ïäkä øébñäå§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−

úéðLi''yx:ãìíBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå ¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´
eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾
ñaëå ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬

:øäèå åéãâaäìøBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå §¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®
Búøäè éøçài''yx:åìäNt äpäå ïäkä eäàøå ©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬

áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ
:àeä àîèæìørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå ¨¥¬«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧

Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö øçL̈¯Ÿ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−
ïäkäi''yx:ñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«

úðáì úøäa úøäa íøNai''yx:èìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À
÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©

àeä øBäè øBòa çøt àeäi''yx:ñéùùîLéàå ²¨©¬¨−¨¬«§¦¾
àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné éki''yx: ¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

àîàeä øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàåi''yx: §¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«

ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙� ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ

:‡kLÓלג‡˜˙� È�¯ÁÒ Ál‚ÈÂ «¿»ƒ««»√»≈ƒ¿»

¯bÒÈÂ Ál‚È ‡Ï ‡˜˙� ÌÚ„e¿ƒƒ¿»»¿«»¿«¿«

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙� ˙È ‡�‰k«¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:˙e�È�zלד‡˜˙� ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ ƒ¿»¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»

ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»»≈

È‰B˙ÈÏ È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙�ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ≈ƒ

‡�‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂלהÌ‡Â ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

¯˙a ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡»»≈ƒ¿»¿«¿»»«

:d˙eÎcלו‡‰Â ‡�‰k dpÊÁÈÂ »≈¿∆¡ƒ≈«¬»¿»

¯w·È ‡Ï ‡kLÓa ‡˜˙� ÛÒB‡≈ƒ¿»¿«¿»»¿«≈

:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡�‰k«¬»¿≈»À»¿»»

ÚNÂ¯לז ‡˜˙� Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»

ÈÎc ‡˜˙� Èqz‡ da ÁÓˆ Ìk‡À»¿«≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈

:‡�‰k dpk„ÈÂ ‡e‰לחB‡ ¯·‚e ƒ«ƒ≈«¬»¿«

ÔB‰¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿

:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰aלטÈÊÁÈÂ «¬»«¬»«¿»¿∆¡≈

Ô¯‰a ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡�‰Î«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»

È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈

Îc ‡kLÓ·:‡e‰ ÈמÈ¯‡ ¯·‚e ¿«¿»¿≈¿«¬≈

ÈÎc ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ««¿«≈≈¿«¿≈

:‡e‰מאÈ‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ

ÈÎc ‡e‰ LBÏb dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ««¿«≈≈¿¿≈

é"ùø

(‚Ï)Álb˙‰Â.ה�תק Ï‡:סביב�ת ˜˙p‰Œ˙‡Â ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…
Ál‚È.(ת"כ)די� סביב ל� סמ�� �ער�ת ��י מ�יח ¿«≈«ְְְִִֵֵַַָָָ

ה�ער�ת יעב�ר יפ�ה �א� ��ה, א� נ�ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��הא

ה���ח: למק�� B˙¯‰Ë(Ï‰)ויצא È¯Á‡.לי אי� ְְִִֵֵַַ«¬≈»√»ִֵ

ה� לאחר ���ה �ב�עא�א �ס�� א� מ�י� ��ר, ְְִִִֶֶַַַַַַָָ

"��ה ל�מר: �למ�ד �ני? �ב�ע �בס�� ְְִִֵַַַָָרא���

ÁL¯(ÊÏ)יפ�ה": ¯ÚNÂ.�והאד ה�רק א� מ�י� ְִֶ¿≈»»…ְִִַַַָָָֹֹ

"צהב" �ל��� "ו�ער". ל�מר: �למ�ד צהב? ְְְֵֵֶַַָָָֹֹ�אינ�

"זהב", �מ� "צהב", ה�הב, לתבנית ְְְִֶַַָָָָֹֹ��מה

�לע"ז ‰Ô‰k:אורפל"א B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë.הא ְַַ»¿ƒ¬«…≈ָ

טה�ר לא ה�ה�, ��הר� ז)טמא :(מו"ק ֲִֵֵֶַָָֹֹ

(ÁÏ)˙¯‰a.:חבר��ר�ת(ËÏ)˙�·Ï ˙B‰k. ∆»…ְֲַ≈¿»…
�הה א�א עז ��ה� לב� לב�.a‰˜:�אי� �מי� ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְִֶֹ

�י� רוש"ו, ���רי� אד�, אד� �ב�ר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹה�ראה

עד�� �אי� �הק, קר�י אדמימ�ת�, ְְְְֲִִַַַַָָֹחבר��ר�ת

צח: �לב� ה��ר מבהיק לעד�ה עד�ה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��י�

(Ó)‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜.,�נתקי מ�מאת טה�ר ≈≈«»ִָ�ְְִַָ

�ער, מק�� �ה� וזק�, רא� �סימני נ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ�אי�

�מחיה לב�, ��ער ��ר: ע�ר נגעי �סימני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָא�א

ÂÈ�t(Ó‡)�פ�י��: ˙‡tÓ Ì‡Â.קדקד מ���ע ְִ¿ƒƒ¿«»»ְִִַָֹ



rixfzbiiyyצד meiqelwpe`

áîïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©¨¨´
Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà£©§¨®¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬

Bzçaâái''yx:âî-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå §©©§«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«
Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì òâpä©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®

:øNa øBò úrøö äàøîkãîàeä reøö-Léà §©§¥¬¨©−©¬¨¨«¦«¨¬©−
BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä àîè̈¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬

Brâði''yx:äîeéäé åéãâa òâpä Ba-øLà reøväå ¦§«§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³
äèré íôN-ìrå reøô äéäé BLàøå íéîøô§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®

àø÷é àîè | àîèåi''yx:åîòâpä øLà éîé-ìk §¨¥¬¨¥−¦§¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©
äðçnì õeçî áLé ããa àeä àîè àîèé Ba²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−

BáLBîi''yx:ñæîúrøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå «¨«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©
:íézLt ãâáa Bà øîö ãâáaçîBà éúLá Bà §¤¤́¤½¤−§¤¬¤¦§¦«³¦§¦Æ´

-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áørá§¥½¤©¦§¦−§©®̈¤´§½−§¨
øBr úëàìîi''yx:èîBà | ÷ø÷øé òâpä äéäå §¤¬¤«§¨¨̧©¤¹©§©§©´´

áørá-Bà éúMá-Bà øBòá Bà ãâaa ícîãà£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹«©§¦³«¨¥̧¤Æ

:‡e‰מבB‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈

˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ d˙eLBÏ‚·ƒ¿≈«¿«ƒ»«

B‡ d˙eÁ¯˜a ‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿»ƒ¿»»≈

:d˙eLBÏ‚·מג‡�‰k d˙È ÈÊÁÈÂ ƒ¿≈¿∆¡≈»≈«¬»

‡˜nÒ ‡¯eÁ ‡LzÎÓ ˜ÈnÚ ‡‰Â¿»«ƒ«¿»»«¿»«¿»

ÈÊÁÓk d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈¿∆¡≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Òמד¯·b ¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«

‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò¿ƒ¿»»»√»

:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡�‰k dp·‡ÒÈ¿»≈ƒ≈«¬»¿≈≈«¿»≈

LzÎÓ‡מה d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»

È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó ÔB‰È È‰BLe·Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈≈¿≈

ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù¿ƒ«¿«»»«¬≈»ƒ¿«»

Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬

:È¯˜Èמוd· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk ƒ¿≈»≈ƒ«¿»»≈

È‰B„BÁÏa ‡e‰ ·‡ÒÓ ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ

:d·˙BÓ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

LzÎÓמז d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«

Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïa e¯È‚Ò¿ƒƒ¿¬«ƒ¿

:Ôzkמח‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»

B‡ ‡kLÓ· B‡ ‡¯ÓÚÏe ‡�zÎÏ¿ƒ»»¿«¿»¿«¿»

:CLÓ „È·Ú ÏÎaמטÈ‰ÈÂ ¿»ƒƒ¿»ƒ≈

‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ«¿»»»«ƒ¿»

é"ùø

���א� ה�דעי� וא� "��חת", קר�י �ניו, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל�י

קר�י אח�ריו �ל�י קדקד �מ���ע �כלל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ�מ�א�

Ô·Ï(Ó·)"קרחת": Ú‚�ÌcÓ„‡.�מ�י �ת��. ַַָ∆«»»¬«¿»ִִַָ

ע�ר צרעת �מראה ל�מר: �למ�ד ה�רא�ת? ְְְְְֵַַַַַַַָָ�אר

��ר':.��ר 'ע�ר �פר�ת האמ�ר ה�רעת �מראה ְְְֵַַַַַָָָָָָָָָ

?�� אמ�ר �מה� בע�רֿב�ר�". �יֿיהיה ְְְִִֶַָָָָ"אד�

ולא �ב�ע�ת, ��ני ונ��� מרא�ת �אר�ע ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ��ט�א

נ��� �ה�א �מכוה, ��חי� האמ�ר צרעת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�מראה

�ער, מק�� �ל נתקי� �מראה ולא אחד, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ��ב�ע

ות�לד��, �את מרא�ת: �אר�ע מט�אי� ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ�אי�

ות�לד��: �‚BÚ(Ó„)�הרת BL‡¯a.א�א לי אי� ְְֶֶַַָ¿…ƒ¿ִֵֶָ

ל�מר: �למ�ד המנ�עי�? �אר לר��ת מ�י� ְִַַָ�ְְְְִִִַַַָָנתקי�,

ה�א ��� על .��� את לר��ת יט�א��", ָ�ַָ�ְְְֵֶֶַַַ"ט�א

וג�'": פרמי� יהי� "�גדיו .ÌÈÓ¯Ù(Ó‰)א�מר: ְְְִֵָָ�ְִ¿Àƒ
�ער.Úe¯Ù:קר�עי� ËÚÈ‰:מג�ל ÌÙNŒÏÚÂ. ְִ»«ְ�ֵָָ¿«»»«¿∆
�לע"זÌÙN.:�אבל גרינו"� ה�פתי�, :�ער ְֵָ»»ְְְִַַַַַָ

‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ.��ויפר טמא, �ה�א מ�מיע ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִֵֶַַָ

ה)מ��� LÈ·(ÂÓ):(מו"ק „„a.אר� יהי� ��א ִֶ»»≈≈ְְִֶָֹ

����ה מה ר��תינ�: ואמר� ע��. י��בי� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָטמאי�

הב�יל וה�א ה�איל �דד? לי�ב טמאי� ְְְְִִִִִֵֵֵָָָמ�אר

א� לרעה�, אי� �בי� לא��� אי� �י� הרע ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ�ל���

י�דל ÁnÏ�‰:ה�א ıeÁÓ.מחנ�ת ל�ל� ח�� ִֵָƒ««¬∆ְֲַָֹ

סז) ÓvÏÂ¯(ÁÓ):(פסחי� ÌÈzLtÏ.,�י��� �ל «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶ

צמר �ל ·BÚ¯.:א� B‡�� נע�ה ��א ע�ר זה ֶֶֶ¿ֲֶֶַָֹ

BÚ¯:מלאכה ˙Î‡ÏÓŒÏÎa B‡.�� ��ע�ה ע�ר זה ְָָ¿»¿∆∆ֲֶֶַָ

��יר�י�.È¯˜¯˜(ËÓ)מלאכה: .‡„ÌcÓ:ירק ְָָ¿«¿«ִֶָֹ�ִ¬«¿»

rixfzbiiriay mei qelwpe`

äàøäå àeä úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà́§¨§¦½¤¬©¨©−©®§¨§−̈
ïäkä-úài''yx:ðòâpä-úà ïäkä äàøå ¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©

:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧
ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©

àeä àîèi''yx:áðBà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬
Bà øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−
Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpä©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−

óøOzi''yx:âðäNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå ¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
-éìk-ìëa Bà áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦

:øBrãðòâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå «§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©
úéðL íéîé-úráL Bøébñäåi''yx:éòéáùäðäàøå §¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«§¨¨̧

-àì äpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä̈©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

LzÎÓ CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡¿»«ƒ¿««¿«

:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

bÒÈÂ¯נ ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«

:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡LzÎÓ ˙È»«¿»»ƒ¿«ƒ

ÓBÈa‡נא ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»

‡LzÎÓ ÛÒB‡ È¯‡ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¬≈≈«¿»»

· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa‡·¯Ú ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»

„·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈

‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ ‡kLÓ«¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»

:‡e‰ ·‡ÒÓ ‡LzÎÓנב„È˜BÈÂ «¿»»¿»»¿ƒ

˙È B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È»¿»»ƒ¿»»

