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:íéî éàöîìåì:áLBî øér eððBëéå íéárø íL áLBiåæìeNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiå §Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À
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:úBçtLîáî:äét äöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøéâîeððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À

ýåýé écñç: ©«§¥¬§Ÿ̈«
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"wcv gnv"d x"enc` w"k z`n fw xenfnl "xe` ldi" yexit

Â„Â‰ סי'‡ תלי� במדרש חסדו. לעול� כי טוב כי לה'

כו' אעשה למעני למעני מ"ש ע"ד שהוא זה

כו' טוב כי לה' הודו דוד אמר ע"ז כו' הגדול שמי בשביל

ביהושע כמ"ש נש"י ע� מתאחד הוא שמו כי ור"ל עכ"ל.

שערי בספר מזה וכמ"ש כו' הגדול לשמ� תעשה ומה

ישראל נק' שלכ� פי' תמיד עולת ובד"ה להריגי"ק אורה

בנש"י כ� הנפש. חיות כללות גילוי בהראש כמו ראש לי

פ' בלק"ת אבה ולא בד"ה כמ"ש ג� הגדול. שמו מאיר

עמו. הוי' חלק וכמ"ש ממש הוי' ש� יש א' שבכל תצא

פ' בת"א כו'. שמו למע� כו' גואל ומביא ע"פ ועמ"ש

כו' אלקי� הלכו אשר מ"ש ג� אמור. לכ� בד"ה וארא

ועמ"ש הטוב. משמ� ש� טוב ע"פ וברבות ש� לו ולעשות

ש� לו לעשות אפ"ל ג� בנ"י. שמות ואלה בד"ה מזה

הוי' יהי' ההוא ביו� וע"ד לאלקי� לי הוי' והי' בבחי'

כו': אחד

צריכי�ÔÈÈÚ(ב) ד' בעני� דברכות פב"ת במהרש"א

ואפ"ל דפסח. כוסות ד' עני� שהוא להודות

ד' גילוי יהי' יד� ועל שבה� והיינו גליות. ד' כנגד

והי' ע"ד ר"ל הוי'. כבוד ונגלה לע"ל וכמ"ש הוי' אותיות

בשלו� ושבתי בד"ה ויצא פ' בת"א לאלקי�. לי הוי'

שהוא להודות פי' בעני� לתודה מזמור בד"ה בסדור ועיי�

העליונה דעה כמו שהאמת וההודאה דעות אל כי עני�

הוי'. ש� אמיתת שיתגלה לעול� הוי' ואמת וזהו כו'

העילות עילת בעני� במ"א ממ"ש להעיר יש ולענ"ד

דר� כשנמש� זהו העילות עילת דפי' הסיבות וסיבת

סיבת אבל ממכ"ע מבחי' והוא ועלול עילה השתלשלות

מבחי' אלא והדרגה כסדר שלא שנמש� מה הסיבות

מלכות. לבוש יביאו בד"ה בת"א מזה וכמ"ש סוכ"ע

ממכ"ע זהו ד"ת דעות ב' ג"כ ה� הנ"ל בחי' ב' כי ואפ"ל

וכ� לבבתני. ע"פ בביאור וכמ"ש סוכ"ע הוא וד"ע

כמנהגו עול� ע"ד והדרגה כסדר באה שבישוב ההשפעה

לה� בא וחבוש וחולה וי� דמדבר אלו ד' אבל נוהג

כו' להודות צריכי� ד' וזהו הסיבות. סיבת ע"ד הישועה

וירא ע"פ בשלח פ' בת"א ועמ"ש להוי' הודו והיינו

והודאה ברכה מעני� ועמ"ש בהוי'. ויאמינו בעני� ישראל

אלה ובד"ה אתה. יהודה ע"פ ומ"ש שבהוד. הוד בדרוש

או"א: יחוד בעני� בהביאור פקודי

עני�ÔÈ�Ú(ג) שהאור שאע"פ טוב. כי האור את טוב. כי

שנמש� השמש אור כמו אינו והארה זיו

בחי' ע"י טוב כי וזהו ברצונו כשעלה אלא ממילא מהשמש

רבוי טוב� רב זכר ויש האור. מאיר אז להיטיב ורצונו טובו

בחי' בכל כי יסודות. ט"ו טובות מעלות ט"ו טוב בחי'

כמ"ש כו' טוב מדת לזה צרי� למטה להאיר כשצרי�

לכל ה' טוב כתיב רמי ר"א דל"ט סנהדרי� וע' במ"א.

יחוד יש כי והמכוו� ע"ש. והתירו� כו' לקוו ה' טוב וכתיב

אכ� לכל ה' טוב ועז"נ העולמות להחיות דחיצוניות או"א

יחוד ממשי� והודאה לקוו. ה' טוב עז"נ או"א פנימי' יחוד

טוב ומעני� כו'. טוב כי לה' הודו וזהו דאו"א פנימיות

ובזהר ירדפוני וחסד טוב א� ממ"ש להעיר יש וחסד

ע"פ ועמ"ש כו' לחסד טוב בי� מה ע"ב קס"ח תרומה

וע' חסדי�. תמו לא כי והמרח� רחמי� כלו לא כי הטוב

כלו לא כי תמנו לא כי ה' חסדי ע"פ יו"ד סי' באג"ה

כו': לקוו ה' טוב נאמר ואח"כ רחמיו.

בעני�Ï"˘ÓÚ(ד) ידבר משה בד"ה ועמ"ש א'. ססעי'

ע"י בחי' ב' בזה ויש דשמיה. רזא לאתקנא

לעשות בעני� הנ"ל ע"פ ומוב� כו' ידבר משה וע"י אברה�

ויעש בעני� וע"ב סע"א קי"ג בחקתי בזח"ג וע' ש�. לו

ש�: דוד

החמשי�‰Â„‡‰(ה) שער ע"י והיינו ויש. אי� חו"ב יחוד

החמשי� שער חסר וחולה חו"ב. בי� הממוצע

ה� שע"ב ומ"ט מ"ט. גימט' חולה ח' אות במא"א כמ"ש

כשנתרפא לכ� תחיה. והחכמה מג"ר החיי� ועיקר מדות. ז'

צרי� שערי� במ"ט חיי� הממשי� הנ' שער המשכת ע"י

במת� ולכ� החמשי� שער ע"י או"א יחוד להמשי� להודות

תורה מת� כי בישראל שהיו החולאי� כל נתרפאו תורה

מראיה� בד"ה יתרו פ' בת"א כמ"ש החמשי� שער גלוי

תודה זובח וע"פ לתודה. מזמור ע"פ ועמ"ש ומעשיה�

כל"ח: טוב כי לה' הודו ע"פ קי"ח רסי' ולקמ� יכבדנני

•



ה

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLáäøéLà íéäìà éaì ïBëð:éãBák-óà äønæàåâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤§¦À

:øçM äøéòàãíénòá EãBà|ýåýé:íénàìa EønæàåäEcñç íéîL-ìòî ìãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©§ª¦«¦«¨´Ÿ¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©«©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eçíéäìà|:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac ¦−¨§¦«§¬©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤«Å¡¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

èãòìâ éì|éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì:é÷÷çî äãeäééáàBî|íBãà-ìò éöçø øéñ ¦³¦§¨̧¦Ä§©¤À−§¤§©«¦¨´Ÿ¦®¹ §À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡«

éìLàéìò éìòð Cìô:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éî ©§¦´©«£¦®£¥«¹§¤À¤¤§¨«¦´−Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«

áéàöú-àìå eðzçðæ íéäìà-àìä:eðéúàáöa íéäìàâéøvî úøæò eðl-äáäúòeLz àåLå £«Ÿ¡Ÿ¦¬§©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬

:íãàãéìéç-äNòð íéäìàa:eðéøö ñeáé àeäå ¨¨«¥«Ÿ¦¬©«£¤¨®¦¹ §À¨¬¨¥«

êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà éé Eì eðãéòöúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨

ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðòébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`e §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨

ì eðøéæçúåúBiðòøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå ,(íBìL §©£¦¥§¨§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦

íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNòî-ìëa äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä©¦§©§¨§¨§¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦

éðéòaúlôz òîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéòáe E §¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©

:älôz òîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk̈¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zeqga

iel'iyielddpg oa

ezbefe(dble`) gxyxnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli` ,ield 'irnyeigiy

aiial

www.otzar770.com * www.lahak.org

� � � � � � �

ל: לשלוח נית� ותיקוני� הערות

:E-mailפקס chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00104

16/03/2008



ו

k"yz'd ,gqt ly oexg` .c"qa

(dben izla dgpd)

ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Âועד לעול� ככוכבי� הרבי� ומצדיקי הרקיע כזהר בזהר1יזהירו ואיתא על2,
למטע� דעתידי� ובגי� כו' הזהר ספר דאיהו דיל� חיבורא בהאי זה, פסוק

ברחמי� גלותא מ� בי' יפקו� כו' דחיי הבעש"ט3מאילנא של באגה"ק איתא ששאל4[וכ� ,

קאי ועפ"ז חוצה]. מעינותי� לכשיפוצו לו, וענה מר, אתי קא אימתי המשיח מל� את
במדרש אמנ� המשיח. ביאת קוד� דמשיחא דעקבתא הזמ� על גו' והמשכילי� הפסוק

כיו�6ע"פ5רבה מועטות מתנות לה וכתב אשה שקדש למל� משל איתא, לכ� הזה החודש
לה� מסר ולא כו', היו אירוסי� הזה העול� כ� כבעל, רבות מתנות לה כתב לקחתה שבא
את לה� מוסר שעה באותה כו', נישואי� יהיו המשיח לימות אבל כו', בלבד הלבנה אלא
ומזה ועד. לעול� ככוכבי� הרבי� ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילי� שנאמר הכל,
מדרשות יש זה שבפסוק ונמצא המשיח. ביאת שלאחרי הזמ� על קאי זה שפסוק מוב�,

הידוע הכלל ע"פ אמנ�, ה�7חלוקות. העניני� שב' מוב�, במציאות, מחלוקת שיי� שלא
המשיח. ביאת קוד� ג� וישנו המשיח, ביאת לאחרי ישנו גו' והמשכילי� שעני� אמת,

(שעז"נ יצי"מ בעני� ג"כ מצינו ששלימות8ועד"ז נפלאות), אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי
כמ"ש קרי"ס, בזמ� היתה דיצי"מ פירושי�9החירות ב' שיש גו', ההוא ביו� הוי' 10ויושע

הי�11במ"ש שירת על שקאי הא' פירוש משה, ישיר השירה12אז על שקאי הב' ופירוש ,
כמארז"ל העתידה, בגאולה מ�13שתהי' המתי� לתחיית מכא� ישיר, אלא נאמר לא שר

אחרו� גואל הוא (משה) ראשו� שגואל לפי זה הרי משה, ישיר אז (ומ"ש ועד"ז14התורה .(
במ"ש ג� הא'15מצינו פירוש פירושי�, ב' בזה שיש חסד�, לבוקר וארנ� עוז� אשיר ואני

במדרש כדאיתא סו�, י� קריעת על דקאי הב' ופירוש לבוא, לעתיד על אשיר16דקאי ואני
שנאמר לבא, לעתיד וארנ�17עוז�, י�ה, וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי א�ל הנה

שנאמר הדי�, יו� של בוקר אותו חסד�, ד"א18לבוקר לילה. וג� בוקר אתא שומר אמר
ישיר אז שנאמר שירה, ואומרי� הי� על ישראל שעמדו בשעה אימתי, עוז�, אשיר ואני

ג.)1 יב, דניאל

(קמב,)2 סכ"ו אגה"ק בתניא הובא (ברע"מ). ב קכד, ח"ג

א).

ברחמי.)3 ובזהר: באגה"ק. כ"ה

יוס�)4 יעקב (לר' יוס� פורת ב� ספר בסו� נדפסה

ובכ"מ. בתחילתו. קה"ת) (הוצאת כש"ט מפולנאה).

לא.)5 פט"ו, שמו"ר

ב.)6 יב, בא

קסד.)7 כלל המ"� מע' כללי� מערכת שד"ח ראה

טו.)8 ז, מיכה

ל.)9 יד, בשלח

פמ"ג.)10 פכ"ט. האמונה שער ראה

א.)11 טו, ש�

שבהערה)12 שמו"ר ג� וראה עה"פ. ופרש"י מכילתא ראה
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הקודמת.)13 שבהערה מקומות ב. צא, סנהדרי�

הפסוקי�)14 שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

חי"א לקו"ש ב). (עה, משפטי� ר"פ תו"א ויחי. פ' להאריז"ל

ואיל�. 8 ע'

ניס�)15 בי"א התחילה שאמירתו הקא�יטל – יז נט, ַתהלי�

ואיל�). 1 ע' ח"א ניס� י"א סה"מ (ראה (תש"כ) זו שנה

ו.)16 פכ"ג, שמו"ר

ב.)17 יב, ישעי'

יב.)18 כא, ש�

  מפתח  כללי

 ב    .....................................................................  ח"ק ז"ק ו"קלי� מזמורי תה  )א
  ד    ...................................................................  ז"למזמור ק" יהל אור"פירוש   )ב

 ז    ......................................  כ"תש'ה, אחרו� של פסח זהירווהמשכילי� יה "ד מאמר  )ג
 טו    ..........................................................................  ד"יתש'ה ,דחג הפסח' וב' יל אלשיחת   )ד
 הכ    ..............................................................  )ק"בלה( אחריפרשת  לקוטי שיחות  )ה
 לא    .....................  ביטול הצומות לעתיד לבוא גאולה ומשיח עניניחידושי� וביאורי� ב  )ו
 חל    ..................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ז
 חמ    ...................................................  ניס�ג "י –' ח לתאריכי�אמירת הנשיאי�   )ח
 נ    ..................................................   ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח "יו� יו�ה"לוח   )ט
 נג    .......................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )י

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 ונ    ..................................................  יס�ז נ"ט – 'לתאריכי� ח פרקי� ליו�' ג –  )יא
 עח    ..................................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח פרק אחד ליו� –  )יב
 פו    ....................................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח ותצוספר המ –  )יג
 פז    .....................................  סוטה' בעני� ד� השער למס ה"תשמ'שיחת ערב חג השבועות ה  )יד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 צא    .........................................................  ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טו
 צב    ......................................................  ר הזק�"אדמו � תפילי� שולח� ערו� הלכות  )טז
 צב    ......................................  ר הזק�"ואדמ �  ששת ימי�ה "ד � מבוארתורה לקוטי   )יז
 דצ    ............................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יח
 הצ    ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו �  ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )יט
 וצ    ........................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )כ

 חצ    ...................................................................ב"ר מוהרש"אדמו � קונטרס ומעי�  )כא
 טצ    .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  ב"המאמרי� תרצספר   )כב
 ק    .................................................................  צ''מוהרייר ''אדמו � בורי�ילקוטי ד  )כג
 קב    ....................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כד

  

 קג    ......................................................  הא פרק �הימי�דברי  –יהושע פרק ו נביאי� וכתובי�   )כה
 חק    ............................... ז ניס�"ט – 'לתאריכי� חי ותרגו� אונקלוס "רש, חומש  )כו
 כזק  ..................................................................  לשבוע פרשת אחרי  לוח זמני�  )כז
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(dben izla dgpd)

ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Âועד לעול� ככוכבי� הרבי� ומצדיקי הרקיע כזהר בזהר1יזהירו ואיתא על2,
למטע� דעתידי� ובגי� כו' הזהר ספר דאיהו דיל� חיבורא בהאי זה, פסוק

ברחמי� גלותא מ� בי' יפקו� כו' דחיי הבעש"ט3מאילנא של באגה"ק איתא ששאל4[וכ� ,

קאי ועפ"ז חוצה]. מעינותי� לכשיפוצו לו, וענה מר, אתי קא אימתי המשיח מל� את
במדרש אמנ� המשיח. ביאת קוד� דמשיחא דעקבתא הזמ� על גו' והמשכילי� הפסוק

כיו�6ע"פ5רבה מועטות מתנות לה וכתב אשה שקדש למל� משל איתא, לכ� הזה החודש
לה� מסר ולא כו', היו אירוסי� הזה העול� כ� כבעל, רבות מתנות לה כתב לקחתה שבא
את לה� מוסר שעה באותה כו', נישואי� יהיו המשיח לימות אבל כו', בלבד הלבנה אלא
ומזה ועד. לעול� ככוכבי� הרבי� ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילי� שנאמר הכל,
מדרשות יש זה שבפסוק ונמצא המשיח. ביאת שלאחרי הזמ� על קאי זה שפסוק מוב�,

הידוע הכלל ע"פ אמנ�, ה�7חלוקות. העניני� שב' מוב�, במציאות, מחלוקת שיי� שלא
המשיח. ביאת קוד� ג� וישנו המשיח, ביאת לאחרי ישנו גו' והמשכילי� שעני� אמת,

(שעז"נ יצי"מ בעני� ג"כ מצינו ששלימות8ועד"ז נפלאות), אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי
כמ"ש קרי"ס, בזמ� היתה דיצי"מ פירושי�9החירות ב' שיש גו', ההוא ביו� הוי' 10ויושע

הי�11במ"ש שירת על שקאי הא' פירוש משה, ישיר השירה12אז על שקאי הב' ופירוש ,
כמארז"ל העתידה, בגאולה מ�13שתהי' המתי� לתחיית מכא� ישיר, אלא נאמר לא שר

אחרו� גואל הוא (משה) ראשו� שגואל לפי זה הרי משה, ישיר אז (ומ"ש ועד"ז14התורה .(
במ"ש ג� הא'15מצינו פירוש פירושי�, ב' בזה שיש חסד�, לבוקר וארנ� עוז� אשיר ואני

במדרש כדאיתא סו�, י� קריעת על דקאי הב' ופירוש לבוא, לעתיד על אשיר16דקאי ואני
שנאמר לבא, לעתיד וארנ�17עוז�, י�ה, וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי א�ל הנה

שנאמר הדי�, יו� של בוקר אותו חסד�, ד"א18לבוקר לילה. וג� בוקר אתא שומר אמר
ישיר אז שנאמר שירה, ואומרי� הי� על ישראל שעמדו בשעה אימתי, עוז�, אשיר ואני

ג.)1 יב, דניאל

(קמב,)2 סכ"ו אגה"ק בתניא הובא (ברע"מ). ב קכד, ח"ג

א).

ברחמי.)3 ובזהר: באגה"ק. כ"ה

יוס�)4 יעקב (לר' יוס� פורת ב� ספר בסו� נדפסה

ובכ"מ. בתחילתו. קה"ת) (הוצאת כש"ט מפולנאה).

לא.)5 פט"ו, שמו"ר

ב.)6 יב, בא

קסד.)7 כלל המ"� מע' כללי� מערכת שד"ח ראה

טו.)8 ז, מיכה

ל.)9 יד, בשלח

פמ"ג.)10 פכ"ט. האמונה שער ראה

א.)11 טו, ש�

שבהערה)12 שמו"ר ג� וראה עה"פ. ופרש"י מכילתא ראה
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הקודמת.)13 שבהערה מקומות ב. צא, סנהדרי�

הפסוקי�)14 שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

חי"א לקו"ש ב). (עה, משפטי� ר"פ תו"א ויחי. פ' להאריז"ל

ואיל�. 8 ע'

ניס�)15 בי"א התחילה שאמירתו הקא�יטל – יז נט, ַתהלי�

ואיל�). 1 ע' ח"א ניס� י"א סה"מ (ראה (תש"כ) זו שנה

ו.)16 פכ"ג, שמו"ר

ב.)17 יב, ישעי'

יב.)18 כא, ש�

  מפתח  כללי

 ב    .....................................................................  ח"ק ז"ק ו"קלי� מזמורי תה  )א
  ד    ...................................................................  ז"למזמור ק" יהל אור"פירוש   )ב

 ז    ......................................  כ"תש'ה, אחרו� של פסח זהירווהמשכילי� יה "ד מאמר  )ג
 טו    ..........................................................................  ד"יתש'ה ,דחג הפסח' וב' יל אלשיחת   )ד
 הכ    ..............................................................  )ק"בלה( אחריפרשת  לקוטי שיחות  )ה
 לא    .....................  ביטול הצומות לעתיד לבוא גאולה ומשיח עניניחידושי� וביאורי� ב  )ו
 חל    ..................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ז
 חמ    ...................................................  ניס�ג "י –' ח לתאריכי�אמירת הנשיאי�   )ח
 נ    ..................................................   ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח "יו� יו�ה"לוח   )ט
 נג    .......................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )י

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 ונ    ..................................................  יס�ז נ"ט – 'לתאריכי� ח פרקי� ליו�' ג –  )יא
 עח    ..................................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח פרק אחד ליו� –  )יב
 פו    ....................................................  ז ניס�"ט – 'לתאריכי� ח ותצוספר המ –  )יג
 פז    .....................................  סוטה' בעני� ד� השער למס ה"תשמ'שיחת ערב חג השבועות ה  )יד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 צא    .........................................................  ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טו
 צב    ......................................................  ר הזק�"אדמו � תפילי� שולח� ערו� הלכות  )טז
 צב    ......................................  ר הזק�"ואדמ �  ששת ימי�ה "ד � מבוארתורה לקוטי   )יז
 דצ    ............................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יח
 הצ    ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו �  ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )יט
 וצ    ........................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )כ

 חצ    ...................................................................ב"ר מוהרש"אדמו � קונטרס ומעי�  )כא
 טצ    .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  ב"המאמרי� תרצספר   )כב
 ק    .................................................................  צ''מוהרייר ''אדמו � בורי�ילקוטי ד  )כג
 קב    ....................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כד

  

 קג    ......................................................  הא פרק �הימי�דברי  –יהושע פרק ו נביאי� וכתובי�   )כה
 חק    ............................... ז ניס�"ט – 'לתאריכי� חי ותרגו� אונקלוס "רש, חומש  )כו
 כזק  ..................................................................  לשבוע פרשת אחרי  לוח זמני�  )כז
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י�ה וזמרת עזי אמרו, ומה מחנה19משה, על שהשקפת בוקר אותו חסד�, לבוקר וארנ� ,
שנאמר העתידה20מצרי�, לגאולה יצי"מ שבי� החילוק דוגמת והרי הבוקר. באשמורת ויהי

זה הרי גופא, העתידה בגאולה שהוא כפי השירה) בעני� וה� הגאולה עני� בעצ� (ה�
גו'. יזהירו והמשכילי� בפסוק הנ"ל פירושי� ב' שבי� החילוק

כתיבÂ‰�‰ב) לבוא דלעתיד הגילויי� מאד21בעני� וגבה ונשא ירו� עבדי ישכיל ויש22הנה ,
עצמו במשיח ה� אלו עילויי� שכל הא', פירוש פירושי�, ב' הב',23בזה ופירוש ,

מפ ראשוני התנ"�כמ"ש זו.24רשי בבחינה כול� יהיו לבוא שלעתיד ישראל, כל על דקאי
הקודמות דשני� במאמרי� שהמעלות25ונתבאר גופא הא כי, ה�, מתאימי� אלו פירושי� שב' ,

והוא אלו, במעלות יהי' המשיח שמל� ע"י זה הרי ישראל, בכל יהיו מאד וגבה גו' דישכיל
ישראל כל ע� ילמד שמשיח הלימוד ע"י יהי' זה ועני� ישראל. לכל אלו מעלות פנימיות26ית�

כמאמר27התורה התורה, ע"י ה� ההמשכות כל שהרי ישראל28, בדא, דא מתקשרא� קשרי� תלת
פנימיות ישראל כל ע� ילמד שמשיח עי"ז ולכ�, וגליא, סתי� בקוב"ה, ואורייתא באורייתא

מאד. וגבה ונשא ירו� דישכיל העילויי� ישראל בכל יפעול אזי התורה,

ÔÈ�Ú‰Â,התורה פנימיות היא ישראל ע� משיח שילמד שהתורה לומר בהכרח דהנה, בזה,
רז"ל אמרו וא"כ,29שהרי משיח, של תורתו לגבי היא הבל דעכשיו התורה שכל

כל ע� ילמד משיח שהרי ראי', ועוד דתורה. גליא יהי' דלעת"ל שהלימוד לומר אפשר אי
האבות שלפני הצדיקי� ג� נזכרו (ובמ"א והאבות רבינו משה ג� כולל שיקומו30ישראל, (

בגמרא (כדאיתא כולה התורה כל את שלמדו כאלו ישנ� שביניה� וכיו� א"כ,31בתחה"מ, ,(
התורה, פנימיות לה� שיגלה יהי' דמשיח שהלימוד ועכצ"ל, המשיח. מל� עמה� ילמד מה

זה32ועז"נ שגילוי זאת, ועוד לעתיד. שיתגלו תורה טעמי שהו"ע פיהו, מנשיקות ישקני
וזהו שבנפש. עמוקה היותר הנחה הוא הראי' דעני� מהשגה, שלמעלה ראי' של באופ� יהי'

מל� וג� רב נקרא שמשיח [כידוע מל� של באופ� יהי' דמשיח שהלימוד שעיקר33ג� וכיו� ,
כי, מל�], של באופ� יהי' ישראל ע� שילמד הלימוד עיקר ג� הנה מל�, היותו הוא ענינו

כמאמר מהשגה, למעלה הוא המלכות הנה34עני� ולכ�, גזירותי, קבלו ואח"כ מלכותי קבלו
ילמד שמשיח שהעני� ג� יוב� ובזה מהשגה. שלמעלה הראי' הו"ע מל� של באופ� הלימוד

ב.)19 טו, בשלח

כד.)20 יד, ש�

יג.)21 נב, ישעי'

ואיל�.)22 פנ"ו האמונה שער ראה – לקמ� הבא בכל

ח"א)23 זהר כ). – (באבער יד תולדות תנחומא עה"פ. ָתיב"ע

רסה ע' (ח"א עה"פ נ"� אוה"ת א. יז, צו לקו"ת וראה ב. קפא,

ובכ"מ. ר. ע' תרח"� ואיל�. רסה ס"ע ח"א תרל"ה סה"מ ואיל�).

עה"פ.)24 ומצו"ד רד"ק רש"י,

ע')25 חי"ט (תו"מ תשי"ז דאחש"פ עבדי ישכיל הנה ד"ה

ואיל�). 272

ה"ב.)26 פ"ט תשובה הל' רמב"� ראה

א.)27 יז, צו לקו"ת ראה

בהערה.)28 61 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. עג, ח"ג זהר ראה

ח.)29 פי"א, קה"ר

שלפני)30 הראשוני' הדורות מכל ג� ש�: האמונה שער ראה

האבות.

הזק�)31 לאדמו"ר תורה תלמוד הל' וראה סע"ב. צט, מנחות

ס"ז. פ"ג ואיל�. ס"ב פ"ב ס"ד�ה. פ"א

ילקוט)32 ז. אות עקיבא דרבי אותיות ובפרש"י. ב א, שה"ש

בתחילתו. תכט רמז ישעי' שמעוני

ואיל�.)33 ריד ע' עניני� אוה"ת ואיל�. ב קי, להצ"צ סהמ"צ

ג.)34 כ, יתרו מכילתא ראה

k"yz'd ,gqt ly oexg`

למ"ש בסתירה אינו הע� כל את ילמדו35תורה ולא מ"ש כי, רעהו, את איש עוד ילמדו ולא
של הו"ע ישראל ע� ילמד שמשיח מה ואילו והשגה, בהבנה ולימוד אולפנא הו"ע גו'

מהשגה. שלמעלה ראי'

Â‰ÊÂשיוכל שכדי למ"ת, הכנה היתה שקי"ס דכש� לבוא, לעתיד הנהר בקיעת עני� ג�
פנימיות לגילוי ג� כמו"כ הי�, קריעת תחילה להיות צרי� הי' דמ"ת העני� להיות
לגילוי ההכנה שזוהי הנהר, בקיעת תחילה להיות יצטר� משיחא מלכא ע"י שיתגלה התורה

מ"ש וזהו דלעתיד. התורה התורה,36פנימיות פנימיות גילוי יהי' ועי"ז ברגל, יעברו בנהר
בו נשמחה ש� אשר בעצמותו.37עד בו ,

בקיעתÔÈ·‰ÏÂג) הקדמת ע"י שהוא דלעת"ל התורה פנימיות גילוי מעלת יותר בעומק
ויתגלו נתגלו, לא תורה שטעמי שאומרי� מה מוב� אינו דלכאורה הנהר,
והנשיאי� והאריז"ל הרשב"י ע"י התורה פנימיות גילוי ישנו עכשיו ג� הרי דוקא, לעת"ל

בכ"מ בזהר המבואר ע"פ מוב� אינו וביותר שכל38שלאחריה�, בג"ע התורה לימוד בעני�
התורה פנימיות בגילוי החידוש מהו וא"כ דאורייתא, ורזי� בסודות הוא ש� הלימוד
פנימיות לגילוי ההכנה היא שבקיעתו הנהר, עני� ביאור בהקד� ויוב� דוקא. לעתיד שיתגלה

דלעתיד. התורה

ÔÈ�Ú‰Âראשיתו שהנהר דכש� הבינה, כח הוא הנפש בכחות הנהר בחי' דהנה, בזה,
ומש� החכמה, מנקודת ראשיתו דבינה ורוחב האור� ג� כ� נמש�מהמעיי�,

ובמ"א דבינה. ההשגה ורוחב אור� לפי39ומתפשט והיינו המחשבה, הו"ע שנהר מבואר
והמשכת שהתפשטות מוב�, ומזה דוקא. המחשבה אותיות ע"י היא דבינה שההשגה
ומתפשטת נמשכת שהיא כמו עצמה החכמה שנקודת באופ� אינה דבינה לנהר החכמה
נפרד, לבוש היא שהמחשבה כידוע נפרד, בלבוש ומתעלמת מתלבשת שהיא אלא בבינה,
וכמו"כ אחר, לעני� זה מעני� ולהפשיט ללבוש שאפשר באופ� הוא המחשבה לבוש שהרי
ג� לחשוב אפשר עצמה זו שהשגה המחשבה, באותיות הבינה התלבשות בעני� ג� הוא
באה שההשגה כפי היא המחשבה באותיות ההשגה שהמשכת מוב� וא"כ אחרות, באותיות
החכמה, לנקודת בלבד לבוש היא עצמה הבינה שג� מזה, ויתירה בלבושי�. ונתלבשה
הנקודה את להפשיט שאפשר ומאחר אחרות, בסברות ג� לבאר אפשר זו נקודה שהרי
מנקודת נפרד מהות ה� דבינה שההסברי� מוב� הרי אחרות, בסברות ולבארה אלו מסברות
אל כלל שייכי� שאינ� כאלו סברות לומר יכול ההסברי� ריבוי שע"י ועד החכמה,

בהיכלא נקודה להיות צרי� שלכ� בדר�40הנקודה, יל� שלא ההשגה נשמרת הנקודה שע"י ,

היא הבינה הרי הבינה, השגת את השומרת הנקודה ישנה כאשר שג� מוב�, ומזה עקלתו�,
עלי'. ומעלמת להחכמה לבוש שהיא מהחכמה, אחר מהות

לג.)35 לא, ירמי'

ואיל�.)36 נב פרק האמונה שער וראה ו. סו, תהלי�

ספנ"ו.)37 האמונה שער וראה ש�. תהלי�

א)38 [קסט, שלח פ' בזהר כמבואר ש�: האמונה שער ראה

כו'. מתיבתא דרב נעלמי� במאמרי� ואיל�]

יא.)39 ע' תרס"ו המש� ואיל�. ג יז, שה"ש א. יז, צו לקו"ת

ובכ"מ.

ב.)40 יח, ראה פ' לקו"ת א. ו, זח"א



ט k"yz'd ,gqt ly oexg`
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ג� לחשוב אפשר עצמה זו שהשגה המחשבה, באותיות הבינה התלבשות בעני� ג� הוא
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‰Ê·Âנמשכות המדות שאי� מהשכל, המדות המשכת בעני� רואי� שאנו מה ג"כ יוב�
הסברי� בריבוי יותר שיתבונ� דככל דוקא, ההתבוננות ע"י אלא עצמו מהשכל
מוב� אינו דלכאורה בזה, והעני� המדות. יתעוררו עי"ז הנה המחשבה, אותיות ובריבוי
צריכה היתה למדות, עילה הוא שהשכל דמאחר עצמו, מהשכל המדות יתעוררו לא למה
צרי� אזי טוב הוא שהדבר בשכלו מבי� דכאשר עצמו, מהשכל המדות התעוררות להיות
להתעורר צרי� אזי טוב, לא שהדבר מבי� וכאשר זה, לדבר והחסד האהבה במדת להתעורר
ה� ומדות ששכל לפי הוא, העני� א� דוקא. להתבוננות צרי� ולמה והפחד, הגבורה במדת
בהתפעלות ה� והמדות והתיישבות, בקרירות ה� שהמוחי� זמ"ז, הפכיי� מהותי� ב'
המדות, להיות אפשר אי השכל שמאיר זמ� כל הנה הפכי�, ב' ולהיות� ורגש, התלהבות
אפשר דוקא אז הנה החכמה, נקודת על המעלי� לבוש שהיא דבינה ההתבוננות ע"י ורק
תהי' אזי והאותיות ההסברי� בריבוי יותר שיתבונ� ככל הנה ולכ�, המדות. מציאות שיהי'
שהשכל וככל השכל, על העלמות יותר יהיו יותר שיתבונ� ככל כי, יותר, המדות מציאות

יותר. המדות מציאות תהי' אזי יותר יתעל�

Ô·ÂÈÂהנהר שמציאות שא� ונהר, דמעיי� מהמשל החכמה) על מעלמת (שהבינה זה עני�
שהנהר וככל הנהר, ע"י ונעל� מוסתר עצמו המעיי� נביעת מ"מ, מהמעיי�, הוא
(כידוע וא� דאב בהמשל ג� הוא וכ� המעיי�. יותר יתעל� ורוחב, לאור� יותר יתפשט
כח היותה ע� האב, מוח שטיפת המדות), את שמולידי� וא� אב בש� נקראי� שחו"ב

בתניא וכדאיתא האברי�, רמ"ח לכל ההיולי וכח ויניקת�41המוליד הצפרני� התהוות שג�
בהעל� היא אלא כלל, ניכרת הטיפה אי� הגו� אברי רמ"ח בציור מ"מ, מהטיפה, היא

החכמה. על מעלמת שהבינה ובינה, דחכמה בהנמשל ג� הוא וכמו"כ בה�,

„ÂÚÂועצמית פנימית בחי' ג� שיש אלא בבינה, בהעל� היא שהחכמה בלבד זו שלא זאת,
החכמה גילוי רק היא בבינה שההמשכה והיינו, בבינה, כלל נמש� שלא בחכמה
דכל סתימא בחי' והוא בהעל�, ונשארת מהבינה למעלה היא הרי החכמה עצ� אבל בלבד,
הנהר המשכת במשל ג� הוא שכ� לומר צרי� ועפ"ז המחשבה. מרעיו� הנעל� ושכל סתימי�
בהנהר, ונובע יוצא שבמעיי� מה שכל ראשונה בהשקפה שמוב� כמו זה שאי� מהמעיי�,
חתו�, מעיי� הנקרא והוא בנהר, המשכה לידי בא שלא בהעל� במעיי� שנשאר מה יש אלא
דטיפת בהמשל ג� הוא וכ� ממש. ההעל� בבחי' שהוא עצמו המעיי� נביעת שרש והוא
ונצטייר ומתגש� נמש� שבטיפה מה שכל ראשונה בהשקפה שמוב� כמו זה שאי� האב,
הגו�, אברי בציור בהגשמה בא שאינו רוחני וחיות אור נשאר אלא הא�, בבט� הולד בציור
דוקא זה הרי החכמה לעצ� להגיע שבכדי מוב�, ומזה כו'. יחידה דחי' המקי� בחי' והוא
בהמשל הוא וכ� החכמה. נקודת לעצ� להגיע יכולי� שאז דבינה, הנהר העל� הסרת ע"י
כשמגיעי� וג� חתו�, מעיי� בחינת עד להגיע יכולי� הנהר העל� שבהסרת דמעיי�,

מ בחי' הוא בנהר) שנמש� (טר� עצמו מצד הרי הגלוי, חיי�.בהמעיי� י�

ב.)41 פרק
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ושמיעהÔÈ·‰ÏÂד) ראי' נקראי� שחו"ב ידוע הנה ביאור, בתוספת דומה42זה אינו והרי ,
לראי' מצטייר43שמיעה והדבר פרטיו בכל דבר איזה שומע כאשר שג� והיינו, ,

בכל אצלו ומצטייר דבר איזה שומע כאשר הנה ולכ� לראי', בדומה זה אי� מ"מ, אצלו,
כי הדבר, בראיית מאומה אצלו נתחדש לא כאשר ג� הרי הדבר, את רואה ואח"כ פרטיו
והיינו הראי', ע"י ביותר מתפעל הוא הרי מ"מ כו', ששמע מה ע� מתאימי� הפרטי� כל
שומע שבתחילה הוא הסדר שבשמיעה ביניה�, וההפרש לראי'. שמיעה דומה שאינו לפי
הפרטי�, ע"י אצלו בא שהכלל וכיו� הכלל. את יודע ומזה פרט, אחרי פרט הפרטי�, את
עצמו. הכלל זה שאי� מהפרטי�, נבנה שהכלל כמו א� כי הכלל, בעצ� תופס אינו לכ�
שתופס והיינו הפרטי�, בכל תופס הוא הרי ראשונה בסקירה מיד הנה בראי', משא"כ
מבחינת ג� שלמעלה הדבר בעצ� ג� שתופס ועד מפרטי�), שנבנה כמו (לא עצמו בהכלל
את ידע מקוד� שג� היות דע� הראי', ע"י שנעשה ההתפעלות טע� וזהו לפרטי�. כלל
הי' לא זה שעני� העצ�, ידיעת אצלו נתחדש הראי' ע"י הנה השמיעה, ע"י הפרטי� כל

כו'. ההתפעלות היא ומזה בתחילה, אצלו

‰Ê·Âבלקו"ת שמצינו מה ג"כ בפ'44יוב� וראה שפתיו ומרחשי� מנמנ� הי' שהאריז"ל
שנה פ' או ס' לדבר צרי� שהי' מה ובלע� לתפוס45בלק יכול אי� תמוה ולכאורה .

נעלית היא שהמחשבה היות דע� שנה, פ' או ס' לדבר שצרי� מה א' בשעה במחשבתו
פרטי�, לכמה מתפרט זה הרי בדיבור הנה אחת בסקירה במחשבה שבא ומה מהדיבור,
שהכלל היות דע� ופרט, כלל וכמו זל"ז, בער� ה� והדיבור המחשבה הרי אעפ"כ, אבל
וככל לזה, זה בער� ה� והפרט הכלל מ"מ, פרטי�, לריבוי מתפרט ואח"כ אחת נקודה הוא
ג� הוא וכמו"כ גדול, יותר הוא שהכלל בהכלל, ג� ניכר זה הרי יותר, יתרבו שהפרטי�
או ס' לדבר שצרי� מה א' בשעה במחשבה שיתפוס אבל זל"ז, בער� שה� המחו"ד בעני�
בבחינת הגילוי הי' האריז"ל שאצל לפי הוא, העני� א� כלל. בער� זה אי� הרי שנה פ'
בבחי' רק היא דנבואה הראי' שהרי דנבואה, ראי' אצלו היתה שלא היות דע� והיינו, ראי',

מנביא46נו"ה עדי� שחכ� שזהו יותר, למעלה השיג והאריז"ל אצלו47, שהיתה מוכח ומזה ,
היא הא' בחי' בחי'. ב' יש השגה שמצד בראי' ג� הנה מ"מ א� בלבד, דהשגה ראי' רק
הרי ההשגה, מצד באה זו שבחי' וכיו� התמצית, נקודת לאחר שבאה השכל עי� ראיית
דחכמה, הראי' היא הב' בחי' א� הפרט. על הכלל כמעלת והיא ההשגה, לפרטי שייכת היא
שהיא דחכמה ראי' בחי' היתה האריז"ל ואצל הכלל. מבחי' שלמעלה העצ� ראיית שהו"ע

כלל. להשגה ערו� שבאי� העצ�, ראיית

פל"ג)42 תרל"ז וככה המש� א. עה, משפטי� תו"א ראה

ופנ"ז.

ט.)43 יט, יתרו מכילתא ראה

פרק)44 המטה שעל ק"ש שער חיי� ע� מפרי – ב יז, צו

רא). ע' (ש� תרח"� רסט). (ע' ש� תרל"ה סה"מ ג� וראה א.

45(.133 ע' תש"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

.18 הערה 108 ע' תרפ"ט סה"מ וראה

אה"ק,)46 בהוצאת – ב (יא, א דרוש להאריז"ל רוה"ק שער

ובכ"מ. תשמ"ה).

סהמ"צ)47 ב). (קכז, סי"ט אגה"ק תניא וראה א. יב, ב"ב

פנ"ו. תרל"ז וככה המש� ב. קעב, להצ"צ
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ושמיעהÔÈ·‰ÏÂד) ראי' נקראי� שחו"ב ידוע הנה ביאור, בתוספת דומה42זה אינו והרי ,
לראי' מצטייר43שמיעה והדבר פרטיו בכל דבר איזה שומע כאשר שג� והיינו, ,

בכל אצלו ומצטייר דבר איזה שומע כאשר הנה ולכ� לראי', בדומה זה אי� מ"מ, אצלו,
כי הדבר, בראיית מאומה אצלו נתחדש לא כאשר ג� הרי הדבר, את רואה ואח"כ פרטיו
והיינו הראי', ע"י ביותר מתפעל הוא הרי מ"מ כו', ששמע מה ע� מתאימי� הפרטי� כל
שומע שבתחילה הוא הסדר שבשמיעה ביניה�, וההפרש לראי'. שמיעה דומה שאינו לפי
הפרטי�, ע"י אצלו בא שהכלל וכיו� הכלל. את יודע ומזה פרט, אחרי פרט הפרטי�, את
עצמו. הכלל זה שאי� מהפרטי�, נבנה שהכלל כמו א� כי הכלל, בעצ� תופס אינו לכ�
שתופס והיינו הפרטי�, בכל תופס הוא הרי ראשונה בסקירה מיד הנה בראי', משא"כ
מבחינת ג� שלמעלה הדבר בעצ� ג� שתופס ועד מפרטי�), שנבנה כמו (לא עצמו בהכלל
את ידע מקוד� שג� היות דע� הראי', ע"י שנעשה ההתפעלות טע� וזהו לפרטי�. כלל
הי' לא זה שעני� העצ�, ידיעת אצלו נתחדש הראי' ע"י הנה השמיעה, ע"י הפרטי� כל

כו'. ההתפעלות היא ומזה בתחילה, אצלו

‰Ê·Âבלקו"ת שמצינו מה ג"כ בפ'44יוב� וראה שפתיו ומרחשי� מנמנ� הי' שהאריז"ל
שנה פ' או ס' לדבר צרי� שהי' מה ובלע� לתפוס45בלק יכול אי� תמוה ולכאורה .

נעלית היא שהמחשבה היות דע� שנה, פ' או ס' לדבר שצרי� מה א' בשעה במחשבתו
פרטי�, לכמה מתפרט זה הרי בדיבור הנה אחת בסקירה במחשבה שבא ומה מהדיבור,
שהכלל היות דע� ופרט, כלל וכמו זל"ז, בער� ה� והדיבור המחשבה הרי אעפ"כ, אבל
וככל לזה, זה בער� ה� והפרט הכלל מ"מ, פרטי�, לריבוי מתפרט ואח"כ אחת נקודה הוא
ג� הוא וכמו"כ גדול, יותר הוא שהכלל בהכלל, ג� ניכר זה הרי יותר, יתרבו שהפרטי�
או ס' לדבר שצרי� מה א' בשעה במחשבה שיתפוס אבל זל"ז, בער� שה� המחו"ד בעני�
בבחינת הגילוי הי' האריז"ל שאצל לפי הוא, העני� א� כלל. בער� זה אי� הרי שנה פ'
בבחי' רק היא דנבואה הראי' שהרי דנבואה, ראי' אצלו היתה שלא היות דע� והיינו, ראי',

מנביא46נו"ה עדי� שחכ� שזהו יותר, למעלה השיג והאריז"ל אצלו47, שהיתה מוכח ומזה ,
היא הא' בחי' בחי'. ב' יש השגה שמצד בראי' ג� הנה מ"מ א� בלבד, דהשגה ראי' רק
הרי ההשגה, מצד באה זו שבחי' וכיו� התמצית, נקודת לאחר שבאה השכל עי� ראיית
דחכמה, הראי' היא הב' בחי' א� הפרט. על הכלל כמעלת והיא ההשגה, לפרטי שייכת היא
שהיא דחכמה ראי' בחי' היתה האריז"ל ואצל הכלל. מבחי' שלמעלה העצ� ראיית שהו"ע

כלל. להשגה ערו� שבאי� העצ�, ראיית

פל"ג)42 תרל"ז וככה המש� א. עה, משפטי� תו"א ראה

ופנ"ז.

ט.)43 יט, יתרו מכילתא ראה

פרק)44 המטה שעל ק"ש שער חיי� ע� מפרי – ב יז, צו

רא). ע' (ש� תרח"� רסט). (ע' ש� תרל"ה סה"מ ג� וראה א.

45(.133 ע' תש"א בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

.18 הערה 108 ע' תרפ"ט סה"מ וראה

אה"ק,)46 בהוצאת – ב (יא, א דרוש להאריז"ל רוה"ק שער

ובכ"מ. תשמ"ה).

סהמ"צ)47 ב). (קכז, סי"ט אגה"ק תניא וראה א. יב, ב"ב

פנ"ו. תרל"ז וככה המש� ב. קעב, להצ"צ
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Â‰ÊÂשבשמיעה הא', חילוק חילוקי�. ב' בכללות ביניה� שיש לשמיעה ראי' שבי� ההפרש
הב', וחילוק אחת. בסקירה הכל רואה ובראי' פרט, אחרי פרט הדבר את תופס
בשמיעה. משא"כ הנפש, כליו� לידי לבוא שיכול עד בהדבר ההתפעלות תוק� יש שבראי'
את תופס (שלכ� העצ� את תופס הוא הרי שבראי' דכיו� בזה, זה תלויי� אלו חילוקי� וב'
מתקשרת נפשו שעצ� נפשו, עצ� על ג� פועל הדבר עצ� הנה לכ� אחת), בסקירה הכל

בשמיעה. משא"כ כו', נפשו שנכלה עד הדבר, בעצ�

פנימיותÊ·Â‰ה) גילוי עכשיו ג� יש שלכאורה א� התורה, פנימיות יגלה שמשיח מה יוב�
שגליא הוא, התורה לפנימיות דתורה גליא בי� ההפרש כללות דהנה, התורה.
בהגבלה, להיותה כולה, התורה כל את שלמדו כאלו שהיו וכנ"ל בהגבלה, היא דתורה

כתיב התורה בפנימיות ולכ�,48משא"כ גבול. בלי שהיא י�, מני ורחבה מדה מאר� ארוכה
אינה אזי בהגבלה, היא שאז השגה, בלבושי ומתצמצמת באה התורה פנימיות כאשר הנה

הפני שהיא אלא דתורה, גליא בכלל א� כי התורה, פנימיות עני� הגליא.אמיתית של מיות
ולכ� החיצוניות, של פנימיות שהיא מורה פנימיות שהלשו� התורה, פנימיות עני� וזהו
שהיא כמו התורה פנימיות התגלות הו"ע ובכללות בהחיצוניות, שהיא כמו ג� ישנה
בל"ג, שהיא כמו התורה פנימיות אמיתית שיגלה היא דמשיח ההתחדשות א� בהשגה.
הנהר, בקיעת ע"י יהי' זה וגילוי מוחשית. ראי' בבחי' יותר, ולמעלה דחכמה, ראי' בבחי'
פנימיות לגילוי ההכנה כמו"כ הנה הי�, בקיעת ע"י היתה למ"ת שההכנה דכש� וכנ"ל
שעכשיו והיינו, דבינה. ההעל� שהו"ע הנהר, בקיעת ע"י תהי' לעתיד, שיתגלה התורה
הגבלת שהוא הנהר העל� ישנו הרי במקומו, עומד נשאר והנהר הי�, בקיעת רק שהיתה
הי' לא זה גילוי הרי כנ"ל, דחכמה ראי' בבחי' הגילוי הי' האריז"ל שאצל והג� ההשגה.
לעת"ל, א� קבוע, סדר זה הי' לא אצלו וג� כו', האריז"ל אצל רק א� כי ישראל, כל אצל
וזהו מוחשית. לראי' עד ראי' בבחי' ישראל כל אצל הגילוי יהי' הנהר, בקיעת ע"י הנה
הוא נישואי� עני� כי, נישואי�, בחי' יהי' ולעתיד אירוסי� בחי' הוא שעכשיו מה ג"כ
שהיא אבא פנימיות יגלה שמשיח שזהו והעצ�, הפנימיות המשכת היינו הטיפה, המשכת

עתיק במקומו49פנימיות שהוא כמו עתיק פנימיות לבחי' ועד ש�50, ברגל יעברו בנהר וזהו .
בעצמותו. בו בו, נשמחה יהי' הנהר בקיעת שע"י בו, נשמחה

דלעתידÂ‰�‰ו) הגילויי� שכל נפלאות, אראנו מצרי� מאר� צאת� כימי בעני� ידוע
יצי"מ בשעת כבר ג�51התחילו בהעל� כבר היתה קי"ס שבשעת מוב�, ומזה .

במכילתא וכדאיתא דלעתיד, הנהר שבעול�.52בקיעת המימות כל נבקעו קי"ס שבשעת
השתלשלות שזהו"ע בזה, זה קשורי� ההשתלשלות דסדר המדריגות שכל לפי הדבר, וטע�

שלשלת ולכ�,53מלשו� עליונה, היותר טבעת ע� שייכות לה יש התחתונה טבעת שג� ,

ט.)48 יא, איוב

רעו,)49 ח"ג לזהר רמ"ז פט"ו. הק"ש שער חיי� ע� פרי ראה

תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב דאחש"פ ההוא ביו� והי' ד"ה וראה ב.