˙È B‡ ‡�zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»

d· È‰È Èc CLÓc Ô‡Ó Ïk»«ƒ¿«ƒ¿≈≈

‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ«¿»»¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ

:„˜Bzz ‡¯e�aנגÈÊÁÈ Ì‡Â ¿»ƒ»¿ƒ∆¡≈

‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡�‰Î«¬»¿»»≈«¿»»

‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:CLÓc Ô‡Ó ÏÎa B‡נד„wÙÈÂ ¿»«ƒ¿»ƒ«≈

‡LzÎÓ d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»

:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d�¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

È˙נה e¯eÁc ¯˙a ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»

‡LzÎÓ ‡�L ‡Ï ‡‰Â ‡LzÎÓ«¿»»¿»»¿»«¿»»

ÛÒB‡ ‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓƒ«¬»«¿»»»≈

‡¯·z dp„˜Bz ‡¯e�a ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿»¿ƒ≈«¿»

é"ùø

��אד�י�: ÓÓ‡¯˙(�‡)אד� ˙Ú¯ˆ.���ל ֲֶַָֹ�ִ»«««¿∆∆ְ

ממאיר" כח)"ס��� �לע"ז.(יחזקאל פויינט"ש ְְִִַַַ

הימ��': �הנה ��א מארה, �� ��' ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ�מדר��:

(·�)ÌÈzLt· B‡ ¯Óva.ל� א� צמר �ל «∆∆«ƒ¿ƒֶֶֶֶ

צמר ��י יביא יכ�ל �מדר��: ���ט�. זה� ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ���י�,

"הוא ל�מר: �למ�ד ע��? וי�רפ� ���� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָואניצי

ע��. אחר �בר צריכה אינ� � ��ר�" ְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�א�

ב���י�"? א� "��מר ל�מר: �למ�ד מה ְְִִִֵֶֶַַַַַא�ֿ��,

אחר מ�י� �ה� ,��� האמר��ת את (פסחי�לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

אמרא:סח) �מ� �פה, ל��� אמר��ת, .(„�)˙‡ ְְְְִִִָָָ≈
Ú‚p‰ BaŒ¯L‡.למ�ד� �לבד? ה�גע מק�� יכ�ל ¬∆«»«ְְְִֶַַַַָ

��� ה�גד �ל יכ�ל ה�גע". א�רֿ�� "את �ֲֵֶֶֶַַַַָָָל�מר:

�יצד? הא "ה�גע". ל�מר: �למ�ד ���ס? ְִֵַַַַַָָָטע��

ע��: ה�גד מ� ‰Òak(�‰)יכ�ס È¯Á‡.���ל ְִִֵֶֶַַ«¬≈À«≈ְ

‡˙B�ÈÚŒ:הע��ת Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï.הכהה לא ֵָ…»««∆«∆≈ֹ�ְָ

NÙŒ‡Ï‰:מ�ראית� Ú‚p‰Â.�הפ לא �א� �מענ�, ְִִַ¿«∆«…»»ְִֶַַָָֹ

�פ�ה. הפ� לא ל�מר צרי� ואי� טמא. ��ה, ְְִֵֵַַָָָָָָָֹֹולא

�למ�ד ל�? יע�ה מה י�דע איני ��ה, ולא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהפ�

ר�י �ברי מ�לֿמק��, ה�גע", את "והס�יר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָל�מר:

�ת�רת �דאיתא וכ�', א�מרי� וחכמי� ְְְְְֲִִִִַַָָָיה�דה;

אפניו על ה�קרא לי�ב �א� �רמז�יה :�הני�, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

‡Â‰ ˙˙Át.�מ� ��א, יז)ל��� ב "�אחת(שמואל : ¿∆∆ƒְ�ְְַַָ



צה rixfzbiiriay mei qelwpe`

äàøäå àeä úrøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà́§¨§¦½¤¬©¨©−©®§¨§−̈
ïäkä-úài''yx:ðòâpä-úà ïäkä äàøå ¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©

:íéîé úráL òâpä-úà øébñäåàðàøåä §¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨̧
ãâaa òâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©

àeä àîèi''yx:áðBà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬
Bà øîva áørä-úà Bà | éúMä-úà¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´
Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−
Làa àåä úøàîî úrøö-ék òâpä©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−

óøOzi''yx:âðäNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå ¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´
-éìk-ìëa Bà áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦

:øBrãðòâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå «§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©
úéðL íéîé-úráL Bøébñäåi''yx:éòéáùäðäàøå §¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«§¨¨̧

-àì äpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ
àîè äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä̈©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´
Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬

‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

LzÎÓ CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡¿»«ƒ¿««¿«

:‡�‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

bÒÈÂ¯נ ‡LzÎÓ ˙È ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«

:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡LzÎÓ ˙È»«¿»»ƒ¿«ƒ

ÓBÈa‡נא ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»

‡LzÎÓ ÛÒB‡ È¯‡ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¬≈≈«¿»»

· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa‡·¯Ú ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»

„·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈

‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ ‡kLÓ«¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»

:‡e‰ ·‡ÒÓ ‡LzÎÓנב„È˜BÈÂ «¿»»¿»»¿ƒ

˙È B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È»¿»»ƒ¿»»

˙È B‡ ‡�zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»

d· È‰È Èc CLÓc Ô‡Ó Ïk»«ƒ¿«ƒ¿≈≈

‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ«¿»»¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ

:„˜Bzz ‡¯e�aנגÈÊÁÈ Ì‡Â ¿»ƒ»¿ƒ∆¡≈

‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡�‰Î«¬»¿»»≈«¿»»

‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:CLÓc Ô‡Ó ÏÎa B‡נד„wÙÈÂ ¿»«ƒ¿»ƒ«≈

‡LzÎÓ d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡�‰k«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»

:˙e�È�z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d�¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

È˙נה e¯eÁc ¯˙a ‡�‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»

‡LzÎÓ ‡�L ‡Ï ‡‰Â ‡LzÎÓ«¿»»¿»»¿»«¿»»

ÛÒB‡ ‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓƒ«¬»«¿»»»≈

‡¯·z dp„˜Bz ‡¯e�a ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿»¿ƒ≈«¿»

é"ùø

��אד�י�: ÓÓ‡¯˙(�‡)אד� ˙Ú¯ˆ.���ל ֲֶַָֹ�ִ»«««¿∆∆ְ

ממאיר" כח)"ס��� �לע"ז.(יחזקאל פויינט"ש ְְִִַַַ

הימ��': �הנה ��א מארה, �� ��' ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ�מדר��:

(·�)ÌÈzLt· B‡ ¯Óva.ל� א� צמר �ל «∆∆«ƒ¿ƒֶֶֶֶ

צמר ��י יביא יכ�ל �מדר��: ���ט�. זה� ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ���י�,

"הוא ל�מר: �למ�ד ע��? וי�רפ� ���� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָואניצי

ע��. אחר �בר צריכה אינ� � ��ר�" ְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�א�

ב���י�"? א� "��מר ל�מר: �למ�ד מה ְְִִִֵֶֶַַַַַא�ֿ��,

אחר מ�י� �ה� ,��� האמר��ת את (פסחי�לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ

אמרא:סח) �מ� �פה, ל��� אמר��ת, .(„�)˙‡ ְְְְִִִָָָ≈
Ú‚p‰ BaŒ¯L‡.למ�ד� �לבד? ה�גע מק�� יכ�ל ¬∆«»«ְְְִֶַַַַָ

��� ה�גד �ל יכ�ל ה�גע". א�רֿ�� "את �ֲֵֶֶֶַַַַָָָל�מר:

�יצד? הא "ה�גע". ל�מר: �למ�ד ���ס? ְִֵַַַַַָָָטע��

ע��: ה�גד מ� ‰Òak(�‰)יכ�ס È¯Á‡.���ל ְִִֵֶֶַַ«¬≈À«≈ְ

‡˙B�ÈÚŒ:הע��ת Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï.הכהה לא ֵָ…»««∆«∆≈ֹ�ְָ

NÙŒ‡Ï‰:מ�ראית� Ú‚p‰Â.�הפ לא �א� �מענ�, ְִִַ¿«∆«…»»ְִֶַַָָֹ

�פ�ה. הפ� לא ל�מר צרי� ואי� טמא. ��ה, ְְִֵֵַַָָָָָָָֹֹולא

�למ�ד ל�? יע�ה מה י�דע איני ��ה, ולא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהפ�

ר�י �ברי מ�לֿמק��, ה�גע", את "והס�יר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָל�מר:

�ת�רת �דאיתא וכ�', א�מרי� וחכמי� ְְְְְֲִִִִַַָָָיה�דה;

אפניו על ה�קרא לי�ב �א� �רמז�יה :�הני�, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

‡Â‰ ˙˙Át.�מ� ��א, יז)ל��� ב "�אחת(שמואל : ¿∆∆ƒְ�ְְַַָ



rixfzbiiriayצו meiqelwpe`

Bzçaâái''yx:åðääk äpäå ïäkä äàø íàå §©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´
ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakä éøçà òâpä©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ

áørä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bài''yx: ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤
æðáørá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ

epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà́§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½
òâpä Ba-øLà úài''yx:çðéúMä-Bà ãâaäå ¥¬£¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧

øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áørä-Bà«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬
øäèå úéðL ñaëå òâpä íäîi''yx:èðúàæ ¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ

íézLtä Bà | øîvä ãâa úrøö-òâð úøBz©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À
Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áørä Bà éúMä Bà³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−

ôôô :Bànèì Bà.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ ¬§©§«

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLa ‡È‰ƒ¿¿ƒ≈¿«»≈

ÈÓÚ‡נו ‡‰Â ‡�‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»

ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc ¯˙a ‡LzÎÓ«¿»»»«¿«»»≈¿«

B‡ ‡kLÓ ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È»≈ƒ¿»ƒ«¿»

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓנזÌ‡Â ƒƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ

‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙zƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»

CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡¿«¿»¿»«ƒ¿«

Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯e�a ‡È‰ ‡È‚Ò»¿»ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ

:‡LzÎÓ d·נחB‡ ‡Le·Ïe ≈«¿»»¿»

Ô‡Ó ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙Lƒ¿»«¿»»«

ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿

:Èk„ÈÂ ˙e�È�z ÚaËˆÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈

e¯È‚Òנט LzÎÓ„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿«¿«¿ƒ

‡È˙L B‡ ‡�zÎ B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ»»ƒ¿»

CLÓc Ô‡Ó Ïk B‡ ‡·¯Ú B‡«¿»»«ƒ¿»

Ù Ù Ù :d˙e·‡ÒÏ B‡ d˙eÈk„Ï¿«»≈¿«¬≈

é"ùø

��ראיו נגע היא, �פלה �ל�מר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָה�חתי�",

·‚BzÁa:��קעי� B‡ BzÁ¯˜a.:�תר��מ� ְִ¿»«¿¿««¿ְְַ

�חדת�ת� א� י�ני�..˜¯BzÁ:��חיק�ת� �חקי� ְֲִִֵֵַָ»«¿ְְִִָָ

לפריחה מ�י� �וה: לגזרה �הצר� ה�דר� ְְְִִִִִֵַַָָָָ�ְְִִֵֶַָ�מ�ני

וג�חת" "קרחת נאמרה טה�רה? �היא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ�בגדי�

�ה�� מה �בגדי�. וג�חת" "קרחת ונאמרה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ�אד�,

לכ� טה�ר, � �כ�� �רח �א� א� טה�ר, � �כ�� ְָָ�ְַַָָָ�ְַָ�רח

�ר��� �לעני� וג�חת". "קרחת ל��� ה�ת�ב ְְְְִֵַַַַַַַַָָָאחז

וג�חת, י�ני�, ל��� קרחת, מ�מע�: זה� ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָותר��מ�

�קדמ�ת�, א� �אחרית� נכ�ב �א�� חד�י�, ְְְְְְֲֲִִִִַַָָל���

�מ� �ני�, ל��� וה��חת אח�רי� ל��� ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָ�ה�רחת

�ל וה�רחת, וג�'", �ניו מ�את "וא� ְְְְִִֶַַַַָָָָָ��ת�ב:

מפר� �� �לאחריו, ה�דקד מ� וי�רד ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ���פע

�הני�: ‡˙B(�Â)�ת�רת Ú¯˜Â.ה�גע מק�� יקרע ְֲִַֹ¿»«…ְְִֶַַַ

וי�רפ��: ה�גד ‰Â‡(�Ê)מ� ˙Á¯t.הח�זר �בר ְְְִִֶֶֶַ…««ƒֵַָָ

epÙ¯Nz:וצ�מח L‡a.:ה�גד �ל ÒÂ¯(�Á)את ְֵַ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ¿»
Ú‚p‰ Ì‰Ó.סר �ה�, עלֿ�י ��ח�ה ����ס�ה� א� ≈∆«»«ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