ואיל�). רכז ס"ע

50(.9 ע' תרצ"ו סה"מ ואיל�. צה ע' תרס"ו המש� ראה

51(.164 ע' תש"ח סה"מ ראה

כא.)52 יד, בשלח

ובכ"מ.)53 ב. צה, ברכה לקו"ת
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ההשתלשלות סדר בכל שינוי נעשה זה מצד הנה תחתונה, היותר בבחינה שינוי כשנעשה
ההעל�, הסרת בקיעה, של עני� נעשה שכאשר מוב�, ומזה עליונה. היותר לבחינה עד
היותר בבחי' ההעל� הסרת ע� ג� קשור זה הרי הי�), (בקיעת תחתונה היותר בבחי'

הנהר). (בקיעת עליונה

ÔÈ�Ú‰Â�ויוב צמצו�. ע"י הוא למדריגה ממדריגה ההשתלשלות סדר כללות דהנה, בזה,
שבא הרצו�, כח שהוא עליו� היותר מהכח החל הנפש, מכחות דוגמא ע"ד זה
ואי� העצ� הוא שהרצו� באופ� זה אי� מ"מ, הרצו�, מעלת שגדלה א� דהנה, צמצו�. ע"י
ולפעמי� זה בדבר רוצה שלפעמי� ברצו�, שינויי� שיש רואי� אנו שהרי ממנו, למעלה
האב באהבת וכמו שינויי�, ג"כ יש טבעי ורצו� עצמי ברצו� שג� ועד הפכי, דבר רוצה
ב� מעל רחמיו את שכבש אבינו באברה� וכמו ואהבתו, רצונו כובש שלפעמי� הב�, אל

רצונ� לעשות ידוע54יחידו הרי גיסא, לאיד� א� הנפש. עצ� אינו שהרצו� מוב� ומזה ,55

הקודמי� במאמרי� ג"כ אלא56(ונתבאר הכחות, שאר כמו לעצמו מציאות אינו שהרצו� (

מאומה, ממנו נשאר לא מהרצו� הנפש סילוק לאחרי הנה ולכ� הנפש. והמשכת מרוצת הוא
בהרצו�, נמש� עצמו שהנפש הכוונה אי� מ"מ א� הנפש. מרוצת הוא מציאותו שכל לפי
מתצמצמת שבנפש תחתונה היותר שבחינה א�, כי כנ"ל, העצ� אינו הרצו� שהרי
רואי� אנו שהרי צמצו�, ע"י היא לשכל מרצו� ההמשכה ג� וכמו"כ בהרצו�. ומתלבשת

אמרו הרי גיסא ולאיד� כלל, לשכל שיי� אינו בתקפו הוא הרצו� ילמוד57דכאשר לעול�
שאופ� מוב� ומזה השכל, בהשגת יותר יצליח הרצו� שע"י חפ�, שלבו במקו� אד�
למדות, משכל ההמשכה אופ� ג� הוא וכ� צמצו�. ע"י ג"כ הוא לשכל מרצו� ההמשכה
בהתפעלות ה� והמדות ומנוחה בקרירות הוא שהשכל הפכי�, מהותי� ב' שלהיות�
המשכת אופ� ג� הוא וכ� צמצו�. ע"י הוא למדות השכל המשכת הנה (כנ"ל), ותנועה
הדיבור הנה ובפרטיות והמדות, השכל לבושי ה� ודיבור המחשבה (שהרי לדיבור המדות

כלל, לדבר יכול אינו אזי בתקפ� ה� המדות שכאשר להמדות), לבוש שאינוהוא ומכ"ש
שהמשכת מוב� ומזה מסודרת), מחשבה לחשוב יכול אינו (וג� מסודר דיבור לדבר יכול
השתלשלות דסדר שההמשכות למעלה, ג� יוב� וכמו"כ צמצו�. ע"י היא לדיבור המדות
לחכמה, הכתר שבי� הפרסא פרסאות, ג' ישנ� ובכללות צמצו�. ע"י ה� למדריגה ממדריגה
והפרסא הגרו�, מיצר שהו"ע להמדות, המוחי� שבי� הפרסא המוח, שעל הקרו� שהו"ע

החזה. מיצר שהו"ע למלכות, ז"א שבי�

‰�‰Âבקיעת הוא וקי"ס כידוע, המלכות הו"ע י� שהרי החזה, מיצר בקיעת הוא קי"ס עני�
ועלמא דאתגליא, בעלמא דאתכסיא עלמא האיר הלזו בקיעה ומצד דמלכות, ההעל�
קשורי� דהשתלשלות המדריגות שכל להיות אמנ�, דאתכסיא. בעלמא נתעלה דאתגליא
לכ� עליונה, היותר בבחינה ג� שינוי נעשה תחתונה היותר בבחינה השינוי וע"י בזה, זה
המימות כל שנבקעו דזהו עליונות, היותר הפרסאות בקיעת ג� בהעל� הי' בקי"ס הנה

השחר.)54 תפלת

ואיל�.)55 א'קנו ע' ח"ב ואיל�. פו ע' ח"א תער"ב המש�

56(.(412 ע' חכ"ז (תו"מ פ"ד (תש"כ) ההוא בלילה ד"ה

א.)57 יט, ע"ז
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ההשתלשלות סדר בכל שינוי נעשה זה מצד הנה תחתונה, היותר בבחינה שינוי כשנעשה
ההעל�, הסרת בקיעה, של עני� נעשה שכאשר מוב�, ומזה עליונה. היותר לבחינה עד
היותר בבחי' ההעל� הסרת ע� ג� קשור זה הרי הי�), (בקיעת תחתונה היותר בבחי'

הנהר). (בקיעת עליונה

ÔÈ�Ú‰Â�ויוב צמצו�. ע"י הוא למדריגה ממדריגה ההשתלשלות סדר כללות דהנה, בזה,
שבא הרצו�, כח שהוא עליו� היותר מהכח החל הנפש, מכחות דוגמא ע"ד זה
ואי� העצ� הוא שהרצו� באופ� זה אי� מ"מ, הרצו�, מעלת שגדלה א� דהנה, צמצו�. ע"י
ולפעמי� זה בדבר רוצה שלפעמי� ברצו�, שינויי� שיש רואי� אנו שהרי ממנו, למעלה
האב באהבת וכמו שינויי�, ג"כ יש טבעי ורצו� עצמי ברצו� שג� ועד הפכי, דבר רוצה
ב� מעל רחמיו את שכבש אבינו באברה� וכמו ואהבתו, רצונו כובש שלפעמי� הב�, אל

רצונ� לעשות ידוע54יחידו הרי גיסא, לאיד� א� הנפש. עצ� אינו שהרצו� מוב� ומזה ,55

הקודמי� במאמרי� ג"כ אלא56(ונתבאר הכחות, שאר כמו לעצמו מציאות אינו שהרצו� (

מאומה, ממנו נשאר לא מהרצו� הנפש סילוק לאחרי הנה ולכ� הנפש. והמשכת מרוצת הוא
בהרצו�, נמש� עצמו שהנפש הכוונה אי� מ"מ א� הנפש. מרוצת הוא מציאותו שכל לפי
מתצמצמת שבנפש תחתונה היותר שבחינה א�, כי כנ"ל, העצ� אינו הרצו� שהרי
רואי� אנו שהרי צמצו�, ע"י היא לשכל מרצו� ההמשכה ג� וכמו"כ בהרצו�. ומתלבשת

אמרו הרי גיסא ולאיד� כלל, לשכל שיי� אינו בתקפו הוא הרצו� ילמוד57דכאשר לעול�
שאופ� מוב� ומזה השכל, בהשגת יותר יצליח הרצו� שע"י חפ�, שלבו במקו� אד�
למדות, משכל ההמשכה אופ� ג� הוא וכ� צמצו�. ע"י ג"כ הוא לשכל מרצו� ההמשכה
בהתפעלות ה� והמדות ומנוחה בקרירות הוא שהשכל הפכי�, מהותי� ב' שלהיות�
המשכת אופ� ג� הוא וכ� צמצו�. ע"י הוא למדות השכל המשכת הנה (כנ"ל), ותנועה
הדיבור הנה ובפרטיות והמדות, השכל לבושי ה� ודיבור המחשבה (שהרי לדיבור המדות

כלל, לדבר יכול אינו אזי בתקפ� ה� המדות שכאשר להמדות), לבוש שאינוהוא ומכ"ש
שהמשכת מוב� ומזה מסודרת), מחשבה לחשוב יכול אינו (וג� מסודר דיבור לדבר יכול
השתלשלות דסדר שההמשכות למעלה, ג� יוב� וכמו"כ צמצו�. ע"י היא לדיבור המדות
לחכמה, הכתר שבי� הפרסא פרסאות, ג' ישנ� ובכללות צמצו�. ע"י ה� למדריגה ממדריגה
והפרסא הגרו�, מיצר שהו"ע להמדות, המוחי� שבי� הפרסא המוח, שעל הקרו� שהו"ע

החזה. מיצר שהו"ע למלכות, ז"א שבי�

‰�‰Âבקיעת הוא וקי"ס כידוע, המלכות הו"ע י� שהרי החזה, מיצר בקיעת הוא קי"ס עני�
ועלמא דאתגליא, בעלמא דאתכסיא עלמא האיר הלזו בקיעה ומצד דמלכות, ההעל�
קשורי� דהשתלשלות המדריגות שכל להיות אמנ�, דאתכסיא. בעלמא נתעלה דאתגליא
לכ� עליונה, היותר בבחינה ג� שינוי נעשה תחתונה היותר בבחינה השינוי וע"י בזה, זה
המימות כל שנבקעו דזהו עליונות, היותר הפרסאות בקיעת ג� בהעל� הי' בקי"ס הנה

השחר.)54 תפלת

ואיל�.)55 א'קנו ע' ח"ב ואיל�. פו ע' ח"א תער"ב המש�

56(.(412 ע' חכ"ז (תו"מ פ"ד (תש"כ) ההוא בלילה ד"ה

א.)57 יט, ע"ז
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דמלכות, ההעל� בקיעת רק זה הרי בגילוי שהי' ומה בהעל�, הי' זה שכל אלא שבעול�,
רק הי' גופא זה וג� בלבד, הארה גילוי אז הי' ולכ� במקומו, נשאר הנהר העל� ואילו
הוא שעכשיו אלא דלעתיד, הנהר בקיעת ג� בזה הי' ובהעל� בפנימיות אמנ� שעה, לפי

בגילוי. זה יהי' ולעתיד עדיי�, בהעל�

עכשיוÂ‰�‰ז) ועבודתינו במעשינו תלויי� דלעתיד הגילויי� שכל גילוי58ידוע ג� ולכ�, .
להיות צריכה בזה ההתחלה הנה המשיח, מל� ע"י שיתגלה התורה פנימיות
המדרש פירוש גו', הרקיע כזהר יזהירו והמשכילי� במ"ש הפירושי� ב' עני� וזהו עכשיו.
התורה פנימיות גילוי על דקאי הזהר ופירוש לעתיד, שיהי' התורה פנימיות גילוי על שקאי
במ"ש הפירושי� ב' עני� ג"כ וזהו דלעתיד. התורה פנימיות לגילוי הכנה שהיא עכשיו

דקי"ס הגילוי מצד הי� שירת על דקאי הא' פירוש גו', עוז� אשיר הב'59ואני ופירוש ,
פנימיות שגילוי וכנ"ל ביניה�, חילוק יש ומ"מ דלעת"ל. הגילוי שמצד השירה על דקאי
ממש התורה פנימיות גילוי ועיקר דתורה, נגלה בכלל שהוא כמו עדיי� ה"ז עכשיו התורה
ואני הפסוק בפירוש במדרש (שהובא י�ה וזמרת עזי בפסוק מרומז זה ועני� לעת"ל. יהי'

ותושי' עוז שנקראת התורה על קאי עזי דהנה, גו'). עוז� ותושי'60אשיר האלקית לנפש עוז ,
הבהמית הנסתרות61לנפש שהו"ע וי�ה, דתורה, נגלה על בעיקר שקאי פנימיות62, על קאי ,

שזהו"ע גו', עוז� אשיר ואני בפסוק המדרש פירוש תוכ� וזהו שבתורה. נסתרות התורה,
ג� אלא דתורה, שבנגלה (עוז�) העוז עני� רק לא נכלל שבזה היינו, י�ה, וזמרת דעזי
שהוא כמו (י�ה) דתורה הנסתר ג� הי' הי� בשירת אמנ�, דתורה. שבנסתר די�ה העני�
בהשירה הוא ממש דתורה דנסתר הגילוי ושלימות ועיקר (עוז�). דתורה נגלה בכלל
קושיות יתר� שתשבי שזהו"ע דתורה, דנגלה הגילוי יהי' אז שג� שא� לבוא, דלעתיד

מ"מ,63ואיבעיות זאת), השלימו לא שעדיי� אלה לכל דתורה דנגלה הלימוד על (נוס�
בחי' די�ה, שזהו"ע התורה, פנימיות יהי' הע� כל את משיח שילמד הלימוד עיקר
באופ� אלא דבינה, ההשגה לבושי בהגבלת דתורה, נגלה בכלל שהוא כמו ולא הנסתרות,
אפשר, בדר� לומר ויש התורה. שבפנימיות הבל"ג אמיתית שזהו דחכמה, ראי' של
שאז אלא לעתיד, שיהי' הגילוי אותו הוא ס"ד) (כנ"ל האריז"ל אצל שהי' דראי' שהגילוי
יהיו ישראל שכל היא דלעתיד וההתחדשות בלבד, שעה ולפי האריז"ל אצל רק זה הי'
הרבי� ומצדיקי הרקיע כזהר יזהירו והמשכילי� מ"ש שזהו קבוע, בסדר זו בבחינה

ועד. לעול� ככוכבי�

•

רפל"ז.)58 תניא

הנהר)59 בקיעת עני� כבר הותחל שאז אחדי�: בזכרו�

שהוא כמו בהאופ� התורה פנימיות גילוי הותחל ומאז דלעתיד,

עכשיו.

ב.)60 כו, סנהדרי� ה. פל"א, ויק"ר ב. טו, בשלח מכילתא

ואיל�.)61 א קט, הוספות ואיל�. סע"א סז, יתרו תו"א ראה

ואיל�.)62 ב ג, פקודי לקו"ת י. תיקו� תקו"ז כח. כט, נצבי�

ובכ"מ.

אות)63 כלל תושבע"פ חלק של"ה עדיות. מס' סו� תויו"ט

בערכו. השל� ערו� ועייג"כ א. כח, זח"ג ע"פ והוא א). (תט, תי"ו
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מוגה בלתי

המסובי�‡. וכל להבקבוק, אליהו של מכוסו היי� ושפ� החזיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כאשר ה"סדר", [לאחר
כנהוג ואוד�", אתה "אֿלי שליט"א:]1ניגנו אדמו"ר כ"ק אמר –

אלי' לגילוי סגולה הוא זה שניגו� אמר אדמו"ר וחמי מורי .2כ"ק

צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה והכנה הקדמה הוא אליהו שגילוי – הוא לנו שנוגע .3ומה

מעשרה למטה בימינו, במהרה למטה כא� המשיח את וימשיכו בשמחה, הניגו� את לנג� עתה ימשיכו ולכ�,
טפחי�.

צוה כ� אחרי קדשו. להיכל הסמו� להפרוזדור הגיע שליט"א אדמו"ר שכ"ק עד אתה" "אֿלי לנג� [המשיכו
אמר:]. – הק' חדרו פתח על בעמדו – כ� ואחרי גאלתנו". "ממצרי� לנג�

***

משיחותיו·. באחת אמר אדמו"ר וחמי מורי הפסח4כ"ק חג נאר יו�, בכל מאירה המועדי� כל "הארת :ָ
לשונו. כא� עד תמידי). באופ� נמש� הפסח חג (אלא שטענדיק" נמש� ווערט

"באופ� שהיא הפסח דחג שההמשכה מוב�, היאicinzומזה "xzei"מmei lkaדחג היתרו� זהו שהרי – "

" נמשכי� המועדי� שכל המועדי�, כל על meiהפסח lka�באופ" נמש� הפסח חג כ� שאי� מה בלבד, "icinz."

תמידי": ל"באופ� יו�" "בכל בי� החילוק וביאור

ג� להיות יכול – יו�" `zg"בכל mrt�אמנ היא ההמשכה כלומר, meiביו�. lkaלא אבל ,meid lk jyna,

היא שההמשכה פירושו תמידי" "באופ� כ� שאי� מה בלבד. לשעה אלא אינו שהגילוי lkaויתכ� ,elek meid lka

rbxe rbx.

באופ� שנמש� הפסח דחג החידוש ורגע.icinzוזהו רגע בכל ,

"מועדי�‚. בש� נקראי� המועדי� .dgnyl"5כל

שמחה. לידי מביאה זו שהמשכה זה, במועד המאירה והארה המשכה ידי על באה שהשמחה – בזה והעני�

וכיו� בשכלו, להשיג שיכול היינו, השגתו, ע� שלו, הפנימיות ע� האד�, ע� קשורה זו המשכה כלומר:
שמחה. אצלו מעורר זה הרי העני�, את משיג שהוא

היא זו שהמשכה מוב� שלdlabdaומזה עני� כל שהרי – האד� השגת אופ� לפי מוגבלת שהיא היינו, ,

נפש של השגה אפילו אלא השכלית, נפש של אפילו או הבהמית, נפש של השגה רק לא (שהריziwl`dהשגה,
היא הרי – השכלית נפש השגת לגבי ערו� באי� למעלה שהיא האלוקית), בנפש מאירה שבמועדי� ההמשכה

dlabda�ע קשורה שהיא כיו� ,c"ag.(שכלית השגה (להיותה בלבד שבנפש

ממש"„. ממעל אלוקה "חלק שהיא הנשמה, עצ� ע� הקשור – יותר נעלה עני� יש לגמרי6אמנ�, שלמעלה ,

דקדושה. מהשגה אפילו מהשגה,
אדמו"ר [כ"ק מישראל, ואחת אחד כל של בהגו� היא נמצאת ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא זו, נשמה

של בהגו� ואמר:] מסביבו, שעמדו מהנוכחי� כמה על הק' בידו הצביע פלוני,שליט"א של ובהגו� פלוני
נשמה ישנה אלו גופי� בכל – מה� ואחד אחד כל על להצביע יכול שאינני כא�, הנוכחי� שאר כל של ובגופ�

ממש". ממעל אלקה "חלק שהיא

נ).1) (ע' בסופה ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� פסח של הגדה ראה
(2– מנח� (תורת בתחלתה תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

.(9 ע' ריש ח"ג התוועדויות
ה"ב.3) פי"ב מלכי� הל' רמב"� ראה

בהגש"פ4) נעתק .75 ע' תש"ג (סה"ש סמ"ז תש"ג דחה"פ ב' ליל
ואיל�. 174 ע' ח"ה בלקו"ש נתבאר – ש�).

יו"ט.5) תפלת נוסח
רפ"ב.6) תניא
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מוגה בלתי

המסובי�‡. וכל להבקבוק, אליהו של מכוסו היי� ושפ� החזיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כאשר ה"סדר", [לאחר
כנהוג ואוד�", אתה "אֿלי שליט"א:]1ניגנו אדמו"ר כ"ק אמר –

אלי' לגילוי סגולה הוא זה שניגו� אמר אדמו"ר וחמי מורי .2כ"ק

צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה והכנה הקדמה הוא אליהו שגילוי – הוא לנו שנוגע .3ומה

מעשרה למטה בימינו, במהרה למטה כא� המשיח את וימשיכו בשמחה, הניגו� את לנג� עתה ימשיכו ולכ�,
טפחי�.

צוה כ� אחרי קדשו. להיכל הסמו� להפרוזדור הגיע שליט"א אדמו"ר שכ"ק עד אתה" "אֿלי לנג� [המשיכו
אמר:]. – הק' חדרו פתח על בעמדו – כ� ואחרי גאלתנו". "ממצרי� לנג�

***

משיחותיו·. באחת אמר אדמו"ר וחמי מורי הפסח4כ"ק חג נאר יו�, בכל מאירה המועדי� כל "הארת :ָ
לשונו. כא� עד תמידי). באופ� נמש� הפסח חג (אלא שטענדיק" נמש� ווערט

"באופ� שהיא הפסח דחג שההמשכה מוב�, היאicinzומזה "xzei"מmei lkaדחג היתרו� זהו שהרי – "

" נמשכי� המועדי� שכל המועדי�, כל על meiהפסח lka�באופ" נמש� הפסח חג כ� שאי� מה בלבד, "icinz."

תמידי": ל"באופ� יו�" "בכל בי� החילוק וביאור

ג� להיות יכול – יו�" `zg"בכל mrt�אמנ היא ההמשכה כלומר, meiביו�. lkaלא אבל ,meid lk jyna,

היא שההמשכה פירושו תמידי" "באופ� כ� שאי� מה בלבד. לשעה אלא אינו שהגילוי lkaויתכ� ,elek meid lka

rbxe rbx.

באופ� שנמש� הפסח דחג החידוש ורגע.icinzוזהו רגע בכל ,

"מועדי�‚. בש� נקראי� המועדי� .dgnyl"5כל

שמחה. לידי מביאה זו שהמשכה זה, במועד המאירה והארה המשכה ידי על באה שהשמחה – בזה והעני�

וכיו� בשכלו, להשיג שיכול היינו, השגתו, ע� שלו, הפנימיות ע� האד�, ע� קשורה זו המשכה כלומר:
שמחה. אצלו מעורר זה הרי העני�, את משיג שהוא

היא זו שהמשכה מוב� שלdlabdaומזה עני� כל שהרי – האד� השגת אופ� לפי מוגבלת שהיא היינו, ,

נפש של השגה אפילו אלא השכלית, נפש של אפילו או הבהמית, נפש של השגה רק לא (שהריziwl`dהשגה,
היא הרי – השכלית נפש השגת לגבי ערו� באי� למעלה שהיא האלוקית), בנפש מאירה שבמועדי� ההמשכה

dlabda�ע קשורה שהיא כיו� ,c"ag.(שכלית השגה (להיותה בלבד שבנפש

ממש"„. ממעל אלוקה "חלק שהיא הנשמה, עצ� ע� הקשור – יותר נעלה עני� יש לגמרי6אמנ�, שלמעלה ,

דקדושה. מהשגה אפילו מהשגה,
אדמו"ר [כ"ק מישראל, ואחת אחד כל של בהגו� היא נמצאת ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא זו, נשמה

של בהגו� ואמר:] מסביבו, שעמדו מהנוכחי� כמה על הק' בידו הצביע פלוני,שליט"א של ובהגו� פלוני
נשמה ישנה אלו גופי� בכל – מה� ואחד אחד כל על להצביע יכול שאינני כא�, הנוכחי� שאר כל של ובגופ�
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נ).1) (ע' בסופה ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� פסח של הגדה ראה
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.(9 ע' ריש ח"ג התוועדויות
ה"ב.3) פי"ב מלכי� הל' רמב"� ראה
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רפ"ב.6) תניא
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הפכיי� קצוות ב' בזה יש – יותר ממעל7ובפרטיות אלוקה "חלק (א) :ynnשל באופ� שבאה – "zeynn

דהיינו דייקא, "ממעל" ממעל, אלוקה חלק שהיא שכפי היינו, ממעל", אלוקה "חלק ממש שהיא (ב) בהגו�,
פלוני של בגו� שלי, בגו� – למטה הגו� בממשות ומתלבשת יורדת ממש כזה באופ� השתלשלות, לסדר ממעל

כא�. הנמצאי� וכל ופלוני,

כו' שטות של עני� שעשו אלה שעשו8ואפילו ומה ממש". ממעל אלוקה "חלק שהיא נשמה בה� יש –
בזה להתחיל ועליה� וכו', שלה� מההגבלות לצאת תשובה, תיקו� סדר לה� נית� כ� על – cineשטות skiz.

שידוע עבודת9וא� היא תשרי דחודש שהעבודה תשרי, דחודש להעבודה ניס� דחודש העבודה בי� החילוק
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נמש� זה onfaנצחי dhnl.
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וש"נ. .271 ע' ריש ח"י התוועדויות

קי�10) (סה"ש סכ"ח ה'ש"ת פסח חוה"מ שבת שיחת ג� ראה
.(53 ע' ה'ש"ת

ח"א11) התוועדויות – מנח� תורת .566 ע' ח"ב לקו"ש ג� ראה
ועוד. .96 .64 ע'

א.12) צג, פסחי�
א).13) (לב, פכ"ה
ויוציאנו.14) פיסקא לפנ"ז וש� זו מצה פיסקא ההגדה נוסח
ו.15) יב, בא פרש"י וראה ז. טז, יחזקאל

.Âהמשכה שישנה – הפסח חג בכל הוא zelylzydוכ� xcqn dlrnlyונמשכת ,dhnl,רויחי ומזוני חיי בבני ,

לא ואפילו ילדי�, להוליד ביכולת� אי� טבע פי שעל האומרי� הרופאי� בדעת לא דבר; בשו� מתחשבי� ולא
בהצלחה, נמשכי� העניני� כל אלא השתלשלות, דסדר הרוחניות בהגבלות

לכבוש" (ש)דרכו "איש זכרי�, בני� דבני, מהעני� ואלו16החל אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק ש� על ויקראו� ,
הצמחֿצדק של בשמו יקראו� – זה ש� לית� יכולי� .17שאינ�

ממיצרי� וה� בגשמיות והגבלות ממיצרי� ה� ההגבלות, מכל יציאה הוא הפסח חג של שענינו וכאמור,
מהגבלות ליציאה ועד ברוחניות, טפחי�,dzzin`lוהגבלות מעשרה למטה צדקנו, משיח בביאת שתהי' –

בימינו. במהרה

בבית ורקדו לרקוד, וג� אתה", ו"אֿלי גאלתנו" "ממצרי� לנג� להמשי� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
גדולה]. בשמחה במחול הקהל ע� רקד שליט"א אדמו"ר כ"ק וג� המדרש,

***

.Ê.("טל ("מ'בענטשט טל תפלת מתפללי� – מחר – הפסח דחג א' ביו�
ז"ל חכמינו אמרו ל"טל"18והנה, "מטר" בי� החילוק וזהו מיעצר". לא ע�19"טל הקשור עני� הוא שמטר –

שהוא כיו� מיעצר", לא "טל כ� שאי� מה שלמטה, העבודה אופ� כפי הגבלות בזה יש ולכ� דלתתא, אתערותא
והגבלות. ממדידות לגמרי למעלה

הגבלות. בלי המצטר�, בכל ההמשכות כל יומשכו בודאי – לכ� ובהתא�

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו [טר�

שמורי�" "ליל הרי הוא זה כולה20לילה השנה כל על נמש� זה ועני� הבלתיֿרצויי�, העניני� .21מכל

•

.c"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa

מוגה בלתי

אדמו"ר‡. וחמי מורי כ"ק של מנהגו
אומר שאינו ואמר, הסתלקותו, לאחר מהורש"ב, אדמו"ר אביו, את אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הזכיר פע� �

שרייבער") אדרעס� קיי� ניט איז ("ער "כתובת" נות� שאינו כיו� עד�", �1"נשמתו ַ

בהגד עניני� כמה ומבאר ב"סדר", מארי� היה הפסח דחג השני ה.שבלילה

הדעות לפי (ובפרט חצות קוד� האפיקומ� את לאכול כדי ב"סדר", להארי� שלא נהגו הראשו� בלילה �

חצות קוד� ההלל של השני חציו את ג� לומר עניני�2שיש כמה ולבאר להארי� נהגו השני בלילה אבל ,(

.3בהגדה

ז"ל רבותינו מאמר פי דחג4ועל השני בלילה התוועדות לערו� הסדר נקבע � יקירא" אלבישייהו "מילתא
הלילה.5הפסח אותו שזהו כיו� אויס"), ניט מאכט ("עס דבר נגרע לא ה"סדר", עריכת סיימו שכבר פי על וא� .ַ

ב.16) סה, יבמות
וש"נ.17) סכ"ה. תשי"ד בשלח ש"פ שיחת ג� ראה
סע"א.18) ג, תענית
ובכ"מ.19) ואיל�. א עג, האזינו לקו"ת ראה
מב.20) יב, בא
(המו"ל).21) הברכה לשו� סיו� חסר
תרצ"א1) סה"ש סע"ב. תשט, ח"ד (לקו"ד תרצ"א שמח"ת שיחת

.106 ע' ח"א התוועדויות � מנח� תורת וראה .(164 ע'

טעמי�2) לקוטי ע� הגש"פ ס"ו. סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ. לח. ע' ומנהגי�

(3� מנח� (תורת סי"ב תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה
וש"נ. .(17 ע' ח"ג התוועדויות

ב.4) יו"ד, שבת
(5� מנח� (תורת סי"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

.(81 ע' ח"ח התוועדויות
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עניא"·. לחמא :6"הא

האריז"ל7איתא זרע"8בכתבי לכ� ד"הא העני� ידי שעל למול9, מהמצרי� דרש שיוס� ג� נרמז שבזה �

עצמ� הגאולה.10את ג� מרומזת עניא" לחמא וב"הא מצרי�. גלות עני� שהוא קליפות, במצרי�, חיות הוסיפו �

בקמ�. "הא" ולא בצירי, "הא" – הוא עניא" לחמא "הא בפסקא האריז"ל שנוסח הטע� ג� וזהו �ֵָ

פירושו: � כו'" עניא לחמא (בקמ�) "הא בהפירוש: ג� הוא בצירי ל"הא" בקמ� "הא" בי� edf(החילוק ֵָָ
פירושו: � כו'" עניא לחמא (בצירי) ו"הא דמצרי�", בארעא אבהתנא ש"אכלו mklהלח� ixd11("�איי ("נאט ֵַ

עניא" ).12"לחמא

זרע",‚. לכ� ד"הא להעני� ותיקו� ("באווארעניש") הבהרה הוא עניא" לחמא ד"הא העני� כיצד להבי� ַָבכדי
זרע". לכ� "הא יוס� אמירת ידי על שנעשה הקלקול עני� את ולבאר להקדי� יש

רצוי. היה לא למצריי�, יוס� שאמר זרע", לכ� ד"הא העני� מדוע מוב� אינו לכאורה

לידי להביא צריכה היתה שלא בלבד זו לא זרע", לכ� "הא באמרו בכלל יוס� שהנהגת מסתבר, שכל פי על
העביר הע� "ואת למקו�, ממקו� המצריי� העברת ידי שעל לכ� נוס� מעלה: בכ� יש אדרבה, אלא חסרו�,

גלות)13גו'" (אנשי גלוותא" לאחיו ליקרו "דלא מאחיו, החרפה את הסיר יוס�14, של שעניינו ג� ידוע הרי �

עול�" יסוד "צדיק הוא להפי�15ברוחניות היא הרצויה הכוונה והרי אלוקות. השפעות היו עבודותיו וכל ,

למצריי�? אפילו לכל, אלוקות ולהשפיע

הוא: העני� א�

זאת שעשה כיו� מקו�, מכל לקדושה, קירוב במצריי� פעל שאכ� א� ולכ�, עצמו. מדעת זאת עשה יוס�
מצד� מצרי�, כי, בקליפות, חיות הדבר הוסי� עצמו, כלל.mdמדעת לזה ראויי� היו לא עדיי� ,

יוס� שאמירת דמצרי�", בארעא כו' עניא לחמא "הא הפירוש שזהו � מצרי� דגלות להקושי הביא זה ועני�
מצרי� דגלות להקושי הסיבה היתה זרע", לכ� .16"הא

לחטא הביא זה הרי עצמו, מדעת רב" ה"ערב את שלקח זה ידי שעל רבנו, למשה בנוגע מצינו זה דר� ועל
הקב"ה לו שאמר וכפי �17העגל. גו'" העלית אשר עמ� "שחת :dz`y�אות .18העלית

ממכתביו„. ברבי� כותב אדמו"ר וחמי מורי מאמרי�19כ"ק בכמה הוא וכ� העיקר20, שלומדי�, דבר שמכל ,

" מזה לקחת בעבודה.okaהוא: "

לעבודה: בשייכות האמור העני� וביאור

את לקרב שיש תמיד, ("מע�mlekדורשי� בעצמו "לסגת" שלא תמיד לזכור יש אבל מדובר. במי להתחשב מבלי , ְֵַ
ומצוות בתורה ושלו� חס פשרות שו� בלי להיות צרי� הזולת את שמקרבי� והקירוב א�טרעט�"), ניט אליי� .21זאל ַָָ

ח"ו בעצמו לטבוע שלא ליזהר צרי� אבל להצילו, חייבי� לצל�, רחמנא טובע אד� שכאשר הידוע, .22וכהפתג�

ואיל�).6) 70 ע' (ש� ואיל� ס"ב הנ"ל חה"פ שיחת ג� ראה
(באידית),7) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה � סוס"ח עד מכא�

המו"ל ע"י ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 98 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני עוד

בהגדה.8) האריז"ל סי' פ"ז. חהמ"צ שער פע"ח
כג.9) מז, ויגש
נה.10) מא, מק� פרש"י ה. פצ"א, ספ"צ. ב"ר ז. מק� תנחומא
הליכי.11) מלשו� לכ� הא עה"פ: טוב לקח במדרש
פירוש,12) לו אי� � (בצירי) עניא" לחמא "הא הנוסח ֵועפ"ז:

העני� לתוכ� שמתאי� (בקמ�), עניא" לחמא "הא לומר צרי� ָולכאורה
� האריז"ל לכתבי שייכות לה� שאי� והנוסחאות הסידורי� בכל (ולכ�,
"הא" שהנוסח � הנ"ל לביאור זקוקי� ולכ�, בקמ�). "הא", היא ֵָהגירסא
מוגה). בלתי (מהנחה זרע" לכ� ד"הא העני� את לתק� כדי הוא בצירי

כא.13) מז, ויגש
עה"פ.14) בפרש"י הובא ב. ס, חולי�
כה.15) יו"ד, משלי

(16� המשיח ביאת עד מצרי�, גלות אחרי שג� כ�, כדי ועד
בלתי (מהנחה לקליפות השפיע שיוס� מההשפעה בנ"י עדיי� סובלי�

מוגה).
ז.17) לב, תשא
עה"פ.18) פרש"י ב. מה, זח"ב ו. פמ"ב, שמו"ר
ועוד.19) רפ. ע' ח"ג שלו אגרות�קודש
ועוד.20) יא. ע' ה'ש"ת סה"מ
שמפורש21) עניני� באות� המדובר שאי� teb`מוב�, r"eya

אבל תועלת. בשביל זמ� למש� ("פארבייג�") עליה� לוותר ַשמותר
על אפילו לוותר אסור � ערו� שולח� פי על האסורי� עניני� באות�
יהודי� בקירוב ביותר הגדולה התועלת בשביל ג� אחת, שערה

מוגה). בלתי (מהנחה להקב"ה
לא22) � לה"טובע" ה"אצבע" הושטת שע"י ליזהר שיש והיינו,

את ה"טובע" ג�elekיתפוס על`ezeויטביע שמוותרי� ע"י כי ,

(מהנחה לגמרי להיאבד אפשר הזולת, קירוב בשביל אחת" "אצבע
מוגה). בלתי

c"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

פע� המשנה23וכמדובר דברי �24בפירוש לתורה" ומקרב� הבריות את אוהב כו' אהר� של מתלמידיו "הוי
"בריות" אפילו כול�, את לקרב יש א) הוראות: שתי בזה מלבד25שיש אחרת, זכות לה� שאי� אלו (כלומר:

" להיות צרי� הקירוב אופ� ב) ברא�); שהקב"ה הבריות,oaxwneזה רוח לפי התורה את להתאי� לא לתורה",
את לקרב אדרבה, אלא ושלו�, ישראל,zeixadחס למנהגי בנוגע וכ� פשרות, שו� בלי תמימה" "תורה – לתורה ְֵַ

ה� תורה ישראל מנהגי .26שהרי

לפועל:‰. ובנוגע
בעני� מעט אוותר חשבונות? בזה לעשות לי למה � ליהדות יהודי לקרב יכול שאני בשעה הטועני�: ישנ�

ליהדות. ויתקרבו הכנסת, לבית רבי� יהודי� עוד יבואו בינתיי� אבל וכדומה, הכנסת בבית מחיצות

יו"ד"; של ב"קוצו אפילו להדר יש אכ� ומצוות, תורה שומרי יהודי� של בסביבה בשלמא טועני�: ועוד
העיקר. על לשמור כדי ה"טפל" על לוותר יש ומצוות, לתורה התנגדות ישנה שבו במקו� נמצאי� כאשר ֵָאבל

שזוהי א� כי זיי�", ב"כלי חגור ללכת עליו שלו� ובשעת שבביתו שיטע�, למי דומה? הדבר למה ְָובכ�,
זיי�, כלי ללא יצא � למלחמה שיוצא בשעה אבל זיי�". ב"כלי חגור ללכת יותר בטוח מקו�, מכל שלו�, שעת
מוב� והרי בכ�. צור� כשיהיה קלות, ביתר לנוע שיוכל כדי ושנית, שונא, שהוא שיכירו רצונו אי� ראשית, כי:

ומוחלטת גדולה שטות .27שזהו

.Âמסויימת רבני� א�28באסיפת נפקאֿמינה יש לשתייה, במי� משתמשי� שכאשר אחד, אמר שני�, לפני ,

כ"ק לו ענה המי�. של איכות� נפקאֿמינה אי� שריפה, לכ��ת שצריכי� בשעה אבל לא; או טובי� מי� ְַה�
לא. או נקיי� ה� המי� א� רק הוא והדיו� במי�, שמדובר ברור כאשר רק הוא זה כל אדמו"ר: וחמי מורי

אלא כלל, מי� זה אי� כאשר השריפה,htpאבל את בה� לכבות אפשר שאי בלבד זו לא אזי � ָ("קעראסי�")
משקה. הוא נפט שג� א� יותר, תתחזק השריפה אדרבה, אלא

יפעלו לא זה ידי שעל בלבד זו לא � ישראל מנהג אפילו �מ�ני� ידי על האמור: לעני� בנוגע ג� הוא ְִֶַוכ�
להיפ�. עוד אלא הסביבה, על לטובה

בגמרא שמצינו מכפר"29וכפי יו� של "עיצומו דאמר למא� שאפילו הכיפורי�, דיו� וכפרה לסליחה בנוגע
הכיפורי� ביו� שעשה עבירות מקו�, מכל עצמו, הכפורי� ביו� שעשה עבירות על ואפילו תשובה, בלי
סניגור" נעשה קטגור ש"אי� כיו� עליה�, מכ�ר הכיפורי� יו� אי� עצמו, הכיפורי� יו� איסורי ע� .30הקשורות ְֵַ

.Êירוויח זה ידי שעל כיו� השערה, חוט על יוו�ר א� דאס") ארט ("וועמע� בכ� רע מה לטענה: ְֵַַָובהנוגע
בדבר: תשובות שתי � העיקר? את

בנוגע הרי � שבשמי� לאביה� ישראל בקירוב גדולה הכי תועלת תהיה זה ידי שעל ודאי, זה היה אפילו א)
הרבה" צדיק תהי "אל נאמר: �אל� יו31לעניני� יראֿשמי� להיות צרי� לא פי. שעל כיו� עצמה. מהתורה תר ֵָ

יהודי� לקירוב לדאוג צור� ואי� ערו�, מהשולח� יותר יראֿשמי� להיות צרי� לא � הדבר אסור ערו� שולח�
לכ�. דואגת עצמה משהתורה יותר ליהדות

אבל לכ�. דואגת עצמה משהתורה יותר יהודי� עבור לדאוג מחויב אינני אכ�, ולטעו�: להמשי� יכול ועדיי�
בשביל תורה דברי על לעבור רשות לו אי� באמת כ�. זה שאי� לו לענות יש � אדאג? כ� א� בכ� רע מה
בדר� לדעתו (שישיג יהודי� קירוב של שהתועלת האומר ומיהו פרומקייט"). זיי� ("צוליב שלו שמי�" ה"יראת

ערו�. בשולח� מהדי� יותר חשובה זו)

אבל חשובה. לתועלת מביאה זה מסוג שהנהגה בוודאות יודעי� היו א� אפילו נכו� היה האמור כל ב)
קלקול � אדרבה אלא תועלת, שו� יביא שלא ברור � תורה פי על אינו זה שעני� שמכיו� היא, .32האמת

(23.316 ע' ח"ב לקו"ש ג� ראה
מי"ב.24) פ"א אבות
ב).25) (מא, פל"ב תניא ראה
פמ"ה.26) דר"א ובפרקי ה"א פ"ד פסחי� ירושלמי ראה
(27.142 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
תורת28) ואיל�. תרי ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

ש�. מנח�

הרמב"�29) על הרגצובי) (להגאו� פענח צפנת א. ז, כריתות ראה
ה"כ. פ"ד יבו� הל'

(30.92 ע' תשי"ד התוועדויות ג� וראה וש"נ. רע"א. נט, ברכות
וש"נ.

טז.31) ז, קהלת
בלתי32) (מהנחה אחרת דר� ישנה אלא הדר�, זו שלא ועכצ"ל,
מוגה).
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פע� המשנה23וכמדובר דברי �24בפירוש לתורה" ומקרב� הבריות את אוהב כו' אהר� של מתלמידיו "הוי
"בריות" אפילו כול�, את לקרב יש א) הוראות: שתי בזה מלבד25שיש אחרת, זכות לה� שאי� אלו (כלומר:

" להיות צרי� הקירוב אופ� ב) ברא�); שהקב"ה הבריות,oaxwneזה רוח לפי התורה את להתאי� לא לתורה",
את לקרב אדרבה, אלא ושלו�, ישראל,zeixadחס למנהגי בנוגע וכ� פשרות, שו� בלי תמימה" "תורה – לתורה ְֵַ

ה� תורה ישראל מנהגי .26שהרי

לפועל:‰. ובנוגע
בעני� מעט אוותר חשבונות? בזה לעשות לי למה � ליהדות יהודי לקרב יכול שאני בשעה הטועני�: ישנ�

ליהדות. ויתקרבו הכנסת, לבית רבי� יהודי� עוד יבואו בינתיי� אבל וכדומה, הכנסת בבית מחיצות

יו"ד"; של ב"קוצו אפילו להדר יש אכ� ומצוות, תורה שומרי יהודי� של בסביבה בשלמא טועני�: ועוד
העיקר. על לשמור כדי ה"טפל" על לוותר יש ומצוות, לתורה התנגדות ישנה שבו במקו� נמצאי� כאשר ֵָאבל

שזוהי א� כי זיי�", ב"כלי חגור ללכת עליו שלו� ובשעת שבביתו שיטע�, למי דומה? הדבר למה ְָובכ�,
זיי�, כלי ללא יצא � למלחמה שיוצא בשעה אבל זיי�". ב"כלי חגור ללכת יותר בטוח מקו�, מכל שלו�, שעת
מוב� והרי בכ�. צור� כשיהיה קלות, ביתר לנוע שיוכל כדי ושנית, שונא, שהוא שיכירו רצונו אי� ראשית, כי:

ומוחלטת גדולה שטות .27שזהו

.Âמסויימת רבני� א�28באסיפת נפקאֿמינה יש לשתייה, במי� משתמשי� שכאשר אחד, אמר שני�, לפני ,

כ"ק לו ענה המי�. של איכות� נפקאֿמינה אי� שריפה, לכ��ת שצריכי� בשעה אבל לא; או טובי� מי� ְַה�
לא. או נקיי� ה� המי� א� רק הוא והדיו� במי�, שמדובר ברור כאשר רק הוא זה כל אדמו"ר: וחמי מורי

אלא כלל, מי� זה אי� כאשר השריפה,htpאבל את בה� לכבות אפשר שאי בלבד זו לא אזי � ָ("קעראסי�")
משקה. הוא נפט שג� א� יותר, תתחזק השריפה אדרבה, אלא

יפעלו לא זה ידי שעל בלבד זו לא � ישראל מנהג אפילו �מ�ני� ידי על האמור: לעני� בנוגע ג� הוא ְִֶַוכ�
להיפ�. עוד אלא הסביבה, על לטובה

בגמרא שמצינו מכפר"29וכפי יו� של "עיצומו דאמר למא� שאפילו הכיפורי�, דיו� וכפרה לסליחה בנוגע
הכיפורי� ביו� שעשה עבירות מקו�, מכל עצמו, הכפורי� ביו� שעשה עבירות על ואפילו תשובה, בלי
סניגור" נעשה קטגור ש"אי� כיו� עליה�, מכ�ר הכיפורי� יו� אי� עצמו, הכיפורי� יו� איסורי ע� .30הקשורות ְֵַ

.Êירוויח זה ידי שעל כיו� השערה, חוט על יוו�ר א� דאס") ארט ("וועמע� בכ� רע מה לטענה: ְֵַַָובהנוגע
בדבר: תשובות שתי � העיקר? את

בנוגע הרי � שבשמי� לאביה� ישראל בקירוב גדולה הכי תועלת תהיה זה ידי שעל ודאי, זה היה אפילו א)
הרבה" צדיק תהי "אל נאמר: �אל� יו31לעניני� יראֿשמי� להיות צרי� לא פי. שעל כיו� עצמה. מהתורה תר ֵָ

יהודי� לקירוב לדאוג צור� ואי� ערו�, מהשולח� יותר יראֿשמי� להיות צרי� לא � הדבר אסור ערו� שולח�
לכ�. דואגת עצמה משהתורה יותר ליהדות

אבל לכ�. דואגת עצמה משהתורה יותר יהודי� עבור לדאוג מחויב אינני אכ�, ולטעו�: להמשי� יכול ועדיי�
בשביל תורה דברי על לעבור רשות לו אי� באמת כ�. זה שאי� לו לענות יש � אדאג? כ� א� בכ� רע מה
בדר� לדעתו (שישיג יהודי� קירוב של שהתועלת האומר ומיהו פרומקייט"). זיי� ("צוליב שלו שמי�" ה"יראת

ערו�. בשולח� מהדי� יותר חשובה זו)

אבל חשובה. לתועלת מביאה זה מסוג שהנהגה בוודאות יודעי� היו א� אפילו נכו� היה האמור כל ב)
קלקול � אדרבה אלא תועלת, שו� יביא שלא ברור � תורה פי על אינו זה שעני� שמכיו� היא, .32האמת

(23.316 ע' ח"ב לקו"ש ג� ראה
מי"ב.24) פ"א אבות
ב).25) (מא, פל"ב תניא ראה
פמ"ה.26) דר"א ובפרקי ה"א פ"ד פסחי� ירושלמי ראה
(27.142 ע' ח"ח התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
תורת28) ואיל�. תרי ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרות�קודש ראה

ש�. מנח�

הרמב"�29) על הרגצובי) (להגאו� פענח צפנת א. ז, כריתות ראה
ה"כ. פ"ד יבו� הל'

(30.92 ע' תשי"ד התוועדויות ג� וראה וש"נ. רע"א. נט, ברכות
וש"נ.

טז.31) ז, קהלת
בלתי32) (מהנחה אחרת דר� ישנה אלא הדר�, זו שלא ועכצ"ל,
מוגה).
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.Áאמר שיוס� כ� על תיקו� שזהו דמצרי�", בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא אומרי�: שאנו וזהו
זרע". לכ� "הא

דמצרי�", בארעא אבהתנא "אכלו זרע" לכ� "הא אמר שיוס� זה ידי שעל – אנו אומרי� � יודעי� אנו
אמנ� שיש ויפסח", ייתי דצרי� כל וייכול, ייתי דכפי� ש"כל א� ולכ�, (כנ"ל). מצרי� לגלות גר� זה ַָשעני�
ש"ייתי בתנאי אבל וייכול", "ייתי אמנ� דורשת. שהתורה בדר� רק זאת לעשות יש אבל כול�, את לקרב צור�

gqtie.הפסח סדר כל את לעשות ומחויב צרי� הוא ,"

בארעא הבאה "לשנה הרי עבדי�", ו"השתא הכא" ש"השתא שא� פועלי�, � זו בדר� שהולכי� זה ידי ועל
חורי�" בני הבאה ו"לשנה .33דישראל",

.Ë"'iehp rexfae dwfg cia ..mixvna drxtl epiid micar:"

מוב�: אינו לכאורה � נטוי'" ובזרוע חזקה "ביד הלשו�

וזרוע חזקה ל"יד כ� לש� להזדקק מבלי כרצונו, לעשות וביכולתו הגבלות, בשו� מוגבל אינו הקב"ה הרי
דוקא? נטוי'" ובזרוע חזקה "ביד ממצרי� היציאה להיות הוצרכה מדוע כ�, וא� נטוי'".

העני�: וביאור

גלות היתה מצרי� xzeiaגלות dyw�ממצרי לברוח יכול היה לא עבד שאפילו כ� כדי עד ,34.

בשפל ישראל בני היו במצרי� בהיות� ברוחניות: ג� הוא שכ� מכיו� � בגשמיות הגלות לקושי והטע�
טומאה שערי במ"ט משוקעי� שהיו ביותר, הדרגא35המדרגה שזוהי �xzeia dpezgzd�אי הנו"� לשער שהרי ,

זי� וואלט� ("זיי במגע באי� היו במעט, מתעכבת הגאולה היתה שאילו כ�, כדי ועד שייכות. שו� ָליהודי
הנו"� שער ע� ג� .36פארטשע�ע�") ַ

� השתלשלות סדר שמצד מוב�, mewnומזה mey did `l.זו מגלות לגאולה

מצרי�" מאר� ה' צבאות כל יצאו הזה היו� "בעצ� מש�", אלוקינו ה' "ויוציאנו – כ� פי על "כשש37וא� ,
מט�" לבד הגברי� רגלי אל� היו38מאות ששי�, מבני והיתרי� עשרי� מבני הפחותי� וכ� הנשי�, (ובצירו�

xzei cer.(ריבוא משישי�

אלא השתלשלות, מסדר רק לא נעלי�, הכי גילויי� היו מצרי� דיציאת הגילויי� הרי � ברוחניות dlrnlnוג�

ובעצמו" בכבודו הקב"ה המלכי� מלכי מל� עליה� "נגלה .39מהשתלשלות,

השתלשלות. סדר שמצד הגבלות בשו� להתחשב מבלי היתה שהגאולה � נטוי'" ובזרוע חזקה "ביד וזהו

סדר שמצד הגבלות בשו� מתחשבי� לא הפסח שבחג ושנה, שנה בכל ג� הוא כ� � אז שהיה וכפי
נטוי ובזרוע חזקה "ביד משפיע והקב"ה א�השתלשלות, � הרופא אומר מה נוגע לא ישראל; בני צרכי כל "'

מכיו� כו', ילדי� להוליד הוא יכול טבע פי miaygznעל oi`yההגבלות ע� לא ואפילו הטבע, הגבלות ע�
נטוי'" ובזרוע חזקה "ביד ישראל בני צרכי כל את מלמעלה משפיעי� אלא השתלשלות, דסדר .40הרוחניות

.È"`ed jexa l`xyi enrl dxez ozpy jexa `ed jexa mewnd jexa�פעמי ד' אמירת (בטע� זו בפיסקא הביאור :"

נדפס � הבני�) מד' אחד בכל והמשכה ברכה � 41.251ברו� עמוד א חלק שיחות בלקוטי

כיו�33) � דישראל") "בארעא על (נוס� חורי�" "בני ההוספה וטע�
ומצב מעמד זה הרי ומ"מ דישראל", ב"ארעא שנמצאי� מצב שישנו

ד"עבדי�",
xzei cereאדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי � בחו��לאר� מאשר

שגלות (70 ע' תש"ג סה"ש � סל"ג תש"ג דחה"פ ב' ליל (בשיחת
היא בנ"י xzeiאצל dlecb,�יהודי אינ� כי, יהודי�, אינ� אצל מגלות

רוצי� אי� שלמעלה גזירה כשגוזרי� הרי בחירה, בעלי שאינ� כיו�
בחירה, בעלי שה� בנ"י אצל משא"כ מיד, היא מתבטלת שתתקיי�,

חודשי�, או שבועות להימש� הדבר עלול
(מהנחה חורי�" בני הבאה "לשנה ולהדגיש להוסי� צור� יש ולכ�

מוגה). בלתי
ט.34) ש�, בפרש"י הובא יא. יח, יתרו מכילתא
יתרו.35) ר"פ זו"ח ראה
(36.70 הערה 88 ע' חי"ז בלקו"ש בהנסמ� ראה
מא.37) יב, בא
לז.38) ש�,
ויוציאנו.39) פיסקא הגש"פ נוסח
יז).40) ע' (לעיל ס"ו דחה"פ א' ליל שיחת ג� ראה
תשי"ב�ז.41) מהשני� חה"פ שיחות עוד ע� בשילוב
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אמר: לזה ובהמש�

להפכו כדי היא רשע" ב"ב� לפעול שיש שההמשכה כש� מזו: `lויתרה dvwd ondvwd�חכ שייעשה עד ,

להפכו כדי היא חכ�" ב"ב� לפעול שיש ההמשכה כ� � מזה dvwdולמעלה l` dvwd onמורי כ"ק שאמר וכפי .
אדמו"ר כדבעי.42וחמי אינו הוא שג� ראייה מהווה ל"רשע" בסמיכות ועמידתו "משכיל", פירושו ש"חכ�" ,

זמ� הוא הפסח חג ליל הרי ודעת, טע� פי על עבודה להיות צריכה שבכלל פי על דא� – הוא הדבר וטע�
אשר והמשפטי� והחוקי� העדות "מה קדושה, של קושיות אפילו � קושיות ושואל מגיע הוא וא� אמונה, של

אתכ�" אלוקינו ה' להוציאו43ציווה כדי הקצה, אל הקצה מ� להפכו צרי� ולכ� כדבעי. שאינו ראייה זה הרי �

ודעת. דטע� מההגבלות

באופני� האמור דר� על – מהשתלשלות שלמעלה המשכה שפירושו המקו�", "ברו� ידי על נעשה זה 44ועני�

מהשתלשלות למעלה העצמי ושרשו ממקומו שפירושו, ממקומו", ה' כבוד על45"ברו� זה גילוי פועל (שלכ�
דהשגה). והגבלה ממדידה למעלה גדול", "רעש האופני�

.‡È""df xeara xnel cenlz mei ceran leki ..`edd meia xnel cenlz yceg y`xn leki:

נאמר כבר הרי יו�": מבעוד "יכול שאומר מה מוב� אינו edd`"46לכאורה meia�יו על דקאי ,"oqipa e"h,

הלילה" אחר הול� ש"היו� התורה דיני בכל הוא יו�"47וכלל "מבעוד הוא שהחיוב לומר אפשר אי� כ�, וא� .
זה"?c"i(של "בעבור בכתוב צור� יש זה שמשו� בניס�),

הד' מ� אחד הוא קידוש של (ש"כוס כוסות מד' ראשו� דכוס החיוב בעני� שאלה בהקדי� � העני� וביאור
):48כוסות"

בזה מינה נפקא ומאי כוסות, מהד' אחד הוא הקידוש שכוס בזה והחידוש הרבותא מהו מוב�: אינו לכאורה
טוב? יו� בכל קידוש כמו עצמו, מצד חיוב בו יש כוסות מהד' היה לא א� ג� והרי �

בליל כוסות מ)ד' ראשו� ד(כוס להחיוב טוב יו� בכל דקידוש החיוב בי� חילוק שישנו � בזה והביאור
:49הסדר

ג� לקדש אפשר � טוב יו� meiבכל ceran"הקודש על מחול "מוסיפי� (שהרי טוב ויו� שבת תוספת בזמ� ,50.(

הב"ח שכתב מה51וכמו גדול. היו� ועדיי� וטיילו, שבת סעודת סעדו שבת, קבלת התפללו מקדשי�, שהיו ,

הוא חיובו � כוסות מד' ראשו� כוס כ� דוקא.dlilaשאי�

הח החיובוזהו שמצד � טוב ביו� דקידוש החיוב לגבי כוסות, מ)ד' ראשו� ד(כוס בהחיוב מינה והנפקא ידוש
לקדש אפשר היה טוב ביו� meiדקידוש ceranהוא חיובו � כוסות הד' בחשבו� הוא הקידוש שכוס מכיו� ורק ,

dlila.דוקא

ג� בו לצאת (שאפשר הקידוש חיוב בי� החילוק meiוטע� ceranשהוא) כוסות הד' לחיוב (dlila(52דוקא:

הוספה הוא � טוב ויו� שבת דתוספת ycewdהזמ� lr legnלא אבל ,lr meindlild� ההוספה זמ� ולכ�, .
יו�. אלא לילה נחשב אינו טוב, יו� או שבת שנחשב א�

ע� קשור שאינו � הקידוש חיוב �dlilולכ�, ולבר� ביו� לקדש יכול בלילה קידש לא א� שהרי דוקא,
ג� בו meiיוצאי� ceranתלוי אינו חיובו הרי � לילה ולא יו� שזהו דא� ,dlilaקדושת חלה שבו בהזמ� אלא ,

היו�. קדושת חלה הקודש על מחול שניתוס� ובזמ� היו�,

בזמ� רק (לא תלוי שחיוב� ומרור, מצה דאכילת החיוב מעי� חכמי� תקנו � כוסות דד' החיוב כ� שאי� מה
gqtc�בזמ ג�) אלא ,dlilcאכילת חובת ידי יוצאי� אי� חצות, אחר הפסח בליל וג� הפסח, ביו� (שהרי דוקא

(42.(74 ע' תש"ג (סה"ש סמ"א תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת
כ.43) ו, ואתחנ�
רע"א.44) צב, חולי� וראה יב. ג, יחזקאל
ובכ"מ.45) ואיל�. א עה, האזינו לקו"ת ראה
ח.46) יג, בא
ספ"ו.47) זבחי� תוספתא סע"א. פג, חולי�

ס"ב.48) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ח.49) ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ ג� ראה
ב.50) פא, יומא א. ט, ר"ה
וזמנו).51) ומ"ש (ד"ה סרס"א או"ח
וש"נ.52) רסד. ע' פסח זעווי�) (להרש"י בהלכה המועדי� ג� ראה
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אמר: לזה ובהמש�

להפכו כדי היא רשע" ב"ב� לפעול שיש שההמשכה כש� מזו: `lויתרה dvwd ondvwd�חכ שייעשה עד ,

להפכו כדי היא חכ�" ב"ב� לפעול שיש ההמשכה כ� � מזה dvwdולמעלה l` dvwd onמורי כ"ק שאמר וכפי .
אדמו"ר כדבעי.42וחמי אינו הוא שג� ראייה מהווה ל"רשע" בסמיכות ועמידתו "משכיל", פירושו ש"חכ�" ,

זמ� הוא הפסח חג ליל הרי ודעת, טע� פי על עבודה להיות צריכה שבכלל פי על דא� – הוא הדבר וטע�
אשר והמשפטי� והחוקי� העדות "מה קדושה, של קושיות אפילו � קושיות ושואל מגיע הוא וא� אמונה, של

אתכ�" אלוקינו ה' להוציאו43ציווה כדי הקצה, אל הקצה מ� להפכו צרי� ולכ� כדבעי. שאינו ראייה זה הרי �

ודעת. דטע� מההגבלות

באופני� האמור דר� על – מהשתלשלות שלמעלה המשכה שפירושו המקו�", "ברו� ידי על נעשה זה 44ועני�

מהשתלשלות למעלה העצמי ושרשו ממקומו שפירושו, ממקומו", ה' כבוד על45"ברו� זה גילוי פועל (שלכ�
דהשגה). והגבלה ממדידה למעלה גדול", "רעש האופני�

.‡È""df xeara xnel cenlz mei ceran leki ..`edd meia xnel cenlz yceg y`xn leki:

נאמר כבר הרי יו�": מבעוד "יכול שאומר מה מוב� אינו edd`"46לכאורה meia�יו על דקאי ,"oqipa e"h,

הלילה" אחר הול� ש"היו� התורה דיני בכל הוא יו�"47וכלל "מבעוד הוא שהחיוב לומר אפשר אי� כ�, וא� .
זה"?c"i(של "בעבור בכתוב צור� יש זה שמשו� בניס�),

הד' מ� אחד הוא קידוש של (ש"כוס כוסות מד' ראשו� דכוס החיוב בעני� שאלה בהקדי� � העני� וביאור
):48כוסות"

בזה מינה נפקא ומאי כוסות, מהד' אחד הוא הקידוש שכוס בזה והחידוש הרבותא מהו מוב�: אינו לכאורה
טוב? יו� בכל קידוש כמו עצמו, מצד חיוב בו יש כוסות מהד' היה לא א� ג� והרי �

בליל כוסות מ)ד' ראשו� ד(כוס להחיוב טוב יו� בכל דקידוש החיוב בי� חילוק שישנו � בזה והביאור
:49הסדר

ג� לקדש אפשר � טוב יו� meiבכל ceran"הקודש על מחול "מוסיפי� (שהרי טוב ויו� שבת תוספת בזמ� ,50.(

הב"ח שכתב מה51וכמו גדול. היו� ועדיי� וטיילו, שבת סעודת סעדו שבת, קבלת התפללו מקדשי�, שהיו ,

הוא חיובו � כוסות מד' ראשו� כוס כ� דוקא.dlilaשאי�

הח החיובוזהו שמצד � טוב ביו� דקידוש החיוב לגבי כוסות, מ)ד' ראשו� ד(כוס בהחיוב מינה והנפקא ידוש
לקדש אפשר היה טוב ביו� meiדקידוש ceranהוא חיובו � כוסות הד' בחשבו� הוא הקידוש שכוס מכיו� ורק ,

dlila.דוקא

ג� בו לצאת (שאפשר הקידוש חיוב בי� החילוק meiוטע� ceranשהוא) כוסות הד' לחיוב (dlila(52דוקא:

הוספה הוא � טוב ויו� שבת דתוספת ycewdהזמ� lr legnלא אבל ,lr meindlild� ההוספה זמ� ולכ�, .
יו�. אלא לילה נחשב אינו טוב, יו� או שבת שנחשב א�

ע� קשור שאינו � הקידוש חיוב �dlilולכ�, ולבר� ביו� לקדש יכול בלילה קידש לא א� שהרי דוקא,
ג� בו meiיוצאי� ceranתלוי אינו חיובו הרי � לילה ולא יו� שזהו דא� ,dlilaקדושת חלה שבו בהזמ� אלא ,

היו�. קדושת חלה הקודש על מחול שניתוס� ובזמ� היו�,

בזמ� רק (לא תלוי שחיוב� ומרור, מצה דאכילת החיוב מעי� חכמי� תקנו � כוסות דד' החיוב כ� שאי� מה
gqtc�בזמ ג�) אלא ,dlilcאכילת חובת ידי יוצאי� אי� חצות, אחר הפסח בליל וג� הפסח, ביו� (שהרי דוקא

(42.(74 ע' תש"ג (סה"ש סמ"א תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת
כ.43) ו, ואתחנ�
רע"א.44) צב, חולי� וראה יב. ג, יחזקאל
ובכ"מ.45) ואיל�. א עה, האזינו לקו"ת ראה
ח.46) יג, בא
ספ"ו.47) זבחי� תוספתא סע"א. פג, חולי�

ס"ב.48) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ח.49) ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ ג� ראה
ב.50) פא, יומא א. ט, ר"ה
וזמנו).51) ומ"ש (ד"ה סרס"א או"ח
וש"נ.52) רסד. ע' פסח זעווי�) (להרש"י בהלכה המועדי� ג� ראה
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הוא כוסות דד' החיוב זמ� ג� ולכ� ומרור). עלdlilaמצה מחול ש"מוסיפי� בזמ� (ג� יו� מבעוד ולא דוקא,
.53הקודש")

ההוא": "ביו� נאמר שכבר א� � יו�" מבעוד "יכול שנאמר מה יוב� זה פי ועל

ג� מצרי� יציאת סיפור חובת ידי לצאת שאפשר לומר מקו� היה � זה" "בעבור נאמר לא meiאילו ceran,

meiדהיינו ztqez onfaaehבעבור" שנאמר ממה ילפינ� ולכ� לה�. אחת שקדושה כיו� ההוא" "ביו� בכלל שהוא ,

הוא ומרור דמצה שהחיוב שכש� � לפני�" מונחי� ומרור מצה שיש "בשעה יו�dlilaזה", מבעוד ולא דוקא
שהוא מצרי�, יציאת דסיפור בהחיוב ג� הוא כ� .54דוקאdlila(כנ"ל),

.·È"xeaicd itÎlr qep` dnixvn cxie�א הירידה, גודל מצד � "אנוס" הלשו� (בעני� זו בפיסקא הביאור :"

ואיל�. 1217 עמוד ד חלק שיחות בלקוטי נדפס � מזה) וההוראה הקב"ה, רצו� זה שהיה
.‚È"eplnr z`e55xn`py mipad el`56'ek oad lk"57:

על ראייה א) אופני�: שני יש � אלו שבפיסקאות הדרשות על מהפסוקי� שהובאו ש"עמלנוyexitdבהראייות
על ראיות ב) הבני�", הבני�.oiprdאלו על שגזרו ,

אי � גו'" הילוד הב� "כל מהפסוק שמביא הראייה דיד�, הבני�"ובנדו� אלו "עמלנו הפירוש על ראייה נה
הבני�. על גזירה שהיתה � העני� על אלא זה), בפסוק כלל נזכרה לא "עמל" תיבת (שהרי

"עמלנו הפירוש על ראייה שו� מביא ואינו הבני�), על גזירה (שהיתה העני� לתוכ� רק ראייה שמביא ומזה
שזהו כיו� בראיות, צור� אי� שלזה משמע, � הבני�" heytdאלו xac.

לזה: והטע�

ז"ל רבותינו כמאמר מציאותו, כל זהו שהרי ומצוות, תורה – הוא יהודי של "עמלו" נבראתי58כללות לא "אני
קוני". את לשמש אלא

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתג� פי הזק�59ועל אדמו"ר ידי על שנאמר אומרי� (ויש הזק� אדמו"ר חסידי בש�
שהמצוה60בעצמו (dpey`xd" היא "exteaxe"61בתורה להיות צרי� ורבו") ("פרו זה שבעני� מוב�, הרי �elnr"

הבני�". אלו � "עמלנו יהודי: של

אלא כו', טבע פי על זה בעני� הרופאי� שאומרי� במה מתחשבי� ואי� בתוק�, הולכי� miywrznוכאשר

וזוכי� מצליחי�, אזי � ורבו" ד"פרו הקב"ה של וכוונתו רצונו את לקיי� שמוכרחי� איי�") זי� ש�ארט ַ("מע�
העני� מתקיי� זה ידי שעל ילדי�, ומביאי� נישאי� עצמ� שהילדי� ובאופ� ט), סעי� (כנ"ל וקיימא חייא לזרעא

ורבו" .62ד"פרו

ויראה אהבה � ברוחניות "בני�" ידי על חובה ידי יוצאי� שלא ז"ל63והיינו, רבותינו כמאמר או "בני�64,
בני� דוקא אלא התלמידי�", eheytkאלו zeinyba,"�התלמידי אלו ב"בני� ה"עמל" ידי על אמנ� היא הדר� � .

בני� ג� נמש� זה ידי על וקיימאeheytkאבל חייא זרעא �65.

.„È"zekn yng ly ..xne` `aiwr 'x ..zekn rax` ly ..xne` xfril` 'xמחלוקת (בשורש זו בפיסקא הביאור � "

רבי לדעת כ� שאי� מה הכוחות, פרטי את לתק� הוא העיקר אליעזר רבי שלדעת � עקיבא ורבי אליעזר רבי
נדפס � הנפש) בעצ� ג� העבודה להיות צריכה גרי�, ב� ואיל�.66עקיבא, 87 עמוד ט"ז חלק שיחות בלקוטי

אמר: העני� ובסיו�

ש�.53) אדה"ז שו"ע סתע"ב. או"ח בב"י הובא סקל"ז. תה"ד ראה
וש"נ.54) רפא. ע' ש� בהלכה המועדי� ג� ראה
ז.55) כו, תבוא
כב.56) א, שמות
(57� מנח� (תורת סט"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

וש"נ. ואיל�). 80 ס"ע ח"ח התוועדויות
וטיק�58) בכת"י הגירסא ע"פ � קדושי� סו� וברייתא משנה

ש�. במשנה שלמה במלאכת הובא וכ� תשל"ד). (ירושלי�,
ע'59) לעיל ג� וראה ש�. ובהנסמ� ,262 ע' תרצ"א סה"ש ראה

.156

חכ"ב60) קכח. ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש ג� ראה
רמ. ע'
ע"ד.61) ריש לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית
ס"ה�ו.62) ס"א אה"ע טושו"ע ה"ד�ה. פט"ו אישות הל' רמב"�
ובכ"מ.63) א. עט, משפטי� תו"א ראה
ז.64) ו, ואתחנ� ופרש"י ספרי
שמו).65) ס"ע ח"ח (אגרות�קודש זו שנה ניס� כ"ד מכתב ג� ראה
תשח"י.66) אחש"פ שיחת ע� בשילוב
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בפועל. עבודה לידי להביאו היא עני� כל שתכלית ד), (סעי� לעיל נזכר

בכוחות בעבודה די לא � מישראל ואחת אחד לכל ג� אלא גרי�", ל"בני דוקא שלאו לדעת, יש דיד�: ובנדו�
העבודה ג� להיות צרי� אלא ytpdהגלויי�, mvraלהיות יכול כדבעי, ה� הגלויי� הכוחות כל כאשר ג� כי, ,

זכאי ב� יוחנ� רב� וכמאמר לצל�, רחמנא הקליפות בעמקי תהיה הנפש מוליכי�67שעצ� (דר�) באיזו יודע "איני
כו' נפשו עצ� מצד ג� ה' עובד הוא א� ידע שלא כיו� .68אותי",

שנאמר וכמו זכאי, ב� יוחנ� רב� ממאמר כנ"ל יודע", ד"איני באופ� הוא הנפש שעצ� ידעתי69וא� "לא
ש" יודע שהאד� גופא זה ידי על מקו�, מכל – בניl`נפשי" "שישו אומר אינו לעול� ולכ� נפשי", ידעתי

יכול70מעי" מהשתלשלות, שלמעלה הגילוי ישנו כאשר הפסח, בליל הרי � כו' וכ� כ� היו� עשיתי ברו�ֿהש� ,

ג� לפעול זה ytpdגילוי mvra71.ודעת מטע� שלמעלה נפש המסירות עבודת ידי על זה הרי � ובכללות .

.ÂË"דיינו עשר הארבעה באמירת מפסיקי� ש"אי� זה72מכיו� עני� לבאר להתעכב נהגו לא �73.

.ÊËאדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתג� בהגדה74ידוע ג� בכל75(שנעתק מאירה המועדי� כל הארת � "באמת :(
תמידי). באופ� נמש� הפסח חג (אבל שטענדיק" נמש� ווערט הפסח חג נאר ָיו�,

אבל יו�", "בכל אמנ� נמשכת המועדי� כל שהארת � הוא הפסח לחג המועדי� כל בי� שהחילוק ונמצא,
רק היא שההמשכה onfיתכ� jynl" נמש� פסח כ� שאי� מה icinzביו�, ote`aורגע רגע בכל ,"76.

וסוכות: שבועות פסח המועדי� ג' עני� בהקדי� ויוב�

עני� הוא – ממצרי�dpen`dפסח יצאו ישראל שבני כיו� ,dheyt dpen`aוכמו דבר, שו� על לחשוב מבלי ,

אבותינו77שנאמר נגאלו האמונה ו"בזכות זרועה", לא באר� במדבר אחרי לכת� גו' נעורי� חסד ל� "זכרתי
.78ממצרי�"

עני� הוא – וסוכות zeevndeשבועות dxezd�זמ הוא � שבועות :dxezd zlaw,המצוות זמ� הוא � וסוכות ,

האסי�" "חג בש� נקרא עני�79שלכ� שזהו הגשמיי�, שבדברי� הניצוצות של וקיבו� אסיפה על ג� �מ�רה ,ֶֶ
שבה�. הניצוצות בירור בשביל דוקא, גשמיי� בדברי� המצוות קיו�

כידוע � דסוכה המקי� עני� ג� נקראת80וזהו (ולכ� פנימיות היא שתורה הוא, ומצוות תורה בי� שהחילוק
מקיפי�, שה� מצוות שעניינו הסוכות בחג ולכ� לבושי�), בש� נקראי� (ולכ� מקיפי� ה� ומצוות מזו�), בש�

רגלו כ� ועד מראשו לגמרי, האד� כל שמקפת הסוכה עני� שזהו ה"מקי�" עני� .81מודגש

הנ"ל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דברי לבאר יש זה פי :82ועל

הוא מה� אחד כל � והמצוות labenהתורה onfaז"ל רבותינו כמאמר – התורה וזמ�83: לחוד תפלה "זמ�
במצוות. עוסקי� אי� שבו התורה, לימוד זמ� ישנו שהרי � המצוות זה דר� ועל לחוד", תורה

יו�", "בכל מאירה שהיא א� � כנ"ל) ומצוות, לתורה השייכי� וסוכות, (שבועות המועדי� שאר הארת ולכ�
אלא תמידי", "באופ� זה labenאי� onfa.

עני� שהוא הפסח, דחג ההמשכה כ� שאי� דמהימנותא"dpen`dמה האמונה84("מיכלא עני� הרי � (laben epi`

onfaז"ל רבותינו כמאמר ומצוות, התורה לקיו� היסוד והוא העניני�, לכל נוגע האמונה שעני� כיו� "בא85,

ב.67) כח, ברכות
ובכ"מ.68) סע"ד. נ, בהוספות ויקרא לקו"ת ראה
יב.69) ו, שה"ש
סע"ב.70) פג, ב"מ � חז"ל לשו�
ח"ג71) (לקו"ש סכ"א תשח"י דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

.297 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� תורת בסופו).
כח.72) ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ
(73� מנח� (תורת סי"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

וש"נ. ואיל�). 81 ע' ח"ח התוועדויות
(74.(75 ע' תש"ג (סה"ש סמ"ז תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת
נ).75) (ע' בסופה ומנהגי� טעמי� לקוטי ע�

טו).76) ע' (לעיל ס"ב דחה"פ א' ליל שיחת ג� ראה
יו"ד.77) לב, האזינו לט. יב, בא פרש"י וראה ב. ב, ירמי'
לא.78) יד, בשלח מכילתא ראה
כב.79) לד, תשא טז. כג, משפטי�
ובכ"מ.80) ספ"ה. תניא ראה
וש"נ.81) .59 ע' ריש ח"ז התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
ע'82) ח"ח (אגרות�קודש זו שנה ניס� ח' ו', ג', מכתב ג� ראה

רנח). ע' חכ"א שכה; ע' שיז;
א.83) יו"ד, שבת
ב.84) קפג, זח"ב
א.85) כד, מכות
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בפועל. עבודה לידי להביאו היא עני� כל שתכלית ד), (סעי� לעיל נזכר

בכוחות בעבודה די לא � מישראל ואחת אחד לכל ג� אלא גרי�", ל"בני דוקא שלאו לדעת, יש דיד�: ובנדו�
העבודה ג� להיות צרי� אלא ytpdהגלויי�, mvraלהיות יכול כדבעי, ה� הגלויי� הכוחות כל כאשר ג� כי, ,

זכאי ב� יוחנ� רב� וכמאמר לצל�, רחמנא הקליפות בעמקי תהיה הנפש מוליכי�67שעצ� (דר�) באיזו יודע "איני
כו' נפשו עצ� מצד ג� ה' עובד הוא א� ידע שלא כיו� .68אותי",

שנאמר וכמו זכאי, ב� יוחנ� רב� ממאמר כנ"ל יודע", ד"איני באופ� הוא הנפש שעצ� ידעתי69וא� "לא
ש" יודע שהאד� גופא זה ידי על מקו�, מכל – בניl`נפשי" "שישו אומר אינו לעול� ולכ� נפשי", ידעתי

יכול70מעי" מהשתלשלות, שלמעלה הגילוי ישנו כאשר הפסח, בליל הרי � כו' וכ� כ� היו� עשיתי ברו�ֿהש� ,

ג� לפעול זה ytpdגילוי mvra71.ודעת מטע� שלמעלה נפש המסירות עבודת ידי על זה הרי � ובכללות .

.ÂË"דיינו עשר הארבעה באמירת מפסיקי� ש"אי� זה72מכיו� עני� לבאר להתעכב נהגו לא �73.

.ÊËאדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתג� בהגדה74ידוע ג� בכל75(שנעתק מאירה המועדי� כל הארת � "באמת :(
תמידי). באופ� נמש� הפסח חג (אבל שטענדיק" נמש� ווערט הפסח חג נאר ָיו�,

אבל יו�", "בכל אמנ� נמשכת המועדי� כל שהארת � הוא הפסח לחג המועדי� כל בי� שהחילוק ונמצא,
רק היא שההמשכה onfיתכ� jynl" נמש� פסח כ� שאי� מה icinzביו�, ote`aורגע רגע בכל ,"76.

וסוכות: שבועות פסח המועדי� ג' עני� בהקדי� ויוב�

עני� הוא – ממצרי�dpen`dפסח יצאו ישראל שבני כיו� ,dheyt dpen`aוכמו דבר, שו� על לחשוב מבלי ,

אבותינו77שנאמר נגאלו האמונה ו"בזכות זרועה", לא באר� במדבר אחרי לכת� גו' נעורי� חסד ל� "זכרתי
.78ממצרי�"

עני� הוא – וסוכות zeevndeשבועות dxezd�זמ הוא � שבועות :dxezd zlaw,המצוות זמ� הוא � וסוכות ,

האסי�" "חג בש� נקרא עני�79שלכ� שזהו הגשמיי�, שבדברי� הניצוצות של וקיבו� אסיפה על ג� �מ�רה ,ֶֶ
שבה�. הניצוצות בירור בשביל דוקא, גשמיי� בדברי� המצוות קיו�

כידוע � דסוכה המקי� עני� ג� נקראת80וזהו (ולכ� פנימיות היא שתורה הוא, ומצוות תורה בי� שהחילוק
מקיפי�, שה� מצוות שעניינו הסוכות בחג ולכ� לבושי�), בש� נקראי� (ולכ� מקיפי� ה� ומצוות מזו�), בש�

רגלו כ� ועד מראשו לגמרי, האד� כל שמקפת הסוכה עני� שזהו ה"מקי�" עני� .81מודגש

הנ"ל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דברי לבאר יש זה פי :82ועל

הוא מה� אחד כל � והמצוות labenהתורה onfaז"ל רבותינו כמאמר – התורה וזמ�83: לחוד תפלה "זמ�
במצוות. עוסקי� אי� שבו התורה, לימוד זמ� ישנו שהרי � המצוות זה דר� ועל לחוד", תורה

יו�", "בכל מאירה שהיא א� � כנ"ל) ומצוות, לתורה השייכי� וסוכות, (שבועות המועדי� שאר הארת ולכ�
אלא תמידי", "באופ� זה labenאי� onfa.

עני� שהוא הפסח, דחג ההמשכה כ� שאי� דמהימנותא"dpen`dמה האמונה84("מיכלא עני� הרי � (laben epi`

onfaז"ל רבותינו כמאמר ומצוות, התורה לקיו� היסוד והוא העניני�, לכל נוגע האמונה שעני� כיו� "בא85,

ב.67) כח, ברכות
ובכ"מ.68) סע"ד. נ, בהוספות ויקרא לקו"ת ראה
יב.69) ו, שה"ש
סע"ב.70) פג, ב"מ � חז"ל לשו�
ח"ג71) (לקו"ש סכ"א תשח"י דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

.297 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� תורת בסופו).
כח.72) ע' ומנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ
(73� מנח� (תורת סי"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

וש"נ. ואיל�). 81 ע' ח"ח התוועדויות
(74.(75 ע' תש"ג (סה"ש סמ"ז תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת
נ).75) (ע' בסופה ומנהגי� טעמי� לקוטי ע�

טו).76) ע' (לעיל ס"ב דחה"פ א' ליל שיחת ג� ראה
יו"ד.77) לב, האזינו לט. יב, בא פרש"י וראה ב. ב, ירמי'
לא.78) יד, בשלח מכילתא ראה
כב.79) לד, תשא טז. כג, משפטי�
ובכ"מ.80) ספ"ה. תניא ראה
וש"נ.81) .59 ע' ריש ח"ז התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
ע'82) ח"ח (אגרות�קודש זו שנה ניס� ח' ו', ג', מכתב ג� ראה

רנח). ע' חכ"א שכה; ע' שיז;
א.83) יו"ד, שבת
ב.84) קפג, זח"ב
א.85) כד, מכות
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שנאמר אחת על והעמיד� ("מיט86חבקוק העניני� כל לעבור אפשר האמונה ידי ועל יחי'", באמונתו וצדיק
טוב ש� הבעל כפתג� אל�"), דורכגיי� מע� קא� מטפחת87אמונה לפרוס האמונה בכוח יכול ואחת אחד שכל ַָ

הנהר. את ולעבור פאטשיילקע") א ַַַ("פארש�רייט�

ובכל ממש, ורגע רגע שבכל � תמידי" "באופ� נמש� הפסח שחג אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דברי פירוש וזהו
עני� להיות צרי� ועני�, .dpen`dעני�

.ÊÈ"milyexia d`ad dpyl"88

הכיפורי�. יו� ובמוצאי פסח, בליל בשנה: פעמיי� אומרי� � בירושלי�" הבאה "לשנה

העני�: וביאור

היא הפסח דחג שהעבודה � הוא הכיפורי� ליו� הפסח חג בי� הכיפורי�zcearmiwicvdהחילוק יו� ועבודת ,
daeyzdהיא zcear89.

היו�, במש� מסוימות בשעות ויו�: יו� בכל ואחת אחד בכל ישנ� אלו עבודות שתי דבר, של לאמתו והנה,
הצדיקי�); עבודת (בדוגמת בפשיטות אי�") בא זי� ("טוע� אצלו נעשי� העניני� מסוימי�, עבודה בענייני ַוכ�
קושיות לו יש יותר, מאוחר לזמ� אות� דוחה זי�"), פוילט ("ער מתעצל הוא שבה� ועניני�, שעות וישנ�

התשובה). עבודת (בדוגמת אות� ועושה מתגבר הוא כ� פי על וא� – וכו' עליה�

חוזר" "אור בדר� והעבודה הצדיקי�), (עבודת ישר" "אור בדר� העבודה � אלו עבודה אופני שני ידי ועל
הרמב"� שכתב מה פי על יותר, נעלית היא הרי דבר של לאמתו אשר, התשובה), שטע�90(עבודת תשובה שבעל

הבאה ד"לשנה העני� את פועלי� אזי � מעול� חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלתו כו' ממנו ��רש ַָהחטא
היראהzeipgexaבירושלי�" שלימות עני� שהוא בירושלי�"91, הבאה "לשנה – ממילא ובדר� ;zeinybaידי על

הפרטי המשיח ביאת את שפועלי� זה ידי על כי צדקנו, הכללי.92משיח המשיח ביאת את ג� פועלי� ,

נפעל זה dzrועני� xakאדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר כפי שאי�93, בירושלי�", הבאה "לשנה בפירוש
יהיה הדבר אלא שלימה, שנה תעבור אז שעד "בירושלי�",skizcineהכוונה כבר נהיה הבאה" "לשנה ובמילא, ,

צדקנו. משיח וע� נשיאינו, רבותינו ע� יחד

•

ד.86) ב, חבקוק
וש"נ.87) .42 ע' לעיל ג� ראה
(88� מנח� (תורת בסופה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ג� ראה

ואיל�). 83 ס"ע ח"ח התוועדויות
וש"נ.89) טו�ז). ע' (לעיל ס"ד דחה"פ א' ליל שיחת ג� ראה

ה"ד.90) פ"ז תשובה הל'
ובכ"מ.91) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ס"ד.92) אגה"ק תניא ראה
וש"נ.93) .(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח דחה"פ א' ליל שיחת
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הקודש ללשו� מתורג�
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ה' "וידבר המלי� את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

תלמוד "מה ושואל: אהר�...", בני שני מות אחרי משה אל

"אחרי1לומר" היה זה שדיבור התורה מספרת מה לש� –

אהר�" בני שני נאמרו2מות מתי לדעת חשוב מדוע ?

מושלו3הדברי� עזריה ב� אלעזר רבי "היה משיב: והוא ?

צונ� תאכל אל לו: אמר רופא, אצלו שנכנס לחולה משל

ואל צונ� תאכל אל לו: ואמר אחר בא בטחב. תשכב ואל

יותר זרזו זה פלוני. שמת כדר� תמות שלא בטחב תשכב

– אהר�" בני שני מות אחרי נאמר לכ� הראשו�, מ�

רק מציינות אינ� אהר�" בני שני מות "אחרי iznשהמלי�

ה� אלא הדברי�, עצמוwlg4נאמרו הקדוש5ֿמהדיבור :

יבוא...", "ואל לאהר� שבדבריו למשה, אמר ברו�ֿהוא

הבא: בפסוק רש"י שמפרש כפי בניו, מיתת את לו יזכיר

שלא – יבא ואל אחי� אהר� אל דבר משה אל ה' "ויאמר

ההוספה ידי שעל השני, כרופא בניו", שמתו כדר� ימות

יותר החולה את מזרז הוא פלוני" שמת כדר� תמות "שלא

תאכל...". "אל בהוראה המסתפק הראשו�, מהרופא

של משל רש"י מביא מדוע להבי�: רופאי�,ipyיש

"שלא הוסי� והשני תאכל..." "אל רק אמר שהראשו�

לציי�, רק היה יכול הוא והרי, פלוני". שמת כדר� תמות

הוא פלוני" שמת כדר� תמות "שלא מוסי� הרופא שכאשר

בלבד? הציווי מאמירת יותר החולה את בכ� מזרז

.·
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המפרשי� לומר",6אומרי� תלמוד "מה שבשאלתו ,

רק לשאול מתכוו� רש"י התורה7אי� מציינת מדוע

ג� אלא אהר�", בני שני מות "אחרי נאמר לש�7שהדיבור

והרי משה...": אל ה' "וידבר הפסוק בכלל כא� מופיע מה

נאמר הדיבור, זמ� את מציינת שהתורה "ויאמרaeyלאחר

לחולה...". "משל רש"י משיב כ� ועל משה"? אל ה'

ו"ויאמר משה" אל ה' "וידבר – אלו דיבורי� שני כלומר,

לשני בדומה שוני�, ציוויי� שני היו – משה" אל ה'

זהו – יבוא..." ואל משה... אל ה' "ויאמר הרופאי�:

ואל צונ� תאכל "אל בהוראה שהסתפק הראשו� הרופא

משה אל ה' ו"וידבר בטחב". ipaתשכב ipy zen ixg`

'ebe oxd`תמות "שלא הוסי� אשר השני, לרופא בדומה – "

ה'". "ויאמר לאחר ונאמר פלוני", שמת כדר�

ביותר: קשה זה פירוש א�

תלמוד "מה השאלה משמעות לעיל, האמור לפי א)

מדוע רק אינה שלפסוקjixvלומר" אלא זה, פסוק לכתוב

נאמר ואי� משה" אל ה' "וידבר נאמר משמעות: dnאי�

ובמיוחד לומר", תלמוד "מה רש"י מדברי ואילו דיבר. הוא

נאמר מה יודעי� אנו "ואי� נאמר כהני�" שב"תורת מכ�

רש"י א� הראשו�", בדיבור זהdpynלו וכותב8מניסוח

מוכח לומר", תלמוד רק9"מה לו שקשה ,xezii,הפסוק

מובנתzernynא� .10הפסוק

בדיבור1) לו נאמר מה יודעי� אנו "אי� בפרש"י הגירסא להרא"�

הראשו�) דפוס (כולל דרש"י הדפוסי� בכל אבל כא�. בתו"כ הוא וכ� ראשו�",

כא�. ולבוש בגו"א ג� וכ"ה כבפני�. הוא

רוב2) גירסת (לפי משה" אל ה' "וידבר התיבות ג� רש"י שמעתיק ומה

הערה לקמ� ראה – והגו"א) ראשו� דפוס גי' לפי משא"כ – והלבוש הדפוסי�

.10

דא"כ3) הדיבור, לו נאמר מתי לכתוב דהוצר� לתר� "דאי� כא�*: בגו"א

לפני בקרבת� לכתוב הוצר� ולא אהר� בני שני מות אחרי רק למכתב הוי לא

לפני "בקרבת� התיבות בפירוש מעתיק רש"י שאי� ממה (א) אבל וימותו". ה'

אחרי נאמר "לכ� בפירושו שמסיי� ממה (ב) ב"וגו'"), מרמז� (ורק וימותו" ה'

הוצר� שלא – הוא ת"ל" "מה שקושייתו מוכח – לא ותו אהר�" בני שני מות

שג� שמפרש, (אלא כא�. לדוד במשכיל פי' וכ� הדיבור. לו נאמר מתי לכתוב

משמע רש"י לשו� מפשטות אבל – לרש"י לי' הוקשה ויאמר" ד"וידבר הכפל

ב'). סעי� כדלקמ� הציווי, זמ� הכתוב הודיע מה בשביל רק, היא שהקושיא

כא�.4) יקר כלי ראה

(5– אהר�" בני שני מות אחרי נאמר "לכ� מסיי� שרש"י מה יוב� ובזה

חלק הוא אהר�" בני שני מות ש"אחרי היא בזה כוונתו כי – מיותר דלכאורה

מהדיבור.

כא�.6) גו"א

היא7) רש"י שקושיית להדיא) בש"ח (וכ"כ משמע התיבותwxבגו"א על

"אחרי התיבות ג� מעתיק שרש"י שמה צ"ל, (ועפ"ז משה". אל ה' "וידבר

שקושיית מפרש, לדוד במשכיל אבל להתירו�). נוגע וגו'", אהר� בני שני מות

הציווי. זמ� להודיע נוגע ומה ויאמר, וידבר כפל למה עניני�: בב' היא רש"י

משמע אהר�", בני שני מות אחרי נאמר "לכ� רש"י שמסיי� ממה וכ�

אלו. תיבות על (ג�) היא ת"ל" "מה שקושייתו

(8.1 הערה לעיל ראה

הוקשה9) שלא משמע ת"ל" "מה הלשו� שמפשטות גופא, בגו"א וכמ"ש

שמהמשל (ורק מות" אחרי למיכתב הו"ל "דלא רק מוכיחipylלי' רופאי�,

בפ"ע). דיבור הכתוב לו קבע מדוע לי' שהוקשה

הס"ד10) לפי כי הוא, משה" אל ה' "וידבר התיבות מעתיק שרש"י ומה

מיותרות. אלו תיבות ג� הרי הציווי), זמ� נאמר מה בשביל שיודעי� (טר�

ezpwqnae) .ely "jzrc `wlq"da (*lleyn lyn `iadl i"yx wwfed dnl ,'il dywed ik ,df yexit'a.('c q"eqe 'a sirq onwl d`x la` .mi`tex
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והרי משה...": אל ה' "וידבר הפסוק בכלל כא� מופיע מה

נאמר הדיבור, זמ� את מציינת שהתורה "ויאמרaeyלאחר

לחולה...". "משל רש"י משיב כ� ועל משה"? אל ה'

ו"ויאמר משה" אל ה' "וידבר – אלו דיבורי� שני כלומר,

לשני בדומה שוני�, ציוויי� שני היו – משה" אל ה'

זהו – יבוא..." ואל משה... אל ה' "ויאמר הרופאי�:

ואל צונ� תאכל "אל בהוראה שהסתפק הראשו� הרופא

משה אל ה' ו"וידבר בטחב". ipaתשכב ipy zen ixg`

'ebe oxd`תמות "שלא הוסי� אשר השני, לרופא בדומה – "

ה'". "ויאמר לאחר ונאמר פלוני", שמת כדר�

ביותר: קשה זה פירוש א�

תלמוד "מה השאלה משמעות לעיל, האמור לפי א)

מדוע רק אינה שלפסוקjixvלומר" אלא זה, פסוק לכתוב

נאמר ואי� משה" אל ה' "וידבר נאמר משמעות: dnאי�

ובמיוחד לומר", תלמוד "מה רש"י מדברי ואילו דיבר. הוא

נאמר מה יודעי� אנו "ואי� נאמר כהני�" שב"תורת מכ�

רש"י א� הראשו�", בדיבור זהdpynלו וכותב8מניסוח

מוכח לומר", תלמוד רק9"מה לו שקשה ,xezii,הפסוק

מובנתzernynא� .10הפסוק

בדיבור1) לו נאמר מה יודעי� אנו "אי� בפרש"י הגירסא להרא"�

הראשו�) דפוס (כולל דרש"י הדפוסי� בכל אבל כא�. בתו"כ הוא וכ� ראשו�",

כא�. ולבוש בגו"א ג� וכ"ה כבפני�. הוא

רוב2) גירסת (לפי משה" אל ה' "וידבר התיבות ג� רש"י שמעתיק ומה

הערה לקמ� ראה – והגו"א) ראשו� דפוס גי' לפי משא"כ – והלבוש הדפוסי�

.10

דא"כ3) הדיבור, לו נאמר מתי לכתוב דהוצר� לתר� "דאי� כא�*: בגו"א

לפני בקרבת� לכתוב הוצר� ולא אהר� בני שני מות אחרי רק למכתב הוי לא

לפני "בקרבת� התיבות בפירוש מעתיק רש"י שאי� ממה (א) אבל וימותו". ה'

אחרי נאמר "לכ� בפירושו שמסיי� ממה (ב) ב"וגו'"), מרמז� (ורק וימותו" ה'

הוצר� שלא – הוא ת"ל" "מה שקושייתו מוכח – לא ותו אהר�" בני שני מות

שג� שמפרש, (אלא כא�. לדוד במשכיל פי' וכ� הדיבור. לו נאמר מתי לכתוב

משמע רש"י לשו� מפשטות אבל – לרש"י לי' הוקשה ויאמר" ד"וידבר הכפל

ב'). סעי� כדלקמ� הציווי, זמ� הכתוב הודיע מה בשביל רק, היא שהקושיא

כא�.4) יקר כלי ראה

(5– אהר�" בני שני מות אחרי נאמר "לכ� מסיי� שרש"י מה יוב� ובזה

חלק הוא אהר�" בני שני מות ש"אחרי היא בזה כוונתו כי – מיותר דלכאורה

מהדיבור.

כא�.6) גו"א

היא7) רש"י שקושיית להדיא) בש"ח (וכ"כ משמע התיבותwxבגו"א על

"אחרי התיבות ג� מעתיק שרש"י שמה צ"ל, (ועפ"ז משה". אל ה' "וידבר

שקושיית מפרש, לדוד במשכיל אבל להתירו�). נוגע וגו'", אהר� בני שני מות

הציווי. זמ� להודיע נוגע ומה ויאמר, וידבר כפל למה עניני�: בב' היא רש"י

משמע אהר�", בני שני מות אחרי נאמר "לכ� רש"י שמסיי� ממה וכ�

אלו. תיבות על (ג�) היא ת"ל" "מה שקושייתו

(8.1 הערה לעיל ראה

הוקשה9) שלא משמע ת"ל" "מה הלשו� שמפשטות גופא, בגו"א וכמ"ש

שמהמשל (ורק מות" אחרי למיכתב הו"ל "דלא רק מוכיחipylלי' רופאי�,

בפ"ע). דיבור הכתוב לו קבע מדוע לי' שהוקשה

הס"ד10) לפי כי הוא, משה" אל ה' "וידבר התיבות מעתיק שרש"י ומה

מיותרות. אלו תיבות ג� הרי הציווי), זמ� נאמר מה בשביל שיודעי� (טר�

ezpwqnae) .ely "jzrc `wlq"da (*lleyn lyn `iadl i"yx wwfed dnl ,'il dywed ik ,df yexit'a.('c q"eqe 'a sirq onwl d`x la` .mi`tex



`ixgכו zyxt zegiyÎihewl

"ויאמר" של זו חזרה הפשט, דר� לפי אמירה`dpiכי

dipyמפסיקה משה" אל ה' "וידבר שלאחר כיו� אלא, ,

היא לפיכ� אהר�...", בני שני מות "אחרי במלי� התורה

משה" אל ה' "ויאמר שוב ואומרת "הוא11חוזרת א� ,

למעלה" האמור עצמו .12הדיבור

ואל ה'... "ויאמר היה שתחילה האומר, הפירוש ב)

jkיבוא..." xg`eהמופיע) מות..." אחרי iptl"וידבר...

ש לומר וקשה הפשט, מדר� רחוק – ,yx"i"ויאמר")

את זאתeheytהמפרש להדגיש בלי כ�, יסביר מקרא, של

.13במפורש

בדומה ה� "ויאמר..." שהמלי� יוצא, זה פירוש לפי ג)

באופ� שהורה הראשו�, צונ�...".inzqלרופא תאכל "אל

" – "ויאמר..." הפסוק על מפרש רש"י jxckא� zeni `ly

eipa ezny"14.
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על משל מביא שרש"י כ� על לשאלה ipyבנוס�

דיבור כא� היה הפשט שלפי לעיל, וכאמור ,`cgרופאי�,

מוב�: אי� למעלה", האמור עצמו הדיבור "הוא ו"ויאמר"

שמת כדר� תמות "שלא שההוספה העני�, עצ� א)

מוב� יותר, מזרזת לכ�,zehytaפלוני" דרוש ואי� ,

מה כ�, א� משל. ב�ycgnלכאורה, אלעזר (רבי כא�

לחולה..."? ב"משל רש"י (– ובעקבותיו עזריה

במשל דוקא צור� אי� משל, להביא רוצי� א� א� ב)

התנהגות מפני בריא אד� מזהירי� כאשר ג� חולה: על

פלוני", שמת כדר� תמות "שלא ומוסיפי� לסכנו, העלולה

שיוזהר מכפי יותר, הרבה יישמר זוll`הוא .15הוספה

"משל להדגיש רש"י צרי� "?dleglמדוע

כאשר א� משל, מביאי� כאשר יותר: קשה השאלה

שאר (כי בנמשל מסויי� פרט להסביר כדי רק נחו� המשל

משתדלי� המשל), ללא ג� מאליה�, מובני� הפרטי�

לנמשל, יתאימו האחרי� הפרטי� ג� שבו משל לבחור

של משל פרטיוdxezdועלֿאחתֿכמהֿוכמה שכל ,

לנמשל. מתאימי�

מביא רש"י וכ�) עזריה ב� (ר"א שכאשר מוב�, מכ�

על לעיל המוזכר כמשל שלא לחולה, ציווי על משל

רק הוא ימות" "שלא החשש כל שלגביו לבריא, האזהרה

כ�l`א� בנמשל שג� לכ�, לרמוז מתכוו� הוא יציית,

האזהרה לפני א� כביכול, וחסרו�, חולי לאהר� שהיה הוא:

הקדש...". אל עת בכל יבא "ואל

לאהר�? היה וחולי חסרו� איזה כלל: מוב� זה ואי�

גורמי� יש ולגרו�miaxג) לאד� להזיק העלולי�

"אל האזהרה את ורש"י (ראב"ע) בוחר מדוע ר"ל. למוות

בטחב"? תשכב ואל צונ� תאכל

בעל של שמו את כא� דוקא רש"י מציי� מדוע ד)

המאמר?

כא�.11) והספורנו הרא"ש כפירוש

lirlע"ד12) ,i"yxt.כטֿל ו, וארא –

בדר�13) אפי' אשר לזה [נוס� הרי – בתורה ומאוחר מוקד� שאי� וא�

מפירש"י* מוכח וכ� ב). ו, (פסחי� עניני" "בתרי רק הוא זה כלל ההלכה

שלא ה� כשהפרשיות ועוד**], מז. ש�, ש�). רא"� (וראה כג כד, ח"ש

מוכח כא�, כ� פירש ומדלא בתורה. ומאוחר מוקד� שאי� רש"י מפרש כסדר�,

כסדר�. ה� כא� הכתובי� פירושו, שלפי

כא�.14) בלבוש שהקשה וכמו

מות (לפני בתחלה לו נאמר שכבר עבר, לשו� הוא ש"ויאמר" שתיר� ומה

הוסי� אהר�) בני שני מות (אחרי ועכשיו גו'", יבא "ואל הציווי אהר�) בני שני

צע"ג: – גו'" ימות "ואל

חדש, עני� אמירת על מורה מקו� בכל "ויאמר" `xn"א) xaky" `leומה .

הרי כג), (כד, ח"ש ובפ' ג), (יח, וירא שבפ' מ"ויאמר" –`daxcשמוכיח

איתא ש� jtidlבפרש"י `icdl.

ש יבא", ואל גו' ב"ויאמר פירושו לפי אהר�xakב) אל שידבר לו אמר

הכתוב אמר "וכאילו עצמו) הוא (כמ"ש לפרש צרי� יבא ואלipyשלא פעמי�

שב ובפרט הפשט. דר� ע"פ דחוק והוא – אפילויבא" כלל, זה נזכר לא פרש"י

ברמז. לא

ג�15) ובפרש"י:epzyxtaוכ"מ גו'. קאה כאשר גו' תקיא ולא כח): (יח,

בריא. מל� בב� שהמדובר – כו' מל� לב� משל

xnel dyw la` ."`piipr cga" mb `ed df llk ,z"dr i"yxtlc gken df itl(y ,dfa ezpeek) dxe`kle ."k ,c zeny .b ,gi .b ,e ziy`xa ynega i"yxa oiir" :my q"yd oeilba (*

`xwn cenilaeheytkokle (`iil itlke .`pipr cga mcwen yi dkldd c"r cenila elit`y hxtae) xge`ne mcwen oi` (`pipr cga elit`)c ± z"dr i"yxt jxc edfy ±

jynda `a (al ,d ziy`xa) "'eb gp cleie 'eb gp idie" weqtd ik ,(f"g`ly b"dey d`xe) dgked ef oi`c l"vkrzexecd xcqllk dpene xtqny ixg`e .gp ipal cre mc`ny

lhitwae) xtql ligzn ,el` zexecxg`f"d k"`e ."'eb igex oeci `l 'eb miyp mdl egwie 'eb mc`d lgd ik idie" :leand oipr ± ycg oipr (ixz;ipipr

mdy s`) i"yxay ipyd yexitl "'eb xn`ie"l "mz`xwl uxie" aezkd micwny dn ,(bÎa ,gi) `xie 'tacgaxxerzp miyp` dyly mdxa` d`xyk ik ,`ed (`piiprcinuexl

jxce" (` :`"k ,df (xvw) oeyl azek epi` i"yxy dn uxezn f"tre ."xge`ne mcwen oi`" oiprl jiiy f"i` okle .el oizniy d"awdl xnel wwfed dfl mcewny `l` ,mz`xwl

."'ebe oeci `l lv` izyxity enk" dlecb zekix`ae jix`n (b .`"wnn f"r 'i`xl wewf (a ."ok xacl ze`xwnd

df oeyl wizrn oi` `xie 'tay envr df ± "dxeza xge`ne mcwen oi`" azek oeci `lay s`e]gixkneoeci `la 'itiepiyay giken ,xz` lry gxkddnzxin` onfa) eyexit

la` ,`xie 'ta enke `ed cg` (± oeci `ldxaqdd.n"k`e .dnewna zgxken `"e`ke `xie t"xl ziy`xa t"qn `id dpey ±

.[ab` jxc wxe xbqen xvw xn`n oirn ± "jcar .. 'c`" zeaizd ok m`e ,(r"ta dxin` ea dxn`p `l ixdy) "`p gwei" lr mb i`wc l"vkr "xn`ie"c (xwire) `xie 'ta cere

`edc ± l"pdn dxzi `ed dxe`kly s`) my zeny 'ta mb `ed f"cre`xwnaxge`ne mcwen oi`" epeyla i"yx wiicn okly ,(cg`"`xwna miwcwecn.("dxeza" ± l"pdak `le)

`ay ,"'eb zen ixg`" xeaicdy xnel mewn oi` ,c"ecpa k"`yndtqedalke ,yexit mey el oi` r"ta "'eb zen ixg`" xeaicdy hxtae] "'eb `ai l`e 'eb xac" dxin`d lr

aezk 'idi ± ["`ai l`e" ieeivdl fexife mrh ztqed `ed epipriptl."'eb xn`ie"

izyl `ed "ipipr ixza"a dpeekd my migqta (**zeiyxt.xge`ne mcwen oi` ± mipey mipipr ipy md m`a ,zg` dyxta mixecqd ze`xwna mb ,hytd jxca la` .my i"yxtck ,

ixg` zyxt zegiyÎihewl
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ולציי� להקדי� יש לעיל, האמור כל את להסביר כדי

בכללותו: העני� על קושי

מוזכרmiaxבציוויי� ואי� בלבד, הציווי כתוב בתורה

מוזכר שבה� בציוויי� א� הציווי. איֿקיו� על העונש כלל

נאמ אי� פלוני".העונש, שמת "כדר� ר

תשת" אל ושכר "יי� בציווי נאמר16אפילו הוא שג� ,

יי� ש"שתויי כ� על מתו אשר אהר�, בני שני מות לאחר

למקדש" נאמר17נכנסו אי� א� תמותו", "ולא רק נאמר –

ואביהוא". נדב שמתו "כדר�

זירוז הקדש" אל עת בכל יבא "ואל בציווי נדרש מדוע

ימות "שלא לאהר� לומר ויש eipaמיוחד, ezny jxck,"

מ "יי�lkיותר מהציווי יותר ובמיוחד האחרי�? הציוויי�

המופיע תשת", אל okושכר iptl?

"משל בדבריו רש"י מיישב זה ממשלdleglקושי :"...

לאהר�, עת..." בכל יבא "ואל הציווי היה שאילו מוב�, זה

שהוא ייתכ� בניו", שמתו כדר� ימות "שלא להוסי� בלי

הרופא של שהציווי לחולה, בדומה לציווי, מציית היה לא

אינו בלבד בטחב" תשכב ואל צונ� תאכל "אל הראשו�

שמת כדר� ימות "שלא לתוספת זקוק והוא לגביו, מספיק

ה'. בסעי� כדלהל� פלוני",

משל רש"י מביא המשלipylלכ� ידי על כי רופאי�,

של שהציווי להבהיר, רש"י מתכוו� הראשו�, הרופא על

אכ� הראשו� זה.`epiהרופא לחולה מספיק

.‰
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מהרגיל. יותר גבוה ר"ל חולה אד� של גופו חו�

לכ�, אנרגיה. מכ� מקבל שהוא עד אצלו, גבוה כה והחו�

תתעב אוכל "כל אשר עד לאכול, יכול שאינו חולה

אישתא"18נפש�" "זנתיה – החו� ידי על לחיות מסוגל ,19

גופו). את מזי� (=החו�

ידי על לצננו עזה תשוקה לאד� גור� זה גבוה חו�

כה זו ותשוקה קר. במקו� שהייה או קרי� מאכלי� אכילת

ואל צונ� תאכל "אל מצווהו הרופא כאשר שא� עד גדולה,

מציית שהוא למרות לכ�, מציית הוא אי� בטחב", תשכב

רק להבריא. ברצונו שהרי הרופא, של הוראותיו שאר לכל

פלוני", שמת כדר� תמות "שלא מבהילו הרופא כאשר

העז רצונו למרות הרופא, להוראת לציית מדרבנו הוא

בטחב. ולשכב צונ� לאכול

להתקרב עזה תשוקה היתה לאהר� אהר�: לגבי ג� כ�

" – לאחר20אהבה"zlegלקדושֿברו�ֿהוא ובמיוחד ,

במש� ולילה יומ� מועד אהל בפתח ברציפות שהייתו

ימי� הקדשי�.21שבעה לקודש להיכנס השתוקק והוא ,

שללא להיות היה עלול לאלקות, העצו� צמאונו ומפני

היה לא הוא בניו" שמתו כדר� ימות "שלא התוספת

הציווי למרות הקדשי�, לקודש מכניסה להימנע מסוגל

היה לכ� יבא...". בניigxkd"ואל שני מות "אחרי להוסי�

אהר�".
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רש"י מציי� צונ�"izyמדוע תאכל "אל – דוגמאות

בטחב"? תשכב ו"אל

"ואל א) פרטי�: שני יש הקדש" אל יבא "ואל בציווי

zrיבא lka,"...לחטאת בקר ב� "פר בהקרבת אפילו – "

הכיפורי� מיו� חו� עת, בכל הקודש אל להיכנס ב)22אי� .

אל להיכנס אי� הכיפורי� ביו� ג� – יבא..." "בזאת

בפרשה כמוסבר לחטאת...", בקר ב� "בפר אלא .23הקודש

הדוגמאות שתי במשל מופיעות אלו ציוויי� שני ולגבי

בטחב": תשכב ו"אל צונ�" תאכל "אל

משכיבה יותר הרבה החולה על משפיעה צונ� אכילת

הקרירות את מכניס הוא צונ� אכילת ידי שעל כיו� בטחב,

ולבש לד� נעשה הצונ� והמאכל בפנימיותו, רלתוכו,

מחוצה הוא הקור כאשר בטחב, השכיבה לעומת כבשרו,

לו.

לעומת הצונ� אכילת של יותר הרבה ההשפעה

בהקלה ה� הכיווני�: בשני מתבטאת בטחב השכיבה

מהשכיבה יותר החו� את מקררת הצונ� שאכילת הזמנית,

מכ�. ר"ל הנובעת בסכנה וה� בטחב,

האזהרה תאכלdpey`xdלכ� "אל היא הרופא של

(א) כי בטחב", תשכב "אל אומר הוא כ� אחר ורק צונ�"

רבה לכ� החולה תשוקת (ב) יותר, מסוכנת צונ� אכילת

יותר.

יבא "ואל הציוויי� לשני משל מהווי� אלו פרטי� שני

zr lka"ו ,"z`faלקודש להיכנס שלא הציווי יבא":

ט.16) י, שמיני

ב.17) ש�, פרש"י

ש�.18) מצו"ד יח. קז, תהלי�

ב.19) עא, יבמות ראה

ה.20) ב, שה"ש – הכתוב לשו�

לה.21) ח, צו

ג).22) ש�, פרש"י (וראה ב טז,

ואיל�.23) ג טז,
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ולציי� להקדי� יש לעיל, האמור כל את להסביר כדי

בכללותו: העני� על קושי

מוזכרmiaxבציוויי� ואי� בלבד, הציווי כתוב בתורה

מוזכר שבה� בציוויי� א� הציווי. איֿקיו� על העונש כלל

נאמ אי� פלוני".העונש, שמת "כדר� ר

תשת" אל ושכר "יי� בציווי נאמר16אפילו הוא שג� ,

יי� ש"שתויי כ� על מתו אשר אהר�, בני שני מות לאחר

למקדש" נאמר17נכנסו אי� א� תמותו", "ולא רק נאמר –

ואביהוא". נדב שמתו "כדר�

זירוז הקדש" אל עת בכל יבא "ואל בציווי נדרש מדוע

ימות "שלא לאהר� לומר ויש eipaמיוחד, ezny jxck,"

מ "יי�lkיותר מהציווי יותר ובמיוחד האחרי�? הציוויי�

המופיע תשת", אל okושכר iptl?

"משל בדבריו רש"י מיישב זה ממשלdleglקושי :"...

לאהר�, עת..." בכל יבא "ואל הציווי היה שאילו מוב�, זה

שהוא ייתכ� בניו", שמתו כדר� ימות "שלא להוסי� בלי

הרופא של שהציווי לחולה, בדומה לציווי, מציית היה לא

אינו בלבד בטחב" תשכב ואל צונ� תאכל "אל הראשו�

שמת כדר� ימות "שלא לתוספת זקוק והוא לגביו, מספיק

ה'. בסעי� כדלהל� פלוני",

משל רש"י מביא המשלipylלכ� ידי על כי רופאי�,

של שהציווי להבהיר, רש"י מתכוו� הראשו�, הרופא על

אכ� הראשו� זה.`epiהרופא לחולה מספיק

.‰
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מהרגיל. יותר גבוה ר"ל חולה אד� של גופו חו�

לכ�, אנרגיה. מכ� מקבל שהוא עד אצלו, גבוה כה והחו�

תתעב אוכל "כל אשר עד לאכול, יכול שאינו חולה

אישתא"18נפש�" "זנתיה – החו� ידי על לחיות מסוגל ,19

גופו). את מזי� (=החו�

ידי על לצננו עזה תשוקה לאד� גור� זה גבוה חו�

כה זו ותשוקה קר. במקו� שהייה או קרי� מאכלי� אכילת

ואל צונ� תאכל "אל מצווהו הרופא כאשר שא� עד גדולה,

מציית שהוא למרות לכ�, מציית הוא אי� בטחב", תשכב

רק להבריא. ברצונו שהרי הרופא, של הוראותיו שאר לכל

פלוני", שמת כדר� תמות "שלא מבהילו הרופא כאשר

העז רצונו למרות הרופא, להוראת לציית מדרבנו הוא

בטחב. ולשכב צונ� לאכול

להתקרב עזה תשוקה היתה לאהר� אהר�: לגבי ג� כ�

" – לאחר20אהבה"zlegלקדושֿברו�ֿהוא ובמיוחד ,

במש� ולילה יומ� מועד אהל בפתח ברציפות שהייתו

ימי� הקדשי�.21שבעה לקודש להיכנס השתוקק והוא ,

שללא להיות היה עלול לאלקות, העצו� צמאונו ומפני

היה לא הוא בניו" שמתו כדר� ימות "שלא התוספת

הציווי למרות הקדשי�, לקודש מכניסה להימנע מסוגל

היה לכ� יבא...". בניigxkd"ואל שני מות "אחרי להוסי�

אהר�".

.Â
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רש"י מציי� צונ�"izyמדוע תאכל "אל – דוגמאות

בטחב"? תשכב ו"אל

"ואל א) פרטי�: שני יש הקדש" אל יבא "ואל בציווי

zrיבא lka,"...לחטאת בקר ב� "פר בהקרבת אפילו – "

הכיפורי� מיו� חו� עת, בכל הקודש אל להיכנס ב)22אי� .

אל להיכנס אי� הכיפורי� ביו� ג� – יבא..." "בזאת

בפרשה כמוסבר לחטאת...", בקר ב� "בפר אלא .23הקודש

הדוגמאות שתי במשל מופיעות אלו ציוויי� שני ולגבי

בטחב": תשכב ו"אל צונ�" תאכל "אל

משכיבה יותר הרבה החולה על משפיעה צונ� אכילת

הקרירות את מכניס הוא צונ� אכילת ידי שעל כיו� בטחב,

ולבש לד� נעשה הצונ� והמאכל בפנימיותו, רלתוכו,

מחוצה הוא הקור כאשר בטחב, השכיבה לעומת כבשרו,

לו.

לעומת הצונ� אכילת של יותר הרבה ההשפעה

בהקלה ה� הכיווני�: בשני מתבטאת בטחב השכיבה

מהשכיבה יותר החו� את מקררת הצונ� שאכילת הזמנית,

מכ�. ר"ל הנובעת בסכנה וה� בטחב,

האזהרה תאכלdpey`xdלכ� "אל היא הרופא של

(א) כי בטחב", תשכב "אל אומר הוא כ� אחר ורק צונ�"

רבה לכ� החולה תשוקת (ב) יותר, מסוכנת צונ� אכילת

יותר.