לגמרי ה�גע È�L˙:מ��� ÒaÎÂ..טבילה ל��� ְְִֵֶֶַַַ¿À«≈ƒְְִָ

ל���: ל��� ז� ��פר�ה '���סי�' �ל ְְְִִִֶֶַָָָ�ר���

לכ� לט�ל, א�א לל��� �אינ� מ�ה, ח�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ"ויתח�ר",

�ה� �גדי� ���סי �ל וכ� 'ויצט�ע'. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�ר��מ�

'ו�צט�ע': מתר�מי� תזריעלטבילה, פרשת חסלת ְְִִָ�ְְְִִַַָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç äåäé .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

(øéèôî) ùãåçä úùøô éðù øôñá ïéàøå÷åáé úåîù

áéàøîàì íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ
áäðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä: ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âíäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À

úéaì äN úáà-úéáì äN Léà:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

äNä-ìr eqëz:äíéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ¨−Ÿ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åíBé øNr äraøà ãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−

íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì:æeç÷ìå ©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ
-øLà íézaä ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ©¨´¦½£¤

íäa Búà eìëàé:çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå «Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
eäìëàé íéøøî-ìr:èék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´

Baø÷-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà:é-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©
eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî øúpäå ø÷a:àéBúà eìëàz äëëå ®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼

Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ
ýåýéì àeä çñt ïBætça:áéäfä äìéla íéøöî-õøàá ézøárå §¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼

ékäåéýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú §¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬
ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLàó £¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ
íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½

eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå:åèíéîé úráL §©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî| ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´

íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
éráMä:æèLã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤

àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬



צז

(øéèôî) ùãåçä úùøô éðù øôñá ïéàøå÷åáé úåîù

áéàøîàì íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ
áäðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä: ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âíäì eç÷éå äfä Lãçì øNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À

úéaì äN úáà-úéáì äN Léà:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

äNä-ìr eqëz:äíéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN ¨−Ÿ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
eçwz íéfrä-ïîe:åíBé øNr äraøà ãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−

íéaørä ïéa ìûøNé-úãr ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì:æeç÷ìå ©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ
-øLà íézaä ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä-ïî¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ©¨´¦½£¤

íäa Búà eìëàé:çúBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå «Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
eäìëàé íéøøî-ìr:èék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´

Baø÷-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà:é-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©
eôøNz Làa ø÷a-ãr epnî øúpäå ø÷a:àéBúà eìëàz äëëå ®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼

Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî̈§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ
ýåýéì àeä çñt ïBætça:áéäfä äìéla íéøöî-õøàá ézøárå §¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼

ékäåéýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë éú §¦¥¦³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬
ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî:âéíézaä ìr úàì íëì ícä äéäå ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ

âð íëá äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL ízà øLàó £¤´©¤´½̈§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧¨¤¬¤̧¤Æ
íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì:ãéïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå §©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½

eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå:åèíéîé úráL §©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ
ék íëézaî øàO eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî| ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´

íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk̈Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
éráMä:æèLã÷-àø÷î éréáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤

àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬



צח

íëì äNré Bcáì:æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

íìBò úwç íëéúøãì:çéáøra Lãçì íBé øNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
áøra Lãçì íéøNrå ãçàä íBé ãr úvî eìëàz:èéíéîé úráL «Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½

ék íëézáa àöné àì øàN|àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk §¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ
õøàä çøæàáe øba ìàøNé úãrî:ëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ

úBvî eìëàz íëéúáLBî:ô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«
.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 äåäé .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

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäã ÷øô á íéëìîá

ãáîìL ìraî àa LéàåBðì÷öa ìîøëå íéøòN íçì-íéøNr íéøeka íçì íéýìûä Léàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧¨¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¤§¦¤´¤§Ÿ¦½§©§¤−§¦§Ÿ®

:eìëàéå írì ïz øîàiåâîäë ék eìëàéå írì ïz øîàiå Léà äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå ©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½¦§¥−¥´¨¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ§Ÿ¥½¦´¬Ÿ

:øúBäå ìBëà ýåýé øîàãî:ýåýé øáãk eøúBiå eìëàiå íäéðôì ïziå ¨©²§Ÿ̈−¨¬§¥©¦¥¯¦§¥¤²©«Ÿ§¬©¦−¦§©¬§Ÿ̈«