יבא "ואל הציוויי� לשני משל מהווי� אלו פרטי� שני

zr lka"ו ,"z`faלקודש להיכנס שלא הציווי יבא":

ט.16) י, שמיני

ב.17) ש�, פרש"י

ש�.18) מצו"ד יח. קז, תהלי�

ב.19) עא, יבמות ראה

ה.20) ב, שה"ש – הכתוב לשו�

לה.21) ח, צו

ג).22) ש�, פרש"י (וראה ב טז,

ואיל�.23) ג טז,
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ל דומה קרבנות להקרבת א� עת" "בכל `zlikהקדשי�

"לח�" ונקראי� מושווי� הקרבנות כי .25ו"אכילה"24צונ�,

" שלאz`faוהציווי אפילוqpkidlיבא", הקדשי� לקודש

כי בטחב, לשכיבה דומה קרבנות, ללא הכיפורי� ביו�

בלי הקדשי�, לקודש היאziiyrהכניסה המקדש, עבודת

לשכיבה בדומה קדוש, במקו� מסויי�, במקו� שהייה

את להכניס בלי קר, במקו� הימצאות המציינת בטחב

פנימה .26הקור

.Ê
?·¯ ‰È‰ ÔÂ‡Óˆ‰˘ ÔÈ�Ó

מני� שאלה: עוד נשארת עדיי� לעיל, האמור כל לאחר

שללא עד לאלקות, עצו� כה צמאו� לאהר� שהיה לנו

לעבור היה עלול בניו" שמתו כדר� ימות "שלא התוספת

נדב לגבי אכ�, לכ�? בקשר הקדושֿברו�ֿהוא ציווי על

אהר�! לגבי לא א� זאת, מוצאי� אנו ואביהוא

ה מעצ� כי גדול, כה אינו זה צרי�קושי שהיה עובדה

ימות "שלא גדול.jxckלהוסי� היה לכ� שצמאונו מוכח, "...

לאלקות שקירוב� ואביהוא, נדב שאצל כיו� ובנוס�:

ואת כ�) (ואחר אחי� אהר� את אלי� "הקרב ידי על נעשה

לומר,ez`"27בניו יש לאלקות, ביותר גדול צמאו� היה ,

מכ� יותר היה אהר� .28שאצל

פשוט הדבר אי� זאת בכל "היה29א� רש"י אומר ולכ� ,

dixfr oa xfrl` iaxההדגשה ידי שעל משל...", מושלו

הוא עזריה, ב� אלעזר רבי ידי על נית� לחולה" שה"משל

להל�. שיוסבר כפי זה, לקושי לתשובה רומז

.Á
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עזריה ב� אלעזר רבי על בגמרא שבהיותו30מסופר ,

עשרה שש ב� (או עשרה שמונה ב� – אותו31צעיר מינו – (

עשיר חכ�, הרבות: מעלותיו מפני מתיבתא" ל"ריש

לעזרא. עשירי דור – ומיוחס

אותו הניאה היא אשתו. ע� התייע� למנותו כשרצו

לבנות). שערות ל� (=אי� חיורתא" ל� "לית באומרה מכ�

חיורתא" דרי סרי תמני ליה ש"אהדרו נס, והתרחש

לבנות). שערות של שורות עשרה שמונה לו (=צמחו

חיורתא" ל� "לית בטענתה השאלה: מתעוררת

להיות ראוי ואינו צעיר עדיי� שהוא לציי�, אשתו התכוונה

ישיבה, ראש

זק� של מעלתו –mipyaדרי" מצביעות כ� שעל ,

ישיבה לראש בקשר ובמיוחד כנאמר32חיורתא", היא ,33

חכמה" יודיעו שני� סוג34"ורוב .df,חכמה הנרכששל

א� אחר. באופ� להירכש יכול אינו שני�", "רוב ידי על

משיג ביותר עצו� ומתמיד ביותר נעלי� כשרונות בעל

"הרבה שהרי שני�, ריבוי ידי על רק זה חכמה ריבוי

יותר ומתלמידי מחברי קבלתי הרבה מרבותי, קבלתי

אלו,35מכול�" עניני� חסרי� צעיר ובגיל –

דרי סרי תמני לי "אהדרו של הנס הועיל מה כ�, וא�

לו שיווה אשר זק�?d`xnחיורתא" של

בגמרא מסופר יותר: קשה א� הנוהג36השאלה על

ש"כל עזריה, ב� אלעזר רבי מינוי לפני אז, שהתקיי�

על וא� המדרש". לבית ייכנס לא כברו תוכו שאי� תלמיד

יועילmicinlzה לא קלֿוחומר כבר�, תוכ� שיהא הקפידו

לגבי זק� של החיצוני zaizn`המראה yixהוא כאשר

צעיר. באמת

אלו לכל איכפת היה לא מדוע נוספת: גדולה ותמיהה

איכפת היה לא ומדוע חיורתא"? ל� ש"לית למנותו שרצו

אשתו? דברי לפני עזריה, ב� אלעזר לרבי הדבר

ועוד.24) טז. ש�, (ובפרש"י). יא ג, ויקרא

כד.25) ט, שמיני ג. ו, צו

"נסתכלו26) אלו: עניני� שני דוגמת מצינו אהר� בני בשני שג� ולהעיר,

) רש"יf`eוהציצו" – המשכ� חנוכת יו� עד לה� שהמתי� אלא מיתה, נתחייבו

ההסתכלות, ע"י שהרי בטחב, שכיבה דוגמת – י) כד, הדבר`oiמשפטי�

ובכ"מ); פכ"ו. תש"ט חלק כי ד"ה (וראה האד� בפנימיות נכנס הנראה

צונ�. אכילת דוגמת – קרב� – א)* י, (שמיני גו'" ויקריבו קטרת עלי' "וישימו

ימות "שלא רש"י מש"כ יומתק eipa"ועפי"ז ezny jxck.

א.27) כח, תצוה

ג�28) (וכ"ה ש� להרמב"� ובפיה"מ מ"ט פ"ב עדיות zehytaראה

.(32 הערה 6 ע' ח"ט לקו"ש ראה – העניני�

שמכבר29) ה�i"yxtובפרט ואביהוא שנדב (בענותנותו?) אמר שמשה

milecb.(ג י, (שמיני ומאהר� ממנו

ואיל�.30) ב כז, ברכות

בעמודי31) הובאו אחרות גירסאות (וכמה ה"א פ"ד ברכות ירושלמי

דיל�. ש"ס כגירסת – סיריליאו מהר"ש ובגירסת ש�). ירושלי�

לג,32) (קידושי� עלייהו" עדו הרפתקי "כמה דאיכא סבי סת� משא"כ

סע"א).

ז.33) לב, איוב

מה34) מתור� – שני�" "ברוב הנקנית בחכמה הוא דהמדובר עפ"ז

כב� וראהmirayשנעשה ספ"ה (אבות לזקנה שנה ששי� שב� א� שנה,

לד). ז, (מאו"א לזקנה חמשי� ב� גורסי� ויש ש�) תויו"ט

קצת.35) לשו� בשינוי – א ז, תענית

א.36) כח, ברכות

ezenie 'eb y` `vze 'eb zxhw 'ilr eniyie y` oda epzie" my miaezkd zehytn la` .eqpkp oii iiezyy itl e` 'ek dkld exedy i"r dzid oxd` ipa zziny ,(a ,my) i"yxta (*

d`xe .(jli`e 50 'r a"ig y"ewla dkex`a x`azp ± "'ek oii iiezy 'ek exedy i"r `l` 'ek ezn `l" my i"yx zpeeke) zxhwd zaxwd cvn dzid mzziny rnyn "'ebi"yx

."`edia`e acp ezn eci lr .. zxhwa dnl" (bi ,fi) ;"`edia`e acp etxyp eay .. zxhwd `id" (e ,fh) gxw
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ליה ואהדרו ליה... "אתרחיש אשר שהנס לומר, הכרחי

לגבי ג� לכול� הוכיח חיורתא" דרי סרי ekez,תמני

ezeiniptay.�זק של מעלה לו יש

חיורתא... ל� לית ליה "אמרה של המשמעות זוהי

בו שחסרה כלפיו, טענה אשתו ניסא...": ליה אתרחיש

של והעני� שני�. רוב ידי על הנרכשת החכמה מעלת

הראה ניסא" ליה אותוmlekl"אתרחיש הממני� אשר את ,

חכמה מעלת ג� אצלו שקיימת כ�, לפני ידעו ,efכבר

צעיר. כה עדיי� היותו למרות

ולפי הכבוד לפי בכ�, הכיר עזריה ב� אלעזר רבי ג�

כאשר37השורה א� וכדומה, המדרש בבית ישב שבה

ספק אצלו שהתעורר מוב�, ל�...", "לית לו אמרה אשתו

ענוותנותו. עקב כ�, לגבי

סוג אצלו קיי� היה כיצד אכ�, השאלה: ומתעוררת

לומר, הכרחי שני�"? "רוב ידי על דוקא הנרכש החכמה

לעזרא": "עשירי בהיותו ליחוסו, קשורה היתה שחכמתו

היו אשר אבותיו, שלmipwfחכמת העני� אצל� והתקיי� ,

אליו הועברה חכמה", יודיעו שני� בירושה.38"רוב

א� בחכמה, לב� זוכה שהאב כיו� במקצת: אחר באופ�

האב לטבע דומה הב� שטבע צדקתו39משו� משו� וא� ,

האב של לב�40וזכותו יש –gek,הכלל מ� יוצא חכמה

"יודיעו של העני� אצלו מתקיי� קצר בזמ� יגיעה ידי ועל

יותר שני�"41חכמה" "רוב במש� אחרי� אצל .42מאשר

.Ë
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את המביע לחולה", שה"משל רש"י מדגיש לפיכ�

ידי על נאמר אהר�, אצל הקיימת אהבה" ד"חולת התשוקה

dixfr oa xfrl` iax:

אינו שיחוס שלו, מחייו ידע עזריה ב� אלעזר רבי

וגבורה, כשרונות כגו� והגו�, הנפש לתכונות רק מועיל

לחכמה א� ידיlretaאלא על מושג זה שדבר למרות ,

חז"ל וכמאמר עצמית, אל43יגיעה ומצאתי, יגעתי "לא

ל�" ירושה אינה ו"תורה .44תאמי�",

שאמנ�, ה', אהבת לגבי ג� הוא שכ� הסיק, הוא לכ�

כ� לש� לעמול צרי� עצמו יש45האד� זאת בכל א� ,

הוא שממנה למשפחה האבות, לירושת ג� רבה השפעה

בא.

נדב אצל לאלקות הגדול שהצמאו� סבר הוא כ� משו�

"בקרבת� – הנפש כלות עד עצו�, כה שהיה ואביהוא,

וימותו" ה' בפסוק46לפני כא� כמבואר להיות�, קשור –

" –oxd` ipa– אהר� אצל שג� מוב�, כ�, וא� ."mdia`

יותר. וא� זה, עצו� צמאו� היה –

.È
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הוראה מלשו� בתורה, הסיפורי� ג�47ככל מהווה ,

אהר�..." בני שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר הסיפור

מקו� ובכל זמ� בכל יהודי, לכל נצחית :48הוראה

לחיות צרי� יהודי אתjezaאמנ�, ולממש העול�,

"נתאוה של לו49התכלית להיות הקדושֿברו�ֿהוא

לקיי�mipezgzaדירה50יתבר� צרי� הוא זאת בכל א� ,"

" של באופ� תמיד jgxkזאת lre"חי צמאונו51אתה :

ולהיכנס יו� היו� מחיי לצאת – להיות צריכי� ותשוקתו

רק להיות צריכה בפועל מכ� והימנעותו הקדשי�, לקודש

יתבר� לו דירה לעשות הציווי .mipezgza52מפני

ב.37) קלז, חולי� ב. כט, מנחות ראה

"שבאותו38) שנה שבעי� כב� דאמרו (בהגש"פ) האריז"ל מסי' ולהעיר

ראשו�". מגלגול החסרי� שנותיו לו נשלמו העת

ש�.39) וברע"ב מ"ט פ"ב עדיות

יו"ד.40) פ"א, בתוספתא חכמי� לדעת ש� תוי"ט ראה

זכי�41) ולבו "מוחו להעשות שאפשר הזק� אדמו"ר ממש"כ `slלהעיר

ב אור (תורה ככה" דאל�פעמי� (באוה"ת) לש� הצ"צ בהגהות וראה תחלתו.

גוזמא). בדר� לא הוא

מר42) מתוד"ה ולהעיר ואיל�. 31 ע' תש"ה (סה"ש המסופר יוב� ועפי"ז

[על מהרי"נ לאחיו ענה מהר"ש אדמו"ר שכ"ק מה ע"ב) ריש ז, ב"ב – ינוקא

יונגערמא�" א גאר נא� דא� ביסט דו נגלה, אי� בקיאות ל�, מני� "הא שאלתו

יאר� דיינע מיט עלטער ביסט "דו צעיר)] אבר� עדיי� הנ� בנגלה, (=בקיאות

ואני בשנותי� ממני מבוגר (=אתה יאר�" טאטנס מיט� עלטער בי� אי� או�

אבא). שנות ע� יחד מבוגר

רבות, שני� במש� הלימוד רוב ע"י באה ש"בקיאות" מכיו� דלכאורה: –

– יאר�" טאטנס מיט� עלטער בי� "אי� לזה מועיל מה

חכמתו גודל ג� בירושה לו באה הצ"צ, של זקנותו לעת שנולד ע"י כי

אז. לו שהי' הצ"צ של

ב.43) ו, מגילה

מי"ב.44) פ"ב אבות

יולד45) לא אבל ויגיעה.. עבודה צרי� :(18 (ע' פ"ג העבודה קונט' ראה

בתולדתו. בטבעו באהבה

כתוב46) בד"ה ונתבאר הובא – עז"ה) א"י (ד"ה כא� אוה"ח ראה

דשנת מות אחרי ואיל�). לג ע' אתהל�ֿלאזניא בספר נדפס (לאדה"ז. באוה"ח

ובכ"מ. ותשכ"ב. ואיל�) רנה ע' תרמ"ט סה"מ – (פי"ב תרמ"ט

ב.47) נג, זח"ג

הוא48) מזה שההוראה מבואר, ואיל�) 251 (ע' ח"ג [המתורג�] בלקו"ש

ד" העבודה ההוראהaey"שצ"ל ולפי"ז, .`"e`kly(סגולה מיחידי (שאינ�

כא�.xwiraשייכת המבואר לפי משא"כ עיי"ש. התעוררות, לזמני

וראה49) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ג� וראה טז. נשא תנחומא

ואיל�. 18 ע' ח"ו [המתורג�] לקו"ש בארוכה

(50.42 הערה ש� לקו"ש ראה

ח"ד51) [המתורג�] לקו"ש – ובארוכה ספ"נ. תניא וראה ספ"ד. אבות

ואיל�. 196 ע'

בש�52) רפ"ז) יומא משנה ג� (ראה נקראת שהסדרה מה ג� שזהו וי"ל

ד" העבודה אשר הרומז מות" צריכה`l"אחרי שוב) (בחי' הקדש" אל גו' יבא
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ספק אצלו שהתעורר מוב�, ל�...", "לית לו אמרה אשתו
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"תוכו להיות צרי� יהודי השאלה: מתעוררת א�

הוא מסויימת, רוחנית עבודה מבצע הוא וכאשר כברו",

זאת לעשות העבודהzeiniptaצרי� את שג� מוב�, לכ� .

" רקl`eשל לבצע צרי� הוא אי� הקדש" אל עת בכל יבא

בפנימיות באמת, לרצות עליו אלא חובה, ידי לצאת כדי

יתבר� לו דירה עשיית של התכלית את לממש נפשו,

בתחתוני�.

כ� עצמו, על לעבוד מהיהודי דורשי� היו אילו לכ�,

קשה:l`ש היה לא הקודש, אל לבוא צמאו� אצלו יהיה

הקדושֿברו�ֿהוא וא� לקדושֿברו�ֿהוא, בטל יהודי

" עליו אל`lמצוה להיכנס משתוקק הוא אי� – יבא"

הקודש.

שהצמאו� לו, מורי� כאשר ובאופ�didiא� אצלו, קיי�

יבא"53אמיתי "אל הציווי את וג� יבא", "אל זאת ולמרות ,

כ� לידי להגיע יכול הוא כיצד – בפנימיות יקיי� הוא

אל להיכנס ולא הקודש אל להיכנס אלו, רצונות ששני

באמת? אצלו יתקיימו – הקודש

אל ה' "וידבר התורה אומרת כ� אלdynעל דבר ...

מצווה מה� אחד שכל יהודי, שאצל כדי אחי�...": אהר�

אהר�" של מתלמידיו –54"הוי אלו כיווני� שני יתקיימו ,

ושניה� – ו"שוב" להישמעzeinipta"רצוא" עליו –

משה: של לדיבור

במציאותו קיי� הוא כאשר אפשריelyאכ�, בלתי ,

מנוגדי� רצונות בו כאשרzn`aשיהיו א� מתמסר55. הוא

ודרא דרא שבכל ואתפשטותיה רבינו, לו56למשה אי� ,

העליו�, הרצו� הוא רצונו וכל כלל, עצמי רצו�

שני בו שיהיו חפ� שהקדושֿברו�ֿהוא כיו� ולפיכ�,

הקדוש אצל והרי אלו, נוגדי�כיווני� כיווני� ֿברו�ֿהוא

אצל שג� מתאפשר, הפכי�", "נושא הוא כי סותרי�, אינ�

כיווני� לשני הרצו� יהיה eytpהיהודי zeiniptaאינו והוא ,

הרצו� הוא רצונו כל כי מנוגדי�, הכיווני� ששני מכ� נרתע

העליו�.

(d"kyz ixg` t"y zgiyn)

•

ה"רצוא". קדימת אחרי – מות" "אחרי להיות

של"ה (ראה הספירה בימי השני� ברוב קוראי� זו שפרשה מה ג� ולהעיר

סו� (ר"� והצמאו� התשוקה הוא הספירה שעני� וישב), ר"פ תושב"כ חלק

אגדה). ממדרש פסחי�

אל� כ"ד ב): סב, (יבמות ר"ע שבתלמידי הסוגי� מב' ג� ולהעיר

הראשוני� (רצוא)*;eznyתלמידי� אהר� בני שני מות דוגמת – הספירה בימי

שנשארו תלמידיו (`ixgוחמשה miiga�ומה הראשוני�**) אל� כ"ד מיתת

שוב. תיקו�, – כו'***) מתני' סת� א: פו, סנה' (ראה תושבע"פ נתייסדה

תרמ"ט53) (אח"מ השוב" אח"כ להיות שיוכל "בכדי צ"ל שהרצוא וא�

דאתפטר כמו לי' "דמי צ"ל הרצוא בעת הרי בכ"ז, רס)), ע' ש� (סה"מ 28 ע'

כשהיא ג� – עבודה שכל ואיל�, 40 ע' תו"ש השיחות מס' ולהעיר כו'".

באמת. להיות צריכה אחר, לעני� הקדמה

מי"ב.54) פ"א אבות

ויראה55) יראה במקו� אהבה ל� שאי� ה): ו, (דברי� ספרי עד"ז ראה

בלבד. הקב"ה באהבת אלא אהבה במקו�

כמשה.56) בו שאי� דור ואי� ז: פנ"ו, ב"ר ג� וראה תס"ט. תקו"ז

'idy rnyn dfny ,"jci gpz l` axrle"l mipexg`d micinlz 'de (e ,`i zldw) "jrxf z` rxf xweaa"l mipey`xd micinlz sl` c"k z` enic my `xnbay dn oaei dfae (*

ik" wx `ed "jci gpz l`" ieeivdl mrhd ixdy] mipey`xd eicinlza mb dlrnrcei jpi`wx `ed "'eb axrle"c ieeivdy hxtae ."'eb xyki df i`mixteq ixacn'ld m"anx)

[(c"iwq `"q r"d`l y"a .f"hd e"ht zeyi`

± mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idiy jiiy ji` ,"f"lf ceak ebdp `ly iptn 'ek ezn olek"y oeikn :dxe`klc ±

e`) dad`a 'd zceara ynn ytpd zelka cnery dfy c"r e` ,(` ,dr a"a) exag ly eztegn dekp c"r ± (`"k ,e"g zeyid oipr cvn `l) `ed f"lf ceak ebdp `ly dn ik

(zxg` `bxc ly) jelnie (xyt` k"g` wxe) znie 'eb jelnie edzac recid oeylae .'d zceara xg` ote`l elv` mewn lk oi` ixd ,('eke d`xia

oxd`e dyn lr `edia`e acpc ielird znbecae) mipexg`d eicinlz lr ielir mda 'idy edfe .edzd zpiga znbeca `evxd zpigaa mzcear dzidy ,dceara zilrp dbixcn

.(aey) oewizc zexe`dn milecb (`evx) edzc zexe`d ik ,(b ,c"ei ipiny i"yx ±

'id" k"tr`y `l`mlerdzeayiizda mpi` edzc zexe`d ik ,"mnydfae ,mlera.mipexg`d eicinlz 'da dlrn ±

'idiy n"r zeidl dkixv ef dceary `l` .mipey`xd micinlz sl` c"k ly dceard (znbec) mb l"v eiykr mby d`xed f"d ,miigvp md dxezay mipiprd lky oeikne (**

qpkp" ± mipexg`d micinlz 'dc dceard k"g` dfnmelya'idy (p"ye 250 'r b"g [mbxeznd] y"ewle (qx 'r my n"dq) 28 'r h"nxz ixg` d"c d`x) "melya `vie (f"iry)

r"x lv`max.

exkfp (t"dr) x"dwae (b ,`"qt) x"aa la` .my zenaia xkfed `ly 'ingp 'x mb xkfp my 'dpqa (***'f.'ingp 'x mb ± mdne ,mipexg`d eicinlz

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig
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‡

·
האלו הצומות "כל תעניות: הל' סו� רמב"�
שה� אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידי�

טובי� ימי� להיות ושמחה1עתידי� ששו� וימי
החמישי2שנאמר וצו� הרביעי צו� צבאות ה' אמר כה

לששו� יהודה לבית יהי' העשירי וצו� השביעי וצו�
אהבו". והשלו� והאמת טובי� ולמועדי� ולשמחה

ש� אבל תענית, סו� בתוספתא הוא זו הלכה מקור
לישראל טובי� ימי� להיות עתידי� ימי� "אות� הלשו�

וגו'" הרביעי צו� ה' אמר כה שנאמר

להבי� :3וצרי�

(א) בבות: לשתי העני� את הרמב"� מחלק למה א)
אלא עוד ולא (ב) כו'; ליבטל עתידי� האלו הצומות כל
אומר ואינו – כו' טובי� ימי� להיות עתידי� שה�
כו'" טובי� ימי� להיות "עתידי� (כבתוספתא) בקיצור

ש מוב� ממילא יתבטלו)?zenevd(שבדר�

ימי� להיות "עתידי� התיבה את משמיט למה ב)
כו'" בתוספתא?שישנהl`xyilטובי�

שהוא שבפסוק מכיו� מוכרחת, ההוספה לכאורה
"לבית כתוב כא� [כיdcediמביא גו' הכתוב4לששו�

"עשרת עדיי� שאז שני בית בזמ� מיירי (כפשוטו)
שלימות להוסי� צרי� הרי – שבו"] לא השבטי�

ישראל לכל טובי� ימי� הצומות יהיו (כולל5המשיח
השבטי� ).6עשרת

להעני� נוגע מה "והאמתג) – הכתוב סיו� כא�
אהבו"? והשלו�

·

Â
אחת מתורצות האחרונות הקושיות ששתי לומר, יש

בחברתה:

טובי� ימי� יהיו שהצומות להבהיר lklבכדי

מביא – יהודה") "לבית כתיב שבפסוק (אע"פ ישראל
בי� ג� כולל – "שלו�" יהיה שלעתידֿלבוא הרמב"�

ל"יוס�" יהודה" "והאמת7"(בית) �melyde– אהבו"
ג� ישראל, בכל תהיה יהודה" "בית של שמחת� לכ�

השבטי� .6בעשרת

למה מוב�: אינו עדיי� ע"יfnxnאבל הרמב"� זה
כותב ואינו אהבו", והשלו� "והאמת התיבות שמעתיק
טובי� "ימי� יהיו שהימי� (כבתוספתא) בפירוש

לישראל"?

‚

Ú
להקשות: יש וד

בטור הנ"ל8ג� עני� תוכ� מובא תענית) הל' (סו�
עתיד הקב"ה ולעתידֿלבוא הלשו�: שבטור אלא –

דכתיב ולשמחה לששו� לששו�9להפכ� אבל� והפכתי
מיגונ�" ושמחתי� .10ונחמתי�

מזכריה, פסוק הרמב"� מביא למה להבי�: וצרי�
שני בית בתקופת פשוטו) (לפי בו11דמיירי ומודגש

להביא היה שיכול בשעה – דוקא יהודה" "לבית
דמיירי גו' לששו� אבל� "והפכתי הכתוב (כבטור)

דלעתיד12בפשטות הזמ� ?13אודות

א) – והטור הרמב"� בי� השינויי� ששני לומר ויש
ו בבות בשתי הוא העני� ב)ברמב"� אחת, בבא בטור

גו' יהיה גו' צו� גו' אמר "כה הכתוב מביא ברמב"�
זה תלויי� – גו'" "והפכתי הכתוב ובטור גו'", לששו�

כדלקמ�. בזה,

„

Â
הכתובי� [שני בי� בתוכ� החילוק בהקדי� זה יוב�

גו'". ו"הפכתי גו'" לששו� גו' "יהי' הנ"ל]

בלשו�1) כתובה ההלכה דשאר א� – טוב יו� שלפנינו בדפוסי�
בכמה אבל – כו'. טובי� ולמועדי� כו' וימי כו' הצומות רבי�.
הוצאת רמב"� (ראה הרמב"� וכת"י רומי) דפוס – (כולל דפוסי�

טובי�. ימי� הגירסא: פרענקל)
יט.2) ח, זכרי'
ש�3) לרמב"� בצפע"נ נתכוו� דלקמ�) (השינויי� לזה ש(ג�) וי"ל

ע"ש". תענית) סו� בתוספתא מבואר "(כ� תיבות בהוסיפו
ש�.4) מצו"ד וראה ש�. רד"ק
מהר"י5) מפי' ולהעיר ש�. לתוספתא דוד בחסדי שפירש כמו

ישראל. לבית ש�: זכרי' קרא
לה�6) שאירע בימי� הצטערו השבטי� עשרת בני ש�: במצו"ד

הנ"ל התוספתא מלשו� אבל – לשמחה לה� יתהפכו וה� רעות מקרות
יהפכו בקרא שנזכרו שהצומות כבחסדיlklמוכח כו', לששו� ישראל

ש�. דוד
ואיל�.7) טו לז, יחזקאל
לששו�8) ה' יהפכ� לבא ולעתיד שש�: אלא – ש� בשו"ע וכ�

שלו). בשו"ע המחבר כדר� – הכתוב (ומשמיט ולשמחה
יב.9) לא, ירמי'
שקבעו10) לפי באב בתשעה אלא בא שמחה אי� ש�: פס"ר וראה

והפכתי שנאמר יו"ט לעשותו הקב"ה לפני ועתיד הזה בזמ� אבל
ויחי. ס"פ ב"ר וראה מיגונ�. ושמחתי� ונחמתי� לששו� אבל�

(11.32 הערה לקמ� ראה אבל
ג.12) ש�, ירמי' פרש"י ראה
כתוב13) מביא ולכ� הצומות, ד' על קאי הרמב"� י"ל: שבזה אלא

על שקאי בטור משא"כ אלו. צומות ד' נזכרו (עיי"ש).lkשבו הצומות
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שה� אלא עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידי�

טובי� ימי� להיות ושמחה1עתידי� ששו� וימי
החמישי2שנאמר וצו� הרביעי צו� צבאות ה' אמר כה

לששו� יהודה לבית יהי' העשירי וצו� השביעי וצו�
אהבו". והשלו� והאמת טובי� ולמועדי� ולשמחה

ש� אבל תענית, סו� בתוספתא הוא זו הלכה מקור
לישראל טובי� ימי� להיות עתידי� ימי� "אות� הלשו�

וגו'" הרביעי צו� ה' אמר כה שנאמר

להבי� :3וצרי�

(א) בבות: לשתי העני� את הרמב"� מחלק למה א)
אלא עוד ולא (ב) כו'; ליבטל עתידי� האלו הצומות כל
אומר ואינו – כו' טובי� ימי� להיות עתידי� שה�
כו'" טובי� ימי� להיות "עתידי� (כבתוספתא) בקיצור

ש מוב� ממילא יתבטלו)?zenevd(שבדר�

ימי� להיות "עתידי� התיבה את משמיט למה ב)
כו'" בתוספתא?שישנהl`xyilטובי�

שהוא שבפסוק מכיו� מוכרחת, ההוספה לכאורה
"לבית כתוב כא� [כיdcediמביא גו' הכתוב4לששו�

"עשרת עדיי� שאז שני בית בזמ� מיירי (כפשוטו)
שלימות להוסי� צרי� הרי – שבו"] לא השבטי�

ישראל לכל טובי� ימי� הצומות יהיו (כולל5המשיח
השבטי� ).6עשרת

להעני� נוגע מה "והאמתג) – הכתוב סיו� כא�
אהבו"? והשלו�

·

Â
אחת מתורצות האחרונות הקושיות ששתי לומר, יש

בחברתה:

טובי� ימי� יהיו שהצומות להבהיר lklבכדי

מביא – יהודה") "לבית כתיב שבפסוק (אע"פ ישראל
בי� ג� כולל – "שלו�" יהיה שלעתידֿלבוא הרמב"�
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טובי� "ימי� יהיו שהימי� (כבתוספתא) בפירוש
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‚
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להקשות: יש וד
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עתיד הקב"ה ולעתידֿלבוא הלשו�: שבטור אלא –

דכתיב ולשמחה לששו� לששו�9להפכ� אבל� והפכתי
מיגונ�" ושמחתי� .10ונחמתי�

מזכריה, פסוק הרמב"� מביא למה להבי�: וצרי�
שני בית בתקופת פשוטו) (לפי בו11דמיירי ומודגש
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דמיירי גו' לששו� אבל� "והפכתי הכתוב (כבטור)

דלעתיד12בפשטות הזמ� ?13אודות

א) – והטור הרמב"� בי� השינויי� ששני לומר ויש
ו בבות בשתי הוא העני� ב)ברמב"� אחת, בבא בטור
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זה תלויי� – גו'" "והפכתי הכתוב ובטור גו'", לששו�

כדלקמ�. בזה,

„

Â
הכתובי� [שני בי� בתוכ� החילוק בהקדי� זה יוב�

גו'". ו"הפכתי גו'" לששו� גו' "יהי' הנ"ל]

בלשו�1) כתובה ההלכה דשאר א� – טוב יו� שלפנינו בדפוסי�
בכמה אבל – כו'. טובי� ולמועדי� כו' וימי כו' הצומות רבי�.
הוצאת רמב"� (ראה הרמב"� וכת"י רומי) דפוס – (כולל דפוסי�

טובי�. ימי� הגירסא: פרענקל)
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ש�3) לרמב"� בצפע"נ נתכוו� דלקמ�) (השינויי� לזה ש(ג�) וי"ל
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ש�.4) מצו"ד וראה ש�. רד"ק
מהר"י5) מפי' ולהעיר ש�. לתוספתא דוד בחסדי שפירש כמו

ישראל. לבית ש�: זכרי' קרא
לה�6) שאירע בימי� הצטערו השבטי� עשרת בני ש�: במצו"ד

הנ"ל התוספתא מלשו� אבל – לשמחה לה� יתהפכו וה� רעות מקרות
יהפכו בקרא שנזכרו שהצומות כבחסדיlklמוכח כו', לששו� ישראל

ש�. דוד
ואיל�.7) טו לז, יחזקאל
לששו�8) ה' יהפכ� לבא ולעתיד שש�: אלא – ש� בשו"ע וכ�

שלו). בשו"ע המחבר כדר� – הכתוב (ומשמיט ולשמחה
יב.9) לא, ירמי'
שקבעו10) לפי באב בתשעה אלא בא שמחה אי� ש�: פס"ר וראה

והפכתי שנאמר יו"ט לעשותו הקב"ה לפני ועתיד הזה בזמ� אבל
ויחי. ס"פ ב"ר וראה מיגונ�. ושמחתי� ונחמתי� לששו� אבל�

(11.32 הערה לקמ� ראה אבל
ג.12) ש�, ירמי' פרש"י ראה
כתוב13) מביא ולכ� הצומות, ד' על קאי הרמב"� י"ל: שבזה אלא

על שקאי בטור משא"כ אלו. צומות ד' נזכרו (עיי"ש).lkשבו הצומות



eal`לב cizrl zenevd lehia

ג' יש בהצומות לעתידֿלבוא שיתחדש בהשינוי
עניני�:

הצומות מצבelhaziא) יהיה שאז שמכיו� היינו ,

שלו�" (כהפסקֿדי�14ש"יש כו' לצו� החיוב 14יתבטל

מתעני�"). "אי� שלו�" דכש"יש

אלא צו�, ימי אז יהיו לא שה� בלבד זו לא ב)
שזה לומר ויש שמחה; וימי טובי� ימי� ג� שיהיו
ו"אי� המלכות" ("גזירת המצער ממצב שיוצאי� גופא

לידי14שלו�") מביא זה שלו�", ד"יש במצב ונמצאי�
.15שמחה

בלבד זו לא בזמ�iniyג) טובי� ימי� יהיו הצומות
(עני�) מזו: יתירה אלא envrדלעתיד, mevd�יתהפ

ולשמחה מ"ש16לששו� דר� אנפת17[על כי ה' "אוד�
"אוד�" יהיה שלעתידֿלבוא – בי"].iptnבי" ש"אנפת

‰

‰
הוא" התשובה "מדרכי ג�18תענית ומצינו �

הנ"ל: עניני� ג' דוגמת (מאהבה) בתשובה

מתחלתו" עוונו "נעקר מאהבה תשובה ידי על 19א)

העוונות �milhazn.

הטובי� במעשיו "מוסי� מאהבה השב מכדיxziב)
עוו�" אותו לגבי שהעוונות20הצור� בלבד זו לא �

שיש אלא עי"ז, טובי�dtqedמתבטלי� מעשי� של
העו�". אותו "לגבי

לו נעשו "זדונות – מאהבה תשובה ידי על ג)
טובי�21כזכיות" (מעשי� עי"ז שמתוספי� זאת לבד :

הזדונות22ו)זכיות לזכיות.mnvrאחרי�, נהפכות

בזה תלוי הגאולה עני� שכללות שכש� לומר, ויש
הרמב"� (כפסק תשובה" לעשות ישראל כ�23ש"סו� ,(

אופני� בג' לעתיד שיהיה הצומות לביטול בנוגע ג�
ישראל של התשובה (שלימות) ידי על נפעל שזה הנ"ל,

שבה העניני� בג' מאהבה) .24(תשובה

Â

Â
ברמב"� הנ"ל בהלכה כללית תמיהה תתיישב בזה
הוא היד ספר של תוכנו ושו"ע): בטור כ� (וכמו
"הלכות – היד) לספר בהקדמתו הרמב"� (בלשו�

מהי להבי� וצרי� הצומות25בזהdklddהלכות". ש"כל
כו' ליבטל עתידי� ?26האלו

החזקה יד שבספרו מפני שזהו לתר� יש [ברמב"�
זה אי� אבל המשיח, לימות הנוגעי� דיני� ג� מביא

(שה� ושו"ע בטור ג� העני� מובא למה `mpiתירו�

המשיח)]. לימות השייכי� דיני� מביאי�

מבואר עי"ז בזה: `oteוהביאור dfi`aלהיות צרי�
מדרכי שתענית (וכנ"ל דהתענית התשובה התענית:

כזה באופ� להיות צרי� הוא) (עד27התשובה שיפעל ,

כו' ולשמחה לששו� יהפ� עצמו שהצו� .28כדי)

Ê

Â
"צו� הכתוב הכתובי�: שני בי� החילוק כ� ג� זהו
ולשמחה לששו� גו' יהיה גו' החמישי גו' הרביעי

אודות מיירי גו'" שהiniולמועדי� יהיוminiהצו�,
ל שנוס� היינו טובי�; ג�lehiaימי� יהיה הצומות,

טובי�. ימי� יהיו שהימי� היתרו�,

תקג.14) ר"ס או"ח טור ב. יח, ר"ה
ש�.15) זכרי' מצו"ד ראה
בסופה:16) מכות חי"טjklע"ד בלקו"ש בארוכה נת' מצחק. אני

נחמו. לשבת שיחה
א.17) יב, ישעי'
התענית18) לעני� ג� וכוונתו – ה"ב פ"א תעניות הל' רמב"�

פ"א�ג. מאגה"ת ולהעיר רפ"ה. ש� כמפורש ואיל�), ה"ד (דלקמ�
סע"א.19) פו, יומא – מאהבה כא� ד"ה פרש"י
ב.20) ש�, יומא מהרש"א חדא"ג
ש�.21) יומא
אבל22) כזכיות. לו נעשו זדונות המרז"ל כ� מפרש ש� בחדא"ג
zehytnחי"ז בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת כבפני�, מוכח חז"ל לשו�

אחרי. לפ' ב' שיחה
ה"ה.23) פ"ז תשובה הל'
תעניות24) הל' וסו� תחילת שבי� הקישור ג� לבאר יש עפ"ז

הרמב"� על ב"הדר�" לקמ� וראה בסופ�. תחלת� [דנעו� ברמב"�*
כותב תעניות הל' בתחילת בארוכה]; עיי"ש היד, בספר ג� שכ"ה
בפעולת ומסיי� הוא", התשובה "מדרכי דתענית (17 הערה (כנ"ל
לששו� הצומות שיהפכו – (ושלימותה) התעניות של התשובה

שכוונת ח', סעי� בפני� לקמ� (ראה טובי� למועדי� ולשמחה
גו')". ד"יהפכו להעני� ג� היא זו בהלכה הרמב"�

תעניות. דהל' האחרו� פרק וסיו� תחילת ועד"ז (*
מגילה.25) הל' סו� ברמב"� ג� ועד"ז
טוב26) בדבר דוקא שבספרו ההלכות לסיי� הרמב"� דר� אי� שהרי

אבל. הל' סו� רמב"� לדוגמא ראה –
(מאהבה)27) בתשובה נעלות למדריגות שיי� אינו שעדיי� מי וג�

תכלית מהי הידיעה אצלו צ"ל העבודה בתחילת תיכ� מ"מ, –

או זו, עבודה לעני�c"rשלימות ואיל�) (פ"ז עה"ח בקונטרס המבואר
ש" זו הודעה ע"י בזה: עני� ועוד ויחו"ת. [בלשו�micizrיחו"ע כו'"

ש" התשובה בעני� וכ"ה לעשותdgihadהבטחה. ישראל שסו� תורה
כו'. ביאוש יפול לא – ש�)] תשובה הל' (רמב"� כו'" תשובה

דמנל�28) סר"ח) או"ח (שו"ת בחת"ס שהקשה מה ליישב יש עפ"ז
אוה"ת ג"כ [וראה ושמחה ששו� שלו� דכשיש כ� לחדש לנביאי�
הוא הצו� שעני� מכיו� כי – בתחלתו] א'שפה ע' – 29 שבהערה
הרי – כזכיות" לו נעשות "זדונות היא ששלימותה התשובה", "מדרכי

עני� זה אי� ולשמחה לששו� יהפכו שהצומות שזה עלsqepמוב�,
גופא. הצומות תכלית כ"א הצומות,

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

"והפכתי הכתוב אודות`mlaאבל מיירי גו' לששו�
שעני� גופא האבל לששו�29יהפ�la`dעצ�

.30ולשמחה

מיירי גו'" יהי' גו' "צו� הכתוב החילוק: [וטע�
שני שבבית ומכיו� א'), סעי� (כנ"ל שני בית בזמ�

דברי� ה' דהיפו�31חסרו בשלימות ג� חסר היה ,

.32הצומות

אודות מיירי גו'" אבל� "והפכתי הכתוב משא"כ
בהיפו� ג� – השלימות תכלית יהיה שאז לעתידֿלבוא,

הצומות].
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Ú
את מביא שהרמב"� שאע"פ לומר, יש הנ"ל פי ל

גו'" יהי' גו' "צו� הכתוב

הכתוב להביא ליה הוה הנ"ל פי על [דלכאורה:
מהעילוי יותר נעלה עילוי על המורה גו'" "והפכתי

גו' "צו� גו'"].idi'שבכתוב

יהיו הצומות שימי רק (לא בזה כוונתו מקו� מכל �

לששו� יהפ� עצמו שהצו� ג� אלא) טובי�, ימי�
כו'. ולשמחה

כו'" טובי� ימי� להיות ד"עתידי� העני� והביאור:
האלו הצומות "כל הקודמת לבבא כהמש� ברמב"� בא

כו' ליבטל `l`עתידי� cer `le– כו'" עתידי� שה�
כו'" טובי� ימי� להיות ד"עתידי� שהעני� מוב�, שמזה

בו ליבטל"yecigיש ד"עתידי� הקוד� העני� על
" – `l`(וכהלשו� cer `le"'33כו– (

לעני� רק בזה הרמב"� שכוונת לומר אי� שלכ�
minidyתוצאה זוהי שהרי טובי�, ימי� jxcayיהיו

`linnהטבע הוא כ� (שהרי ליבטל שעתידי� מזה
ממילא בדר� מביא זה לצער, שגר� מצב שכשבטל

צער), בו היה זה שלפני בזמ� שמחה

כו'" אלא עוד "ולא שבהחידוש לומר ומוכרח
יהיה עצמו הצו� עני� ש(ג�) לששו�34כוונתו (יתהפ�)

מה)כתוב ה(ראיה מביא הוא זה ועל שעצ�35כו';
גו'". ולשמחה לששו� גו' יהי' גו' ה"צו� של העני�

" שהכתוב לזה גו'"mevהוכחה לששו� גו' יהי' גו'
– עצמו הצו� לעני� בשייכות (ג�) שיתפרש אפשר

בב"ח בגמרא36מצינו "פרי� וז"ל: הפסוק37, (על
אינוהנ"ל הלשו� פירוש ששו�). לה (וקרי צו� לה קרי (

דמשמע ditebמיושב `edאפשר שאי מה ושמחה ששו�
למימר והו"ל הוא ואנחה יגו� צער עצמו הצו� שהרי

ycg�לששו יהיה . . מאבלycegdyהרביעי נהפ�
הב"ח כתב הרי – כו'" "38ליו"ט (לאmevשהתיבה גו'"

"ycegעצמו הצו� עני� היינו גו'") ].39הרביעי

Ë

Î
אחר במקו� נתבאר הרמב"�40בר בשיטת בארוכה

שתי בזה יהיו שלשיטתו – המשיח ימות בעני�
כלליות: תקופות

התקופה אמרוzligzcא) שעליו המשיח, ימות
שיעבוד אלא המשיח לימות העול�ֿהזה בי� "אי�

בלבד" ולא41מלכיות עול� של מנהגו אז יבטל לא ,

"עול� אלא בראשית" במעשה "חידוש אז יהיה
נוהג" .42כמנהגו

לשמחה29) האבל אותו מחזיר אני :(9 (שבהערה ב"ר וראה
גו'. והפכתי שנאמר

יל"ש30) וראה ואיל�. א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה
והפכתי ארי' במזל כו' ארי' שיבא ע"מ כו' ארי' עלה רנט: רמז ירמי'
כר� לנ"� (אוה"ת 26 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות (נת' לששו� אבל�

גו'). והפכתי עה"פ אוה"ת א'נ�נז). ע' ב'
ב.31) כא, יומא
שני32) דבבית מ"ג) פ"א ר"ה (פיה"מ הרמב"� עפמ"ש ובפרט

בזה שקו"ט מתעני�). רצו א� התעניות שאר (וג� באב תשעה התענו
סקע"ט. ח"ג מהד"ק שו"מ שו"ת סרע"א. ח"ב תשב"� –

בפסוק33) הפסוק: מלשו� ברמב"� השינוי טע� ג� לבאר יש עפ"ז
לשו� ואילו טובי�", למועדי� ו(אח"כ) ולשמחה "לששו� נאמר

ושמחה. ששו� וימי (ואח"כ) טובי� ימי� הוא: הרמב"�
") זו א� זו דלא בסדר הוא `l`ברמב"� cer `leיהיו כו'"):

בפסוק, משא"כ ושמחה"; ששו� ימי אלא) עוד ו(לא טובי� "ימי�
(כאו"א גו' "יהי' מהצומות –r"taשכאו"א האתהפכא מדת כפי –

) ולשמחה לששו� millkpמדת) mleke."�טובי ד)למועדי� בהעני�
(34" מלשונו ג� עלmdyוכדמוכח שקאי – כו'" להיות עתידי�

ימי [לא שפירושו כו'", ליבטל עתידי� האלו "הצומות לעיל מ"ש

עני� גו� כ"א] – ליבטל" "עתידי� אי� ה"ימי�" שהרי – הצו�
הצומות.
ראה35) – אחרת לכוונה הכתוב בלשו� שמשתמשי� שמצינו כמו

וש"נ. ,59 הערה ויצא שיחה חט"ו לקו"ש
רסתק"נ.36) לאו"ח
ב.37) יח, ר"ה
הוא38) שכתבתי והפירוש בע"א פי' והב"י ע"ז: .heytוכותב

הפסוק39) שכוונת (ואאפ"ל הש"ס לקושיית מקו� יש שמ"מ אלא
כו' הרביעי צו� "הל"ל דא"כ – כו') לששו� יהפ� הצו� שעני� היא

jtdiקרא ומדקאמר . . כו' יבטלidi'לששו� לא דהצו� משמע לששו�
ש�). או"ח לשו"ע (ט"ז א"א" וזה לששו� שיהי' אלא לגמרי

בדבר40) מלכי�נדפס בהל' וביאורי� חידושי� – יב מלכות
(קה"ת האיש יצא לא לד"ה הוספה וראה ג. סימ� (א) מיוחדת הוצאה
.27 הערה החסידות תורת של ענינה קונטרס ש�. ובהערה תשט"ז)
תסט ע' תשל"ט) (קה"ת וביאורי� מנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ
ט. מט, ויחי ויגש. הפטורת עה"ת מצפע"נ ג"כ ולהעיר – בהערה.

ה"ב.41) פי"ב מלכי� הל' ספ"ט. תשובה בהל' כמ"ש
רפי"ב.42) מלכי� הל'
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מיירי גו'" יהי' גו' "צו� הכתוב החילוק: [וטע�
שני שבבית ומכיו� א'), סעי� (כנ"ל שני בית בזמ�

דברי� ה' דהיפו�31חסרו בשלימות ג� חסר היה ,

.32הצומות

אודות מיירי גו'" אבל� "והפכתי הכתוב משא"כ
בהיפו� ג� – השלימות תכלית יהיה שאז לעתידֿלבוא,
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את מביא שהרמב"� שאע"פ לומר, יש הנ"ל פי ל

גו'" יהי' גו' "צו� הכתוב

הכתוב להביא ליה הוה הנ"ל פי על [דלכאורה:
מהעילוי יותר נעלה עילוי על המורה גו'" "והפכתי

גו' "צו� גו'"].idi'שבכתוב

יהיו הצומות שימי רק (לא בזה כוונתו מקו� מכל �

לששו� יהפ� עצמו שהצו� ג� אלא) טובי�, ימי�
כו'. ולשמחה

כו'" טובי� ימי� להיות ד"עתידי� העני� והביאור:
האלו הצומות "כל הקודמת לבבא כהמש� ברמב"� בא

כו' ליבטל `l`עתידי� cer `le– כו'" עתידי� שה�
כו'" טובי� ימי� להיות ד"עתידי� שהעני� מוב�, שמזה

בו ליבטל"yecigיש ד"עתידי� הקוד� העני� על
" – `l`(וכהלשו� cer `le"'33כו– (

לעני� רק בזה הרמב"� שכוונת לומר אי� שלכ�
minidyתוצאה זוהי שהרי טובי�, ימי� jxcayיהיו

`linnהטבע הוא כ� (שהרי ליבטל שעתידי� מזה
ממילא בדר� מביא זה לצער, שגר� מצב שכשבטל

צער), בו היה זה שלפני בזמ� שמחה

כו'" אלא עוד "ולא שבהחידוש לומר ומוכרח
יהיה עצמו הצו� עני� ש(ג�) לששו�34כוונתו (יתהפ�)

מה)כתוב ה(ראיה מביא הוא זה ועל שעצ�35כו';
גו'". ולשמחה לששו� גו' יהי' גו' ה"צו� של העני�

" שהכתוב לזה גו'"mevהוכחה לששו� גו' יהי' גו'
– עצמו הצו� לעני� בשייכות (ג�) שיתפרש אפשר

בב"ח בגמרא36מצינו "פרי� וז"ל: הפסוק37, (על
אינוהנ"ל הלשו� פירוש ששו�). לה (וקרי צו� לה קרי (

דמשמע ditebמיושב `edאפשר שאי מה ושמחה ששו�
למימר והו"ל הוא ואנחה יגו� צער עצמו הצו� שהרי

ycg�לששו יהיה . . מאבלycegdyהרביעי נהפ�
הב"ח כתב הרי – כו'" "38ליו"ט (לאmevשהתיבה גו'"

"ycegעצמו הצו� עני� היינו גו'") ].39הרביעי
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אחר במקו� נתבאר הרמב"�40בר בשיטת בארוכה

שתי בזה יהיו שלשיטתו – המשיח ימות בעני�
כלליות: תקופות

התקופה אמרוzligzcא) שעליו המשיח, ימות
שיעבוד אלא המשיח לימות העול�ֿהזה בי� "אי�

בלבד" ולא41מלכיות עול� של מנהגו אז יבטל לא ,

"עול� אלא בראשית" במעשה "חידוש אז יהיה
נוהג" .42כמנהגו

לשמחה29) האבל אותו מחזיר אני :(9 (שבהערה ב"ר וראה
גו'. והפכתי שנאמר

יל"ש30) וראה ואיל�. א'שפד ס"ע מסעי אוה"ת בארוכה ראה
והפכתי ארי' במזל כו' ארי' שיבא ע"מ כו' ארי' עלה רנט: רמז ירמי'
כר� לנ"� (אוה"ת 26 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות (נת' לששו� אבל�

גו'). והפכתי עה"פ אוה"ת א'נ�נז). ע' ב'
ב.31) כא, יומא
שני32) דבבית מ"ג) פ"א ר"ה (פיה"מ הרמב"� עפמ"ש ובפרט

בזה שקו"ט מתעני�). רצו א� התעניות שאר (וג� באב תשעה התענו
סקע"ט. ח"ג מהד"ק שו"מ שו"ת סרע"א. ח"ב תשב"� –

בפסוק33) הפסוק: מלשו� ברמב"� השינוי טע� ג� לבאר יש עפ"ז
לשו� ואילו טובי�", למועדי� ו(אח"כ) ולשמחה "לששו� נאמר

ושמחה. ששו� וימי (ואח"כ) טובי� ימי� הוא: הרמב"�
") זו א� זו דלא בסדר הוא `l`ברמב"� cer `leיהיו כו'"):

בפסוק, משא"כ ושמחה"; ששו� ימי אלא) עוד ו(לא טובי� "ימי�
(כאו"א גו' "יהי' מהצומות –r"taשכאו"א האתהפכא מדת כפי –

) ולשמחה לששו� millkpמדת) mleke."�טובי ד)למועדי� בהעני�
(34" מלשונו ג� עלmdyוכדמוכח שקאי – כו'" להיות עתידי�

ימי [לא שפירושו כו'", ליבטל עתידי� האלו "הצומות לעיל מ"ש

עני� גו� כ"א] – ליבטל" "עתידי� אי� ה"ימי�" שהרי – הצו�
הצומות.
ראה35) – אחרת לכוונה הכתוב בלשו� שמשתמשי� שמצינו כמו

וש"נ. ,59 הערה ויצא שיחה חט"ו לקו"ש
רסתק"נ.36) לאו"ח
ב.37) יח, ר"ה
הוא38) שכתבתי והפירוש בע"א פי' והב"י ע"ז: .heytוכותב

הפסוק39) שכוונת (ואאפ"ל הש"ס לקושיית מקו� יש שמ"מ אלא
כו' הרביעי צו� "הל"ל דא"כ – כו') לששו� יהפ� הצו� שעני� היא

jtdiקרא ומדקאמר . . כו' יבטלidi'לששו� לא דהצו� משמע לששו�
ש�). או"ח לשו"ע (ט"ז א"א" וזה לששו� שיהי' אלא לגמרי

בדבר40) מלכי�נדפס בהל' וביאורי� חידושי� – יב מלכות
(קה"ת האיש יצא לא לד"ה הוספה וראה ג. סימ� (א) מיוחדת הוצאה
.27 הערה החסידות תורת של ענינה קונטרס ש�. ובהערה תשט"ז)
תסט ע' תשל"ט) (קה"ת וביאורי� מנהגי� טעמי� לקוטי ע� הגש"פ
ט. מט, ויחי ויגש. הפטורת עה"ת מצפע"נ ג"כ ולהעיר – בהערה.

ה"ב.41) פי"ב מלכי� הל' ספ"ט. תשובה בהל' כמ"ש
רפי"ב.42) מלכי� הל'
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זה לאחרי תקופה המתי�)43ב) תחיית יהיה (שבה
הרמב"�) לדעת (ג� ויהיה44כשיבטל עול� של מנהגו

בראשית במעשה אלה45חידוש שעניני� מכיו� [אלא
סתומי� שדברי� שיהיו עד יהיו אי� האד� ידע "לא

כו' ולא46ה� אלו דברי� הויית סדור ו"אי�
בדת" עיקר זה47בדקדוקיה� עני� מביא אינו לכ� �

היד ].48בספר

בסו� זו הלכה מחלק שהרמב"� הטע� מוב� ועפ"ז

בביטול העניני� שני כי – בבות בשתי תעניות הלכות
(נפרדות תקופות בשתי יהיו המשיח לימות ).49הצומות

יבטלו בעול�, שלו� כשיהיה הראשונה, בתקופה
טובי� לימי� הצומות יהיו – ממילא (ובדר� הצומות
עצמ� שהצומות השני, העני� אבל ח); סעי� כנ"ל כו'

הוא" ואנחה יגו� צער עצמו לששו�50(ש"הצו� יהפכו (
– עול�" של "מנהגו ביטול בבחינת זהו ולשמחה,

המשיח. שבימות השניה בתקופה רק יהיה ולכ�

jli`e 413 'r e"h wlg zegiy-ihewla qtcp)

(e"lyz ybie t"y zgiyn

•

[ומה�:43) הרמב"� בשיטת קושיות כמה לתר� יש זה פי ועל
בשיחות בארוכה כמשנ"ת ה"ז] פ"ח תשובה בהל' הלח"מ קושיית

הנ"ל.
(44. . כבש ע� זאב "וגר שמפרש dcigeומה lyn(�ש (רמב"� "

איירי זה כתוב כי –zligza" כאשר המשיח מגזעvi`ימות חוטר
להרמב"�. המתי� תחיית מאמר וראה א). יא, (ישעי' גו' ישי

עול�45) של מנהגו ביטול שהו"ע גופא, דתחה"מ מעני� וכדמוכח
מאוה"ת ולהעיר הנ"ל. תחה"מ מאמר [ראה בראשית במעשה וחידוש
תשובה (הל' הרמב"� לשיטת רק היא זו הוכחה – ב]. שצא, ויחי
עכצ"ל שלפ"ז התחי'), עול� (ולא לנפשות רק היא שעוה"ב פ"ח)

תקופה היא (בשערn"deniaשתחה"מ הרמב"� לדעת משא"כ גופא;
דתחה"מ מעני� הכרח אי� – התחי' עול� הוא שעוה"ב ועוד הגמול)

שני' תקופה .n"deniaשיש

ה"ב.46) ש� מלכי� הל' רמב"�

בהל'47) פרטיו) לא – (וכ"ש דתחה"מ העני� הזכיר שלא וכמו
– לעוה"ב חלק לו אי� בתחה"מ שהכופר (רק תשובה והל' מלכי�*

המתי�. תחיית מאמר וראה ה"ו). פ"ג תשובה הל'
לתחה"מ הכוונה אי� – מתי�" "מחי' ה"ג) (פי"א ש� דמ"ש (*

המתי�. תחיית מאמר וראה הנ"ל. בשיחות בארוכה כמשנ"ת
(48– בבות לב' הדי� חלקו לא (ושו"ע) שהטור מה מוב� ועפ"ז

כללות רק כתב לא לימוה"מ השייכי� הדיני� הביא שלא מכיו� כי
לדינא שנוגע מה dfdהעני� onfa.('ו סעי� בפני� (כנ"ל

הרמב"�49) מוסי� כו') עוד (ולא הב' שבבבא מה עפ"ז ומתור�
" תיבת "micizrעוה"פ בקיצור כתב ולא – "eidiy"'כו טובי� ימי�

יהי' כו'" טובי� ימי� להיות ש"עתידי� זה כי –ixg`l�העתידי
הצומות. דיבטלו

ו.50) סעי� סו� לעיל שהובא הב"ח לשו�



לה אגרות קודש

 ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו'

הרב צבי שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מט' אד"ש עם המוסגר בו, התדפיס - שקראתיו בהתענינות, ומגודל הטרדות נתעכב 

המענה שלי.

ויכוח, אבל לפלא שאין מדגישים אותה  יסוד לכל  רצוני להדגיש נקודה עקרית שצריכה לשמש 

כראוי, ואפילו בהתדפיס שלו נזכרת רק ברמז ולבסוף ובקצור במקום שהי' ראוי להאריך.

לשני  משותפות  שהן  מסוימות  מהנחות  להתחיל  יש  שיהי',  איזה  ויכוח,  בכל  היא:  והנקודה 

הצדדים, שאז יש תכלית לויכוח, זאת אומרת, שאם צד אחד יכול לשכנע את השני על יסוד ההנחות האלו 

שגם השני הסכים עליהן, אז גם הצד השני מוכרח לקבל את המסקנות היוצאות מהנחות אלו. מה שאין 

כן אם אין הנחות משותפות לשני הצדדים, מה תועלת לאחד להתווכח על יסוד הנחות שאינן מכריחות את 

הצד השני, וכל אחד דורש בשלו ואי אפשר לבוא לעמק השוה, וכל הויכוח לבטלה.

וכן הוא בכל ויכוח בהנוגע ליהדות. ראשית כל צריך להניח את היסוד להשקו"ט שרוצים לנהל, 

שאם הנחה זו מתקבלת, אז מחייבת היא את המסקנות. וההנחה היא או על יסוד דברי ימי ישראל מאז 

ועד עתה, במובן הקיום הגופני, או על יסוד קיום ערכים רוחניים שנמסרו באופן מסויים על ידי אנשים 

ולפעמים  בזה.  וכיוצא  הגלות,  ימי  כל  משך  מהתבוללות  להנצל  עמנו  של  ההצלחה  יסוד  או  מסויימים, 

תכופות, כשמעמידים מראש הנחה מסויימת שגם על הצד השני להודות בה, ממילא שוללים ממנו את 

הבסיס וסותרים טענותיו מראש.

ובנידון דידן, לדוגמא, אם מתחילים את הויכוח במשפט, שאין להכחישו, היינו, שיהודות קשורה 

יהודים, אז כדי להגדיר מה זה "יהדות" צריך למצוא את הענין העקרי והצד  בחברת אנשים המכונים 

השוה שעושה את היהודים ל"יהודים". ואם נסקור את דברי ימי עמנו במשך שלושת אלפים וחמש מאות 

שנה, מאז היינו לעם, ואת כל אשר עבר עלינו במקומות שונים ובתנאים שונים מן הקצה אל הקצה, הן 

בהנוגע לסביבה הרוחנית והן בהנוגע לסביבה הגשמית, מוכרחים אנו להסיק - שלא השפה, ולא הארץ, 

ולא טריטורי' מסויימת, ואף לא שיטה פילוסופית, הוא אשר איחד את היהודים, וזיה' אותם )ושמע על 

קיומם(, אלא הדבר היחידי שלא נשתנה, והוא הצד השוה בכל המקומות ובכל התנאים, הוא קיום מצוות 

מעשיות. וכיון שזהו - המציאות ההיסטורית, הרי כל חוקר שאין רצונו מטעה את שכלו מוכרח להכיר 

את האמת לאמתו מתאים למציאות, אם אפילו אינו יכול להשיג את הדבר בשכלו, או שהמסקנות אינן 

לפי רוחו ורצונו, או שאינן לפי רוח השקפת עולם של פלוני, או אינן ברוח שיטה פילוסופית פלונית. שהרי 

המציאות מחייבת את המסקנות, ואין מסקנות קדומות משנות את המציאות.

עוד נקודה, שלדעתי לא הדגישה למדי או רק ברמז, והוא כמשל הידוע שאין אדם יכול להרים את 

עצמו על ידי משכו את שערות ראשו, וכמו כן הוא היפך שכל הבריא לברור מן תורה אלקית על פי רצונו 

הוא, לשלול חלק מן התורה שאינו לפי שכלו ורצונו ולחייב חלק אחר בתורה, היינו שעל פי רצונו הוא פוסל 

הוא חלק מן התורה ועל חלק אחר אומר שהוא למעלה מרצונו ושכלו באשר חלק זה מקבל הוא בתור ענין 

אלקי.

שכל  ענינים  כמה  יש  אשר  והוא  שלו,  לתדפיס  ישרה  שייכות  לה  שאין  אף  נקודה,  עוד  ואוסיף 

מציאותם באה רק מזה שיוצאים במלחמה עליהם, שאלולא מלחמה זו היו נשכחים ובטלים מאליהם, כיון 

שאין להם תוכן ומציאות מצד עצמם. וכנראה שהוא הדין עם שיטת הריקונסטרוקשיניסטים, שלמרות 

שיש להם הרבה כסף, עיקר מציאותם מזה שיוצאים במלחמת תנופה נגדם.



לו
אגרות קודש

ותורת המוסר, שתורת החסידות מדגישה  - בחלוקים שבין תורת החסידות  ענין מקביל להנ"ל 

הענין של עשה טוב, שהעבודה המתמידה בקו של סור מרע - במדה ידועה נותנת אחיזה לרע. ואך על פי 

שעד שיקויים היעוד ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ הרי מוכרח גם עסק בקו דסור מרע, אבל כל כמה 

שאפשר להמנע מלעשות עסק זה המטרה והתוכן של רוב ימיו ותחת זה להתעסק בקו דעשה טוב, הרי זה 

משובח.

וכבר אמרתי כמה פעמים שאחת המעלות הטובות דאמריקה לגבי אירופה מאז, היא שהמצב כאן 

הוא לא מציאות הרע שמוכרח להלחם בו, אלא בעיקר עם-הארצות )שהוא רק ענין של העדר ושלילה( 

שהביא לידי חלל רוחני והעדר תוכן. ולכן הקו דעשה טוב עוד יותר מחוייב כאן, וכל הויכוחים הם בדרגה 

שני' ואפשר שלישית ועוד למטה.

ובעיקר - צריך להפיץ דיעות ישרות מבוססות על התורה ועל המסורה. ובימינו אלה בפרט, בכדי 

וחיות  אור  חדורה  שתהי'  מוכרח  הנוער,  בין  וביחוד  רחבים,  חוגים  דעת  על  תתקבל  הזאת  שהתעמולה 

ותנועה של שמחה, שגם אלה מתכונות ויסודות שיטת החסידות.

בברכה שיכיר בתפקידו הפנימי לעשות מהמרכז בו מכהן מרכז של מעינות מים חיים של תורתנו 

תורת חיים, תורת אמת, שאמת תוכנו שלילת כל פשרות, וימלא תפקידו מתוך הרחבת הדעת, ובברכת חג 

הפסח כשר ושמח.

 ב"ה, י' ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' בן נחום

שלום וברכה!

בעיינות.  השליחים  בקור  דבר  על  דו"ח  לי  לשלוח  לבבו  שימת  על  ות"ח  מכתבו,  קבלתי  בנועם 

ושמחתי שהרושם ההדדי הי' חיובי וטוב, עד שבקשו לאשר קביעת שבת פ' שקלים לשבת חב"ד בעיינות.

ברם על פי שיטת חב"ד אין דוחים דבר טוב לשנה שלמה, ובפרט בתקופה של הרת עולם, אשר 

שנים עשר חודש בזמננו ערכם כמה פעמים ככה לגבי שנים כתקונם. ואם בכלל כך, על אחת כמה וכמה 

כשהדבר נוגע לטובת הנוער, בגיל אשר בו נקבעת צורתם, שאז אינו דומה מה שעושה שנה קודם שנקבעה 

הצורה לפעולת כמה שנים לאחרי זה.

ובכל אופן תקותי שהיתה התחלה טובה לקירוב הלבבות על יסוד תורתנו, שכלל גדול בה ואהבת 

מן  שונות  השקפות  בעלי  בנים  ארבעה  בקיבוץ  כהלכתו  פסח  סדר  בהתחלת  שמודגש  וכמו  כמוך,  לרעך 

הקצה אל הקצה מסביב לשלחן אבא, המודיעם, את כולם, מה שדברה תורה.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח.



לז
אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרכי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ראשי פרקים מתולדות ימי חייו, וממשיך בהנוגע להתקשרות לחסידות 

וחסידים.

ידוע דבר מלך רבותינו נשיאינו הק' "ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה,  והנה כבר 

התמימים  ותלמידי  אנ"ש  ידידי  עם  ומתחבר  השיחות  את  קורא  שלי,  חסידות  המאמרי  לומד  כשהוא 

יחיו בלימודים ובהתוועדותם ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים הנה בזה היא 

ההתקשרות" )הועתק בהיום יום כ"ד סיון ה'תש"ג( ועד"ז כשכל אחד ממנו ילמוד אותם מאמרי דא"ח 

ומשתדל בשמירת תקנות נשיאנו רבותינו הק' ובעיקר העיקרים יתעסק בהפצת המעינות הם מעינות תורת 

למעלה  עד  נשיאינו  רבותינו  ע"י  דחיי  באילנא  יחד  נהי'  מקושרים  במילא  ומנהגי',  הדרכותי'  החסידות 

ממוצע  וביניכם,  ה'  בין  עומד  אנכי  נאמר  עלי'  אשר  וכו'  הבעש"ט  ממעזריטש  המגיד  הזקן  רבנו  בקדש 

המקשר בעצמות ומהות א"ס ב"ה.

ובקשר עם זה נעם לי לראות במכתבו אשר נוסף על מה שבניו שי' היו בד' אמות דישיבת תו"ת, 

הנה גם הוא יש לו קביעות עתים בתורת חב"ד, חוזר מאמרים שלה ברבים, ומשתדל בהפצת המעינות 

חוצה ע"י ביקורים במושבות בנ"י אשר לע"ע מבחוץ הם מהנ"ל, שבטוח שע"י כ"ז תתחזק ההתקשרות 

עוד יותר, והעיקר שתפעול פעולתה בחיי היום יומים ובכל הענינים, וכמה שנאמר בכל דרכיך דעהו, ומה 

נפלאו דברי הרמב"ם )פרק ה' משמונה פרקים להרמב"ם( שהתכלית בכל עניני האדם היא השגת השי"ת, 

עיי"ש.

והרי מתקרבים אנו לזמן חירותנו, חירות מכל הענינים המבלבלים לעבודת השי"ת בשמחה ובטוב 

לבב מרוב כל.

בעת רצון אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ופעולותיו בענינים האמורים בודאי תעמודנה לכאו"א מהם להשפעת ברכה מנותן התורה מחי' החיים 

בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה המשך פעולות בהפצת המעינות והוספה בזה כהציווי דמעלין 

בקדש ולחג פסח כשר ושמח.



oqipלח 'g oey`x mei Ð n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ח' ראשו� יו�
g"rxta).פרקמ y"nk -ep- ...itpky enk ik -110- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)

ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä

àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù

åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå

ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá

íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå
:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà

äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î

äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä

ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà
:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d lkn

zeevnde dxezd z` zelrn d`xie dad`y epcnly dnl m`zdae

:ahid mixacd epaei -ïéàå ,óBòä øwò íðéà óBòä éôðkL Bîk ék¦§¤©§¥¨¥¨¦©¨§¥
Búeiç,serd ly -,ììk íäa éeìzleki serd ixdy miiptka - ©¨¨¤§¨

,miitpkd ila mb zeigl

:ïðúãkepcnly itk -13: §¦§©
,"äøLk ¯ äétâà eìhð"- ¦§£©¤¨§¥¨

serd - eitpk elhipyk mb

,xykøwòäå,serd ly - §¨¦¨
,Bôeb ìëå BLàø àeäŸ§¨
÷ø íðéà íéôðkäå§©§¨©¦¥¨©
Bôeâå BLàøì íéLnLî§©§¦§Ÿ§

;ïBäa àçøôìmiitpkd - §©§¨§
zxy ilk serl zeynyn

;serl elkei etebe ey`xy

äøBzä ,ìLî Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨
ãeçiä øwò ïä úBönäå§©¦§¥¦©©¦
ïBöø éelb éãé ìò ,ïBéìòä̈¤§©§¥¦§
,ïäéãé ìò älbúnä ïBéìòä̈¤§©¦§©¤©§¥¤
,zeevnde dxezd ici lr -

eîéçøe eìéçcäåd`xide - §©§¦§¦
,dad`deïúBà íéìòî íä¥©£¦¨

,zeevnde dxezd z` -

ïBöøä Ba älbúiL íB÷îì§¨¤¦§©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

ïäL ,ãeçiäå,`ed mewnd - §©¦¤¥
zenler.äàéøáe äøéöé- §¦¨§¦¨

d`xie dad` ze`xwp okle

ody iptn ,(miitpk) "oitcb"

,zeevnde dxezd z` zelrn

n miitpkdy mykz` zenix

.dlrnl serdääâädn lr

`ed jexa seq oi` xe` oevxd dlbzn ea mewndy ,xn` owfd epaxy

ddbda xidane- "d`ixa"de "dxivi"d zenlera `ed ,cegideBà)*
,äMã÷c úBøéôñ 'éa äiNòa elôà,''diyrd mler''ay -íB÷î £¦©£¦¨§§¦¦§ª¨§

,úBiNòî úBöîzelbzde zeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - ¦§©£¦
,ler zlaw jezn zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid

ler zlawyzekln,"diyrd mler"l zekiiy dl yi ,minyïëå§¥
.àø÷îixd ,xeaica miweqtd z` `hal `id "`xwn"ay devnd - ¦§¨

dyrn" ly oipr `ed xeaic ,oky ,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy

,"`hefàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå ãeçiä älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤©¦§¥¨
,äøéöéaaiig e` leqt e` xyk :zekldd wqt ixd `id dpyn ,ik - ¦¦¨

zekiiy jkl yi okle ,dxeab e` cqg zecnn `a df xac ,dnecke

,"dxivid mler"l.äàéøáa ãeîìzáecegi dlbzn ''cenlz''a - ©©§¦§¦¨
''d`ixad mler''a ,`ed jexa seq oi` xe`14,,eðééäczernyn - §©§

mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn "cegi"dy epi` xacd

xzei yecw "`xwn" ,ixdy ,mdn dlrnly zenlera `le ,"dxivid

ep`y itk) "dpyn" xy`n

yneg gipdl xzeny mi`ex

,(jtidl `le ,zeipyn iab lr

"dpyn" xzei dyecw mb jk

,recn ,"cenlz" xy`n

`ed zelbzdd xcq ,`eti`

mlera "`xwn" - jtidl

,"diyr" - xzeia oezgzd

- xzei oeilr mlera "dpyn"

`l` - ?d`ld jke ,"dxivi"

:`id xacd zernyn

èMtúî àø÷î ãenìaL- ¤§¦¦§¨¦§©¥
,dlbzne-ïéà-øBàå ãeçiä©¦§¥

úeìéöàî àeä-Ceøa óBñ¨¥£¦
ãò äðLîáe ,äiNòä ãò©¨£¦¨§¦§¨©

,dcáì äøéöéämb `le - ©§¦¨§©¨
itk ,''diyrd mler''l

,''`xwn''a xacdy

äàéøaä ãò ãeîìúáe§©§©©§¦¨
,dcáìmler''l mb `le - §©¨

xacdy itk ,''dxivid

,''dpyn''aïlk ékmb - ¦ª¨
,cenlz mbe dpyn mb ,`xwn

od.úeìéöàacegide - ©£¦
;"zeliv`d mler"a deedzn

cr ,jka wx `hazn lcadd

ici lr mihytzn okid

zelbzdde cegid ,cenild

.seq oi` xe` lyúeìéöàî ììk úèMtúî dðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨¦§©¤¤§¨¥£¦
,äiNò äøéöé äàéøáì"cegi"d deedzn ,dlawd zxez cenila - ¦§¦¨§¦¨£¦¨

llk hytzn df oi`e ,`wec "zeliv`d mler"a ,zelbzdde elek

."zeliv`d mler"n dhnly zenleraõò éøôa áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥
:(íéiçiptn ,(miitpk) "oitcb" ze`xwp d`xie dad`y ,epcnl - ©¦

wx `hazn ociwtz ,serd ly exwirl zeaygp opi` sera miitpkdy

d`xie dad` ly qgia mb jk - dlrnl serd gxet oci lry jka

ly opipr ,zeevne dxez (ly oneiw) `ed xwird :zeevne dxez iabl

epax .zeevnde dxezd dlrnl zeler oci lry wx `ed d`xie dad`

,recn ,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie dad` mby ,oldl xirn owfd

- ?cala (miitpk) "oitcb" ze`xwp od ,`eti`

íéøîà éèå÷éì
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá

åð'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî

.13� נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דג� נלמד שמזה אלא מ"ד). פ"ג (חולי� 'נשתברו' ˘ËÈÏ"‡."במשנה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.14˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡משנה וכ� להיפ�) לא אבל המשנה, על � חומש � מקרא דמניחי� הדי� (שלכ� ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה "ולכאורה :

בזה: הפי' אבל � כו'. משנה עשי', � תחתו� הכי בעול� מקרא בהיפ�: כנ"ל, והתגלות�, ˘·ÂÓÈÏ„...מתלמוד, Â�ÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א ראה

oqip 'i-'h iyilye ipy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ט' שני יו�

.zekix`a `"na -ep- ...eligcc s` dpde -110- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שניושלישיט'�י'ניס�

ניס� י' שלישי יו�

פרקמא
.car zcear -ep- ...jixv mxa .`n wxt -106- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà

ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á

ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -â"éøzî ïk íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥¦©§©
ïéàø÷ð ïë ét ìò óà ,úBöî,zeevnde dxezd -,"ïéôcb"- ¦§©©¦¥¦§¨¦©§¦

,miitpk.äáäàî äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì,ixd - ¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨¥©£¨
`l `id ,ef devna zilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s`

m` ik ,dnvrlyk dad`d

.'d zcearl `iaz dad`dy

zynyn dad`dy oeeikne

dxezd zcearl irvn`k

(d`xid oke) `id ,zeevnde

- (miitpk) "oitcb" z`xwp

ociwtzy miitpkd enk

.serd seb z` ynyl

éìa äáäàå,äãBáò- §©£¨§¦£¨
d`ian dppi`y dad`

dxezd meiwl ,''zilkz''l

`id `l` ,zeevnde

- dnvrl ''zilkz''àéä¦
,"íéâeðòúa äáäà"- ©£¨§©£¦

xzeia dpeilr dbixcn

,zewl`n bprzdl ,dad`a

íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¥¥¨
àaämler ly epipr - ©¨

eifn oipdp'' ixd `ed ,`ad

,zewl`n beprz - ''dpikyd

beprzd oirn `id ef dad`e

,`ad mleray,øëN úìa÷åxky zlaw meyn mb yi ef dad`a - §©¨©¨¨
mlera dhnl o`k ,mc` eze`l yi :xnelk ,(dcear ly oipr `le)

;dcear xear `ad mlera mipzepy xkydn ,edyn ,oirn ,dfd

"íøëN ìa÷ì øçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì íBiä"å15.aezk ixde - §©©£¨§¦§¨¨§©¥§¨¨
,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera - "meid" ,mzeyrl "meid"

zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad mlera - "xgnl"e ,"dcear"l

- "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k ,"meid" ixd ,jkitl .xky

.zeevne dxez meiwle "dcear"l d`iand dad`d zrbepàlL éîe¦¤Ÿ
,àaä íìBò ïéòî íòèì ,Bæ äcîì òébä''mibeprza dad`'' - ¦¦©§¦¨¦§Ÿ¥¥¨©¨

,`ad mler oirn `idy'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä ìk åéìà äúìëå,zewl`l -éîa §¨§¨¥¨¨©§¥©§¤¦§§¥

!íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä ¯ åéðôlL äøBzä©¨¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦
ì !"íéîàéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16eëì àîö ìk éBä" : ©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦¨¨¥§

,"íénìl"f epinkg - ©©¦
epiid "min" :miyxtn

`l` min oi`" - "dxez"

"dxez17"`nv" eze`e -

epi` ,eilr laew `iapdy

cenill `nv `edy oeekzn

deexi ,jk m` ixdy ,dxezd

cenila epe`nv z` envra

xezlaew ,`eti` ,recn - d

cenll el `xewe `iapd eilr

o`k "`nv"d ,`l` ?dxez

zppewne `nv `edy ,oeekzn

.zewl`l dwfg dad` ea

`iapd el xne` jk lre

z` zeexl eilry riavne

cenila - zewl`l epe`nv

:"`ipz"d oeylae ,dxezdék¦
BèeLt éôìweqtd ly - §¦§

oe`nvdy ,''`nv lk ied''

,dxezd cenill `edBðéà¥
àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥

Bì änìå ,Bîöòî ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe,`eti` - ¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ¥©§§¨¨
?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì,o`k "`nv" dlnd zernyn ,`l` - ©¨¦¦§Ÿ¨¨

(d"awdl) efk dad`a dzid ele ,zewl`l `nv `edy ,`id

dlitzd zceara wtzqdl leki did - "zilkz" meyn ,dnvrykl

`id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l oe`nvde dad`d z` d`iand

lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d on d`ad "dcear"d

epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr dad`a wtzqi

,dad`d "zilkz"l ribie zewl`løçà íB÷îa ézøàaL Bîëe§¤¥©§¦§¨©¥
:úeëéøàa©£¦

.àî ÷øt,"`ipz"d xtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr

mr zeevne dxez miiwl icedil lweald;'d z`xie 'd zad` jezn ,

'd zad`oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn lk ly oneiwl yxeyd `id

epevxe d"awdl icedi ly ezad` ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk

`ed dci lry meyn ,devn miiwn `ed jk llbay - ea weac zeidl

;d"awd mr waczn'd z`xizeevn lk ly oneiwl yxey `id

ecgte ez`xin d`a ,dxiar xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld

.d"awd ly eieeiv zexndl

lr ,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

meiwa dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci

.dnyp ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd

ta`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxdziy`x

dxwirely oneiw yxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

íéøîà éèå÷éì
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá

א.15. כב, א.16.עירובי� נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא



לט oqip 'i-'h iyilye ipy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ט' שני יו�

.zekix`a `"na -ep- ...eligcc s` dpde -110- zxaern dpyl xeriy dxen
יו�שניושלישיט'�י'ניס�

ניס� י' שלישי יו�

פרקמא
.car zcear -ep- ...jixv mxa .`n wxt -106- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà

ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á

ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -â"éøzî ïk íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥¦©§©
ïéàø÷ð ïë ét ìò óà ,úBöî,zeevnde dxezd -,"ïéôcb"- ¦§©©¦¥¦§¨¦©§¦

,miitpk.äáäàî äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì,ixd - ¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨¥©£¨
`l `id ,ef devna zilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s`

m` ik ,dnvrlyk dad`d

.'d zcearl `iaz dad`dy

zynyn dad`dy oeeikne

dxezd zcearl irvn`k

(d`xid oke) `id ,zeevnde

- (miitpk) "oitcb" z`xwp

ociwtzy miitpkd enk

.serd seb z` ynyl

éìa äáäàå,äãBáò- §©£¨§¦£¨
d`ian dppi`y dad`

dxezd meiwl ,''zilkz''l

`id `l` ,zeevnde

- dnvrl ''zilkz''àéä¦
,"íéâeðòúa äáäà"- ©£¨§©£¦

xzeia dpeilr dbixcn

,zewl`n bprzdl ,dad`a

íìBò ïéòî 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¥¥¨
àaämler ly epipr - ©¨

eifn oipdp'' ixd `ed ,`ad

,zewl`n beprz - ''dpikyd

beprzd oirn `id ef dad`e

,`ad mleray,øëN úìa÷åxky zlaw meyn mb yi ef dad`a - §©¨©¨¨
mlera dhnl o`k ,mc` eze`l yi :xnelk ,(dcear ly oipr `le)

;dcear xear `ad mlera mipzepy xkydn ,edyn ,oirn ,dfd

"íøëN ìa÷ì øçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì íBiä"å15.aezk ixde - §©©£¨§¦§¨¨§©¥§¨¨
,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera - "meid" ,mzeyrl "meid"

zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad mlera - "xgnl"e ,"dcear"l

- "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k ,"meid" ixd ,jkitl .xky

.zeevne dxez meiwle "dcear"l d`iand dad`d zrbepàlL éîe¦¤Ÿ
,àaä íìBò ïéòî íòèì ,Bæ äcîì òébä''mibeprza dad`'' - ¦¦©§¦¨¦§Ÿ¥¥¨©¨

,`ad mler oirn `idy'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä ìk åéìà äúìëå,zewl`l -éîa §¨§¨¥¨¨©§¥©§¤¦§§¥

!íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä ¯ åéðôlL äøBzä©¨¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦
ì !"íéîàéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16eëì àîö ìk éBä" : ©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦¨¨¥§

,"íénìl"f epinkg - ©©¦
epiid "min" :miyxtn

`l` min oi`" - "dxez"

"dxez17"`nv" eze`e -

epi` ,eilr laew `iapdy

cenill `nv `edy oeekzn

deexi ,jk m` ixdy ,dxezd

cenila epe`nv z` envra

xezlaew ,`eti` ,recn - d

cenll el `xewe `iapd eilr

o`k "`nv"d ,`l` ?dxez

zppewne `nv `edy ,oeekzn

.zewl`l dwfg dad` ea

`iapd el xne` jk lre

z` zeexl eilry riavne

cenila - zewl`l epe`nv

:"`ipz"d oeylae ,dxezdék¦
BèeLt éôìweqtd ly - §¦§

oe`nvdy ,''`nv lk ied''

,dxezd cenill `edBðéà¥
àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥

Bì änìå ,Bîöòî ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe,`eti` - ¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ¥©§§¨¨
?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì,o`k "`nv" dlnd zernyn ,`l` - ©¨¦¦§Ÿ¨¨

(d"awdl) efk dad`a dzid ele ,zewl`l `nv `edy ,`id

dlitzd zceara wtzqdl leki did - "zilkz" meyn ,dnvrykl

`id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l oe`nvde dad`d z` d`iand

lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d on d`ad "dcear"d

epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr dad`a wtzqi

,dad`d "zilkz"l ribie zewl`løçà íB÷îa ézøàaL Bîëe§¤¥©§¦§¨©¥
:úeëéøàa©£¦

.àî ÷øt,"`ipz"d xtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr

mr zeevne dxez miiwl icedil lweald;'d z`xie 'd zad` jezn ,

'd zad`oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn lk ly oneiwl yxeyd `id

epevxe d"awdl icedi ly ezad` ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk

`ed dci lry meyn ,devn miiwn `ed jk llbay - ea weac zeidl

;d"awd mr waczn'd z`xizeevn lk ly oneiwl yxey `id

ecgte ez`xin d`a ,dxiar xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld

.d"awd ly eieeiv zexndl

lr ,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

meiwa dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci

.dnyp ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd

ta`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxdziy`x

dxwirely oneiw yxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

íéøîà éèå÷éì
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá

א.15. כב, א.16.עירובי� נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא



oqipמ 'i iyily mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

,dyrdÎzeevn meiw myl cala '"d zad`"a ic `l ,z`f lka ,dyrÎzeevn

,oky ,'"d z`xi" ly dphw dbxc mb ,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd one

ly ote`a d"awd z` zxyl yidcear) `weczcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`ecearzenk ,"carcar zcearae .epec` z` zxynd

d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

ly dxwire dziy`x `id

- 'd z`xie 'd zad`ae) dcear

.(dad`l zncew d`xi

éøö ,íøaïBøkæì úBéäì C §©¨¦¦§§¦¨
ãéîzal zneyzle - ¨¦

z` zcnznúéLàø¥¦
äãBáòä,'d zcear - ¨£¨

ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦
LøL àéä äàøiäL óà©¤©¦§¨¦Ÿ¤

"òøî øeñ"ìzexnl - §¥©
yxeyd `id 'd z`xiy

,rx ziiyrn zerpnidl

Î`l zevn lr xearl `ly

,dyrzäáäàäå`id - §¨©£¨
,yxey,"áBè äNòå"ì- §©£¥

,dyrÎzeevn meiwlìò óà©©
øøBòì éc àì ïë ét¦¥Ÿ©§¥
äNòå"ì dcáì äáäàä̈©£¨§©¨§©£¥

,"áBèxxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb -

wenr dieag x`yiz "'d z`xi'' eli`e ,cala "'d zad`'' eaxwa

;ealaéøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl -äàøiä älçz øøBòì §¨¨¦§¥§¦¨©¦§¨
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä,ìàø,d`iand -ãøîì àlL ©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ

,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîaalay - §¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥
eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi icedi lk

dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd ly

lr d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh

lkl ,eilr - jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici

`l jk myly ,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd

,yxcp xacdy dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp

ici lr) d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk

.(zeppeazdàäzL,ef d`xi -ìk ìò Bçî Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦Ÿ©¨
.íéðtxxern `ed (` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ¨¦

egeka oi` (a .("eal zelbzda") .eala dzybxd icil cr d`xid z`

egena zybxen `dzy ,`l` ,ald zybxda ef d`xi xxerl

,("mipt lk lr egen") cala ezaygnaeeðéäcmc` xxern cvik - §©§
d`xi eaxwaefenvr z` `ian `edy ici lr - ?ïðBaúäì§¦§¥

íéðt ìk ìò BzáLçîa- ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick - §©£©§©¨¨¦
d zwnrd jezn opeazdl yizrcmc` ly egeka oi` m` eli`e ,

,zrcd zwnrd ila ,ezaygna opeazdl zegtl eilr - jkl ribdl

aàéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb,`id ,ezekln - §ª©¥¨©§£¤¦

,íéðBzçúå íéðBéìò ¯ "íéîìBò ìk úeëìî"xzei dlecby lkke - ©§¨¨¦¤§¦§©§¦
,jlndn cgte `xen xzei zxxern `id ,jln ly ezeklneäéàå§¦

"ïéîìò ìk àlîî"digne zenlerd lk z` "`lnn" d"awd - §©¥¨¨§¦
zeig .zinipt zeiga mze`ef,mi`xapa zybxen `dzy xyt`

mdl didzy xyt` mi`xape

ziwl` zeiga dpade dbyd

ef,,"ïéîìò ìk ááBñ"å- §¥¨¨§¦
lk "aaeq" d"awde

rdmze` dign `ed ,zenle

zybxen dpi`y zeiga mb

zlekia oi`e mi`xapa

zeig biydl mi`xapdef;

áeúkL Bîëe18úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤
éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦

,"àìî,d''awd xne` - ¨¥
íéðBzçúå íéðBéìòä çépîe©¦©¨¤§¦§©§¦
z` "gipn" d"awd -

zenlerd ly mi`xapd

,mipezgzde mipeilrd

mpi` dl` lk ,xnelk

,d`ixad zilkz mieedn

ezekln cgiin d"awd oi`e

jlne dwl` `xwiiy ,mdilr

mdly,`l` ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
,''l`xyi jln'' `xwp d''awd,èøôa åéìòåz` d''awd cgiin - §¨¨¦§¨

,ezeklnøîBì íãà áiç ék19,íìBòä àøáð éìéáLa :zpeek lk - ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¨
didiy ,"iliaya" df ixd ,jln didi d"awdy ick `idy ,d`ixad

ixd md l`xyi lk ,oky ,`id jk ok` zn`d - zehytae ,ilr jln

lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg` seb enk ,dnily zg` dnew

e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke ,elek sebl rbep xa`

dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt xacd deedn ,lbxa

lr ezekln cgiin d"awdymredyn xqg xy`k ixd ,l`xyi

d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia

xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin

`"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny zekln ler zlaw

eilr lg df ixd ,(df wxt seqa zqtcpd ezgiya)cgeina.cigi xeza

åéìò ìa÷î àeä íb àeäå,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî §©§©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨
,eilr jln didi d''awdy -éðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥

,ãáò úãBáòlr lawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤
ler el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr

dyery car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln

z` xxerl ick) ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl .epec` oevx

cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek egena zirahd d`xid

,efn dxizi ,m` ik - illk ote`a ezekln eilrx"enc` w"k oeylae

:`"hily:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin wx `le"

íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò

.ãáò úãåáò éðéî ìëá

כד.18. כו, ה.19.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרי�

oqip a"i-`"i iyinge iriax mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"א רביעי יו�

.oilitze -112- ...avp 'd dpde -ep- zxaern dpyl xeriy dxen
oqipa"i-̀"iiyingeiriaxmei

ניס� י"ב חמישי יו�

.'ek gende ald -112- ...opeazi mbe -112- zxaern dpyl xeriy dxen

"åéìò ávð 'ä äpäå"20õøàä ìë àìî"e ,,wx `ed -,"BãBák §¦¥¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¤§
,åéìò èéaîelk d`exe mewn lka `vnp d''awdy cala ef `l - ©¦¨¨

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xacáìå úBéìk ïçBáed''awd - ¥§¨¨¥
eizepeirxe eizeybx ogea

,mc`d ly miiniptdíà¦
éøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBòC §¨¨§©¥¨¦

,mc`d -åéðôì ãáòì©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-zxrd §¥¨§¦§¨

:`''hily x''enc` w''k`l"

zpicna `vnpy dfk wx

,''m` ik ,jlndéðôì ãîBòk§¥¦§¥
.Cìnäenvra cnery ink - ©¤¤

.jln iptl÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaúìëé éôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤
,BlL éàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOäyicwdl ezlekia yiy - ©¨©Ÿ©£©§§¦©§©¤

:`id ,ef zeppeazd ly dzry .ef zeppeazdlBà ,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä,lynl -.ïélôúe úélè úLéáì éðôì-iptl`edy ©¦§¨§¦§¥§¦©©¦§¦¦

zeppeazda wnrzi ,zeevn meiwa e` dxez cenila ,'d zceara wqer

"dcear"dy ick ,dxen`d

didz zeyrl cner `edy

xxeri `edy 'd z`xi jezn

.zeppeazd ici lr eaxwa

oipr owfd epax xiaqn oldl

dppi`y ,zeppeazd ly sqep

dkixvy zillk zeppeazd

xen`k zeidliptlzcear

'dllkazeppeazd m` ik -

zeppeazd - zihxt devn ezeyr iptl ,zihxtefdpkeza dxeyw

.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige

éà ,ïðBaúé íâå"ïéîìò ìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk àlîî"e,zenlerd lk -,ïBéìòä ïBöø àeäitk - §©¥¨¨§¦§¨¤§

lk zeig xewn `ed oeilrd oevxdy ,mincewd miwxta epcnly

,df oevxe - ''`lnn''e ''aaeq'' ly ote`a mze` dignd ,zenlerd

úBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçåzeize` - §¨§©©¨

,eci lr zexn`pd dxezd

- oian `edy dxezd znkge

,d"awd oevx yaeln ,oda

,'c wxta epcnly itk

yalzd oeilrd oevxdy

lr eazkpy eicd zeize`a

znkgae dxez xtq ly slw

znkgy dn - dxezd

xacdy zaiign dxezd

melb jka ,leqt e` xyk

- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd

seq oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke

`edy dxezd znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `ed jexa

,cenll cner,elà ïélôúe úéöéöa Bàiptl `id zeppeazdd m` - §¦¦§¦¦¥
oevxdy ji` opeazi - oilitz gipdl e` ziviv yeall cner `edy

,oky - yeall cner `edy el` oilitzae ziviva yaeln oeilrd

,oilitz gipie ziviv yali icediy ,d"awd ly epevx edfBúàéø÷áe¦§¦¨
ewqr iptl `id zeppeazdd xy`k ,ely dxezd cenile z`ixwa -

,dxezaBúLéáìa Bàdyial iptl opeaznd ly ,oilitze ziviv - ¦§¦¨

,efî àeäéLîdBìà ÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò Cøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥¨¨§©§©¥¤¡©
,Bôeb CBúaL "ìònî`idy eteb z` dignd ,ziwl`d eytp lr - ¦©©¤§

,ick z`fe ,lrnn dwl` wlg.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkìef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
eytp lr ,yael `edy zivivde cnel `edy dxezd zlert didz

hexit xziae ,llka ziwl`d

lr oilitz zgpd zlert ixd

,`id ,ziwl`d ytpd zegek

gend lr ,cin cnlpy itk

- alde,èøt Cøãåote`a - §¤¤§¨
lr dlertd didz ,hxetn

:eytpïélôúaici lr - ¦§¦¦
didz ,gipn `edy oilitzd

,dlertdììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥
Búðéáe Búîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨
úðéçáa úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©
-ïéà ìL Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¤¥
äéäå" ,"Lc÷" :úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦©¥§¨¨

,"Eàéáé ék,oilitzay "j`iai ik dide"e "ycw" zeiyxta - ¦§¦£
- "ycw" zyxta :`ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln

dpia - "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg21ly ezpiae eznkge ;

oi` ly ezpiae eznkga zelhae zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d

.el` zeiyxt izyay `ed jexa seqeðéäczi`xpe z`hazn dna - §©§
,df ixd - ?ezpiae eznkg ly olehiae ozellkzdLnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥

,Bcáì 'äì ézìa ,BLôðaL Búðéáe Búîëçaeznkga ynzyiy - §¨§¨¦¨¤§©§¦§¦©§©
;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezl ezpiaeïëå§¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä

112äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù

יג.20. כח, �21.בראשית וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שע� בסידור שבפע"ח, תפילי� בדרושי בארוכה Î"˜"כמבואר ˙¯Ú‰

.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡



מי oqip a"i-`"i iyinge iriax mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"א רביעי יו�

.oilitze -112- ...avp 'd dpde -ep- zxaern dpyl xeriy dxen
oqipa"i-̀"iiyingeiriaxmei

ניס� י"ב חמישי יו�

.'ek gende ald -112- ...opeazi mbe -112- zxaern dpyl xeriy dxen

"åéìò ávð 'ä äpäå"20õøàä ìë àìî"e ,,wx `ed -,"BãBák §¦¥¦¨¨¨§Ÿ¨¨¨¤§
,åéìò èéaîelk d`exe mewn lka `vnp d''awdy cala ef `l - ©¦¨¨

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xacáìå úBéìk ïçBáed''awd - ¥§¨¨¥
eizepeirxe eizeybx ogea

,mc`d ly miiniptdíà¦
éøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBòC §¨¨§©¥¨¦

,mc`d -åéðôì ãáòì©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-zxrd §¥¨§¦§¨

:`''hily x''enc` w''k`l"

zpicna `vnpy dfk wx

,''m` ik ,jlndéðôì ãîBòk§¥¦§¥
.Cìnäenvra cnery ink - ©¤¤

.jln iptl÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaúìëé éôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤
,BlL éàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOäyicwdl ezlekia yiy - ©¨©Ÿ©£©§§¦©§©¤

:`id ,ef zeppeazd ly dzry .ef zeppeazdlBà ,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä,lynl -.ïélôúe úélè úLéáì éðôì-iptl`edy ©¦§¨§¦§¥§¦©©¦§¦¦

zeppeazda wnrzi ,zeevn meiwa e` dxez cenila ,'d zceara wqer

"dcear"dy ick ,dxen`d

didz zeyrl cner `edy

xxeri `edy 'd z`xi jezn

.zeppeazd ici lr eaxwa

oipr owfd epax xiaqn oldl

dppi`y ,zeppeazd ly sqep

dkixvy zillk zeppeazd

xen`k zeidliptlzcear

'dllkazeppeazd m` ik -

zeppeazd - zihxt devn ezeyr iptl ,zihxtefdpkeza dxeyw

.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige

éà ,ïðBaúé íâå"ïéîìò ìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk àlîî"e,zenlerd lk -,ïBéìòä ïBöø àeäitk - §©¥¨¨§¦§¨¤§

lk zeig xewn `ed oeilrd oevxdy ,mincewd miwxta epcnly

,df oevxe - ''`lnn''e ''aaeq'' ly ote`a mze` dignd ,zenlerd

úBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçåzeize` - §¨§©©¨

,eci lr zexn`pd dxezd

- oian `edy dxezd znkge

,d"awd oevx yaeln ,oda

,'c wxta epcnly itk

yalzd oeilrd oevxdy

lr eazkpy eicd zeize`a

znkgae dxez xtq ly slw

znkgy dn - dxezd

xacdy zaiign dxezd

melb jka ,leqt e` xyk

- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd

seq oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke

`edy dxezd znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `ed jexa

,cenll cner,elà ïélôúe úéöéöa Bàiptl `id zeppeazdd m` - §¦¦§¦¦¥
oevxdy ji` opeazi - oilitz gipdl e` ziviv yeall cner `edy

,oky - yeall cner `edy el` oilitzae ziviva yaeln oeilrd

,oilitz gipie ziviv yali icediy ,d"awd ly epevx edfBúàéø÷áe¦§¦¨
ewqr iptl `id zeppeazdd xy`k ,ely dxezd cenile z`ixwa -

,dxezaBúLéáìa Bàdyial iptl opeaznd ly ,oilitze ziviv - ¦§¦¨

,efî àeäéLîdBìà ÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò Cøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥¨¨§©§©¥¤¡©
,Bôeb CBúaL "ìònî`idy eteb z` dignd ,ziwl`d eytp lr - ¦©©¤§

,ick z`fe ,lrnn dwl` wlg.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkìef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
eytp lr ,yael `edy zivivde cnel `edy dxezd zlert didz

hexit xziae ,llka ziwl`d

lr oilitz zgpd zlert ixd

,`id ,ziwl`d ytpd zegek

gend lr ,cin cnlpy itk

- alde,èøt Cøãåote`a - §¤¤§¨
lr dlertd didz ,hxetn

:eytpïélôúaici lr - ¦§¦¦
didz ,gipn `edy oilitzd

,dlertdììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥
Búðéáe Búîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨
úðéçáa úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©
-ïéà ìL Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¤¥
äéäå" ,"Lc÷" :úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦©¥§¨¨

,"Eàéáé ék,oilitzay "j`iai ik dide"e "ycw" zeiyxta - ¦§¦£
- "ycw" zyxta :`ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln

dpia - "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg21ly ezpiae eznkge ;

oi` ly ezpiae eznkga zelhae zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d

.el` zeiyxt izyay `ed jexa seqeðéäczi`xpe z`hazn dna - §©§
,df ixd - ?ezpiae eznkg ly olehiae ozellkzdLnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥

,Bcáì 'äì ézìa ,BLôðaL Búðéáe Búîëçaeznkga ynzyiy - §¨§¨¦¨¤§©§¦§¦©§©
;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezl ezpiaeïëå§¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä

112äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù

יג.20. כח, �21.בראשית וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שע� בסידור שבפע"ח, תפילי� בדרושי בארוכה Î"˜"כמבואר ˙¯Ú‰

.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡



oqipמב b"i iyiy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ג שישי יו�

.eklne epec`l -fp- ...ziviv ztihrae -112- zxaern dpyl xeriy dxen

,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå ìèaì,genay iyilyd wlgd - ¦¨¥§¦¨¥§¦©©©©¤§©§
ììBkä,ekeza llek zrcd gen -äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥¦§¨

,BaìaL äáäàå,oky ,zexvep od eci lre oze` llek zrcd gen - §©£¨¤§¦
zexywzd ici lr

"zrc"d gen zewnrzde

azecnd zexvep - 'd zlecb

itk - 'd zad`e 'd z`xi

- .b wxt seqa epcnly

xeqnl mc` ly eciwtze

,eytpay "zrc"d gek z`

ïBéìòä úòc úðéçáa,dlrnly ''zrc''d zpigaa -ãñç ììBkä ¦§¦©©©¨¤§©¥¤¤
Laìîä ,äøeáâe,yaeln oeilrd zrcd -,"òîL" :úBiLøôa §¨©§ª¨§¨¨¦§©

Ceøò ïçìLa áeúkL Bîk eðéäå ,"òîL íà äéäå"22:- §¨¨¦¨Ÿ©§©§§¤¨§ª§¨¨
zgpd zrya dpeekdy

:zeidl dkixv ,oilitz

ì;'eë çnäå álä ãaòL- §©§¥©¥§©Ÿ©
zevn zlert idef .d''awdl

ziwl`d ytpd lr oilitz

lkyd zegek lre llka

.hxta dly zecnde

éLîäì :øäfa áeúkL Bîk ïeëé ,úéöéö úôéèòáeåéìò C ©£¦©¦¦§©¥§¤¨©Ÿ©§©§¦¨¨
àéä øLà ,Cøaúé Búeëìî,`id ezeklny zexnl -ìk úeëìî" ©§¦§¨¥£¤¦©§¨

,'eëå "íéîìBòit lr s` - ¨¦§
ok23,lertie oeekidãçéì- §©£¨

,jxazi ezekln z`eðéìò̈¥
,Bæ äåöî éãé ìòly - ©§¥¦§¨

zlbeqnd ,ziviv zyial

epilr jiyndl cgeina

.miny zekln zlawàeäå§
éìò íéNz íBN" ïéðòkE §¦§©¨¦¨¤

"Cìî24.-w"k zxrd ¤¤
:`"hily x"enc`'ity"25-

jln el oi` dniyd iptly

dzre`ed."jln r"r miyn

lr my `edy iptl :xnelk

,jln el oi` ,jln envr

eiykre`edenvr lr my

.jln,éæàå,xen`da opeazi `edyk -ìtz àì úàæ ìëa íà óà ©£©©¦§¨ŸŸ¦Ÿ
,Baì úelbúäa ãçôå äîéà åéìò,d''awd iptl -íB÷î ìkî ¨¨¥¨¨©©§¦§©¦¦¨¨

éLîîe ,íéîL úeëìî åéìò ìa÷nL øçàîBúàøé åéìò C ¥©©¤§©¥¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçî úelbúäa Cøaúélawny - ¦§¨¥§¦§©©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d''awdn cgte `xene miny zekln ler envr lràéä,ixd - ¦

,÷ôñ íeL éìa úézîà£¦¦§¦¨¥
àéä éøäL,ef dlaw -òáè ¤£¥¦¤©

àlL ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¤Ÿ
LBãwä Cìna ãøîì¦§Ÿ©¤¤©¨

Cøaúéd''awda -éøä ¦§¨¥£¥
äåönä Bà ãîBlL äøBzä©¨¤¥©¦§¨

Bæ äìa÷ úîçî äNBòL- ¤¤¥£©©¨¨
,miny zekln lyúîçîe¥£©

,BçîaL äàøiä úëLîä©§¨©©¦§¨¤§Ÿ
úBàø÷ðzeevne dxez - ¦§¨

,el`äãBáò" íLa§¥£¨
,"äîìLdnily dcear - §¥¨

jezn d`ay ef `wec `id

cnlpy itk ,d''awdn d`xi

- oldlãáòä úãBáò ìëk§¨£©¨¤¤
.Bkìîe BðBãàìmc`yk ,`ed xen`d lk .d`xi jezn d`a `idy - ©£©§

daygna df m` mb ,d`xi ly dphw dbxc ,zegtl ,eaxwa xxern

.zeevn miiwne dxez cnel `ed ef d`xiae ,cala

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä

'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë

úéöéö úôéèòáå
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä

æðåëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë

ה.22. סעי� כה, סימ� חיי� �23.אורח הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.24.טו יז, ד.25.דברי� צ, מסעי תורה לקוטי ראה

oqip e"h-c"i - oey`x mei - ycew zay Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ד קודש שבת

שבתקודש�יו�ראשו��י"ד�ט"וניס�
.mirceil -fp- ...cnel m` k"`yn -fp- zxaern dpyl xeriy dxen

ניס� ט"ו ראשו� יו�

.l"pk odiyeale -114- ...in s` dpde -fp- zxaern dpyl xeriy dxen

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk ïéàM äîila - ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xiBa ä÷áãì éãk,jxazi -¯ åéúBöîe BúøBz éãé ìò §¥§¨§¨©§¥¨¦§¨

úàø÷ð dðéà,ef dcear -äøBzäå ,ãáòä úãBáò íLa,ixd - ¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤§©¨
äøîà26,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :xn`py ixd - ¨§¨©£©§¤¤¡Ÿ¥¤§

''mzcare''oeyl ,dcear,

`idy ,car zcear enk

,d`xi jezneãáòú BúBàå"§©£Ÿ
"'Bâå27;oeyl ok mb - §

dcear,øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
éàäk" :[øäa úLøt]¨¨©§©§©
ìò déìò ïéáäéc àøBz¨§©£¦£¥Ÿ
à÷tàì ïéâa àúéîã÷a§©§¦¨§¦§©§¨

,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨
eilr minyy xey eze`k

witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéîð éëä̈¥¨¥
éøèöààìa÷ì Lð øáì C ¦§¨¦§©©§©¨¨

íéîL úeëìî ìò déìò£¥Ÿ©§¨©¦
,'eë àúéîã÷ajixv jk - §©§¦¨

envr lr lawl mc`d mb

,('d zceara weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligzaéàå§¦
;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàäoi` m`e - ©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨
.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw eaàéòøáe]§©§¨

[á ãenò àé÷ óc íL àðîéäî:xn`p -éøö íãà ìkLúBéäì C §¥§¨¨©©¤¨¨¨¨¦¦§
,'d zceara -"ãáò" úðéça :ïäå ,úBâøãîe úBðéça ézLa¦§¥§¦©§¥§¥§¦©¤¤

."ïa" úðéçáe-car`xi `ed ,d`xi jezn `id ezceary - §¦©¥
;d`xi jezn 'd z` cearl mc`d lr jk ,epec`noaornl dyer -

'd z` cearle oa zpigaa zeidl mc`d lr ,jk ,dad` jezn eia`

.dad` jeznLéc óàåly dbixcn -àeäL "ïa",caa ca -íb §©§¥¥¤©
øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk¥¤¤£¥¦¤§¨
éìa Bæ äâøãîì àáì̈Ÿ§©§¥¨§¦
,äàlò äàøiä úîéã÷§¦©©¦§¨¦¨¨

.íéòãBiì òeãik:xnelk - ©¨©©§¦
dbixcn mbef`edy) oa ly

lr - .d`xi dl dncw ,(car

mby ep` mi`ex mipt lk

,'d zad` mc`l dpyiyk

,'d z`xi el dxqgy `l`

dxez meiw meyn jka oi`

dcn dze`a ,zeevne

mya z`xew dxezdy

zlekia oi`yke ;"dcear"

d`xi zybxd xevil mc`d

lkl xxeri - eala d"awdn

egena d`xi zegtd

,zegtd lkl ,myy ,ezaygneyibxiepax xiaqi oldl .ef d`xi

ziygen d`xi egena elit` xxerl lbeqn epi`y in mby ,owfd

,mixen`d mixaca wnrzn `edy oeeik ,z`f lka - zybxene

z` zxyl ick `id zeevn eneiwe dxez ecenil zrya ezpeeke

.zizin` dcear meyn jka xak yi ,jlnd z` ,d"awd

äàøé íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦¦§¨
,äLeáeezekln z` d"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¨

ecaer `ed m` hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr

zxxern dppi` - 'eke ie`xk

`l mb ,d`xid zybxd ea

,cala ezaygne egena

- `id xacd zaiqeéðtî¦§¥
BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§
úBâøãnî ,äávç øB÷nî¦¨ª§¨¦©§¥
úBøéôñ 'éc úBðBzçz©§§§¦

,äiNòc`ed eytp xewny - ©£¦¨
,xzeia oezgzd mlerdn

xzeia zepezgzd zebixcndn - envr df mlerae ,"diyrd mler"

ybxd eaxwa zelbl ezlekia oi` ,jk meyne - eay zexitqd xyra

,egena `l mb ,ziwl` d`xi ly ,iwl`øçàî ,ïë ét ìò óà©©¦¥¥©©

BúãBáòa ïekúnL,zeevne dxez meiwa -Cìnä úà ãáòì éãk ¤¦§©¥©£¨§¥©£Ÿ¤©¤¤
,ely jlnd `edy ,d''awd z` -,äøeîb äãBáò Bæ éøäxqg `l - £¥£¨§¨

ote`a `ed zeevne dxez eneiw - ''dcear''l jiiyy dna dne`n

x`ezd z` mledd

,''dcear''äàøiä ék¦©¦§¨
äãBáòäåzceare ,d`xi - §¨£¨
,z''iydì úBáLçðézL ¤§¨¦§¥
úBöî,zecxtp -ïéðîa ¦§§¦§©
,â"éøz,zeevn 613 -ïðéàå ©§©§¥¨

.Bæ úà Bæ úBákòî- §©§¤
miiwn `ed oi`y zexnle

lr ,oky ,d`xid zevn

oi` ,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid

eneiwae dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka

jiynn owfd epaxe .ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå

כה.26. כג, ה.27.שמות יג, דברי�



מג oqip e"h-c"i - oey`x mei - ycew zay Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� י"ד קודש שבת

שבתקודש�יו�ראשו��י"ד�ט"וניס�
.mirceil -fp- ...cnel m` k"`yn -fp- zxaern dpyl xeriy dxen

ניס� ט"ו ראשו� יו�

.l"pk odiyeale -114- ...in s` dpde -fp- zxaern dpyl xeriy dxen

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk ïéàM äîila - ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xiBa ä÷áãì éãk,jxazi -¯ åéúBöîe BúøBz éãé ìò §¥§¨§¨©§¥¨¦§¨