äàíøàì äreLz ýåýé-ïúð Bá-ék íéðô àNðe åéðãà éðôì ìBãb Léà äéä íøà-Cìî àáö-øN ïîrðå§Â©£Â̈©§¨̧¤¤£¹̈¨¨´¦Á¨¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¦²¨©§Ÿ̈¬§−̈©£®̈

:òøöî ìéç øBab äéä LéàäåáúLà éðôì éäzå äpè÷ äørð ìûøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå §¨¦À¨¨²¦¬©−¦§Ÿ̈©£¨Æ¨§´§¦½©¦§²¥¤¬¤¦§¨¥−©£¨´§©¨®©§¦¾¦§¥−¥¬¤

:ïîrðâ:Bzrøvî Búà óñàé æà ïBøîLa øLà àéápä éðôì éðãà éìçà dzøáb-ìà øîàzåããbiå àáiå ©£¨©¸Ÿ¤Æ¤§¦§½̈©£¥´£Ÿ¦½¦§¥¬©¨¦−£¤´§«Ÿ§®¨²¤«¡¬ŸŸ−¦¨©§«©¨¾Ÿ©©¥¬

:ìàøNé õøàî øLà äørpä äøac úàæëå úàæk øîàì åéðãàìääçìLàå àa-Cì íøà-Cìî øîàiå ©Ÿ−̈¥®Ÿ¨³Ÿ§¨ŸÆ¦§¨´©©£½̈£¤−¥¤¬¤¦§¨¥©³Ÿ¤¤«¤£¨Æ¤½Ÿ§¤§§¨¬

:íéãâa úBôéìç øNrå áäæ íéôìà úLLå óñë-éøkk øNr Bãéa çwiå Cìiå ìûøNé Cìî-ìà øôñåàáiå ¥−¤¤¤´¤¦§¨¥®©¥Á¤Á©¦©̧§¨¹¤´¤¦§¥¤À¤§¥³¤£¨¦Æ¨½̈§¤−¤£¦¬§¨¦©¨¥´

éìà äfä øôqä àBák äzrå øîàì ìûøNé Cìî-ìà øôqäéìà ézçìL äpä EBzôñàå écár ïîrð-úà E ©¥½¤¤¤¬¤¦§¨¥−¥®Ÿ§©À̈§¸©¥³¤©¤Æ¥¤½¦¥̧¨©³§¦¥¤̧Æ¤©£¨´©§¦½©£©§−

:Bzrøvîæäæ-ék úBéçäìe úéîäì éðà íéýìûä øîàiå åéãâa òø÷iå øôqä-úà ìàøNé-Cìî àø÷k éäéå ¦¨©§«©§¦¿¦§ŸÁ¤¤¦§¨¥̧¤©¥¹¤©¦§©´§¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¡Ÿ¦¬¨̧¦Æ§¨¦´§©£½¦¤Æ

:éì àeä äpàúî-ék eàøe àð-eòc-Cà ék Bzrøvî Léà óñàì éìà çìLçòLéìà | rîLk éäéå Ÿ¥´©¥©½¤«¡¬Ÿ¦−¦¨©§®¦³©§¨Æ§½¦¦§©¤¬−¦©§¦º¦§´Ÿ©¡¦¨´

éãâa zrø÷ änì øîàì Cìnä-ìà çìLiå åéãâa-úà ìàøNé-Cìî òø÷-ék íéýìûä-Léàéìà àð-àáé E ¦«¨¡Ÿ¦À¦¨©³¤«¤¦§¨¥Æ¤§¨½̈©¦§©³¤©¤̧¤Æ¥½Ÿ¨¬¨¨©−§¨§¨¤®¨Ÿ¨´¥©½

:ìàøNéa àéáð Lé ék òãéåè:òLéìàì úéaä-çút ãîriå Baëøáe åéñeña ïîrð àáiåéåéìà çìLiå §¥©¾¦²¥¬¨¦−§¦§¨¥©¨¬Ÿ©£−̈§¨´§¦§®©©£¬Ÿ¤«©©©−¦¤«¡¦¨©¦§©¬¥¨²
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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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 תזריע 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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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 תזריע 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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