úàø÷ð dðéà,ef dcear -äøBzäå ,ãáòä úãBáò íLa,ixd - ¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤§©¨
äøîà26,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :xn`py ixd - ¨§¨©£©§¤¤¡Ÿ¥¤§

''mzcare''oeyl ,dcear,

`idy ,car zcear enk

,d`xi jezneãáòú BúBàå"§©£Ÿ
"'Bâå27;oeyl ok mb - §

dcear,øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
éàäk" :[øäa úLøt]¨¨©§©§©
ìò déìò ïéáäéc àøBz¨§©£¦£¥Ÿ
à÷tàì ïéâa àúéîã÷a§©§¦¨§¦§©§¨

,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨
eilr minyy xey eze`k

witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéîð éëä̈¥¨¥
éøèöààìa÷ì Lð øáì C ¦§¨¦§©©§©¨¨

íéîL úeëìî ìò déìò£¥Ÿ©§¨©¦
,'eë àúéîã÷ajixv jk - §©§¦¨

envr lr lawl mc`d mb

,('d zceara weqrl okn xg`le) miny zekln ler dligzaéàå§¦
;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àì éàäoi` m`e - ©¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨
.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw eaàéòøáe]§©§¨

[á ãenò àé÷ óc íL àðîéäî:xn`p -éøö íãà ìkLúBéäì C §¥§¨¨©©¤¨¨¨¨¦¦§
,'d zceara -"ãáò" úðéça :ïäå ,úBâøãîe úBðéça ézLa¦§¥§¦©§¥§¥§¦©¤¤

."ïa" úðéçáe-car`xi `ed ,d`xi jezn `id ezceary - §¦©¥
;d`xi jezn 'd z` cearl mc`d lr jk ,epec`noaornl dyer -

'd z` cearle oa zpigaa zeidl mc`d lr ,jk ,dad` jezn eia`

.dad` jeznLéc óàåly dbixcn -àeäL "ïa",caa ca -íb §©§¥¥¤©
øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk¥¤¤£¥¦¤§¨
éìa Bæ äâøãîì àáì̈Ÿ§©§¥¨§¦
,äàlò äàøiä úîéã÷§¦©©¦§¨¦¨¨

.íéòãBiì òeãik:xnelk - ©¨©©§¦
dbixcn mbef`edy) oa ly

lr - .d`xi dl dncw ,(car

mby ep` mi`ex mipt lk

,'d zad` mc`l dpyiyk

,'d z`xi el dxqgy `l`

dxez meiw meyn jka oi`

dcn dze`a ,zeevne

mya z`xew dxezdy

zlekia oi`yke ;"dcear"

d`xi zybxd xevil mc`d

lkl xxeri - eala d"awdn

egena d`xi zegtd

,zegtd lkl ,myy ,ezaygneyibxiepax xiaqi oldl .ef d`xi

ziygen d`xi egena elit` xxerl lbeqn epi`y in mby ,owfd

,mixen`d mixaca wnrzn `edy oeeik ,z`f lka - zybxene

z` zxyl ick `id zeevn eneiwe dxez ecenil zrya ezpeeke

.zizin` dcear meyn jka xak yi ,jlnd z` ,d"awd

äàøé íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦¦§¨
,äLeáeezekln z` d"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¨

ecaer `ed m` hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr

zxxern dppi` - 'eke ie`xk

`l mb ,d`xid zybxd ea

,cala ezaygne egena

- `id xacd zaiqeéðtî¦§¥
BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§
úBâøãnî ,äávç øB÷nî¦¨ª§¨¦©§¥
úBøéôñ 'éc úBðBzçz©§§§¦

,äiNòc`ed eytp xewny - ©£¦¨
,xzeia oezgzd mlerdn

xzeia zepezgzd zebixcndn - envr df mlerae ,"diyrd mler"

ybxd eaxwa zelbl ezlekia oi` ,jk meyne - eay zexitqd xyra

,egena `l mb ,ziwl` d`xi ly ,iwl`øçàî ,ïë ét ìò óà©©¦¥¥©©

BúãBáòa ïekúnL,zeevne dxez meiwa -Cìnä úà ãáòì éãk ¤¦§©¥©£¨§¥©£Ÿ¤©¤¤
,ely jlnd `edy ,d''awd z` -,äøeîb äãBáò Bæ éøäxqg `l - £¥£¨§¨

ote`a `ed zeevne dxez eneiw - ''dcear''l jiiyy dna dne`n

x`ezd z` mledd

,''dcear''äàøiä ék¦©¦§¨
äãBáòäåzceare ,d`xi - §¨£¨
,z''iydì úBáLçðézL ¤§¨¦§¥
úBöî,zecxtp -ïéðîa ¦§§¦§©
,â"éøz,zeevn 613 -ïðéàå ©§©§¥¨

.Bæ úà Bæ úBákòî- §©§¤
miiwn `ed oi`y zexnle

lr ,oky ,d`xid zevn

oi` ,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid

eneiwae dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka

jiynn owfd epaxe .ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
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oqipמד e"h oey`x mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

`l mb d`xid z` yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e

,d`xi xxerl mdilry mipipra wnrzn `edy oeeikn j` ,egena

`ed ezaygnaexdxdnjka miiwn s` `ed - d`xi ly mipipra

.d`xi zevn,ãBòå,efn dxizi -äàøé úåöî íb íi÷î úîàaL §¤¤¡¤§©¥©¦§©¦§¨
,''dcear''d zevn wx `l -

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn

dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
àøBî íéðt ìk ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦¨
íéðt ìk ìò ,åéìò íéîL̈©¦¨¨©¨¨¦
èBéãä íãå øNa àøBîk§¨¨¨¨¨¤§
,Cìî BðéàL úBçôì§¨¤¥¤¤
òðîpL ,åéìò èéanä©©¦¨¨¤¦§©
øác úBNòlî Bøeáòa©£¦©£¨¨

,åéðéòa ïeâä BðéàL- ¤¥¨§¥¨
mb ,eilr lkzqn edyinyk

m` ik ,jln eppi` `ed m`

zrpen - heyt mce xya

zeyrl ef zelkzqd eze`

- mipbed izla mixac

z` rpen `ed dcn dze`a

xdxdn `edy drya ,envr

,d`xi dze` ipipra

,d"awd oevxl cbepnd xac zeyrlnBfLly df heyt iehia - ¤
,`xenéàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk ,äàøé úàø÷ð¦§¥¦§¨§¤¨©©¨¨¨¤©©

åéãéîìúì28øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiL ïBöø éäé" : §©§¦¨§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨¨¨
,'eë íãå- ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`y eicinlzyke - ¨¨

:dpr."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáò øáBò íãàLk eòãz¥§§¤¨¨¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨
dfk `xeny ,ixd -lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd iptn

`xwp dfy ,mi`ex ep` ,mipt`xenrpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

epnn rpen mce xyan ely `xendy dcn dze`a ,dxiar xearln

jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx izla mixac ziiyr

ici lr ezaygna ef d`xi jiynn `edy.zeppeazdBæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨
"äàzz äàøé" úàø÷ðoke ''dpezgz d`xi'' -"àèç úàøé"å ¦§¥¦§¨©¨¨§¦§©¥§

`ed - ''`hg z`xi'' m` ik ,''miwl` z`xi'' e` "'d z`xi'' `l -

`id ef d`xie ,dxiar xearl `xiBúîëçì úîãBwL29,`id - ¤¤¤§¨§¨
ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l dncwdk zynyn

"miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz"30miyrnd mi`xwp okle ,

,ef d`xi ixd ,("dnkg" mya ,zeevnde dxezd meiw ly miaehd

dxezd meiwl - "dnkg"l dncwd `id ,zrk micnel ep` dilr

micnel ep` ,oky) zeevnde31"d`xi oi` dnkg oi` m`" :32,

oi` m`"y micnel ep` jci`ne ,"d`xi"l dncwd `id "dnkg"y

opyiy o`kn ,"dnkg"l dncwd `id "d`xi"y ,"dnkg oi` d`xi

`ide ,dpezgz d`xi - "d`zz d`xi" (` :d`xia zebixcn izy

jk lre ,"dnkg" `xwpd ,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn

d`xi - "d`lir d`xi" (a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p

d`a ef d`xi ,dpeilrixg`xn`p jk lre ,zeevne dxez ly oneiw

eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`"àøé" àeä "äàlò äàøé"å§¦§¨¦¨¨§¥
,'eë "úLad`xid - Ÿ¤

d`xi `id dpeilrd

ely dyead lr zqqeand

,'d zelcb iptnúéàc§¦
.'eë äàøé úéàå äàøé- ¦§¨§¦¦§¨

xen`k .d`xi yie d`xi yi

xia zebixcn izy opyi,d`

dxez meiwl d`iand d`xi

lr zxvepd d`xie ,zeevne

.zeevne dxez meiw iciìáà£¨
ììk äàøé éìaoi` m` - §¦¦§¨§¨

''d`zz d`xi'' elit`àì̈
àìéòì àçøtoi` - ¨§¨§¥¨

dxez meiwa ezcear

(dler) ''zgxet'' ,zeevne

,dlrnl,dcáì äáäàa- §©£¨§©¨
dxez miiwn `ed m`

'd zad` jezn zeevne

ef dad` oi` ,caladlrn

dlrnl zeevnde dxezd z`

,zepeilrd zexitqaBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó33ïéøz ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥§¥

ïéôcb,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] ©§¦§¤¨
.[íéðewzadad` ly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦

zexitql (oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie

dxqgyk ,j` .mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd

- cala dad` jezn zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd

dxezd zlekia oi` zg` "spk"ae ,cala zg` "spk" o`k zniiwy ixd

.dlrnl zelrl zeevndedcáì äàøiä ïëå,dad` ila -ðk àéäó §¥©¦§¨§©¨¦¨¨
,àìéòì da àçøt àìå ,ãçàdpi` ,dcal d`xi jezn dceard - ¤¨§¨¨§¨¨§¥¨

,dlrnl (dler) ''zgxet''."ãáò úãBáò" úàø÷pL óà,oky - ©¤¦§¥£©¤¤
lka ,j` ,epec`l car zceark ,d`xi jezn ziyrp ixd dceard

,''car zcear''a ic oi` ,z`féøöå,"ïa" úðéça ïk íb úBéäì C- §¨¦¦§©¥§¦©¥
eia` ornl dyer oa oky ,''oa'' zpiga z`xwpd ,dad` jezn dcear

- dad` jeznàä øøBòìíéðt ìk ìò úéòáhä äáä,d''awdl - §¥¨©£¨©¦§¦©¨¨¦
økæì ,íéðt ìk ìò Bçî úelbúäa àäzL ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¤§¥§¦§©Ÿ©¨¨¦¦§Ÿ

.Cøaúé Ba ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äì Búáäà- ©£¨©¤¨§©£©§¦§§¨§¨¦§¨¥
;d''awda weac zeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqnd ezad` oexkf

,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäz úàæåcner `edy - §Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©
:oda wqrzdlBa ä÷áãì,d''awda -úéðeiçäå úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìezeevne dxeza wqrdy ,epcnly itk - §¥¤©¦§¨§¥
dpiidzy ,odiyeale zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret

íéøîà éèå÷éì
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò

114äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà
ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó

àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä
ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó

ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá

ב.28. כח, ט.29.ברכות משנה ג פרק אבות א.30.ראה יז, באריכות.31.ברכות מג פרק בתחילת יז.32.ראה משנה ג פרק ‰Ú¯˙33.אבות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�וכהסיו שני, כנ� ג� לה� יש מעשה בשעת הרי � באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

oqip f"h ipy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ט"ז שני יו�

.b"dke dz` jexa -116- ...exn` mpn` j` -114- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä

éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

izy zeidl zekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac

zceark ,d`xi jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad

epcnl .dad` jezn eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car

ick ,zeidl dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky

ixd icedi ,siqene jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl

oeekle se`yl eilr okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv

wx `l ,ezcearaeytpyxewn mby `l` ,d"awda dweac didz

zeytp xewne eytplkjk ici lr ,d"awda weac didi - l`xyi

(d"awd) `ed jixa `ycew z` miwacne micg`n - xnelk ,micgiin

dxezd xewn `ed "`ed jixa `ycew" oky ,(ezpikye) dizpikye

gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e ,zeevnde

jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi myl"

ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `ed

oeik ,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vylk- "l`xyizxrd

.`"hily x"enc` w"k,`id "l`xyi lk mya" zernyn :xnelk

- l`xyi lk mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy

,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae liaya `id devnd ziiyry

meiw iciÎlr xvepd ,(`ed jixa `ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devndlk.l`xyi

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà1àéöBé ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©¦
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãàdrya oeekzn `edy dna ic `l ,okle ¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edyely`l` ,d''awda

-ïekúé ïëì,ezcearaBLôð øB÷î ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§

¯ àeäL ,ìàøNé ìkxewn ¨¦§¨¥¤
lk zeytpe ziwl`d eytp

`ed ,l`xyiåét çeø©¦
íLa àø÷pä ,Cøaúé¦§¨¥©¦§¨§¥
úðëBML íL ìò ,"äðéëL"§¦¨©¥¤¤¤
ïéîìò ìk CBz úLaìúîe¦§©¤¤¨¨§¦

¯,zenlerd lk jeza

¯ àéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
,''dpiky''dúòtLnä àéä¦©©§©©

¯ Ba,dxez cneld mc`a

øaãnL äfä øeacä çkŸ©©¦©¤¤§©¥
çk Bà ,äøBz éøáãa§¦§¥¨Ÿ©
úBNòì äfä äNònä©©£¤©¤©£

¯ .Bæ äåöîoda wqer `edy ¦§¨
cenil ici lry ixd - zrk

,devnd meiw e` dxezd

xe`a cgiile wacl oeekzi

gek xewn z` ,seq oi`

,dyrnd gek e` xeaicd

eytp xewn mb `edy

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d¯ ,äæ ãeçéål`xyi zeytp xewn ly §¦¤
seq oi` xe`aàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©¥¨

¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ,ähîìjexa seq oi` xe` §©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤
,`ed¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåCøaúé BøBà C §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦¦§¨¥

ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò¯ ,ïãçéxewn z` cgiil ©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytpLeøt ïn÷ì øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥§©¨¥

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé-àLã÷ ãeçé íL ¦¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦ª§¨
éøa¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeä-Coneiw iptl mixne`y §¦§¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn ly

,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,okylk.l`xyi zeytpääâäddbda

xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y

cenily ,`ed jexa seq oi`

mixvei devnd meiwe dxezd

lk zeytp xewnae eytpa

jixa `ycew cegi" - l`xyi

`ian - "dizpikye `ed

zwznd"l mb xacd

"zexeab"dy ,"mipicd

didiy ,"micqg"l zektdp

`a df xac .cala cqg

,dlrnl zecnd ly cegidn

miiktd mdy ,dxeabe cqgy

eidi ,ipyl cg` micbepne

zkynd ici lr ,cg` sebl

zecn izyn dlrnly xe`

zelha odizyy cr ,el`

oiay cebipde ,df xe` znerl

- dzxagl zg` dcn

,df xe` .`linn lhazn

`ed ,zecna df cegi `iand

ici lr jynpd oeilrd oevxd

,oky - zeevne dxez meiw

zecndn dlrn dlrnly d"awd ly epevx ixd od zeevne dxez

jynp ,micqgd xewn `edy ,df oeilr oevxyke - dxeabe cqg

,el` zecn zecg`zn ,zeevn meiwe dxez cenil ici lr dlbzne

."cqg"l zktdp "dxeab"e¯ äæ éãé ìò íâå) *dxez meiw ici lr §©©§¥¤
,zeevne¯ íéãñça úBøeábä ïk íb e÷zîúély swezd ¦§©§©¥©§©£¨¦

wznei ''zexeab''d¯ úeìlkúäa ,àìénî,zellkzd ici lr ¦¥¨§¦§©§
¯ ,íãeçéå úBcnä,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnl zecndy ©¦§¦¨

äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelb éãé ìò©§¥¦§¨¤§¨©¦§©¤§©§¨

íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà

שא"א לפי הב', בכנ� ג� � במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנ� אלא לו שאי� בנידו"ד משא"כ � באחת' 'ונינוחת

באחד'". ב.1.לפרוח מט, ברכות



מה oqip f"h ipy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ניס� ט"ז שני יו�

.b"dke dz` jexa -116- ...exn` mpn` j` -114- zxaern dpyl xeriy dxen

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä

éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

izy zeidl zekixv icedi ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac

zceark ,d`xi jezn d"awd z` caerd - "car" zpiga :zepigad

epcnl .dad` jezn eia` ornl dyerd - "oa" zpigae ,epec`l car

ick ,zeidl dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky

ixd icedi ,siqene jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl

oeekle se`yl eilr okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv

wx `l ,ezcearaeytpyxewn mby `l` ,d"awda dweac didz

zeytp xewne eytplkjk ici lr ,d"awda weac didi - l`xyi

(d"awd) `ed jixa `ycew z` miwacne micg`n - xnelk ,micgiin

dxezd xewn `ed "`ed jixa `ycew" oky ,(ezpikye) dizpikye

gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn `id "dpiky"e ,zeevnde

jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y "cegi myl"

ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye `ed

oeik ,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vylk- "l`xyizxrd

.`"hily x"enc` w"k,`id "l`xyi lk mya" zernyn :xnelk

- l`xyi lk mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy

,cegidy oeikn ,l`xyi llk lk myae liaya `id devnd ziiyry

meiw iciÎlr xvepd ,(`ed jixa `ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd

xewn `idy ,(ely dpikyd) "dizpiky" mr `ed devndlk.l`xyi

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà1àéöBé ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©¦
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãàdrya oeekzn `edy dna ic `l ,okle ¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edyely`l` ,d''awda

-ïekúé ïëì,ezcearaBLôð øB÷î ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§

¯ àeäL ,ìàøNé ìkxewn ¨¦§¨¥¤
lk zeytpe ziwl`d eytp

`ed ,l`xyiåét çeø©¦
íLa àø÷pä ,Cøaúé¦§¨¥©¦§¨§¥
úðëBML íL ìò ,"äðéëL"§¦¨©¥¤¤¤
ïéîìò ìk CBz úLaìúîe¦§©¤¤¨¨§¦

¯,zenlerd lk jeza

¯ àéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
,''dpiky''dúòtLnä àéä¦©©§©©

¯ Ba,dxez cneld mc`a

øaãnL äfä øeacä çkŸ©©¦©¤¤§©¥
çk Bà ,äøBz éøáãa§¦§¥¨Ÿ©
úBNòì äfä äNònä©©£¤©¤©£

¯ .Bæ äåöîoda wqer `edy ¦§¨
cenil ici lry ixd - zrk

,devnd meiw e` dxezd

xe`a cgiile wacl oeekzi

gek xewn z` ,seq oi`

,dyrnd gek e` xeaicd

eytp xewn mb `edy

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d¯ ,äæ ãeçéål`xyi zeytp xewn ly §¦¤
seq oi` xe`aàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©¥¨

¯ àeäL úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ,ähîìjexa seq oi` xe` §©¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤
,`ed¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåCøaúé BøBà C §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦¦§¨¥

ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò¯ ,ïãçéxewn z` cgiil ©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytpLeøt ïn÷ì øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥§©¨¥

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé-àLã÷ ãeçé íL ¦¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦ª§¨
éøa¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeä-Coneiw iptl mixne`y §¦§¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn ly

,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,okylk.l`xyi zeytpääâäddbda

xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y

cenily ,`ed jexa seq oi`

mixvei devnd meiwe dxezd

lk zeytp xewnae eytpa

jixa `ycew cegi" - l`xyi

`ian - "dizpikye `ed

zwznd"l mb xacd

"zexeab"dy ,"mipicd

didiy ,"micqg"l zektdp

`a df xac .cala cqg

,dlrnl zecnd ly cegidn

miiktd mdy ,dxeabe cqgy

eidi ,ipyl cg` micbepne

zkynd ici lr ,cg` sebl

zecn izyn dlrnly xe`

zelha odizyy cr ,el`

oiay cebipde ,df xe` znerl

- dzxagl zg` dcn

,df xe` .`linn lhazn

`ed ,zecna df cegi `iand

ici lr jynpd oeilrd oevxd

,oky - zeevne dxez meiw

zecndn dlrn dlrnly d"awd ly epevx ixd od zeevne dxez

jynp ,micqgd xewn `edy ,df oeilr oevxyke - dxeabe cqg

,el` zecn zecg`zn ,zeevn meiwe dxez cenil ici lr dlbzne

."cqg"l zktdp "dxeab"e¯ äæ éãé ìò íâå) *dxez meiw ici lr §©©§¥¤
,zeevne¯ íéãñça úBøeábä ïk íb e÷zîúély swezd ¦§©§©¥©§©£¨¦

wznei ''zexeab''d¯ úeìlkúäa ,àìénî,zellkzd ici lr ¦¥¨§¦§©§
¯ ,íãeçéå úBcnä,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnl zecndy ©¦§¦¨

äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelb éãé ìò©§¥¦§¨¤§¨©¦§©¤§©§¨

íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà

שא"א לפי הב', בכנ� ג� � במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנ� אלא לו שאי� בנידו"ד משא"כ � באחת' 'ונינוחת

באחד'". ב.1.לפרוח מט, ברכות



oqipמו f"h ipy mei Ð `n wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá

äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ

ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî

à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ ,àzúìc àúeøòúàa,dhnln zexxerzd ici lrBéelb àeä §¦§¨¨¦§©¨¦
¯ äåönäå äøBzä ÷ñòa ähîì,oeilrd oevxd dlbzn df wqra §©¨§¥¤©¨§©¦§¨

¯ ïäLod ,zeevnde dxezd¯ ;Cøaúé BðBöø,icediy dryae ¤¥§¦§¨¥
oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr ,dlbne jiynn

dlrnl mb dlbzn - dhnl

oevxd ,zepeilrd zecna

z` `ian dfe ,oeilrd

"cegi"de zellkzdd

"zexeab"dy ,zecna

."micqg"l zektdpe zewznp

àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨
úëqî íéãéñç úðLîáe§¦§©£¦¦©¤¤

éøà,ã ÷øt ïétðà C £¦©§¦¤¤
äøBzä úBöî â"éøzL¤©§©¦§©¨
"àzøeç"î úBëLîð¦§¨¥¦©§¨

éøà"càeäL ,"ïétðà C ©£¦©§¦¤
øB÷î ,ïBéìòä ïBöø§¨¤§§

¯ :(íéãñçäzepeyl od el` ©£¨¦
`ed opkeze ,"dlaw" ly

cenil ici lry ,xen`k

jynp ,zeevn meiwe dxez

,epcnl .mlera aehe cqg

dxez cnel icediy dryay

ic `l ,devn miiwn e`

z` jk ici lr wacl oeekiy

,d"awd mr cala eytp

wacl oeekl mb eilr ,`l`

xewn z` jk ici lr cgiile

zeytplkoi` xe`a l`xyi

lcad yi ,j` .`ed jexa seq

d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq ipy oia

jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a -

- `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeekefdxezd ici lry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id

- seq oi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde

dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye `ed jixa `ycew cegi"

i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb

dpeeky okzi ,jklef'd zcearae - zizin` dlek lk ea didz `l
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øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù

116'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë

א.2. כה, תהלי�



oqipמח yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'ç ,ïåùàø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

ïñéð 'è ,éðù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNð éréLzä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçà ïã éðáì àéNð éøéNrä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ראשו� ליו�

äMðî§©¤
שני ליו�

ïîéðá¦§¨¦
שלישי ליו�

ïã̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð àé éòéáø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérât øLà éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

ïñéð áé éùéîç íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

רביעי ליו�

øLà̈¥
חמישי ליו�

éìzôð©§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

*ïñéð âé éùéù íåé
øNr íéðL óñë-é÷øæî äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈

ìL :äøNr íézL áäæ úBtkíétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå óñk úçàä äørwä äàîe íéL ©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦
áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk :äàîe íéøNr úBtkä©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ
ãrBî ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬
äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå :úBøpä©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´

:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ̈½̈©§¥¨¬©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

.(21 äøòä 21 'îò á"ìç ù"å÷ì äàø) "ïåöø éäé"ä íéøîåà ïéà ìáà íé÷åñôä íéøîåà (*
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ïñéð àé éòéáø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérât øLà éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

ïñéð áé éùéîç íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

רביעי ליו�

øLà̈¥
חמישי ליו�

éìzôð©§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

*ïñéð âé éùéù íåé
øNr íéðL óñë-é÷øæî äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈

ìL :äøNr íézL áäæ úBtkíétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå óñk úçàä äørwä äàîe íéL ©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦
áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk :äàîe íéøNr úBtkä©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ
ãrBî ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»
:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«
úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬
äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå :úBøpä©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´

:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ̈½̈©§¥¨¬©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

.(21 äøòä 21 'îò á"ìç ù"å÷ì äàø) "ïåöø éäé"ä íéøîåà ïéà ìáà íé÷åñôä íéøîåà (*



.נ . .mei meid

iyily meioqip gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,rxevn :yneg
.gnÎcn :mildz

.g"rta ÎepÎ . . . enk ik :`ipz

,ipnkgz iaie`n aizke .dpipre drah itk zecne oigena zihxt dcear dl yi dnyp lk
cearye eizecn oewz lklkl ji` rceie mkgzn dfn ,zeirahd eizecna yibxny zerxd zeihddn

.z"iyd zceara ely zegkd

iriax meioqip hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,rxevn :yneg
.cpÎhn :mildz

.zekix`a . . . eligcc s` dpde :`ipz

f` ,fi` mehkiix xrwiaii` xryici` xrc .mehkiix xryici` xrc fi` clrb oe` xrfiid hip
oe` xrcpiw hlree xrc sie` hbpiixa'n oe` ,zevn oe` dxez R` orhid q`ee orci` fi` orn¨¨

.zevn oe` dxez R` orhid q`ee j`lwipii`¨¨

iytg mebxz

mi`iane ,zeevne dxez mixneyd micedi ep`y `ed igvpd icedid xyerd ,icedid xyerd md oenne miza `l

.zeevne dxez mixneyd mickpe mipa mlerl

iying meioqip ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,rxevn :yneg
.hpÎdp :mildz

.car zcear . . . mxa .`n wxt :`ipz

ecil dp` 'd xy` ,xiievi eli` :dfa opeazi ,eayena dgtynd zxdh oipra dlenrzd xaca
,z"iyd z` gayne lldn 'ide ,df lr eytp xqen 'id gha dpd ,l"x ,oeilkn micedi ayen livdl
.ynn zeytp zlvd `idy ,ef dlenrz `id okn xzeie ok .dfk lecb zekfa ezekfl cqgd lceb lr

iyy meioqip `ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,rxevn :yneg
.dqÎq :mildz

.oilitze Î112Î . . . 'd dpde :`ipz

kf zelrdle ,cceazdl mc`d lr ,zcledd meiaoewz mikixvde ,mda opeazdle eizepex
.mpwzie aeyi daeyze

íåé
ïåùàø
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

. . .mei meid

zaylecbd zay ,oqip aib"yz'd

היינו. עבדי� במנחה: אנשי�. וארבעה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,rxevn :yneg
.gqÎeq :mildz

.'ek gende Î112Î . . . opeazi mbe :`ipz

- i"pa ok e`xwpy - micar oia yxtdd .'d ze`av l`xyi ipa e`xwp mixvn z`ivi onfn
,zek`ln x`y dyer ,zeilbxn awep zebxc dnk dfae - eax zcear dyer car :`ed ze`ave
md `av .ytp zxiqn ly oipr df oi` la` ,ax lnre dribi dfa yie - zeheyt zek`ln dyer
,dtepz znglna ode dpbd znglna od ,ytp zxiqnae lnre dax dribia micaery micar
ly oipr dpi` ef mzceare ,`peye cbpndn lrtzd ilan swezd zilkza mzxnyn lr micnere
miepira zeltyd zilkza eid mixvna i"yp dpde .m`iavn z`xed t"r mibdpzn md ik ,dbyd
ik ,wfegd zilkza mzxnyn lr ecnre ,mdiyeale mpeyle mny epiy `l df mre ,mixne miyw
jxca exfer 'dc ,'d `avn `ed df avna dfk bdpznde ,mze` le`bl gihad d"awdy erci

.raha rahd on dlrnln

oey`x meioqip bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 'xt ,zen ixg` :yneg
.`rÎhq :mildz

.eklne epec`l ÎfpÎ . . . ziviv ztihrae :`ipz

.k"n mye ,yhiee`aeila e"kxz zpy wlzqp .v"vd w"k ly `lelid

.dpy dxyr mizy oa ezeida g"`ce dlbp aezkl ligzd v"vd :x"enf`` ixetqn

ipy meioqip cib"yz'd

ערבית. תפלת אחר חמ� בדיקת

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,zen ixg` :yneg
.erÎar :mildz

. . . k"`yn :`ipz.mirceil ÎfpÎ

.olaw axrae ungd z` el xeknl `l` ,dyxenl axd z` zeyrl `ly mibdep epiax ziaa

mb - wiqtn 'ide ,lld k"b xne`e ,gkep x"en`` 'id ,zevg xg` gqt axr dxenyd zit`a
.b"dke 'it` ,dyildl rbepda zexedl - wxt rvn`a

íåé
éùéîç
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

ar wxtn

er wxt cr



ני . . .mei meid

zaylecbd zay ,oqip aib"yz'd

היינו. עבדי� במנחה: אנשי�. וארבעה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,rxevn :yneg
.gqÎeq :mildz

.'ek gende Î112Î . . . opeazi mbe :`ipz

- i"pa ok e`xwpy - micar oia yxtdd .'d ze`av l`xyi ipa e`xwp mixvn z`ivi onfn
,zek`ln x`y dyer ,zeilbxn awep zebxc dnk dfae - eax zcear dyer car :`ed ze`ave
md `av .ytp zxiqn ly oipr df oi` la` ,ax lnre dribi dfa yie - zeheyt zek`ln dyer
,dtepz znglna ode dpbd znglna od ,ytp zxiqnae lnre dax dribia micaery micar
ly oipr dpi` ef mzceare ,`peye cbpndn lrtzd ilan swezd zilkza mzxnyn lr micnere
miepira zeltyd zilkza eid mixvna i"yp dpde .m`iavn z`xed t"r mibdpzn md ik ,dbyd
ik ,wfegd zilkza mzxnyn lr ecnre ,mdiyeale mpeyle mny epiy `l df mre ,mixne miyw
jxca exfer 'dc ,'d `avn `ed df avna dfk bdpznde ,mze` le`bl gihad d"awdy erci

.raha rahd on dlrnln

oey`x meioqip bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 'xt ,zen ixg` :yneg
.`rÎhq :mildz

.eklne epec`l ÎfpÎ . . . ziviv ztihrae :`ipz

.k"n mye ,yhiee`aeila e"kxz zpy wlzqp .v"vd w"k ly `lelid

.dpy dxyr mizy oa ezeida g"`ce dlbp aezkl ligzd v"vd :x"enf`` ixetqn

ipy meioqip cib"yz'd

ערבית. תפלת אחר חמ� בדיקת

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,zen ixg` :yneg
.erÎar :mildz

. . . k"`yn :`ipz.mirceil ÎfpÎ

.olaw axrae ungd z` el xeknl `l` ,dyxenl axd z` zeyrl `ly mibdep epiax ziaa

mb - wiqtn 'ide ,lld k"b xne`e ,gkep x"en`` 'id ,zevg xg` gqt axr dxenyd zit`a
.b"dke 'it` ,dyildl rbepda zexedl - wxt rvn`a

íåé
éùéîç
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

ar wxtn

er wxt cr



.נב . .mei meid

iyily mei,oqip ehהמצות דחג b"yz'dא

סאלאט וה� חריי� ה� � וחזרת בצירי.[חסה]למרור ההא � לחמא הא בעמידה. קידוש .

שבכור�. מרור על ג� מכווני� מרור אכילת בברכת

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,zen ixg` :yneg
.grÎfr :mildz

.l"pk odiyeale Î114Î . . . dpde :`ipz

.jix`n 'id ipya la` ,zevg iptl onewit`d lek`l icka xvwn x"en`` 'id oey`xd xcqa
.dcbdd xe`iaa jix`n 'ide ,zevg xg` cÎb drya exnebe h dry iptl ligzn

`zepnidnc `lkin :xn` owfd x"enc`["dpen`d lk`n"]`zeq`c `lkin ;oey`xd dlil -
["d`etxd lk`n"]hÎb xic wp`c ` hb`f xr q`ee ,dpen` ic hbpiixa d`etx ic f` .ipyd dlil -¨¨

orn fi` ,d`etx ic hbpiixa dpen` ic f` xra` .wp`xw oreerb j`c xr fi` ,d`etx oiin x`t¨¨
wp`xw hip dligzklixd `ed - "iz`etx lr 'd jl dcez" xne`y ,dpen`d z` (znxeb) d`ian d`etxd xy`k]

[mileg `l dligzkln - d`etxd z` d`ian dpen`dyk j` ;dleg did.

iriax mei,v"ndgc a ,oqip fhלעומר b"yz'dאחד

יו"ט. בכל כמו קשעהמ"ט דחהמ"צ ב ליל

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,zen ixg` :yneg
.atÎhr :mildz

.b"dke dz` Î116Î . . . mpn` j` :`ipz

"zeiyw xit obrxt xic `a lree ji` rh`h" dpzyp dn iptl xne` ,l"x ,a` el oi`y in mb
["zeiyew rax` jze` l`y` ,`a`"]:oefnd zkxaa l"v ,l"x ,m`e a` el oi`y in mby ,dfl zekenqe .

.'ek izxen in` 'ek ixen ia` z` jxai `ed ongxd

•

íåé
ïåùàø
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hr wxtn

at wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� ההלכה בראי חלומות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Ck' :íBìça Bì eøîà̈§©£¨

øNòî ìL' Bà ,'ïä éðBìt ìLå ,ïä éðBìt íB÷îáe ,[úåòîä] ïä Cëå§¨¥§¨§¦¥§¤§¦¥¤©£¥

ïéìòî àì ¯ úBîBìç éøác' :íéîëç eøîà . . íB÷na ïàöîe ,'ïä éðL¥¦¥§¨¨©¨¨§£¨¦¦§¥£Ÿ©£¦

.'ïéãéøBî àìå§Ÿ¦¦

"אחד הוא שחלו� למרות בה. יש חידוש דבר זו, הלכה

בנבואה" נז)משישי� הוכח(ברכות החלו� בו הנזכר במקרה ובפרט ,

לכ� ויש מבעליו. ממו� להוציא בכוחו אי� זאת בכל – כצודק

החלו�" "בעל אמירת מפתיע: סנהדרי�נימוק רש"י – חלומות" המראה ("שר

ממו�ל) להוציא מהימ� שאינו אחד, עד מדברי עדיפה ש�)אינה .(ר"�

שיש בחלו� לו נאמר א� הדי� מה להסתפק נית� זאת לאור

כבר זו כא� חלב. הינה זו שחתיכה כגו� מסוי�, בדבר ֵאיסור

באיסורי�" נאמ� אחד "עד נאמר לגביה והיתר, איסור של שאלה

ב) !(גיטי�

מספק לאסור יש איסור, לעני� כי הטועני� יש (העמקואכ�,

ט) כט, .שאלה

א� לחלו� חוששי� לא כי בבירור עולה הר"� מדברי ואול�,

בחלו� והראיה: הרמב"�, דעת ג� שזו מסתבר לאיסור. בנוגע

אסור אות� ה�", שני מעשר "של שהמעות נאמר כא� הנזכר

לירושלי�, מחו� dfלאכול melg lreחלומות "דברי כותב הוא

מורידי�". ולא מעלי� לא

אלו אי בהלכה מצינו האמור, למרות כי לציי� הראוי מ�

בחלו� שנידוהו מי לעני� וכמו בחלו�, התחשבו בה� עניני�

יב) ז, ת"ת בשבת(רמב"� חלו� תענית אודות וכ� רפח), או"ח .(שו"ע

[c ze` `xie ,dcng ilk t"r]

שני יו� שותפות לפירוק תביעה

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰øîàL ïéôzMä ïî ãçà¤¨¦©ª¨¦¤¨©

'äfä øòMa é÷ìç épnî äð÷ Bà ,Cëå Cëa E÷ìç éì øëî' . . Bøáçì©£¥§Ÿ¦¤§§§¨§¨§¥¦¤¦¤§¦©©©©¤

.òaúpä úà ïéôBëå ,Bnò ïécä ¯©¦¦§¦¤©¦§¨

לפתח האחד בדעת והנה, משות�. עסק מחזיקי� אנשי� שני

השותפות. את לפרק מעוניי� הוא כ� ולש� עצמאי, באופ� עסק

נית� הא� כנה. על השותפות את להשאיר מעדי� שרעהו אלא

השותפות? פירוק את בדי� לתבוע

הראשוני�: במחלוקת תלוי הדבר

לתבוע שנית� הקובעת שלפנינו, ההלכה כי הגורסי� יש

נאמרה לא – חלקי' את אתה קנה או חלק� לי 'מכור מהשות�

הבעלי�. ידי על אישי לשימוש המיועדי� בכלי, או בבית אלא

לו, נוח לא המשות� השימוש כי לטעו� האחד יכול זה באופ�

באמצעות מושלמת, שימוש אפשרות לתבוע כבעלי� וזכותו

השותפות. פירוק

בו המשותפת שהבעלות משות�, לעסק בנוגע הדבר הוא שונה

עבודה מנהל לידי למוסרו נית� אלא משות�, שימוש מחייבת אינה

חלוקה. לתבוע המחייבת טענה כל כא� אי� לכ� אי וכדומה.

לתבוע נית� זה במקרה שא� מהראשוני� חלק צידדו מנגד

זה. בעני� חילק שלא הרמב"�, ג� סבור כ� כנראה חלוקה.

מעוניי� הצדדי� אחד בו אופ� בכל כי נראה, הדבר בטע�

נגר� לא לשני ואילו לו, מועיל והדבר מאחר השותפות, בפירוק

סדו�", מידת על "כופי� הדי� נאמר דא בכגו� – מכ� הפסד כל

חסר". לא וזה נהנה ש"זה היות

[`p ,` wxt ,`xza-`aa zkqnl y"`x oiir]

שלישי יו� בחו"ל גם – הארץ" "יישוב

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰íìúLe ,åéúéæ øäð óèL̈©¨¨¥¨§¨¨

,Bì ïéòîBL ïéà ¯ 'ìèBð éðà éúéæ' :älä øîàå ,Bøáç äãN CBúa§§¥£¥§¨©©¨¥©£¦¥¥§¦

.ïîB÷îa eãîòé àlà ;õøàä áeMé íeMî¦¦¨¨¤¤¨©©§¦§¨

בחו��לאר�? זית עצי לעקור מותר הא�

הזית עצי שעקירת כתב שהרמב"� מהעובדה לכאורה,

"משו� הגמרא מלשו� ושינה האר�", יישוב "משו� אסורה

l`xyiיישוב ux`"(ק ג�(ב"מ חל האיסור כי להסיק יש –

אי� זה לשו� לשינוי כי מעיר כבר משנה' ה'כס� בר�, בחו"ל.

ישראל באר� נוהג זה שדי� נפסק ערו� בשולח� ואכ�, משמעות.

א)בלבד קסח, .(חו"מ

לדידו, כפשוט�. הרמב"� דברי את מקבל שמח' ה'אור א�

יישוב "משו� הלשו� שהכוונהux`dסתימת לפרט מבלי ,"

לאר�. בחו� ג� חל שהאיסור משמעותה – ישראל לאר�

שכני� הלכות שבהמש� מהעובדה זאת להוכיח (פי"ד)נית�

וב� הקרקע, על בית לבנות רוצה הקונה שא� הרמב"� אומר

האר�". יישוב "משו� זוכה הקונה – אותה לזרוע רוצה המצר

זית. עצי לעקירת באשר הוא כ� העול�, בכל נוהג זה שדי� כש�

בו. מצויי� שיהודי� במקו� רק אמורי� הדברי� זאת, ע�

יישוב "משו� הגמרא l`xyiדברי ux`לשלול אפוא נועדו "

ביהודי�. מיושבי� שאינ� בחו"ל מקומות

רביעי יו� משותף ברכוש בניה תוספת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰CBúa . . ïè÷ ílñ ãéîònä©©£¦ª¨¨¨§

éìò ïéà' :Bì ïéøîBà éøäL ,Bòðîì ìBëé Bðéà . . Y Bøáç øöçE £©£¥¥¨§¨§¤£¥§¦¥¨¤

.'Bìháî äzà ,äöøzL ïîæ ìk ;ãñôä¤§¥¨§©¤¦§¤©¨§©§

מעוניי� האחד כאשר סכסו� מתגלע שכני� שבי� הוא מצוי דבר

לעיתי� לכ�; מתנגד האחר ואילו משות�, ברכוש להשתמש

גרידא. עי� מצרות נובע הדבר פעמי� א� מוצדקות, מסיבות אומנ�

נקוט כלל הלוא הסכמתו? את לתת השכ� על לכפות נית� הא�

סדו�! מידת על כופי� – חסר לא וזה נהנה זה כאשר בידינו:



נג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� ההלכה בראי חלומות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Ck' :íBìça Bì eøîà̈§©£¨

øNòî ìL' Bà ,'ïä éðBìt ìLå ,ïä éðBìt íB÷îáe ,[úåòîä] ïä Cëå§¨¥§¨§¦¥§¤§¦¥¤©£¥

ïéìòî àì ¯ úBîBìç éøác' :íéîëç eøîà . . íB÷na ïàöîe ,'ïä éðL¥¦¥§¨¨©¨¨§£¨¦¦§¥£Ÿ©£¦

.'ïéãéøBî àìå§Ÿ¦¦

"אחד הוא שחלו� למרות בה. יש חידוש דבר זו, הלכה

בנבואה" נז)משישי� הוכח(ברכות החלו� בו הנזכר במקרה ובפרט ,

לכ� ויש מבעליו. ממו� להוציא בכוחו אי� זאת בכל – כצודק

החלו�" "בעל אמירת מפתיע: סנהדרי�נימוק רש"י – חלומות" המראה ("שר

ממו�ל) להוציא מהימ� שאינו אחד, עד מדברי עדיפה ש�)אינה .(ר"�

שיש בחלו� לו נאמר א� הדי� מה להסתפק נית� זאת לאור

כבר זו כא� חלב. הינה זו שחתיכה כגו� מסוי�, בדבר ֵאיסור

באיסורי�" נאמ� אחד "עד נאמר לגביה והיתר, איסור של שאלה

ב) !(גיטי�

מספק לאסור יש איסור, לעני� כי הטועני� יש (העמקואכ�,

ט) כט, .שאלה

א� לחלו� חוששי� לא כי בבירור עולה הר"� מדברי ואול�,

בחלו� והראיה: הרמב"�, דעת ג� שזו מסתבר לאיסור. בנוגע

אסור אות� ה�", שני מעשר "של שהמעות נאמר כא� הנזכר

לירושלי�, מחו� dfלאכול melg lreחלומות "דברי כותב הוא

מורידי�". ולא מעלי� לא

אלו אי בהלכה מצינו האמור, למרות כי לציי� הראוי מ�

בחלו� שנידוהו מי לעני� וכמו בחלו�, התחשבו בה� עניני�

יב) ז, ת"ת בשבת(רמב"� חלו� תענית אודות וכ� רפח), או"ח .(שו"ע

[c ze` `xie ,dcng ilk t"r]

שני יו� שותפות לפירוק תביעה

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰øîàL ïéôzMä ïî ãçà¤¨¦©ª¨¦¤¨©

'äfä øòMa é÷ìç épnî äð÷ Bà ,Cëå Cëa E÷ìç éì øëî' . . Bøáçì©£¥§Ÿ¦¤§§§¨§¨§¥¦¤¦¤§¦©©©©¤

.òaúpä úà ïéôBëå ,Bnò ïécä ¯©¦¦§¦¤©¦§¨

לפתח האחד בדעת והנה, משות�. עסק מחזיקי� אנשי� שני

השותפות. את לפרק מעוניי� הוא כ� ולש� עצמאי, באופ� עסק

נית� הא� כנה. על השותפות את להשאיר מעדי� שרעהו אלא

השותפות? פירוק את בדי� לתבוע

הראשוני�: במחלוקת תלוי הדבר

לתבוע שנית� הקובעת שלפנינו, ההלכה כי הגורסי� יש

נאמרה לא – חלקי' את אתה קנה או חלק� לי 'מכור מהשות�

הבעלי�. ידי על אישי לשימוש המיועדי� בכלי, או בבית אלא

לו, נוח לא המשות� השימוש כי לטעו� האחד יכול זה באופ�

באמצעות מושלמת, שימוש אפשרות לתבוע כבעלי� וזכותו

השותפות. פירוק

בו המשותפת שהבעלות משות�, לעסק בנוגע הדבר הוא שונה

עבודה מנהל לידי למוסרו נית� אלא משות�, שימוש מחייבת אינה

חלוקה. לתבוע המחייבת טענה כל כא� אי� לכ� אי וכדומה.

לתבוע נית� זה במקרה שא� מהראשוני� חלק צידדו מנגד

זה. בעני� חילק שלא הרמב"�, ג� סבור כ� כנראה חלוקה.

מעוניי� הצדדי� אחד בו אופ� בכל כי נראה, הדבר בטע�

נגר� לא לשני ואילו לו, מועיל והדבר מאחר השותפות, בפירוק

סדו�", מידת על "כופי� הדי� נאמר דא בכגו� – מכ� הפסד כל

חסר". לא וזה נהנה ש"זה היות

[`p ,` wxt ,`xza-`aa zkqnl y"`x oiir]

שלישי יו� בחו"ל גם – הארץ" "יישוב

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰íìúLe ,åéúéæ øäð óèL̈©¨¨¥¨§¨¨

,Bì ïéòîBL ïéà ¯ 'ìèBð éðà éúéæ' :älä øîàå ,Bøáç äãN CBúa§§¥£¥§¨©©¨¥©£¦¥¥§¦

.ïîB÷îa eãîòé àlà ;õøàä áeMé íeMî¦¦¨¨¤¤¨©©§¦§¨

בחו��לאר�? זית עצי לעקור מותר הא�

הזית עצי שעקירת כתב שהרמב"� מהעובדה לכאורה,

"משו� הגמרא מלשו� ושינה האר�", יישוב "משו� אסורה

l`xyiיישוב ux`"(ק ג�(ב"מ חל האיסור כי להסיק יש –

אי� זה לשו� לשינוי כי מעיר כבר משנה' ה'כס� בר�, בחו"ל.

ישראל באר� נוהג זה שדי� נפסק ערו� בשולח� ואכ�, משמעות.

א)בלבד קסח, .(חו"מ

לדידו, כפשוט�. הרמב"� דברי את מקבל שמח' ה'אור א�

יישוב "משו� הלשו� שהכוונהux`dסתימת לפרט מבלי ,"

לאר�. בחו� ג� חל שהאיסור משמעותה – ישראל לאר�

שכני� הלכות שבהמש� מהעובדה זאת להוכיח (פי"ד)נית�

וב� הקרקע, על בית לבנות רוצה הקונה שא� הרמב"� אומר

האר�". יישוב "משו� זוכה הקונה – אותה לזרוע רוצה המצר

זית. עצי לעקירת באשר הוא כ� העול�, בכל נוהג זה שדי� כש�

בו. מצויי� שיהודי� במקו� רק אמורי� הדברי� זאת, ע�

יישוב "משו� הגמרא l`xyiדברי ux`לשלול אפוא נועדו "

ביהודי�. מיושבי� שאינ� בחו"ל מקומות

רביעי יו� משותף ברכוש בניה תוספת

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰CBúa . . ïè÷ ílñ ãéîònä©©£¦ª¨¨¨§

éìò ïéà' :Bì ïéøîBà éøäL ,Bòðîì ìBëé Bðéà . . Y Bøáç øöçE £©£¥¥¨§¨§¤£¥§¦¥¨¤

.'Bìháî äzà ,äöøzL ïîæ ìk ;ãñôä¤§¥¨§©¤¦§¤©¨§©§

מעוניי� האחד כאשר סכסו� מתגלע שכני� שבי� הוא מצוי דבר

לעיתי� לכ�; מתנגד האחר ואילו משות�, ברכוש להשתמש

גרידא. עי� מצרות נובע הדבר פעמי� א� מוצדקות, מסיבות אומנ�

נקוט כלל הלוא הסכמתו? את לתת השכ� על לכפות נית� הא�

סדו�! מידת על כופי� – חסר לא וזה נהנה זה כאשר בידינו:



v"ndqeנד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

די� את כא� ג� להחיל יש כי נוקט נראה, כ� הרמב"�,

בתו� סול� שהמעמיד הנזכרת בהלכה פוסק שהוא כפי הכפיה.

זמ� כל לו: אומרי� כי למנעו, יכול הלה אי� – חברו חצר

מאומה שתפסיד בלי נהנה וחבר� תטלנו, !(מ"מ)שתרצה,

סדו�" מדת על "כופי� די� כי עולה ה'טור' מדברי ואול�,

לחייבו נית� וכי אד�. של הפרטי לרכושו ביחס נאמר לא

פנוי?! חדר לו שיש בגלל בביתו לדור אנשי� שיכניס

לבנות מעוניי� ראוב� כאשר רק נאמר הכפיה די� לדעתו,

ely exivgaאת יחסו� הדבר כי בטענה בעדו מעכב ושמעו� ,

פתיחת עבור לשל� מוכ� ראוב� מאיד�, לביתו. האוויר כיווני

נפסד ייצא לא שהלה כדי שמעו�, בבית אחר בקיר חלונות

מאחר להסכי�, שמעו� על כופי� זה, כגו� במקרה צורה. בשו�

רשותו. בתו� נעשה לא והשימוש

[hz ,n"eg m"cyxdn z"ey]

חמישי יו� הרוח נזקי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰äéeönä çeøä äëéìBä íà¦¦¨¨©©§¨

lî øeèt äæ éøä ,ïäa ä÷éfäå øôòä úàå õnä úàçeøäL ;ílL ¤©Ÿ§¤¤¨¨§¦¦¨¨¤£¥¤¨¦§©¥¤¨©

.Bîöò ÷éfnä çkî àa äæ ÷æð ïéàå ,BúBà äòiñL àéä¦¤¦§¨§¥¤¤¤¨¦Ÿ©©©¦©§

הרחקה באמצעי נקט שלא גור� בבעל עוסקת ההלכה

העיפה אכ� והרוח החוצה, יעופו לא והעפר שהמו� להבטיח

כי פטור שהלה הרמב"� קובע לשכני�. נזק שגר� מה אות�,

שסיי הוא "הרוח שהרי ("גרמא"), עקי� גור� רק אותו".היה ע

ממו� נזקי בהלכות לדבריו בסתירה עומדת זו (פי"דקביעה

חייב,ה"ז) – ללבות הוסיפה הרוח וג� דליקה, ליבה אד� א� :

גר�". הוא "שהרי

המקרי�: בי� להבדיל שיש מבריסק הגר"ח מסביר

ומתייחסי� האד�, פעולת מכוח באי� האש dyrnlנזקי

eici" בבחינת ,mc`ההלכה מחדשת ידיו למעשה בנוגע המזיק".

שסייע. – הרוח כמו – נוס� גור� היה א� ג� לחייבו יש כי

כ" מוגדר זאת, לעומת שלנו, שלoennהמקרה חלקו המזיק".

נוצר לא הנזק א� ממונו, את הרחיק שלא בכ� רק היה האד�

האד� – המו� את שהעיפה היא והרוח היות ידיו. ממעשה

את שהפ� זה הוא חיצוני וגור� במידה לחייבו אי� כי פטור,

ל"מזיק". ממונו

[zekix`a y"r .ield miig epiax iyecig]

שישי יו� קובעת השכן זכות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰,eäãN økîì äöBøä̈¤¦§Ÿ¨¥

..ïéc úéáì epnî çwì äöBø àeäL äæå BlL øönä ïa àéáäå§¥¦¤©¤¤¤§¤¤¤¦©¦¤§¥¦

השכ� בו – המצר' 'ב� די� של מהותו על לעמוד בבואנו

בדבר: גישות שתי מוצאי� אנו – חיצוני לקונה קוד�

שהנכס לאחר רק ממונית. זכות שו� אי� שלשכ� לומר אפשר

הדי� בית פוני� בצורהgewllנקנה, נהג ות�zixqenבאומר�:

לשכ�! הנכס את

כי לפרש, ג� נית� זכותokylא� הנכס,zipennיש בגו�

ועוד: זאת לקנותו. והראשוני הטבעי המועמד הוא ומלכתחילה

שהיא הרי המכירה, לפני הרבה מתחילה זכותו זה שלפי היות

בעלות את א� במעט .xkendמחלישה

והרמב"�: רש"י בי� מחלוקת שזו מתברר

אל רש"י פונה המצר, ב� די� את :gewldשלealבהסבירו

אחר, במקו� קרקעות שתמצא כל�כ�, נחסר אתה שאי "דבר

חלוקי�" נכסיו להיות המצר ב� על תטריח קח)ולא כלומר:(ב"מ .

גרידא. הלקוח מצד מוסרית הנהגה זו

מלכתחילה: השכ� זכות את בעיקר מדגיש הרמב"� ואול�

הוא, אחד והמכר הואיל חכמי�, dpwiy"אמרו `ed xyie aeh

xvnd oa df mewn"(ה"ה פי"ב, .(לעיל

כיצד בתארו כא�, דבריו יובנו זו ע�xkendברוח מתדיי�

והשכ�, הקונה בי� פנימי סכסו� זה ולכאורה, והשכ�. הקונה

כלשהי זכות יש לשכ� שכאמור, אלא לסיפור? המוכר נכנס ואי�

המוכר. ביד בהיותו עוד הנכס בגו�

[55 cenr ,hi jxk ,zegiy ihewl]

שבת�קודש הצעירים השלוחים

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÁÈÏ˘ ˙ÂÎÏ‰,úòc ïa BðéàL éî ìáà£¨¦¤¥¤©©

.ïéçeìL ïéNòð ïðéà ¯ ïè÷å äèBL Løç àeäå§¥¥¤§¨¨¥¨©£¦§¦

בגמרא זו הלכה כג)ממקור כי(גיטי� שליח נעשה אינו שילד

איגר עקיבא רבי דייק – דעה ב� לא(ש�)אינו בו שבמקו�

ילד ג� בשליחות, דעת הדברי�נדרשת שליח. להעשות יכול

לכלל יב)תואמי� כ�,(חולי� וא� כוונה, ואי� מעשה יש שלקט�

את לייחס נית� בלבד, מעשה אלא כוונה צריכי� שאינ� בדברי�

המשלח. אל הקט� מעשי

הזק� שאדמו"ר ג)אלא א, ויקרא אחר.(לקו"ת פשט מסביר

שהוא מפני נובעת שליח בתור ילד למנות אפשר שאי העובדה

אד� של כ"שלוחו לשמש יכול שאינו כ� המשלח, כמו אינו

ezenk."

שעשייתו לומר מקו� היה השליחות למעשה בנוגע כלומר:

הריהו "כמותו", הוא שאי� כיו� אבל המשלח; כמעשה תחשב

שליחxcbnמופקע ש� עליו שיחול אפשרי ובלתי השליחות,

דעת צרי� לא בה� לענייני� 116)ג� ע' לג, לקו"ש .(ע"פ

הקט� של מעשיו התורה במצוות כי שא� ראשוני� כתבו וכ�

מקו� מכל – עליו ומשגיח עומד גדול אד� בו במקרה מועילי�

נדרשת בה� לעניני� שליח, בתור יועילו לא מעשיו אז ג�

גט כתיבת כמו לג)שליחות, סי' אדה"ז שו"ת .(וראה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ניס�) (ט"ו ראשו� יו� ולמה מה – עיסקא היתר

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰,íéîëç eðwz¦§£¨¦

úøBúa úBònä éöç äéäé ¯ ïäa ÷qòúäì Bøáçì úBòî ïúBpä ìkL¤¨©¥¨©£¥§¦§©¥¨¤¦§¤£¦©¨§©

,ñðàa ãáàL ét ìò óà Búeéøçàa áiç ÷qòúnä éøäå ,äàåìä©§¨¨©£¥©¦§©¥©¨§©£¨©©¦¤¨©§Ÿ¤

ì úBònä ìòa úeéøçàa àeä éøäå ,ïBãwt úøBúa øçàä éöçäå.ílL §©¥¦¨©¥§©¦¨©£¥§©£¨©©©¨§©¥

בו שיעשה כדי חברו, ביד כס� המשקיע באד� מדובר

דבר הלוואתו, תמורת מרוויח שהמשקיע יוצא כ� עסקי�.

את לחלק חכמי� תיקנו זאת למנוע כדי כריבית. המוגדר

יוגדר האחר וחציו הלוואה, יהא מכס� חצי – לשניי� ההשקעה

הפיקדו�. בכספי חלקו כפי ורק א� מרוויח והמשקיע כפיקדו�,

הכס� – בזמננו הנהוג עיסקא" "היתר מבוסס עליו היסוד זה

הפיקדו� ורווחי פיקדו�, ומחציתו הלוואה שמחציתו כ� מושקע

למשקיע. מועברי� בלבד

מוסי� למנהלבהמש� לתת המשקיע על כי הרמב"�

נראה כ�, לא שא� הפיקדו�. בחלק טירחתו על שכר ההשקעות

להלוואה כתמורה באה הפיקדו� בחלק לטרוח שהסכמתו

רבית'. 'אבק וזה שקיבל,

(המלוה) המשקיע – בהפסדי� חלוקה נדרשת לכ� בנוס�

ההשקעות מנהל שהרי כפיקדו�, שנית� החצי הפסד את סופג

הפסד את סופג (הלווה) ההשקעות ומנהל חנ�; שומר אלא אינו

ההלוואה את להחזיר חייב הלווה שהרי בהלוואה, שנית� החצי

מקרה. בכל

מחצית לגבי בכספו בטוח אינו המשקיע זו שבדר� היות

הפוסקי� הציעו – רווחי� תניב שהעיסקה ביטחו� לו ואי� הקר�,

ובהתא� הקר�, מלוא את לקבל המשקיע יוכל בה� דרכי� כמה

עיסקא. היתר של שונות נוסחאות תוקנו לכ�

[cpx cenr ziaix zxez t"r]

ניס�) (ט"ז שני יו� הבא עולם גם הזה, עולם גם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöéa ïúBpä©¥¥¦

,íéçBøôàä eàöiL ãò ïäéìò ïéìBâðøzä áéLBäì ïéìBâðøz ìòáì§©©©§§¦§¦©©§§¦£¥¤©¤¥§¨¤§¦

éøö Y ïäéðéa çåøä äéäéå ,ïéìBâðøzä ìòa ïúBà ìcâéåBì úBìòäì C ¦©¥¨©©©©§§¦§¦§¤¨¤©¥¥¤¨¦§©£

.íBé ìëa . . BðBæîe Bìîò øëN§©£¨§§¨

כפי המשכורת, בעניני העובד כלפי המעביד של חובותיו

לשכר ביחס א� מסוימת במידה משליכי� להלכה, שנפסק

חז"ל כמאמר מצוותיו. קיו� על ישראל, בני לנו, נות� שהקב"ה

לעשות". לישראל אומר עושה, (הקב"ה) שהוא "מה

מצוה. שכר של סוגי� שני אנו מוצאי� התורניי� במקורות

בספרי בהרחבה המתואר דבר הבא, בעול� שכר האחד,

בחוקותי "א� הכתוב כדברי הזה, בעול� שכר השני, הנביאי�;

בעית�". גשמיכ� ונתתי . . תלכו

ויחידה אחת משכורת לפועל לתת מחויב מעביד כלל, בדר�

שכר סוגי שני מהקב"ה לקבל זוכי� אנו מה מפני עבודתו. בתו�

הבא? בעול� וה� הזה בעול� ה� –

לבעל ביצי� נת� אד� שלנו. בהלכה מצויה לכ� התשובה

ובתמורה שיבקעו, האפרוחי� את שיגדל כדי תרנגולי�, לול

הרווח חלוקת שמלבד הרמב"� מחדש ביניה�. הרווח יחולק

ושכר מזו� ג� הלול לבעל לתת צרי� הביצי� בעל הסופי,

עבודתו. על יומיומי

לנו נת� הוא עלינו. הטיל שהקב"ה לעבודה תוא� זה מקרה

בו, החבויה האלוקות את נגלה שבמעשינו כדי הזה העול� את

שיהא אלוקות בגילוי – העתידי ברווח שותפי� נהי' ובתמורה

מחיה ותנאי שוט� שכר ג� מקבלי� אנו במקביל, הבא. בעול�

הזה. בעול� העבודה, מש� כל נאותי�
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ניס�) (ט"ו ראשו� יו� ולמה מה – עיסקא היתר

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰,íéîëç eðwz¦§£¨¦

úøBúa úBònä éöç äéäé ¯ ïäa ÷qòúäì Bøáçì úBòî ïúBpä ìkL¤¨©¥¨©£¥§¦§©¥¨¤¦§¤£¦©¨§©

,ñðàa ãáàL ét ìò óà Búeéøçàa áiç ÷qòúnä éøäå ,äàåìä©§¨¨©£¥©¦§©¥©¨§©£¨©©¦¤¨©§Ÿ¤

ì úBònä ìòa úeéøçàa àeä éøäå ,ïBãwt úøBúa øçàä éöçäå.ílL §©¥¦¨©¥§©¦¨©£¥§©£¨©©©¨§©¥

בו שיעשה כדי חברו, ביד כס� המשקיע באד� מדובר

דבר הלוואתו, תמורת מרוויח שהמשקיע יוצא כ� עסקי�.

את לחלק חכמי� תיקנו זאת למנוע כדי כריבית. המוגדר

יוגדר האחר וחציו הלוואה, יהא מכס� חצי – לשניי� ההשקעה

הפיקדו�. בכספי חלקו כפי ורק א� מרוויח והמשקיע כפיקדו�,

הכס� – בזמננו הנהוג עיסקא" "היתר מבוסס עליו היסוד זה

הפיקדו� ורווחי פיקדו�, ומחציתו הלוואה שמחציתו כ� מושקע

למשקיע. מועברי� בלבד

מוסי� למנהלבהמש� לתת המשקיע על כי הרמב"�

נראה כ�, לא שא� הפיקדו�. בחלק טירחתו על שכר ההשקעות

להלוואה כתמורה באה הפיקדו� בחלק לטרוח שהסכמתו

רבית'. 'אבק וזה שקיבל,

(המלוה) המשקיע – בהפסדי� חלוקה נדרשת לכ� בנוס�

ההשקעות מנהל שהרי כפיקדו�, שנית� החצי הפסד את סופג

הפסד את סופג (הלווה) ההשקעות ומנהל חנ�; שומר אלא אינו

ההלוואה את להחזיר חייב הלווה שהרי בהלוואה, שנית� החצי

מקרה. בכל

מחצית לגבי בכספו בטוח אינו המשקיע זו שבדר� היות

הפוסקי� הציעו – רווחי� תניב שהעיסקה ביטחו� לו ואי� הקר�,

ובהתא� הקר�, מלוא את לקבל המשקיע יוכל בה� דרכי� כמה

עיסקא. היתר של שונות נוסחאות תוקנו לכ�

[cpx cenr ziaix zxez t"r]

ניס�) (ט"ז שני יו� הבא עולם גם הזה, עולם גם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰íéöéa ïúBpä©¥¥¦

,íéçBøôàä eàöiL ãò ïäéìò ïéìBâðøzä áéLBäì ïéìBâðøz ìòáì§©©©§§¦§¦©©§§¦£¥¤©¤¥§¨¤§¦

éøö Y ïäéðéa çåøä äéäéå ,ïéìBâðøzä ìòa ïúBà ìcâéåBì úBìòäì C ¦©¥¨©©©©§§¦§¦§¤¨¤©¥¥¤¨¦§©£

.íBé ìëa . . BðBæîe Bìîò øëN§©£¨§§¨

כפי המשכורת, בעניני העובד כלפי המעביד של חובותיו

לשכר ביחס א� מסוימת במידה משליכי� להלכה, שנפסק

חז"ל כמאמר מצוותיו. קיו� על ישראל, בני לנו, נות� שהקב"ה

לעשות". לישראל אומר עושה, (הקב"ה) שהוא "מה

מצוה. שכר של סוגי� שני אנו מוצאי� התורניי� במקורות

בספרי בהרחבה המתואר דבר הבא, בעול� שכר האחד,

בחוקותי "א� הכתוב כדברי הזה, בעול� שכר השני, הנביאי�;

בעית�". גשמיכ� ונתתי . . תלכו

ויחידה אחת משכורת לפועל לתת מחויב מעביד כלל, בדר�

שכר סוגי שני מהקב"ה לקבל זוכי� אנו מה מפני עבודתו. בתו�

הבא? בעול� וה� הזה בעול� ה� –

לבעל ביצי� נת� אד� שלנו. בהלכה מצויה לכ� התשובה

ובתמורה שיבקעו, האפרוחי� את שיגדל כדי תרנגולי�, לול

הרווח חלוקת שמלבד הרמב"� מחדש ביניה�. הרווח יחולק

ושכר מזו� ג� הלול לבעל לתת צרי� הביצי� בעל הסופי,

עבודתו. על יומיומי

לנו נת� הוא עלינו. הטיל שהקב"ה לעבודה תוא� זה מקרה

בו, החבויה האלוקות את נגלה שבמעשינו כדי הזה העול� את

שיהא אלוקות בגילוי – העתידי ברווח שותפי� נהי' ובתמורה

מחיה ותנאי שוט� שכר ג� מקבלי� אנו במקביל, הבא. בעול�

הזה. בעול� העבודה, מש� כל נאותי�
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נו

'g - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd oqip f"h

ראשו� יו�

י ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

י�נ�‡. � ומת לפל�ני', מנה '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�כיב
ה�; וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי מיתה; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָלאחר

קב�ר ל� ��� מנה על ��א ח���י� במקו�ואי� [טמו� ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
א�מר.כלשהו] ֵה�א

לי·. ��� ה��ד�� א� 'הלואה �אמר: מרע �כיב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
צרי� ואינ� ק�מי�, �בריו � לפל�ני' א�ת� �נ� �ל�ני, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ�יד
לפל�ני', �ל�ני �טר '�נ� אמר: א� וכ� �ל���. ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָלמעמד
��א �י על א� �מסר, �תב �כא�� ��טר, ��� �מה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזכה
���� זה, �טר למחל יכ�ל ה��ר� ואי� ה�טר; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ��
ח�ב �טר ה��ת� א� ה��כר מה �מ�ני מרע. �כיב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָ�מ�נת
�טר ��ת� מרע ��כיב מח�ל, �מחל�, ה��ר� וחזר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחבר�
���טר, הראיה ��ני� מ�ני למחל? יכ�ל ה��ר� אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹח�ב,
מ� ה�א ��� ה�טר זה עדי� ה��ר�, לפיכ�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�בריה�.
�היא �י על א� � מרע �כיב �מ�נת �מ�חל�; ְְְֲִִִֶַַַַַַָה��רה
ממ�� קנה �כא�� ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְִִִֵֶֶָָָָָָמ�בריה�,
�� ל��ר� נ�אר ולא ליד�, וה�יע ה��רה, מ� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ���טר

מ�חל. אינ� �לפיכ� ְְִִֵֵָָקני�,

אמר‚. א� � �ידי' לפל�ני 'מנה �אמר: מרע ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ�כיב
אמר לא ��א נ�תני�, אי� '�נ�', אמר לא נ�תני�; ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹ'�נ�',
י�ר�יו על יאמר� ��א �די א�א �ידי', לפל�ני י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ'מנה

ממ��. לה� ���ֵֶֶָָ

.„�� היה ולא ה�דאה, �ר� זה �בר אמר א� ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹלפיכ�,
'�נ�'. אמר ��א �י על א� נ�תני�, � ערמה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹח��

�בה‰. ���ה מע�ת �הטמי� אביה� את רא� ,�� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ���צא
א� � ה�' �ני מע�ר '�ל ה�', �ל�ני '�ל ואמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מג�ל,
לא �מערי�, א� ק�מי�; �בריו הרי לה�, �בריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�מ�סר

�ל��. ְַָאמר

.Â�אביכ את ראיתי 'אני לה�: ואמר אחד �א א� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכ�
ה�, �ל�ני �ל ואמר �מג�ל, �בה ���ה מע�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הטמי�
�ל��; אמר לא ��ית, טמ�ני� הי� א� � ה�' �ני מע�ר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל
ל�ל�, יכ�ל �א�� �ל �בר: �ל �לל� ק�מי�. �בריו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ��דה,

�ל��. אמר לא לאו, וא� ק�מי�; ְְְִִַַָָָָָֹ�בריו

.Êידע ולא אביו, ל� �ה�יח מע�ת על מצטער �היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
�במק�� ה�, וכ� ��' �חל��: ל� ואמר� הח�יא�, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָהיכ�
�מצא� ה�', �ני מע�ר '�ל א� ה�', �ל�ני ו�ל ה�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ל�ני
מע�ה, היה זה � ל� ��אמר וכ�ני� ל�, ��אמר ְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��ק��
מ�רידי�'. ולא מעלי� לא � חל�מ�ת '�ברי חכמי�: ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָֹֹואמר�

.Á�ואמר מנה, �יד� לפל�ני ��� �ה�דה מרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ�כיב
נאמני�, � �רע�יו' אבינ�: לנ� ואמר 'חזר ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָית�מי�:

ה�ת. �ב�עת זה על ְְְִִֵֶֶַַָונ��עי�

.Ë:א�א לנ� ואמר 'חזר ית�מי�: ואמר� '�נ�', ְְְְְִַַַַָָָָָָאמר
נאמני�. אי� � ְְֱִִֵֶַָ�רע�יו'

.È�אי � 'נתננ�' ית�מי�: ואמר� �ידי', לפל�ני 'מנה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאמר:
ל��?. �ח�בי� ידע� �מ�י� '�נ�', אמר לא �הרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמני�;

.‡È,�נאמני � 'נת��' ית�מי�: ואמר� '�נ�', ְְְְֱִִֶַַָָָָאמר:
��תנ�. ה�ת ְְְִִֵֶֶָָונ��עי�

.·È�ז מנה 'ה�ל� ל�: ואמר לאחד מנה ��ת� מרע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�כיב
ל� ��ת� ��עה היה ק�� א� � ��ת �מצא� הל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפל�ני',
�כיב ��ברי ל�; �����ח� מי לי�ר�י י�תנ� מרע, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָה�כיב
יחזר� ק��, היה לא וא� ה�. וכמס�רי� �כת�בי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמרע,

למת. קני� �אי� המ��ח; ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָלי�ר�י

.‚È�ל�� לפל�ני, ז�ז מאתי� '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ�כיב
א�מרי�: אי� � לפל�ני' ז�ז מא�ת ואר�ע לפל�ני, ז�ז ְְְְְִִִִִֵֵֵַַמא�ת
מא�ת ��ע ה�יח לא א� לפיכ�, זכה'. ��טר ה��ד� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ'�ל
�טר עליו יצא וא� לה�. ��תב מה לפי ה�מצא ח�לקי� �ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ל�. ��ת� מה �פי ואחד אחד מ�ל מ���, ��בה � ְְִִֶֶֶַַָָָָָ�ִֶח�ב
ה�אתי� �על � וחמ�י� מא�ת אר�ע הח�ב היה ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ�יצד?
�בעל וחמ�י�, מאה מא�ת ה�ל� �בעל מאה, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹנ�ת�

מאתי�. נ�ת� מא�ת ְִֵֵַַַָָהאר�ע

.„È�ל� ואחריו לפל�ני, ז�ז מאתי� '�נ� אמר: א� ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹאבל
ה��ד� �ל � לפל�ני' מא�ת אר�ע ואחריו לפל�ני, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמא�ת
מ� ��בה ח�ב, �טר עליו יצא א� לפיכ�, זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ��טר
פניו. מ��פני ��בה ל�, אי� מ��פניו; ��בה ל�, אי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאחר��;

.ÂËל�ני� 'יאכל זה', �בית �ל�ני 'יד�ר �אמר: מרע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ�כיב
��� �בר לה� הקנה ��א �ל��; אמר לא � זה' �קל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�ר�ת
�ד��ר ה� הרי �ה�, וכ��צא והאכילה �ה�ירה מ��, ��ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
�די לפל�ני זה �ית '�נ� אמר: א� אבל נקני�. �אינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�כ�נה
�די לפל�ני זה �קל '�נ� א�: �ל�ני', זמ� עד �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ��ד�ר
ה��� לה� הקנה �הרי ק�מי�; �בריו � �ר�תיו' ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אכל
�זה. ���צא �ל וכ� מ��. �� ��� �בר וה��� ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�ר�ת,

יא ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

ה�נ�ת‡. אי� לבני', א�� 'נכסי� �אמר: מרע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�כיב
א� � ה�� �ב� �� א� אחת, �בת אחד �� ל� היה ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�כלל.
א�א נ�תני� אי� ר�י�, ל��� �ה�א 'לבני', �אמר �י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל

'�ני�'. נקרא האחד �ה�� ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנ�;

אחד·. �בא ומת, לט�ב�ה', 'נכסי �אמר: מרע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�כיב
�מ� החזק וא� נ�טל�. � ה�א' 'אני ואמר: ט�ב�ה, ְְַ�ְְְְֲִִִֶַָָָ��מ�

�ס מרע �כיב היה וא� נ�טל�; אינ� ט�ב�ה', [רגיל]'רב ְְְְִִִֵַַַָָָָ
נ�טל�. � ��מ� א�ת� וק�רא ,��ְְְִֵָ

'ט�ב�ה'‚. �מ� מחזק מה� אחד וכל לת�ע, �ני� ְְִָָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�א�
ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, �למיד מה� אחד היה א� �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ה�א � קר�ב א� �כ� �ה� והיה חכמי�, �למיד �ה� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאי�
�ניה� ק�ד�. ה�כ� קר�ב, ואחד �כ� אחד היה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָק�ד�;
חכמי�, �למידי �ניה� א� �כני� �ניה� א� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָקר�בי�
�על נ�טה ��ע�� מי �ל לה�: ��ראה �מ� ה��ני� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיע��

ר�י�. הי� א� וכ� ל�. נ�תני� אמר, ְְִִִֵֶַַָָזה

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„� �פל�ני' �פל�ני לפל�ני 'נכסי �אמר: מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָ�כיב
מאה. ה� אפ�� ��וה, ְְֲִִֵֵֶָָח�לקי�

�ניו‰. וכל מחצה, נ�טל �ל�ני � �לבני' לפל�ני 'נכסי ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר:
�לבני�', לי� 'נכסי לא���: �אמר �אחד �מע�ה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצה.
מחצה'. ה�ני� וכל מחצה, היא '��ל חכמי�: ְְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר�

.Âפל�ני �ני נ�טלי� � פל�ני' �בני �פל�ני 'לפל�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָאמר:
מחצה. הרא��ני� וה�ני� ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,

.Ê.מחצה י�ל � �נכסי' �ל�ני 'יחלק �אמר: מרע ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�כיב
וי� ע�ר; מ��ה אחד י�ל � �נכסי' לפל�ני חלק ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ'�נ�

ה�כסי�. רביע �י�ל �ה�רה ְְִִִִֶֶַַָָֹמי

.Á��� ה�י� �ב�ר לפל�ני חלק '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�כיב
� �חבית' חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. רביע י�ל � ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלי'
ל�דרה' חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. �מי� וי�ל מעט, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהרי
חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. מ� ע�ר מ�ני� חלק נ�טל �ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

קט�]ל�פיח' שתיה ה�י�[כד מ� ע�ר מ��ה חלק נ�טל � ִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
נת���. מ�עט ��חלק �ע�� ��ה �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ����ר,

.Ë.אחר לדי� הא�� ה�ע�רי� מ� ��מרי� ְְְִִִִִֵֵֵַַָואי�

.È� ה�ני�' מ� �אחד א��י '��ל �אמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹ�כיב
� ה��אה אחר �ני� ל� נ�לד� וא� מ�ניו; �אחד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָנ�טלת
ע� חלק ונ�טלת ה��אה, ��עת �הי� א�� ע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרפי�
�לאחר ה��אה, ��עת בני� �ל�ה ל� הי� �יצד? .����ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
החמ�ה, מ� �אחד חלק נ�טלת � �ני� ל� נ�לד� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמ��

ה�מ��. �ל �ת�ת ְֶַָָ�ה�א

.‡Èעת�� ל� �הי� �נכסי� א�א ע�ה� נ�טלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינ�
�ה� ל� אי� � ה��אה אחר ל� ��א� נכסי� אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה��אה,

�ר��ת�. �אינ� �בר מקנה אד� �אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחלק;

.·Èנ�טל � לפל�ני' ��י 'מ�לטלי� �אמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ�כיב
אמר: �ה�; וכ��צא ��ע�רי� ח�י� לא אבל ת�מי��, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�לי

ה�ל. נ�טל � ��י' מ�לטלי� ְְִִִֵֶַַָֹ'�ל

.‚Èה�ח��נה רחי� לא אבל ה��לטלי�; �כלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדי�
�אר�. מח�רת היא �הרי ,�� ֶֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶַָוכ��צא

.„Èה�ח��נה הרחי� א� נ�טל � ה��לטל' '�ל ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאמר:
.�� ְֵַָוכ��צא

.ÂËל� נ�טל � לפל�ני' 'נכסי �אמר: מרע ְְְְִִִֵֶַַַָָָ�כיב
וה�המה והעבדי� וה�גדי� ה�רקע�ת, וכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה��לטלי�
נכסי�. �כלל ה�ל ספרי�; �אר ע� וה�פ�י� ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוהע�פ�ת,
א� נכסי� �כלל ה�א א� ספק �� י� ��רה, ספר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָאבל

מ�ד�. מ�ציאי� אי� �פ��, א� לפיכ� ְְִִִִִֵֵָָָאינ�;

.ÊËני� לפל�ני ז�ז מאתי� '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָ�כיב
�כ�רת�. ונ�טל נ�טל�, � ל�' �רא�י ְְְְִֵָָָָבכ�רי

.ÊÈחלק רצה העלי�נה: על יד� � '�בכ�רת�' ְְִֵֶֶַַָָָָָָָאמר:
נ�טל. ז�ז, מאתי� רצה נ�טל; ְִֵֵַָָָָ�כ�רה,

.ÁÈרא�י� א��י לפל�נית ז�ז מאתי� '�נ� אמר: א� ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכ�
� '�כת�ת�' אמר: וא� �ת�ת�. ונ�טלת נ�טל��, � ָָ�ְְִִַָָָ�ְְְֶֶַָָל�'

העלי�נה. על ְֶַָָָָיד�

.ËÈ'�ל �רא�י ח�בי �על לפל�ני ז�ז מאתי� '�נ� ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
ח�ב�. א�א ל� אי� � '�ח�ב�' אמר: ח�ב�. ונ�טל נ�טל�, �ְְְֵֵֶַָָָ

.Îוי�א לפל�ני, ז�ז מא�ת אר�ע '�נ� �אמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�כיב

מה� איזה �ל מ�נ�ת, ��י ל� ��ת� �מי זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��י'
י�א ולא ה�ע�ת, ל�ח רצה א� לפיכ�, י�ח; � ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ��רצה
מא�ת אר�ע ל� �תנ� ��י 'י�ח אמר: א� אבל י�ח. � ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָה�ת
ה�ת. ���ח עד ��ע�ת יז�ה ולא �נאי, זה הרי � ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹז�ז'

.‡Îלפל�נית ז�ז מא�ת אר�ע '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָ�כיב
העיר אנ�י �ר� א� � 'לכת�ת�' א� �כת�ת�', ְִִֵֶֶַָָָ�ְִָָ�ְִִִ��י
� �מאתי� מנה �וה ולכ�ב ה�ד�ניא, ���מת ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלה�סי�
מא�ת 'אר�ע אמר לא �הרי מאתי�; א�א נ�טלת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינ�
��היה מה ל� '�נ� �ל�מר: 'בכת�ת�'; א�א סת�, ְְְִֶֶַַָָָ�ְְִֶָָז�ז'

ז�ז'. מא�ת אר�ע �כת�ת� ְֵַַָָ�ְִָ��מת�

.·Î�וכ וכ� �גדי�, וכ� �� לב�י נד�ניא '�נ� ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָאמר:
ל�ת�מי�, הרוח � �� אחר וה�לי� ה�גדי� וזל� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�לי�',
מא�ת אר�ע '�נ� אמר: א� וכ� ה��ל. ��ער ל� ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָונ�תני�
ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � ה�י� וה�קר לב�י', ה�י� �מי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָז�ז
י�צא �היה �אחד מע�ה �לבד. ז�ז מא�ת אר�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָל�

לגרדו�]�ק�לר ז�ז[הובל מא�ת אר�ע לפל�ני '�נ� ואמר: , ְְְְְִִֵַַַָָ
ז�ז מא�ת אר�ע 'י�ל חכמי�: ואמר� �ל�ני', מק�� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹמ�י�
מ�קל ה�י� מ� ל� ל�� זה נת��� ��א ה�י�, א�ת� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹמ�מי
�יי�, ��חד� וזה לדמי�; א�א נת��� ולא ז�ז, מא�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאר�ע
לב�י' 'ה�קל �אמר: �אחד מע�ה ו��ב �ח�'. את ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלי��ת
ה�ני '��ל חכמי�: ואמר� �קל; חציי �ני וה�יח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹומת,
�אחד מע�ה ו��ב �קל'. ��רא וה� נת���, ��זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָחציי�,
ה�ית ונמצא ��י�', מאה ה�חזיק �ית לפל�ני '�נ� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�אמר:
חכמי�: ואמר� וע�רי�, מאה מחזיק המצ�ה לזה ���ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
��ל היתה; לזה ���נת� מראי� �ה�ברי� זה; �בית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'זכה
א��. �דברי� ���צא �ל וכ� נ�ת�'. יפה �עי� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹה��ת�,

.‚Î�א ��ת', �כל �קל לבני '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ�כיב
מס�יק �אי� ונמצא �קל', א�א לה� ��נ� 'אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אמר:
��א צר��; �ל לה� נ�תני� � ��ת �כל סלע א�א ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלה�
ירויח� ��א א�ת�, לזרז א�א �ניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנת���

ההוצאות]�ה�צאה את מ�י.[יגדילו יתר ִֵַַָָָ

.„Î�ס�פדי אי� יס�ד�ה�', 'אל ואמר: ���ה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ�כיב
על ��ח�ס ל�, ��מעי� אי� � מ�כסיו' �ק�ר�ה� 'אל ְְְְִִִֵֶַַָָָא�ת�.
�לא לה�יח� �אס�ר ה���ר, על עצמ� וי�יל �ניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממ��

מ�כסיו. לקבר� ה��ר�י� את ��פי� א�א ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקב�רה;

יב ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

י�ר�‡. זה הרי � ייר�ני' �ל�ני '�ני �אמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�כיב
�ת על אמר א� וכ� ה�ני�. �אר ייר�� ולא לב��, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹא�ת�
�בריו � ה��ר�י� �אר א� האחי�, �י� אח א� ה�נ�ת, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ�י�

ִַָק�מי�.

ק�מי�.·. �בריו אי� ה�ריא, ְֲִִֵַַָָָָָאבל

.‚� לפל�ני' ואחריו לפל�ני, 'נכסי �אמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ�כיב
רא���. ���ר מה א�א ל�ני ִִִֵֵֵֶֶַַָאי�

מ�לל„. �� �היה �ג�� ליר��, רא�י הרא��� היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוא�
הרי ל��ר�, מ�נה ל��� ��ל �ל��; ל�ני אי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�ני�
�י על וא� הפסק, ל� אי� � ויר�ה יר�ה; �ל��� ְְִֵֵֶַַָָ�ִָ�ְְִִהיא

לפל�ני'. 'ואחרי� ְְֲִִֶֶַַָ�אמר
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.„� �פל�ני' �פל�ני לפל�ני 'נכסי �אמר: מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָ�כיב
מאה. ה� אפ�� ��וה, ְְֲִִֵֵֶָָח�לקי�

�ניו‰. וכל מחצה, נ�טל �ל�ני � �לבני' לפל�ני 'נכסי ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר:
�לבני�', לי� 'נכסי לא���: �אמר �אחד �מע�ה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצה.
מחצה'. ה�ני� וכל מחצה, היא '��ל חכמי�: ְְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר�

.Âפל�ני �ני נ�טלי� � פל�ני' �בני �פל�ני 'לפל�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָאמר:
מחצה. הרא��ני� וה�ני� ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,

.Ê.מחצה י�ל � �נכסי' �ל�ני 'יחלק �אמר: מרע ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�כיב
וי� ע�ר; מ��ה אחד י�ל � �נכסי' לפל�ני חלק ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ'�נ�

ה�כסי�. רביע �י�ל �ה�רה ְְִִִִֶֶַַָָֹמי

.Á��� ה�י� �ב�ר לפל�ני חלק '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�כיב
� �חבית' חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. רביע י�ל � ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלי'
ל�דרה' חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. �מי� וי�ל מעט, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהרי
חלק �� ל� '�נ� אמר: ה�י�. מ� ע�ר מ�ני� חלק נ�טל �ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

קט�]ל�פיח' שתיה ה�י�[כד מ� ע�ר מ��ה חלק נ�טל � ִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
נת���. מ�עט ��חלק �ע�� ��ה �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ����ר,

.Ë.אחר לדי� הא�� ה�ע�רי� מ� ��מרי� ְְְִִִִִֵֵֵַַָואי�

.È� ה�ני�' מ� �אחד א��י '��ל �אמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹ�כיב
� ה��אה אחר �ני� ל� נ�לד� וא� מ�ניו; �אחד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָנ�טלת
ע� חלק ונ�טלת ה��אה, ��עת �הי� א�� ע� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרפי�
�לאחר ה��אה, ��עת בני� �ל�ה ל� הי� �יצד? .����ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
החמ�ה, מ� �אחד חלק נ�טלת � �ני� ל� נ�לד� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמ��

ה�מ��. �ל �ת�ת ְֶַָָ�ה�א

.‡Èעת�� ל� �הי� �נכסי� א�א ע�ה� נ�טלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינ�
�ה� ל� אי� � ה��אה אחר ל� ��א� נכסי� אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה��אה,

�ר��ת�. �אינ� �בר מקנה אד� �אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחלק;

.·Èנ�טל � לפל�ני' ��י 'מ�לטלי� �אמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ�כיב
אמר: �ה�; וכ��צא ��ע�רי� ח�י� לא אבל ת�מי��, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�לי

ה�ל. נ�טל � ��י' מ�לטלי� ְְִִִֵֶַַָֹ'�ל

.‚Èה�ח��נה רחי� לא אבל ה��לטלי�; �כלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדי�
�אר�. מח�רת היא �הרי ,�� ֶֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶַָוכ��צא

.„Èה�ח��נה הרחי� א� נ�טל � ה��לטל' '�ל ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאמר:
.�� ְֵַָוכ��צא

.ÂËל� נ�טל � לפל�ני' 'נכסי �אמר: מרע ְְְְִִִֵֶַַַָָָ�כיב
וה�המה והעבדי� וה�גדי� ה�רקע�ת, וכל ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה��לטלי�
נכסי�. �כלל ה�ל ספרי�; �אר ע� וה�פ�י� ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוהע�פ�ת,
א� נכסי� �כלל ה�א א� ספק �� י� ��רה, ספר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָאבל

מ�ד�. מ�ציאי� אי� �פ��, א� לפיכ� ְְִִִִִֵֵָָָאינ�;

.ÊËני� לפל�ני ז�ז מאתי� '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָ�כיב
�כ�רת�. ונ�טל נ�טל�, � ל�' �רא�י ְְְְִֵָָָָבכ�רי

.ÊÈחלק רצה העלי�נה: על יד� � '�בכ�רת�' ְְִֵֶֶַַָָָָָָָאמר:
נ�טל. ז�ז, מאתי� רצה נ�טל; ְִֵֵַָָָָ�כ�רה,

.ÁÈרא�י� א��י לפל�נית ז�ז מאתי� '�נ� אמר: א� ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכ�
� '�כת�ת�' אמר: וא� �ת�ת�. ונ�טלת נ�טל��, � ָָ�ְְִִַָָָ�ְְְֶֶַָָל�'

העלי�נה. על ְֶַָָָָיד�

.ËÈ'�ל �רא�י ח�בי �על לפל�ני ז�ז מאתי� '�נ� ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
ח�ב�. א�א ל� אי� � '�ח�ב�' אמר: ח�ב�. ונ�טל נ�טל�, �ְְְֵֵֶַָָָ

.Îוי�א לפל�ני, ז�ז מא�ת אר�ע '�נ� �אמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�כיב

מה� איזה �ל מ�נ�ת, ��י ל� ��ת� �מי זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��י'
י�א ולא ה�ע�ת, ל�ח רצה א� לפיכ�, י�ח; � ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ��רצה
מא�ת אר�ע ל� �תנ� ��י 'י�ח אמר: א� אבל י�ח. � ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָה�ת
ה�ת. ���ח עד ��ע�ת יז�ה ולא �נאי, זה הרי � ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹז�ז'

.‡Îלפל�נית ז�ז מא�ת אר�ע '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָ�כיב
העיר אנ�י �ר� א� � 'לכת�ת�' א� �כת�ת�', ְִִֵֶֶַָָָ�ְִָָ�ְִִִ��י
� �מאתי� מנה �וה ולכ�ב ה�ד�ניא, ���מת ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלה�סי�
מא�ת 'אר�ע אמר לא �הרי מאתי�; א�א נ�טלת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינ�
��היה מה ל� '�נ� �ל�מר: 'בכת�ת�'; א�א סת�, ְְְִֶֶַַָָָ�ְְִֶָָז�ז'

ז�ז'. מא�ת אר�ע �כת�ת� ְֵַַָָ�ְִָ��מת�

.·Î�וכ וכ� �גדי�, וכ� �� לב�י נד�ניא '�נ� ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָאמר:
ל�ת�מי�, הרוח � �� אחר וה�לי� ה�גדי� וזל� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�לי�',
מא�ת אר�ע '�נ� אמר: א� וכ� ה��ל. ��ער ל� ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָונ�תני�
ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � ה�י� וה�קר לב�י', ה�י� �מי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָז�ז
י�צא �היה �אחד מע�ה �לבד. ז�ז מא�ת אר�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָל�

לגרדו�]�ק�לר ז�ז[הובל מא�ת אר�ע לפל�ני '�נ� ואמר: , ְְְְְִִֵַַַָָ
ז�ז מא�ת אר�ע 'י�ל חכמי�: ואמר� �ל�ני', מק�� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹמ�י�
מ�קל ה�י� מ� ל� ל�� זה נת��� ��א ה�י�, א�ת� ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹמ�מי
�יי�, ��חד� וזה לדמי�; א�א נת��� ולא ז�ז, מא�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאר�ע
לב�י' 'ה�קל �אמר: �אחד מע�ה ו��ב �ח�'. את ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלי��ת
ה�ני '��ל חכמי�: ואמר� �קל; חציי �ני וה�יח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹומת,
�אחד מע�ה ו��ב �קל'. ��רא וה� נת���, ��זה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָחציי�,
ה�ית ונמצא ��י�', מאה ה�חזיק �ית לפל�ני '�נ� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�אמר:
חכמי�: ואמר� וע�רי�, מאה מחזיק המצ�ה לזה ���ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
��ל היתה; לזה ���נת� מראי� �ה�ברי� זה; �בית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'זכה
א��. �דברי� ���צא �ל וכ� נ�ת�'. יפה �עי� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹה��ת�,

.‚Î�א ��ת', �כל �קל לבני '�נ� �אמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ�כיב
מס�יק �אי� ונמצא �קל', א�א לה� ��נ� 'אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אמר:
��א צר��; �ל לה� נ�תני� � ��ת �כל סלע א�א ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלה�
ירויח� ��א א�ת�, לזרז א�א �ניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנת���

ההוצאות]�ה�צאה את מ�י.[יגדילו יתר ִֵַַָָָ

.„Î�ס�פדי אי� יס�ד�ה�', 'אל ואמר: ���ה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ�כיב
על ��ח�ס ל�, ��מעי� אי� � מ�כסיו' �ק�ר�ה� 'אל ְְְְִִִֵֶַַָָָא�ת�.
�לא לה�יח� �אס�ר ה���ר, על עצמ� וי�יל �ניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממ��

מ�כסיו. לקבר� ה��ר�י� את ��פי� א�א ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקב�רה;

יב ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

י�ר�‡. זה הרי � ייר�ני' �ל�ני '�ני �אמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�כיב
�ת על אמר א� וכ� ה�ני�. �אר ייר�� ולא לב��, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹא�ת�
�בריו � ה��ר�י� �אר א� האחי�, �י� אח א� ה�נ�ת, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ�י�

ִַָק�מי�.

ק�מי�.·. �בריו אי� ה�ריא, ְֲִִֵַַָָָָָאבל

.‚� לפל�ני' ואחריו לפל�ני, 'נכסי �אמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ�כיב
רא���. ���ר מה א�א ל�ני ִִִֵֵֵֶֶַַָאי�

מ�לל„. �� �היה �ג�� ליר��, רא�י הרא��� היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוא�
הרי ל��ר�, מ�נה ל��� ��ל �ל��; ל�ני אי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�ני�
�י על וא� הפסק, ל� אי� � ויר�ה יר�ה; �ל��� ְְִֵֵֶַַָָ�ִָ�ְְִִהיא

לפל�ני'. 'ואחרי� ְְֲִִֶֶַַָ�אמר
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לזה:‰. וכתב ז�, �ר� על �ריא מ�נת ��ת� ה�ריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
���ר מה א�א ל�ני אי� � לפל�ני' ואחרי� ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ'נכסי
היה ��א �י� ליר��, רא�י הרא��� �היה �י� ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹרא���,

ליר��. ְְָָרא�י

.Âוהיה לפל�ני', ואחרי� ל� 'נכסי �אמר: מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ�כיב
אני יר�ה מ��� 'לא ואמר: �פר� ליר��, רא�י ֲִָ�ְְְְִִֵֵַָָָָֹהרא���
� הפסק�יה' והרי �מ�נה, א�א הפסק, ל� �אי� ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנ�ת�
על ה�ע�ת נת� א� לפיכ�, הרא���. ���ר מה ק�נה ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ני
ולא ��ת, �כל �קל לבני '�נ� �אמר: א� �לי�, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
אחר ה�כסי� מ� וה��אר לה�, נ�ת� אני יר�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�ְִמ���
על א� �קל, א�א לה� נ�תני� אי� � לפל�ני' יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ�ת�

לה�. מס�יק �אינ� ְִִֵֶֶַָ�י

.Ê;ני� קנה רא���, מת � לפל�ני' ואחריו לפל�ני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ'נכסי
הרא���, �ח�י ה�ני מת ה�ני; לי�ר�י א�� הרי �ני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת

הרא���. לי�ר�י ה�כסי� יהי� ְְְְֲִִִֵֵַָָהרי

.Áאס�ר הרא���, ���ר מה א�א ל�ני �אי� �י על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
��מ�ת, עד ה�ר�ת א�כל א�א ��פ�; ול�� למ�ר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלרא���

ה�ני. ְְִִֵֶַויז�ה

.Ëה�ני אי� �מ�נה, ונת� �מכר הרא��� עבר ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָוא�
מ� ולא ה��� מ� לא ל�ני �אי� ה�ק�ח�ת; מ�ד ְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמ�ציא
למ�ר, לרא��� עצה ה��יא וכל ה��אר. א�א ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה�ר�ת,
הרא��� וה�ציא� עבדי� �ה� היה ואפ�� 'ר�ע'. ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָָנקרא
ק�מי�. מע�יו � למת �כריכי� וע�א� �לי� א� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחר�ת,

.Èמ�נה נת� א� הרא��� ���כר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ��ה
א� לבנ� �מ�נה נת� א� הרא��� מכר� א� אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרי�.
�כיב �מ�נת נתנ� א� וכ� �ל��. ע�ה לא מ��ר�יו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלאחד
�כיב מ�נת �אי� �ל��; ע�ה לא � לאחרי� אפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,
ה�ני. יקנה � �כ��מ�ת מיתה, לאחר א�א ק�נה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמרע

.‡Èלבית �בא� א�ה, �ת�ת א� הרא���, על ח�ב ְִֵַָָ�ְִַָָָהיה
אי� � ק�� �הרא��� �י על א� � א�� מ�כסי� לה�רע ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�לבד ה�ר�ת מ� א�א ה�כסי�, מ��� א�ת� מג�י� �י� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
לג��ת וא��� ח�ב� �על �בא הרא���, מת לה�. ְְְִִִִֵֶַַָָָָ�מי�
ע�א� אפ�� �ל��; לה� מג�י� אי� � א�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָמ�כסי�

לגבייה]הי���יקי אות� �כת�ת�[ייחד לא��� ��חד� א� ְְְֲִִִִֵֵֶָ�ָָ
�ני. �ל ה� שהרי �לל, א�� מ�כסי� ��בי� אינ� �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ

.·È�ואחרי לי�, 'נכסי �נ�יה: לא�ה �אמר מרע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ�כיב
ה�ני ואי� ה�א, ל�קח �על � ונ�את ועמדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפל�ני',
'ואחרי� ל� ���אמר אי� א�ת היתה ה�על. מ�ד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ�ציא
��כסי� ��כת ��יו� ה�על; מ�ד מ�ציא ה�ני � ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפל�ני'
�פר�� ל� אמר �א�� נמצא נ��אה, ��היא זה �נאי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל

מכרה א� לפיכ� ה�על. לא �ל�ני', יקנה נכסי�'אחרי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
נכסי� יעמד� � ה�על �חת �מתה ה�על, �חת ��היא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָא��
��כרה מ�ני ל�קח, מ�ד �על י�ציא �א� ה��קח; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�יד
וה��קח ה�על, מ�ד מ�ציא ה�ני הרי נ��אה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ��היא
א�א ל� ואי� ל�, מכרה �הרי � ה�ני מ�ד �מ�ציא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָח�זר
א�א ממ�� �ה�ציא מי ��ל��� ואי� רא���; ���ר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמה
'נכסי �אמר: �אחד מע�ה �יד�. �עמד �לפיכ� ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה��קח,
ה�ת �מתה נ��אה, �ת ל� והיתה לי�ר�י', ואחריה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלא�י,

ואמר� ה�קנה; מתה �� ואחר אביה, א� �בח�י ה�על ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ�ח�י
רא�יי� �ה� מ�ני ה�כסי�, א�ת� י�ר� ה�על 'אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחכמי�:
א�� אבל ��תה'. אחר א�א הא�ה �ה� זכת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלא���,
���מע ה�כסי�, י�ר�י� הי� � �ת א� �� ה�ת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה�יחה
ה�קנה '�כ��מ�ת אמר: וא�� י�ר�יו. י�ר�י ואפ�� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָי�ר�יו
אחר א�ת� י�ר� ה�על היה מעכ�ו', לב�י ה� הרי �ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

א���. ְִִַמיתת

.‚È�� �ל ה��� הרי � מ�ת� לאחר לבנ� נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָה��תב
אינ� האב לפיכ�, ��מ�ת. עד לאב וה�ר�ת ה�טר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�מ�
למ�ר, יכ�ל אינ� וה�� ל��, נת�ני� �ה� מ�ני למ�ר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכ�ל
מח�רי� �ר�ת וה�יח האב, מת האב. �ר��ת �ה� ִָ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמ�ני
אצל קר�בה אד� �ל ��ע�� מ�ני ,�� �ל ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָל�רקע
י�ר�י�. �ל ה� הרי � לה�צר �ה�יע� א� �ל��י�, הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ�נ�.
ה�� � האב �כ��מ�ת ��מ�ת, עד מכ�רי� � �מכר האב ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעבר
א�ת� �מי� מח�רי�, �ר�ת �� הי� וא� ה��קח. מ�ד ִִָָָ�ְְִִִֵֵַַַָָמ�ציא
לה�צר �ה�יע� א� �ל��י�, הי� �מיה�; ה�� ונ�ת� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָל��קח
עד �ל�� ל��קח אי� � �מכר ה�� עבר ל�קח. �ל ה� הרי �ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מת �� ואחר ה�� �מת האב, �ח�י ה�� מכר האב. ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ��מ�ת
�ר�ת, א�א לאב �אי� ה��קח; יקנה האב, ���מ�ת � ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאב

ה���. �קני� אינ� �ר�ת ְְְְִִֵֵַַַוקני�

.„Èהרי � מיתה' �לאחר 'מה��� :�� ��ת�ב �ריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�נת
מיתה; לאחר א�א ק�נה �אינ� מרע, �כיב �מ�נת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
מה���, ה��� ��נה �י על �א� � א�� �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ���מע

מיתה. לאחר א�א �ר�ת וא�כל �� ז�כה ְְִֵֵֵֶֶַַָָאינ�

.ÂËל�נית� �דה �ל�ני ��קנה �� ��ת�ב מ�נה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�טר
קני� �� היה ��א �י� קני� ��טר �היה �י� מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
מ�כיח ה�מ� היה, חי זה �בזמ� זמ� �� ��ת�ב �יו� �ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
�א�� מיתה; לאחר א�א ז�כה ואינ� ל�, הקנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ח�י�
היה לא מיתה, לאחר זה ��טר ל� להקנ�ת �דע�� ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹהיה
'מה��� �� �ת�ב �אי� �י על א� לפיכ�, זמ�. �� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ��תב
�כל ���תבי� וזה מיתה. לאחר ק�נה מיתה', ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�לאחר
��טר ��� �י על וא� 'מעכ�ו', וה�מ�ר�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָה��נ�ת
צרי�. �אינ� �י על א� ,�� ��תבי� ה�בר להרויח � ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָה�מ�

.ÊË� �ב�ות' '�ח�י� ��טר: וכתב מ�נה, ��ת� ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ�ריא
וזה '�ח�י�'; �� �ת�ב �הרי מח�י�, �מ�רה מ�נה ז� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
�כמ� ע�ל�', ועד 'מע�ה �א�מר: �מ� '�ב�ות', �� ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ת�ב

זה. ה�א ה�טר ְֶַָנ�י

.ÊÈמ�נה יק�ל� לא המע�ה, ואנ�י ה�מ�רי� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹה��יקי�
והרי �נדיבי�; לא �מ�, �ר�� �ה' ��טחי� א�א ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאד�;

יחיה". � מ�נת "ו��נא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�

mipkW zFkld¦§§¥¦
ה� ח��ק �י� לידע � ההלכ�ת א�� ה��פי�,עני� �י� רקע�ת ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָ�ִָ

ודי� ,��� ה�צר �מ�על מ�כנ� מה� אחד �ל נ�קי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהרחקת
א��. �פרקי� � הא�� ה�יני� �ל �בא�ר ה�צר. ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�על

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

מאחד‡. ��נ� �ני� א� �דה�, חצי מחבר� ה��נה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מ� �� �החזיק� א� �מ�נה, לה� ���נה א� ��ר��, א� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�דה,
��פ�ת �יניה� ��� �ל �בר: �ל �לל� � �ר נכסי א� ָ�ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹההפקר
� לב�� חלק� ול�ל לחלק ה��פי� מ� אחד �ב�� ְְְְִִֶַַָֹֹ�ְִִֵֶַַַַָ��רקע,
ה��פי� �אר את ��פה חל�ה, �י� קרקע �א�ת� י� ִָ�ְֶֶַָָ�ְְֲִִֵַַָא�
יכ�ל מה� אחד אי� חל�ה, �י� �� אי� וא� ע��; ֵֵֶֶָָָ�ְְְֲִִִִֵָוח�לקי�
�ברי� ��ה �מ�לטלי�. ה�י� וכ� לחלק. חבר� את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלכ�
�ה� ��ק�� חלק� את מ�יר מה� אחד ��אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאמ�רי�?
היה א� אבל ה�ק��; �כל מ����ת ��� יד א�א ,�� ְְֲִִֶֶַַָָָָָָ�ִֶַָָ���פי�
חל�ה, �י� �� �אי� �י על א� � חלק� מ�יר מה� אחד ָ�ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
חבר�. וחלק חלק� �י� להב�יל חבר� את מה� אחד �ל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��פה

�י�·. �� �אי� �מק�� לחבר� �אמר ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ִֶַָאחד
�לי: א� �פחה �ג�� ��חלק, אפ�ר �אי �דבר א� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ�ֲחל�ה,
ה�ה' ��ער חלקי מ��י קנה א� וכ�, �כ� חלק� לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מכר
לקנ�ת א� לחבר� למ�ר ה�ת�ע את וכ�פי� ע��, ה�י� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
��ה ימצא לא א� לקנ�ת, ר�צה ה��בע אי� א� אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ���.
��ער אפ�� מ���, לקנ�ת חבר� את לכ� יכ�ל אינ� � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיקנה
א�א �אקנה, רצ�ני 'אי� ל�: ל�מר יכ�ל חבר� �הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה��ל;
�ה�יח ע�יר, ואחד עני אחד אחי�, �ני לפיכ�, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אמ�ר'.
ל�כר, האב ע�א� א� � ה�ד �ית א� מרח� אביה� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלה�
האב ע�א� ���פ�ת; לעמד ��רצ� זמ� �ל לאמצע ֲָָָָָ�ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹה�כר
א�א א�ת�, לה��יר אחיו את לכ� יכ�ל אינ� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלעצמ�
הע�יר והרי אביה�. �ה���� �דר� �ה� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ����י�
ה�ד', �בית א�ת� וע�ה �ב�א זיתי�, ל� 'קח לעני: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָא�מר
��פה העני ואי� ��רח�'. וירחצ� ויב�א� עבדי�, ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ'קנה
מ��י 'קנה ל�: אמר �� א� א�א חלק�, לקנ�ת הע�יר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
וק�ני�' לאחרי� מ�כר א� וק�נה, לוה והריני לי, מכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹא�
הריני א�א ק�נה, 'איני מה�: אחד �ל אמר ע��. ה�י� �ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה�: אחד �ל אמר לאחרי�. א�ת� מ�כרי� � חלקי' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�כר
חבר�, חלק ��קנה ר�צה מה� אחד �ל א�א מ�כר', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ'איני
למ�ר ולא חבר� חלק לקנ�ת לא ר�צה מה� אחד �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹא�
א� ע��י�? ה� היא� � ���� ��פי� י�אר� א�א ִִִֵֵַַָ�ְֲִֶֶָָחלק�
�כר�. וח�לקי� א�ת�, מ��ירי� � ל�כר ע��י ה�ק�� ְְְְְִִִַַָָָָָָָהיה
�נה �� ��כני� היא, חצר א� � ל�כר ע��י אינ� ְְְִִִִֵֵָָָָָָָוא�
רא�ה, ה�ק מ�ני �אחד, �ניה� ����נ� אפ�ר �אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�נה,
�ל לטרח ע��י אד� ואי� חל�ה; �י� �� אי� ְְִֵַָָָָָֹ�ֲֲִֵֵֶָ�הרי
וא� ל�נה. מ�נה א�א לחצר, מחצר לפ��ת י�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�ל�י�
�בר �ל וכ� י��. �כל �מיד �ניה� ל� נכנסי� היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרח�
מרח� �ג�� ל�כר, ע��י ואינ� �מיד, �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רא�י
'ה���� ל�: ל�מר יכ�ל אינ� � ��רה ספר א� �פחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָא�
ר�צה אני י�� '�כל ל�: א�מר �הרי י��', ואני י��, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָא�ה

�זה'. ְְִֵֶַָלה����

�ה�‚. �אי� �דה א� חצר, מקצת מחבר� ה��כר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד �ל � ���פ�ת אחד מק�� ��כר� �ני� א� חל�ה, ֶָָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�ֲִ�י�
חלקי, מ��י �כר 'א� ל�: ול�מר חבר� את לכ� ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹמה�
ח�לקי�. חל�ה, �י� �� י� וא� חלק�'; לי ה��ר ְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַָא�

ה��פי�,„. לפי יחלק �א�� �ל חל�ה? �י� ה�א ִָ�ְִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֶאיזה
ל�ח�ת א�י�יע אבל עליו; קר�י ה�ל ��� חלק ��ה� ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�יצד? חל�ה. �י� �� אי� החלק, על נקרא ה�ל �� ֵַָ�ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאי�
אינ� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�ל
ק�י�, ��עה זריעת �די �� �אי� �דה וכל חצר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקר�יה
קב, חצי זריעת �די �� �אי� ��ה וכל �דה; קר�יה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינ�
�ל�ה זריעת �די �� �אי� �ר�ס וכל ��ה; קר�יה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ�
עד החצר, את ח�לקי� אי� לפיכ�, �ר�ס. קר�י אינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָק�י�,
ולא ה��פי�; מ� ואחד אחד לכל א��ת אר�ע �� ְִָֹ�ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��היה
אחד לכל ק�י� ��עת �ית �� ��היה עד ה�דה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
לכל קב חצי �ית �� ��היה עד ה��ה, את ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד;
�ל�ת �ית �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ואחד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחד
י�ראל �אר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ואחד. אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָק�י�
את ח�לקי� אי� ,�� וכ��צא �בבל אבל .�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
י�� וחרי�ת לזה י�� חרי�ת �די �� ��היה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�דה,
��ל�י� ��ה �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אד� עב�דת �די לזה, אילנ�ת ��ל�י� ו��ה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנ�ת
��היה עד �דלי, א�ת� ���קי� ו�דה אחד; �י�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
לזה. אחד וי�� לזה אחד י�� ה��על ��מ�א �די ��ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה��ר�‰. את ולא ה�רקלי�, את ח�לקי� ,[ארמו�]אי� ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
ולא ה�רח�, את ולא ה�ד, �ית את ולא ה��ב�, את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא
לזה. �כדי לזה �די מה� חלק �כל ��היה עד ה��ית, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
וא� מרח�; �די חלק �כל ��היה עד חלק�, מרח� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�
�ט�ית וכ� עצמ�; �פני ��ב� חלק �ל ��היה עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ב�,
לזה, �כדי לזה �די �ה� אי� א� ה�ברי�. �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�אר
א� לי, מכר 'א� לחבר�: ל�מר ל� וי� �דמי�, א�ת� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמעלי�
�אי� �י על א� זה, 'חלק מה�: אחד אמר מ��י'. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹקנה
ה�תר' את א�ה וטל ה�ח�ת, את א�ל אני �וי�, ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחלקי�
מ�נה, ל�ח רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי ל�, ��מעי� אי� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מעלי� אנ� הרי ��וה, חל�ה �י� �� ואי� ה�איל ְֲֲִֵֶַָָָ�ְֲִִֵֶָָא�א

�דמי�'. ְִָָא�ת�

ב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ית,‡. ל� ��נה ואחד אחד ��ל ה�פרי�, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָחצר�ת
� ה��י� �ני לכל מ��פת ה��י� ��י� החצר ְְִֵֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָונמצאת
�ל �רחב לפניו, א��ת אר�ע �פתח �תח לכל י� ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
על א��ת אר�ע �� י� א� � החצר מ� וה��אר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָה�תח.
לאו, וא� א�ת�; ח�לקי� ו���, ��� לכל א��ת ְְִִָָָ�ְָ�ְְַַַָאר�ע
על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ��ל א�ת�, ח�לקי� ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאי�
הי� �יצד? ��ארנ�. �מ� חצר, קר�יה אינ� א��ת, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאר�ע
ל� ��� זה � אחד �ית ולזה ב�י� �ני לזה ��פי�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ְֵ�ני
�ית לכל א��ת אר�ע החצר מ� ל� מ�דדי� ב�י�, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ני
ל� ��� וזה א��ת; ע�ר היה אפ�� ה�תח, רחב על ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�בית
פתח�. לפני �תח� �רחב א��ת אר�ע ל� נ�תני� אחד, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ית
��היה �די א��ת �מ�נה �� י� א� � החצר מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה��אר
על א��ת אר�ע ולזה א��ת אר�ע על א��ת אר�ע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חל�ה, �י� �� י� � �תחי� מ�ל ח�� א��ת, ָ�ְְֲִִִֵֶַַַָָאר�ע

חל�ה. �י� �� אי� מ�ה, �ח�ת ָ�ְְֲִִִֵֶָָוח�לקי�;
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מאחד‡. ��נ� �ני� א� �דה�, חצי מחבר� ה��נה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מ� �� �החזיק� א� �מ�נה, לה� ���נה א� ��ר��, א� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�דה,
��פ�ת �יניה� ��� �ל �בר: �ל �לל� � �ר נכסי א� ָ�ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹההפקר
� לב�� חלק� ול�ל לחלק ה��פי� מ� אחד �ב�� ְְְְִִֶַַָֹֹ�ְִִֵֶַַַַָ��רקע,
ה��פי� �אר את ��פה חל�ה, �י� קרקע �א�ת� י� ִָ�ְֶֶַָָ�ְְֲִִֵַַָא�
יכ�ל מה� אחד אי� חל�ה, �י� �� אי� וא� ע��; ֵֵֶֶָָָ�ְְְֲִִִִֵָוח�לקי�
�ברי� ��ה �מ�לטלי�. ה�י� וכ� לחלק. חבר� את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלכ�
�ה� ��ק�� חלק� את מ�יר מה� אחד ��אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאמ�רי�?
היה א� אבל ה�ק��; �כל מ����ת ��� יד א�א ,�� ְְֲִִֶֶַַָָָָָָ�ִֶַָָ���פי�
חל�ה, �י� �� �אי� �י על א� � חלק� מ�יר מה� אחד ָ�ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
חבר�. וחלק חלק� �י� להב�יל חבר� את מה� אחד �ל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��פה

�י�·. �� �אי� �מק�� לחבר� �אמר ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ִֶַָאחד
�לי: א� �פחה �ג�� ��חלק, אפ�ר �אי �דבר א� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ�ֲחל�ה,
ה�ה' ��ער חלקי מ��י קנה א� וכ�, �כ� חלק� לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מכר
לקנ�ת א� לחבר� למ�ר ה�ת�ע את וכ�פי� ע��, ה�י� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
��ה ימצא לא א� לקנ�ת, ר�צה ה��בע אי� א� אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ���.
��ער אפ�� מ���, לקנ�ת חבר� את לכ� יכ�ל אינ� � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיקנה
א�א �אקנה, רצ�ני 'אי� ל�: ל�מר יכ�ל חבר� �הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה��ל;
�ה�יח ע�יר, ואחד עני אחד אחי�, �ני לפיכ�, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אמ�ר'.
ל�כר, האב ע�א� א� � ה�ד �ית א� מרח� אביה� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלה�
האב ע�א� ���פ�ת; לעמד ��רצ� זמ� �ל לאמצע ֲָָָָָ�ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹה�כר
א�א א�ת�, לה��יר אחיו את לכ� יכ�ל אינ� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלעצמ�
הע�יר והרי אביה�. �ה���� �דר� �ה� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ����י�
ה�ד', �בית א�ת� וע�ה �ב�א זיתי�, ל� 'קח לעני: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָא�מר
��פה העני ואי� ��רח�'. וירחצ� ויב�א� עבדי�, ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ'קנה
מ��י 'קנה ל�: אמר �� א� א�א חלק�, לקנ�ת הע�יר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
וק�ני�' לאחרי� מ�כר א� וק�נה, לוה והריני לי, מכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹא�
הריני א�א ק�נה, 'איני מה�: אחד �ל אמר ע��. ה�י� �ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה�: אחד �ל אמר לאחרי�. א�ת� מ�כרי� � חלקי' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�כר
חבר�, חלק ��קנה ר�צה מה� אחד �ל א�א מ�כר', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ'איני
למ�ר ולא חבר� חלק לקנ�ת לא ר�צה מה� אחד �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹא�
א� ע��י�? ה� היא� � ���� ��פי� י�אר� א�א ִִִֵֵַַָ�ְֲִֶֶָָחלק�
�כר�. וח�לקי� א�ת�, מ��ירי� � ל�כר ע��י ה�ק�� ְְְְְִִִַַָָָָָָָהיה
�נה �� ��כני� היא, חצר א� � ל�כר ע��י אינ� ְְְִִִִֵֵָָָָָָָוא�
רא�ה, ה�ק מ�ני �אחד, �ניה� ����נ� אפ�ר �אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�נה,
�ל לטרח ע��י אד� ואי� חל�ה; �י� �� אי� ְְִֵַָָָָָֹ�ֲֲִֵֵֶָ�הרי
וא� ל�נה. מ�נה א�א לחצר, מחצר לפ��ת י�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�ל�י�
�בר �ל וכ� י��. �כל �מיד �ניה� ל� נכנסי� היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרח�
מרח� �ג�� ל�כר, ע��י ואינ� �מיד, �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רא�י
'ה���� ל�: ל�מר יכ�ל אינ� � ��רה ספר א� �פחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָא�
ר�צה אני י�� '�כל ל�: א�מר �הרי י��', ואני י��, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָא�ה

�זה'. ְְִֵֶַָלה����

�ה�‚. �אי� �דה א� חצר, מקצת מחבר� ה��כר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד �ל � ���פ�ת אחד מק�� ��כר� �ני� א� חל�ה, ֶָָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�ֲִ�י�
חלקי, מ��י �כר 'א� ל�: ול�מר חבר� את לכ� ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹמה�
ח�לקי�. חל�ה, �י� �� י� וא� חלק�'; לי ה��ר ְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַָא�

ה��פי�,„. לפי יחלק �א�� �ל חל�ה? �י� ה�א ִָ�ְִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֶאיזה
ל�ח�ת א�י�יע אבל עליו; קר�י ה�ל ��� חלק ��ה� ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�יצד? חל�ה. �י� �� אי� החלק, על נקרא ה�ל �� ֵַָ�ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאי�
אינ� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�ל
ק�י�, ��עה זריעת �די �� �אי� �דה וכל חצר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקר�יה
קב, חצי זריעת �די �� �אי� ��ה וכל �דה; קר�יה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינ�
�ל�ה זריעת �די �� �אי� �ר�ס וכל ��ה; קר�יה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ�
עד החצר, את ח�לקי� אי� לפיכ�, �ר�ס. קר�י אינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָק�י�,
ולא ה��פי�; מ� ואחד אחד לכל א��ת אר�ע �� ְִָֹ�ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��היה
אחד לכל ק�י� ��עת �ית �� ��היה עד ה�דה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
לכל קב חצי �ית �� ��היה עד ה��ה, את ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד;
�ל�ת �ית �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ואחד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחד
י�ראל �אר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ואחד. אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָק�י�
את ח�לקי� אי� ,�� וכ��צא �בבל אבל .�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
י�� וחרי�ת לזה י�� חרי�ת �די �� ��היה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�דה,
��ל�י� ��ה �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אד� עב�דת �די לזה, אילנ�ת ��ל�י� ו��ה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנ�ת
��היה עד �דלי, א�ת� ���קי� ו�דה אחד; �י�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
לזה. אחד וי�� לזה אחד י�� ה��על ��מ�א �די ��ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה��ר�‰. את ולא ה�רקלי�, את ח�לקי� ,[ארמו�]אי� ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
ולא ה�רח�, את ולא ה�ד, �ית את ולא ה��ב�, את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא
לזה. �כדי לזה �די מה� חלק �כל ��היה עד ה��ית, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת
וא� מרח�; �די חלק �כל ��היה עד חלק�, מרח� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�
�ט�ית וכ� עצמ�; �פני ��ב� חלק �ל ��היה עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ב�,
לזה, �כדי לזה �די �ה� אי� א� ה�ברי�. �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ב�אר
א� לי, מכר 'א� לחבר�: ל�מר ל� וי� �דמי�, א�ת� ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמעלי�
�אי� �י על א� זה, 'חלק מה�: אחד אמר מ��י'. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹקנה
ה�תר' את א�ה וטל ה�ח�ת, את א�ל אני �וי�, ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהחלקי�
מ�נה, ל�ח רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי ל�, ��מעי� אי� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מעלי� אנ� הרי ��וה, חל�ה �י� �� ואי� ה�איל ְֲֲִֵֶַָָָ�ְֲִִֵֶָָא�א

�דמי�'. ְִָָא�ת�

ב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ית,‡. ל� ��נה ואחד אחד ��ל ה�פרי�, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָחצר�ת
� ה��י� �ני לכל מ��פת ה��י� ��י� החצר ְְִֵֶֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָונמצאת
�ל �רחב לפניו, א��ת אר�ע �פתח �תח לכל י� ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
על א��ת אר�ע �� י� א� � החצר מ� וה��אר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָה�תח.
לאו, וא� א�ת�; ח�לקי� ו���, ��� לכל א��ת ְְִִָָָ�ְָ�ְְַַַָאר�ע
על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ��ל א�ת�, ח�לקי� ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאי�
הי� �יצד? ��ארנ�. �מ� חצר, קר�יה אינ� א��ת, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאר�ע
ל� ��� זה � אחד �ית ולזה ב�י� �ני לזה ��פי�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ְֵ�ני
�ית לכל א��ת אר�ע החצר מ� ל� מ�דדי� ב�י�, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ני
ל� ��� וזה א��ת; ע�ר היה אפ�� ה�תח, רחב על ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�בית
פתח�. לפני �תח� �רחב א��ת אר�ע ל� נ�תני� אחד, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ית
��היה �די א��ת �מ�נה �� י� א� � החצר מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה��אר
על א��ת אר�ע ולזה א��ת אר�ע על א��ת אר�ע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חל�ה, �י� �� י� � �תחי� מ�ל ח�� א��ת, ָ�ְְֲִִִֵֶַַַָָאר�ע

חל�ה. �י� �� אי� מ�ה, �ח�ת ָ�ְְֲִִִֵֶָָוח�לקי�;
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אר�ע·. ל� י� ר�ח�תיו, מ�ל ר�י� �תחי� ל� ��� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
אר�ע א�א ל� אי� �תח, ל� יחד וא� ר�ח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָא��ת

�תח�. �נגד ְְִֶֶַא��ת

דפנות]אכסדרה‚. ללא גג לה לה�נס[יש ל� אפ�ר א� � ְְְְִִֵֶַַָָָ
ל� י� לאו, וא� א��ת; אר�ע ל� אי� �מ�א�, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלת�כ�

אר� �תח לכל ��� אמר� ��א א��ת; א��ת,אר�ע ע ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
.�� מ�א� לפרק �די ְְִֵֶַָָָֹא�א

�ער„. הפתח]�ית שלפני לה�[בית� י� מר�סת, א� ְִֵֵֶֶֶַַָ
ל�ר�סת, �ת�חי� ב�י� חמ�ה הי� א��ת; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָאר�ע
א��ת. אר�ע א�א ל� אי� � לחצר �ת�חה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ר�סת

א��ת.‰. אר�ע ל� אי� �רנג�לי�, �ל ְְְִֵֶַַַַל�ל

.Â�ר�י�� �י� מקרה, אינ� וחצי� מקרה חצי� � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ�ית
א��ת. אר�ע ל� אי� � ח�� �ל�י א� ְְְִִֵֵַַַַלפני�

.Ê��סת פתחו]�ית את �ר�[אטמו א��ת; אר�ע ל� י� , ְִֵַַַַַָָ
��ימיו הפתח]את א��ת.[מסגרת אר�ע ל� אי� , ְִֵֶַַַַָ

.Á�ל אי� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֵֶַַַַַַַַ�ית
א��ת אר�ע החצר �כל י� א� א�א �חצר; א��ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאר�ע
ח�לקי�. � ה�ה ה�ית �תח עד לזה א��ת ואר�ע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָלזה
�ל האכסניא אבל ה�תחי�; לפי מתח�ק חצר, �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוה�בל

האד�. �ני לפי ְְִֵֶֶָָָמל�,

.Ëעל א� חל�ה, �י� �� �אי� �בר לחלק �רצ� ַַָ�ֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ַה��פי�
א� � ה�ד� �בכתבי ח�לקי�. � �מ� את מפסידי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�י
�כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה יחלק�. לא �רצ�, �י ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹעל
ח�לקי�. לחלק, רצ� א� � �ריכ�ת ���י אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחד;

.È�א � לחלק� ה��פי� �רצ� חל�ה, �י� �� �אי� ְְִַָָ�ֶַָָ�ֲִֵֶָמק��
��ה ;�� לחזר יכ�ל מה� אחד �ל �רצ�, מ�ד� ��נ� �י ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
��ה מ�ד� קנ� א� אבל ��ארנ�. �מ� ה�א, �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקני�
יכ�לי� אינ� � �ל�נית �ר�ח רצה וזה �ל�נית, �ר�ח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
�עצמ� וזה �חלק�, והחזיק �עצמ� זה הל� א� וכ� ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
מה� אחד אי� מ�ד�, קנ� ��א �י על א� � �חלק� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק

�חבר�. לחזר ֲֲֵַַָֹיכ�ל

.‡Èה��רל �עלה �יו� � ��רל �יניה� וע�� �חלק�, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחי�
מ�ה זה ��מע� לה� ��ע�ית �הניה ;��� קנ� מה�, ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְֵֶֶָָלאחד
לחבר�. והקנה מה� אחד �ל �מר עליו, �הס�ימ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָל�בר

.·È�לה ואי� מ�ה; זה �לק�ח�ת ה� הרי �חלק�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחי�
על זה ח��נ�ת ולא זה, על זה ס�מ�ת ולא זה, על זה ְֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶֶֶַֹ�ר�
נ�אר לא �חלק�, ��יו� זה; על זה ה�י� א�ת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחי�: ל�מר ל� י� לפיכ�, חבר�. �חלק זכ�ת מה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
ה�י� א�ת �� מעביר היה לאחד, ��� ה�דה ְֲִִֶַַַַַָָָָָ�ְְֶֶַָָָ'��היתה
לי י� חלקי, זה ��ע�ה ע�ה אבל למק��; מ�ק�� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�את
על ה��קי� הח��� ס�ת� וכ� מעלי'. ה�י� א�ת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את מב�ל �ה�א �י על א� ה���, �צד �ב�נה ְִֵֶֶַַַָ�ְְֶֶַַחלק�,
� וחלק� מאחד, �דה ��נ� ��ני� ה�י� וה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��מי��.
א�ת �מפסיק חבר�, �חלק זכ�ת מה� לאחד נ�אר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא

הח��נ�ת. וס�ת� מחלק�, ְְִֵֵֶַַַַה�י�

.‚È�אנ�י מ�ני א� אחי� מ�ני �דה ��נ� �ני� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
�בר ל���ת ולא ה�י�, א�ת להפסיק מה� לאחד אי� �ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ה��כרי�. �ה� �החזיק� ה�זקי� ְְְִִִִֶֶֶַַָָמ�

.„È,חל�ה �י� �� ��� ה��פי� �ח�ק�החצר א� ֲַַ�ֲִִֵֶָָ�ְִֶָָ
אחד לכל י� � חל�ה �י� �� �אי� �י על א� ְֵֶָָָ�ְֲִִִֵֶַַָָ�רצ�נ�
יראה� ��א �די �אמצע, ה�תל לבנ�ת חבר� את לכ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמה�
ה�א; ה�ק � רא�ה �ה�ק �חלק�, ������ ��עה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחבר�
�ני� �� �עמד� �י על א� א�א �חצר, חזקה ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואי�
��רצה. עת �כל מחיצה לע��ת ��פה� מחיצה, �לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹר��ת

.ÂË?��רח יהיה וכ�ה �ניה�. מ�ל ה�תל, מק�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב
�יניה� מחיצה לע��ת נהג� ואפ�� ה�דינה, �מנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה�ל

�בה�צי� תמרי�]�קני� אויר[כפות �� יהיה ��א �בלבד ; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹ
חבר�. את ויראה �� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַ��ס��ל

.ÊË,ג�ה� וכ� א��ת. מאר�ע �ח�ת אי� ה�תל? �ב� ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ��ה
ע�רה �ב�הה �מחיצה חבר� מ��ת ��ת� להב�יל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ��פה�
מ�קעת �קעת� להב�יל צרי� אי� �בקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחי�.
מ�קעת �קעת� להב�יל רצה ��הג�. �מק�� א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחבר�

חזית וע��ה �ב�נה, ,��� לת�� ��נס � בולט]חבר� [סימ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶ
לפיכ� ;��� �ה�תל לה�דיע �די מ�ח��, �סיד א�ה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�מ�
מ�עת ע�� וא� .��� והאבני� ה�ק�� ה�תל, נפל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹא�
�מ�א�; מ�א� חזית וע��י� �אמצע, ה�תל ��ני� � ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ניה�
�ניה�. �ל והאבני� ה�ק�� ה�תל, נפל א� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ�

.ÊÈת��� ע� מערבת והיתה סת�, לחבר� ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה��כר
ואפ�� �יניה�, ה�תל את לבנ�ת ה��קח את ��פי� � ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחר�ת
�קעה מכר א� אבל ����ת. לג�ר ��א ��הג� ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מק��
��הג�. �מק�� א�א לג�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹסת�

.ÁÈ�א �חצר�ת ה�ב�ילי� ה�תלי� לבנ�ת ��הג� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמק��
�זית �אינ� �אבני� �ל�ה[מהוקצעות]����ת נ�ת� זה , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

טפחי� נ�ת� זה �גזית, טפחי�; �ל�ה נ�ת� וזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹטפחי�
�כפיסי� �מחצה; טפחי� נ�ת� וזה לבנה�מחצה חצאי [שני ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

באמצע] �לבני�,וטיט טפחי�; נ�ת� וזה טפחי� נ�ת� זה ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַ
ה�ע�רי� וכל �מחצה. טפח נ�ת� וזה �מחצה טפח נ�ת� ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
מ�ל ה�תל �מק�� וה�איל ה�יד. ע� ה�תל עבי ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהא��,
�ניה�. �ל והאבני� ה�ק�� הרי ה�תל, נפל א� � ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ניה�
�ל את מה� אחד ���ה א� מה�, אחד לר��ת נפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואפ��
ל� נתנ� א� חלק�, חבר� ל� ��כר וטע� לר��ת�, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָהאבני�
עד �ניה�, �ר��ת ה� הרי א�א נאמ�; אינ� � ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�נה

ראיה. ְִֶָָָ��ביא

ג ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

לכל‡. י� � ��פל ��פי�, �ני �י� ה�ב�יל חצר ְִֵֶַָָָ�ְְִֵֵֵֶַַָֹ�תל
א��ת, אר�ע �ב� עד לבנ�ת� חבר� את לכ� מ�ניה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחד
אי� א��ת, אר�ע על יתר אבל זה; את זה יראה ��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די
אר�ע על יתר ה�תל והג�י� האחד רצה א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמח�בי�
ה�תל �נגד �ב�� אחר �תל �בנה חבר� �א א� � ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא��ת
�תל�. ��נגד ��ב� חלק� ל�� א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ��יניה�,
�בא א��ת, ע�ר והג�יה� ��יניה�, �תל האחד �נה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�יצד?
�ית, ל� לע��ת �צ�� א� �נגד� אחד �תל �בנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחבר�
חלק� ל�� א�ת� מח�בי� � א��ת �� האחר ה�תל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהג�י�
מ�ע�יו נראה �הרי האר�ע; על �ה�סי� הא��ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ���י
מק�� ��יניה� ה�תל �רא� חקק א� וכ� �ה�. ר�צה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ�ה�א
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�ה��ר�ת �ד�לה ק�רה עליו ��נה א� ה��ר�ת, �� ְְִֶֶַַַַָָָָָָלה�יח
���נ�עני� הא��ת ��� חלק� ל�� א�ת� מח�בי� � עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ

�ל �נגד �נה ��א �י על א� האר�ע, על חבר� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ה�סי�
ה�ה. ה�ב� �כל ר�צה �ה�א �ע�� ��ה �הרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹה�תל;

�בי�·. �ינ� ה�ב�יל ה�תל ��נה ה��פי� מ� ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ִֶַָאחד
�ה�צאה, חלק� ל�� חבר� ותבע א��ת, אר�ע עד ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָחבר�
ה�ת ונ��ע ��ת�, �חזקת זה הרי � חלקי' 'נת�י ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואמר:
א� אבל נת�. ��א ראיה ה��בע ��ביא עד ונפטר; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��ת�
�ה�סי� ה�ב� �אר �ה�צאת חלק� ל�� א�ת� לת�ע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א
'נת�י' ואמר: �נגד�, א� ל� ��מ� מ�ני א��ת, אר�ע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל
ל�, נת� ��א חפ� �נקיטת נ��ע חבר� א�א נאמ�; אינ� �ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זה ��ביא עד ונ�טלי�; ה���עי� �ל �די� מ���, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָונ�טל

ל�. ��ת� ְֶַָָָראיה

וגדר‚. חבר� ועמד חבר�, חרב�ת �י� חר�ה ל� �היה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי
ז� חר�ה ��מצאת עד ��לי�ית, ��נ�ה רא��נה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר�ח
מ� ל�� א�ת� מח�בי� אי� � ר�ח�תיה מ�ל� �דר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�פת
�ת�חה חר�ת� והרי ל�, ה�עיל לא �הרי �ל��, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהה�צאה
רביעית, ר�ח ל� �דר א� לפיכ�, ��היתה. הר�י� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלר��ת
ה�ל, את עליו מגל�לי� � �דר מ�פת חר�ת� ��מצאת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְְִֵֶַָָעד
אר�ע עד הר�ח�ת �אר�ע זה �ה�ציא הה�צאה חצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָונ�ת�

�ניה�. �ל ה�תל מק�� ��היה �בלבד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹא��ת,

.„� �נה �בחלק� ��נה, זה �ל ה�תל היה א� ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
��רא� �מ� מ�עט �בר א�א עליו מגל�לי� �אי� לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיראה
ה��� א� וכ� ��תלי�. לה���� יכ�ל אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה��ני�,
חצי ונ�ת� �ע��; ��ה הרי � רביעית ר�ח ��דר ה�א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעצמ�
�ניה�. �ל ה�תלי� הי� א� ר�ח�ת, �ל� �ל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהה�צאה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

לדירה,‰. ע��יי� ��יה� והי� זה, �צד זה ב�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ני
לחצי מעקה ע��ה זה � הר�י� ר��ת צ�י ��ני הי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפ��
דר �ה�א ג�� לחצי מעקה ע��ה וזה ,�� דר �ה�א ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָג��
ז�. את זה ירא� ��א �די �מעדי�, זה �נגד ��א זה ,��ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹ
אחד �ל יכ�ל א�ת�, ר�אי� הר�י� ר��ת ��ני �י על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
�עת ���� א�א א�תי ר�אי� אי� 'א�� לחבר�: ל�מר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמה�

�מיד'. א�תי ר�אה וא�ה ��י, על ְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ�אעמד

.Âאר�ע �ב�� מעקה ל� ע��ה חבר�, לחצר ה�מ�� ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָ�ג
לאר�ע זק�ק אינ� ה��י�, מ�אר לגג �ג �י� אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָא��ת.
ה�ק ����ת אי� לפיכ� ����ת, �רי� אד� �ני �אי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא��ת,
�ב�הה ה��י� �ני �י� מחיצה לע��ת צרי� אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָרא�ה;
לר��ת�. נכנס א� �ג�ב א�ת� ��ת�� �די טפחי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָע�רה

.Êהריני' העלי��: יאמר לא מ��, למעלה ז� חצר�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��י
וע�לי�, מ�מ�ה �ניה� ��ני� א�א וע�לה'; מ�נג�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ��נה
חצר� היתה וא� �למעלה. מ�נג�� לב�� העלי�� ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ב�נה
�לל. ל�ח��� זק�ק העלי�� אי� חבר�, �ל מ��� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Á�א�ת ��פי� � ונפל חבר�, לג�ת סמ�� �תל� �היה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
אי� � '��� ה� והרי 'ה�יע��, ל�: אמר אבניו. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלפ��ת
א� � 'הי�' ל� ואמר ה��ה, �על �ה� רצה וא� ל�. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ��מעי�
ל�: אמר ואפ�� ;�� לחזר יכ�ל ואינ� קנה, � א�ת� ְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ��ה

א� אבל ל�. ��מעי� אי� � אבני' וא�ל יציא�תי�, ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'הא
לדח�ת�. א�א ל� אמר ��א קנה, לא � ��ה ְִִֶֶַָָָָָֹֹֹלא

.Ë�ה�עי ונתקלקל אחד, מ�עי� מי� המס�ק�ת ���ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמ�
ע� מת�נת ה�ח��נה נמצאת העלי�נה. ע� מת�נ�ת ��� ��ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה�נ�ה, ע� מת�נת אינ� והרא��נה לעצמ�; �מת�נת ,����ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לביב מי� ���פכ�ת חצר�ת חמ� וכ� �למ�ה. מ�נ�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
נמצאת ה�ח��נה. ע� מת�נ�ת ��� � ה�יב ונתקלקל ְְְְִִֵַַַָָ�ְְְִִֵֶַַָאחד,
אינ� וה�ח��נה לעצמ�; �מת�נת ,��� ע� מת�נת ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָ�ְְִֶֶֶַָָהעלי�נה

�למעלה. מ�נ�ה ולא ה�נ�ה, ע� ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹמת�נת

.Èדי� לס�ר מה� אחד רצה ה�דר: על מ�קי� ה�הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ני
ר�צה ואחר יפ�ח, �� ואחר �ח�ה, וי�קה ה�י� ל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ��חזיר
לא�ה ה�ר�ב �ב�ר זכה. ה�ת��ר �ל � �ח�ה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלה�ק�ת

מי�] המוליכה �ל��.[תעלה �רכי מ�ני רא���, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמ�א

שלישי יו�

ד ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

ונפל‡. חבר�, �ל מ�ית� למעלה על�ה ל� �היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
�יציא�תיו ל� נ�ת� העל�ה �על אי� � ה�ית מ�תלי ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�תל
אי� אבל ��היה; לבנ�ת� ה�ית �על את וכ�פה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל��,
��פל. על�ה �תל לבנ�ת העל�ה לבעל ��פה ה�ית ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�על
וה�עזיבה ה�ית; �על �ל היא הרי �ית, �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוה�קרה

העל�ה.[רצפה] �על �ל היא הרי ה�קרה, ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�על

ח�לקי�·. �ניה� הרי � והעל�ה ה�ית ��יה�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָנפל�
האבני�, מקצת נ���ר� וא� �בעפר. �באבני� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ�עצי�
אבני א� ה�ית, אבני א� לה���ר, רא�י�ת איז� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַר�אי�
על העלי�� נפל א� ה�פילה: מ�ר� י�דע זה ודבר ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעל�ה;
ונהרס. העלי�� ונפל ה�ח��� נ�מט א� והרס�, ְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַַָָָה�ח���
ה�למ�ת האבני� ח�לקי� נפל, �יצד י�דעי� אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא�

ְְַוה�ב�ר�ת.

��בנה‚. �די ה�ית לבנ�ת ה�ית לבעל העל�ה �על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמר
��נה העל�ה �על הרי � ר�צה אינ� וה�א ��יו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל�ת�
�ל את ל� ���� עד �ת�כ� ודר וי��ב ��היה, ה�ית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

רצה. א� על�ת�, ויבנה יצא �� ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָיציא�תיו;

נ�טל„. העל�ה �על � לבנ�ת יכ�ל מה� אחד אי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוא�
�לי�י�. �ני נ�טל ה�ית �בעל ה�רקע, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ�לי�

וא�‰. ��היה. א�ת� ��נה �ית�, לבנ�ת ה�ית �על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרצה
יתר �רח�� והר�ה א�ת� ח�ק א� � ��תלי� ל���ת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ�א
לפחת א� �רח�� למעט רצה ל�; ��מעי� �הי�, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמ�ה
וכ��צא לבני� להחזיר� �ב�� אבני� �הי� �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחזק�,
לק�ר�ת ה�קרה את ל���ת �א ל�. ��מעי� אי� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָ�זה
��מעי� אי� �הי�, מ�ה �ח�ת ל�; ��מעי� וחזקי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�בדי�
��מעי� אי� ה�ית, �גב� �ה�סי� א� �ח��נ�ת הר�ה ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹל�.
וכ� ל�. ��מעי� ה�ית, �גב� ��עט א� �ח��נ�ת מעט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹל�;
�א וא� ��היתה. רצה, א� א�ת�, ��נה העל�ה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ�על
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � �לח�ק להרחיב ה�תלי� את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָל���ת
��מעי� מה�, למעט אבל ה�ח���; �תלי על מכ�יד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ה�א
מ�ה לק�י� א�ת� ��ה א� � העל�ה �קרת �ק�ר�ת וכ� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָל�.
הר�ה ל�. ��מעי� אי� מה�, לכבדי� ל�; ��מעי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָ�הי�,
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�ה��ר�ת �ד�לה ק�רה עליו ��נה א� ה��ר�ת, �� ְְִֶֶַַַַָָָָָָלה�יח
���נ�עני� הא��ת ��� חלק� ל�� א�ת� מח�בי� � עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ

�ל �נגד �נה ��א �י על א� האר�ע, על חבר� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ה�סי�
ה�ה. ה�ב� �כל ר�צה �ה�א �ע�� ��ה �הרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹה�תל;

�בי�·. �ינ� ה�ב�יל ה�תל ��נה ה��פי� מ� ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ִֶַָאחד
�ה�צאה, חלק� ל�� חבר� ותבע א��ת, אר�ע עד ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָחבר�
ה�ת ונ��ע ��ת�, �חזקת זה הרי � חלקי' 'נת�י ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואמר:
א� אבל נת�. ��א ראיה ה��בע ��ביא עד ונפטר; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��ת�
�ה�סי� ה�ב� �אר �ה�צאת חלק� ל�� א�ת� לת�ע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א
'נת�י' ואמר: �נגד�, א� ל� ��מ� מ�ני א��ת, אר�ע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל
ל�, נת� ��א חפ� �נקיטת נ��ע חבר� א�א נאמ�; אינ� �ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זה ��ביא עד ונ�טלי�; ה���עי� �ל �די� מ���, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָונ�טל

ל�. ��ת� ְֶַָָָראיה

וגדר‚. חבר� ועמד חבר�, חרב�ת �י� חר�ה ל� �היה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי
ז� חר�ה ��מצאת עד ��לי�ית, ��נ�ה רא��נה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר�ח
מ� ל�� א�ת� מח�בי� אי� � ר�ח�תיה מ�ל� �דר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�פת
�ת�חה חר�ת� והרי ל�, ה�עיל לא �הרי �ל��, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהה�צאה
רביעית, ר�ח ל� �דר א� לפיכ�, ��היתה. הר�י� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלר��ת
ה�ל, את עליו מגל�לי� � �דר מ�פת חר�ת� ��מצאת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְְִֵֶַָָעד
אר�ע עד הר�ח�ת �אר�ע זה �ה�ציא הה�צאה חצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָונ�ת�

�ניה�. �ל ה�תל מק�� ��היה �בלבד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹא��ת,

.„� �נה �בחלק� ��נה, זה �ל ה�תל היה א� ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
��רא� �מ� מ�עט �בר א�א עליו מגל�לי� �אי� לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיראה
ה��� א� וכ� ��תלי�. לה���� יכ�ל אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה��ני�,
חצי ונ�ת� �ע��; ��ה הרי � רביעית ר�ח ��דר ה�א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעצמ�
�ניה�. �ל ה�תלי� הי� א� ר�ח�ת, �ל� �ל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהה�צאה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

לדירה,‰. ע��יי� ��יה� והי� זה, �צד זה ב�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ני
לחצי מעקה ע��ה זה � הר�י� ר��ת צ�י ��ני הי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפ��
דר �ה�א ג�� לחצי מעקה ע��ה וזה ,�� דר �ה�א ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָג��
ז�. את זה ירא� ��א �די �מעדי�, זה �נגד ��א זה ,��ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹ
אחד �ל יכ�ל א�ת�, ר�אי� הר�י� ר��ת ��ני �י על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוא�
�עת ���� א�א א�תי ר�אי� אי� 'א�� לחבר�: ל�מר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמה�

�מיד'. א�תי ר�אה וא�ה ��י, על ְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ�אעמד

.Âאר�ע �ב�� מעקה ל� ע��ה חבר�, לחצר ה�מ�� ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָ�ג
לאר�ע זק�ק אינ� ה��י�, מ�אר לגג �ג �י� אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָא��ת.
ה�ק ����ת אי� לפיכ� ����ת, �רי� אד� �ני �אי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא��ת,
�ב�הה ה��י� �ני �י� מחיצה לע��ת צרי� אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָרא�ה;
לר��ת�. נכנס א� �ג�ב א�ת� ��ת�� �די טפחי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָע�רה

.Êהריני' העלי��: יאמר לא מ��, למעלה ז� חצר�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��י
וע�לי�, מ�מ�ה �ניה� ��ני� א�א וע�לה'; מ�נג�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ��נה
חצר� היתה וא� �למעלה. מ�נג�� לב�� העלי�� ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ב�נה
�לל. ל�ח��� זק�ק העלי�� אי� חבר�, �ל מ��� ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Á�א�ת ��פי� � ונפל חבר�, לג�ת סמ�� �תל� �היה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
אי� � '��� ה� והרי 'ה�יע��, ל�: אמר אבניו. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלפ��ת
א� � 'הי�' ל� ואמר ה��ה, �על �ה� רצה וא� ל�. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ��מעי�
ל�: אמר ואפ�� ;�� לחזר יכ�ל ואינ� קנה, � א�ת� ְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ��ה

א� אבל ל�. ��מעי� אי� � אבני' וא�ל יציא�תי�, ל� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'הא
לדח�ת�. א�א ל� אמר ��א קנה, לא � ��ה ְִִֶֶַָָָָָֹֹֹלא

.Ë�ה�עי ונתקלקל אחד, מ�עי� מי� המס�ק�ת ���ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמ�
ע� מת�נת ה�ח��נה נמצאת העלי�נה. ע� מת�נ�ת ��� ��ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה�נ�ה, ע� מת�נת אינ� והרא��נה לעצמ�; �מת�נת ,����ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לביב מי� ���פכ�ת חצר�ת חמ� וכ� �למ�ה. מ�נ�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
נמצאת ה�ח��נה. ע� מת�נ�ת ��� � ה�יב ונתקלקל ְְְְִִֵַַַָָ�ְְְִִֵֶַַָאחד,
אינ� וה�ח��נה לעצמ�; �מת�נת ,��� ע� מת�נת ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָ�ְְִֶֶֶַָָהעלי�נה

�למעלה. מ�נ�ה ולא ה�נ�ה, ע� ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹמת�נת

.Èדי� לס�ר מה� אחד רצה ה�דר: על מ�קי� ה�הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ני
ר�צה ואחר יפ�ח, �� ואחר �ח�ה, וי�קה ה�י� ל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ��חזיר
לא�ה ה�ר�ב �ב�ר זכה. ה�ת��ר �ל � �ח�ה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלה�ק�ת

מי�] המוליכה �ל��.[תעלה �רכי מ�ני רא���, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמ�א
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ונפל‡. חבר�, �ל מ�ית� למעלה על�ה ל� �היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
�יציא�תיו ל� נ�ת� העל�ה �על אי� � ה�ית מ�תלי ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�תל
אי� אבל ��היה; לבנ�ת� ה�ית �על את וכ�פה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ל��,
��פל. על�ה �תל לבנ�ת העל�ה לבעל ��פה ה�ית ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�על
וה�עזיבה ה�ית; �על �ל היא הרי �ית, �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוה�קרה

העל�ה.[רצפה] �על �ל היא הרי ה�קרה, ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�על

ח�לקי�·. �ניה� הרי � והעל�ה ה�ית ��יה�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָנפל�
האבני�, מקצת נ���ר� וא� �בעפר. �באבני� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ�עצי�
אבני א� ה�ית, אבני א� לה���ר, רא�י�ת איז� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַר�אי�
על העלי�� נפל א� ה�פילה: מ�ר� י�דע זה ודבר ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעל�ה;
ונהרס. העלי�� ונפל ה�ח��� נ�מט א� והרס�, ְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַַָָָה�ח���
ה�למ�ת האבני� ח�לקי� נפל, �יצד י�דעי� אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָוא�

ְְַוה�ב�ר�ת.

��בנה‚. �די ה�ית לבנ�ת ה�ית לבעל העל�ה �על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמר
��נה העל�ה �על הרי � ר�צה אינ� וה�א ��יו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל�ת�
�ל את ל� ���� עד �ת�כ� ודר וי��ב ��היה, ה�ית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

רצה. א� על�ת�, ויבנה יצא �� ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָיציא�תיו;

נ�טל„. העל�ה �על � לבנ�ת יכ�ל מה� אחד אי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוא�
�לי�י�. �ני נ�טל ה�ית �בעל ה�רקע, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ�לי�

וא�‰. ��היה. א�ת� ��נה �ית�, לבנ�ת ה�ית �על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרצה
יתר �רח�� והר�ה א�ת� ח�ק א� � ��תלי� ל���ת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ�א
לפחת א� �רח�� למעט רצה ל�; ��מעי� �הי�, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמ�ה
וכ��צא לבני� להחזיר� �ב�� אבני� �הי� �ג�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחזק�,
לק�ר�ת ה�קרה את ל���ת �א ל�. ��מעי� אי� � ְְְְִִֵֶֶַַָָָ�זה
��מעי� אי� �הי�, מ�ה �ח�ת ל�; ��מעי� וחזקי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�בדי�
��מעי� אי� ה�ית, �גב� �ה�סי� א� �ח��נ�ת הר�ה ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹל�.
וכ� ל�. ��מעי� ה�ית, �גב� ��עט א� �ח��נ�ת מעט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹל�;
�א וא� ��היתה. רצה, א� א�ת�, ��נה העל�ה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ�על
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � �לח�ק להרחיב ה�תלי� את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָל���ת
��מעי� מה�, למעט אבל ה�ח���; �תלי על מכ�יד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ה�א
מ�ה לק�י� א�ת� ��ה א� � העל�ה �קרת �ק�ר�ת וכ� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָל�.
הר�ה ל�. ��מעי� אי� מה�, לכבדי� ל�; ��מעי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָ�הי�,
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א� אבל ל�; ��מעי� העל�ה, �גב� ��עט א� ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ�ח��נ�ת
ל�. ��מעי� אי� �גבה�, �הר�ה א� �ח��נ�ת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמעט

.Â�ה�יע א� � ה�ית לאויר וירד� ה�ית, ק�ר�ת ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנ�ל�ל�
יכ�ל ה�יע�, לא וא� �ב�נה; ס�תר טפחי�, ע�רה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלת��
'אני ה�ית: �על ל� אמר ואפ�� עליו. לע�ב העל�ה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ�על
אי� � ה�קרה' �את�� עד �� ��ד�ר �די מק�� ל� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא��ר
מ�ק�� �אטרח רצ�ני 'אי� ל�: א�מר �הרי ל�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ��מעי�

�ית�'. את א�ה ��ת�� �די ְְְְֵֵֵֶֶַַָָלמק��

.Êדי� ה�ית �גב� נ�אר א� זה, �בר על �יניה� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנ�
�חת �� וי�נס רא�� על �ינ�נית חבילה אד� ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ���ח
לה�נס יכ�ל אינ� וא� ס�תר; אינ� � ��עקמ� א�� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָק�ר�ת
�על ואי� �ב�נה. �מת�� ס�תר � רא�� את ��כ� עד ��ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

�ח�ה. �יניה� התנ� �הרי לע�ב, יכ�ל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהעל�ה

.Á,יו�� על אחר וג�ת ההר, �עבי �נ�י �ה�א ה�ד ְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ית
�מי �[תקרת]ונפחת� יתר א� טפחי� �אר�עה ה�ד בית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

��� לבית זה ��ע�ה עד למ�ה, וז�רע י�רד ה��ה �על ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
��ת�.[תקרה]��י� �ל ויזרע ��ת�, קרקע העלי�� וית�� , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

.Ëעבי �גב� �ינתי� וה�רק ז�, ��י על ז� ג��ת ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָֹ��י
ול�ל יד� את לפ�ט יכ�ל �העלי�� �ל � ��יניה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאר�
עצמ�; יאנס ��א �בלבד ,��� ה�א הרי מע�ר�, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹא�ת�
� לע�ר� מ�יע ואינ� לנ�פ�, מ�יע היה �ח���. �ל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוה�אר
האיל� אבל מ�ד�. מ�ציאי� אי� נטל, וא� העלי��; י�ל ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹלא
אחד �דה לת�� נ�טה �ה�א �י על א� � ה�צר על ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהע�מד

�פר�תיו. ח�לקי� �ניה� הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָמה�,

.È:ה�ה ואמר חבר�, �דה �ת�� ��תל� זיתיו, נהר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָ�ט�
א�א האר�; י��ב מ��� ל�, ��מעי� אי� � נ�טל' אני ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'זיתי
� ���תל� �ג��יה� ה�הר עקר� וא� �מק�מ�. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיעמד�
�ל� �ל ה�יתי�, �על ע� ה�דה �על ה�ר�ת ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיחלק�
נעקר� לא וא� ה�דה. לבעל ה�ל �ל�, �לאחר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�ני�;

מ�ד. ה�רקע לבעל ה�ל ְְְִֵֶַַַַַַָֹ�ג��יה�,

.‡È�לק ע�� �סק א� � לעצי� זיתיו ה��כר �� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ���צא
וא� ה�רקע; לבעל ה� הרי ��ע��, ה�ר�ת �ל � ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמ�ד
���ציא�, ה�ר�ת �ל � ��רצה זמ� �ל ��ק� ע�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהתנה
לסאה מרביעית �ח�ת ע�� א� � סת� מכר העצי�. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָלבעל
רביעית ע�� ה�יתי�; �על �ל א�� הרי הה�צאה, מ� ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָח��

יחלק�. א�� הרי הה�צאה, מ� ח�� ְֲֲִִֵֵַַָָָֹלסאה

ה ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

לע��ת‡. חבר� את ��פה מה� אחד �ל � ה��פי� ֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ֲַַחצר
�ער �ית לשומר]ל� �החצר[בית� ה�ברי� �ל וכ� ודלת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה�דינה �ני ��הג� דברי� א� �ד�ל, צר� לה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצריכה
וכ��ר צ��ר �ג�� ה�ברי�, �אר אבל שללע��ת�. [סוג ְְְְֲֲִִִַַָָָָ

מעצמ�ציור] מה� אחד ע�ה ��פה�. אינ� � �ה� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכ��צא
חבר�, �ע�ה �מה ל� ���ח �ע�� ה�ני ��ה א� �ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

�ה�צאה. חלק� ונ�ת� ה�ל, את עליו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹמגל�לי�

מ�ע�די�·. חצר �ני � אחרת �חצר �ית ל� ��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ונגר �לת ע�ה� לע��ת ��אר[בריח]א�ת� אבל �מנע�ל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

�א�ת�ה�ברי ע�ה� �ר�י היה וא� א�ת�; מ�ע�די� אי� � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ה�ל. על א�ת� מ�ע�די� ְְְִֵַַַָֹחצר,

א�‚. �המה �� להעמיד ���� �חצר ה��פי� מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ִֶַָאחד
�אר וכ� עליו. מע�ב חבר� � �רנג�לי� �� לג�ל א� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחי�,
�חצר�תיה�, לע��ת� ה�ק�� אנ�י �ר� �אי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ברי�
לפי ה�ביסה, מ� ח�� � זה על זה מע�בי� ה��פי� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ�ַָ�ְ�כ��
ה�הר. �ב על להת���ת י�ראל �נ�ת �ל �ר�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אי�

�ל„. � מפ�� �אינ� מב�י ואחד ה��פי�, חצר ָָ�ְְִֵֶֶָָָ�ֵֶַָָאחד
א�א ��ב�י, לה���� ��א זה על זה מע�בי� ה�ב�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ני
��ב�א�ת. �ה� לה���� ה�דינה �ני ��ר� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�דברי�

רחי�‰. א� �המה �העמיד �חצר ה��פי� מ� ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ִֶַָאחד
מע�ב זה הרי � ��פ� �� מחה ולא �חצר, �ה� ְֲֵֵֶַָ�ְְִֵֵֶֶַָָָֹוכ��צא
וכ��צא ז� �המה �פני העמיד וא� ��רצה. זמ� �ל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
�ה��פי� החזיק; טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ��ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָ�ִָ
�ברי� ��ה מחל. וה�יח�, וה�איל ה�חיצה; על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמק�ידי�
העמיד אפ�� � חבר� �חצר אבל ה��פי�. �חצר ֱֲֲֲֲִִִֵֶַַָָ�ֲֲִַַַאמ�רי�?
�אי� יד�ע �ה�בר החזיק; לא מחיצה, ל� וע�ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�המ��
וכירי� ���ר מעמיד לכל ה�י� וה�א �אלה. דר� א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָז�
ל� אי� החזיק, �אמר �א� � �ה� וכ��צא �רנג�לי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מג�ל

לחבר�. מק�� ���איל ְֲִֵֶַַָָָאד�

.Â�ית� �ת�� ח��� ל� לפ�ח ���� ה��פי� מ� ְְִִִֵֵֶַַָֹ�ִֶַָאחד
וא� מ���; �� ��ס��ל מ�ני עליו, מע�ב חבר� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר
�נגד �ית �תח �חצר� ה��פי� יפ�ח� לא וכ� יס��. ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ�ְְְְִִֵַַָֹֹ�תח,
לר��ת אד� ��תח אבל ח���; �נגד ח��� א� �ית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�תח
�ה�א מ�ני ח���, �נגד וח��� �תח �נגד �תח ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהר�י�
א�ת�'. �ר�אי� הר�י� ר��ת מ�ני �אחד 'הריני ל�: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָא�מר

.Ê,�חבר חצר �תח �נגד חנ�ת אד� יפ�ח לא כ�, �י על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�
ע�ברי� הר�י� ר��ת �ני �הרי �מיד; קב�ע ה�ק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
חבר�. �פתח �מ�יט ה��� �ל �חנ�ת� י��ב וזה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָו�בי�,

.Á�אינ אחרת, �חצר �ית ��קח �חצר ה��פי� מ� ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ִֶַָאחד
על�ה �נה אפ�� .��� ה��פי� לחצר �תח� לפ�ח ֲֲִִִֶָָָָ�ְְֲִִַַַַָֹיכ�ל
��ר�ה לפי החצר, לת�� �תח ל� יע�ה לא � �ית� �ג ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל
ל� ונע�� אחד, �כ� לזה היה �הרי ה�ר�; את ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה�
�ית�; לת�� העל�ה �תח ה�א ��תח אבל הר�ה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�כני�

ח�לק. ל�ני�, חדר� לחלק רצה ְְְְִִִֵַַַָָֹוא�

.Ë�אצל �הביא ה��פי� מ� �אחד למד, א�ה ְִִֵֶֶָ�ִִֵֶֶַַָָָָמ�א�
מ�ני עליו, לע�ב לחבר� י� � אחר �ית אנ�י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָלבית�
�ית לבעל �ית� ה���יר וכ� ה�ר�. את עליה� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ��ר�ה
�בית �אחד ע�� ל��� �מי�עיו קר�ביו ע�� והביא ְְְִִִֶַָָָֹ�ְְְִִֵֶָָאחד,

עליו. מע�ב ה���יר הרי � ְְֲִֵֵֶַַַָָזה

.Èיכ�ל אינ� � קט� ה��פי� מ� אחד �ל �תח ִֵָָָָ�ִֶֶֶַַָָָהיה
יכ�ל אני קט� '�פתח ל�: א�מר ��פ� �הרי ְֲִֵֶַָָָָ�ְְֲִֵֶַלהרחיב�,
�פתח לה�תר יכ�ל ואיני ��מי�י, ��עת מ�� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלה�תר
�ה�א �ני�; יע��� לא � �ד�ל ה�תח היה וא� ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�ד�ל'.
יכ�ל'. איני ��ני� לה�תר, יכ�ל אני אחד '�פתח ל�: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר

.‡È��לר קט� �תח ל� ��� מי ורצהאבל הר�י� ת ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
חבר� אי� � �ני� לע��ת� ורצה רחב היה א� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיב�,

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הר�י�, ר��ת �ני ל�מר צרי� ואי� עליו; מע�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נג��
עליו. לע�ב יכ�לי� ְְִֵֵֶַָָָ�אינ�

.·Èוק�רה לחי לה� לע��ת זה את זה מב�י �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��פי�
ַָל�ב�י.

.‚È�א�ת ��פי� מב�י �ני אי� � ��ב�י �תח ל� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַָָ�מי
�א�נס 'רצ�ני ל�מר: ��כ�ל ל�ב�י; �לת ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלע��ת
�ב��� הר�י�, לר��ת המפ�� �מב�י �תחי'. עד ְְִִִַָָ�ְְֲִִִִַַַָָ�חבילתי
הר�י� ר��ת �ני � �לת�ת לה� להעמיד ה�ב�י ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ני
.�� ונכנסי� הר�י� ��חקי� ��עמי� עליה�, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמע�בי�

.„Èני� � מפ�� �אינ� �מב�י �תח ל� לפ�ח ���� ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹמי
וא� ה�ר�; את עליה� ��ר�ה מ�ני עליו, מע�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמב�י

לכ�ח�ה. ��רצה �תח �ל ��תח מפ��, מב�י ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְָָָהיה

.ÂËזה הרי מפ��, �אינ� �מב�י סת�� �תח ל� ֲֵֶָ�ְְֵֶֶַָָָָהיה
��ימיו את �ר� וא� ��רצה; עת �כל [מסגרת��תח� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ה�ב�יהפתח] מ�ני אחד וכ� עליו. מע�בי� ה�ב�י �ני ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה�ב�י �ני � אחר למב�י �להחזיר� �תח� לס�� ����ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
מ� מחלק� �מתמעט מס, לה� יב�א ��א עליו; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמע�בי�
ה�ס �אי� מק�� לפיכ�, ה�ב�י. �ני על ה�צ�ב ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָה�ס
��רצה. עת �כל �תח� ס�ת� זה הרי ה�ב�י, �ני על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקצ�ב

.ÊË��� � מפ�� �אינ� למב�י ה�ת�ח�ת חצר�ת ָ�ָ�ְְְֲֵֵֵֶַָָחמ�
לעצמ�. מ����ת והחיצ�נה החיצ�נה, ע� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמ�����ת
החיצ�נה, ע� �מ����ת לעצמ�, מ����ת ה�נ�ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
מ����ת ה�נימית נמצאת ה�אר. ע� מ����ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואינ�
ה�נ�ה �על �נה א� לפיכ�, לעצמ�. �מ����ת ,��� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�ִע�

יכ�לה[ספסל]אצט�א החיצ�נה אי� � �סתמ� �תח�, �נגד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מ�ני עליו, מע�בי� ה�נימ��ת �ל אבל עליו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלע�ב
וכ� �אצט�א. מ�יפי� �הרי ה�ר�, �אר� לה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ר�ה
� החיצ�נה �בי� �ינ� �ני �תח לחצר� ��תח ה�נ�ה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�על
א�א לה���� ל� �אי� עליו, מע�בת החיצ�נה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
�בי� �ינ� ה�ני �תח �תח א� אבל ולח��; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ�תח�
לה���� ל� �אי� עליו, מע�ב�ת ה�נימ��ת � ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�לי�ית
�כ��. ה�י� וכ� ולח��. הרא��� חצר� מ�תח א�א ָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ב�י

ו ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�לתי�‡. ח�מה לע��ת זה את זה העיר �ני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ��פי�
ספר לה� ולקנ�ת ה�נסת, �ית לה� ולבנ�ת לעיר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בריח
��רצה מי �ל �ה� ��קרא �די �כת�בי� נביאי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ��רה

ה���ר. מ� ְִִִַלקר�ת

�י�·. �ית א�ת� ��פי� � י�ראל �אר� עיר ��קח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָמי
י�ראל. אר� י��ב מ��� ר�ח�תיה, מאר�ע �ר� ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל�ח

חרי� �יניה� לע��ת זה את זה �קעה �ני [תעלה]וכ�פי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
חרי� קטנה]�ב� .[תעלה ִֶָ

מ�ע�די�‚. העיר �ני אחרת, �עיר חצר ל� ��� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל ה�י�; וא�ת �מער�ת �יחי� ��ר�ת ע�ה� לח�ר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹא�ת�
�ר�י היה וא� א�ת�. מ�ע�די� אי� ה�ברי�, �ל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ��אר

מ�ע� העיר, �א�ת� ה�ל.ע�ה� על א�ת� די� ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

לפי„. ��בי� הח�מה, לבנ�ת העיר מאנ�י ��בי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ��ה�
יתר. נ�ת� לח�מה, ה�מ�� �ל הח�מה; מ� ה��י� ְִִִֵֵַַַַַָָָָָָקריבת

�ית‰. �� ��נה א� חד�, ע�ר �ני� �עיר ה�ר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוכל
לת��� ��ריכי� ה�ברי� �כל העיר �ני ע� נ�ת� � ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ�ירה
ה�דינה, את ה��מרי� ה�ר�י� ��כר וה�לת�ת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהח�מה

העיר. את ה��מרי� מ�ברי� �א�� ���צא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוכל

.Âמ�ל ל�קחי� � העיר ל�מירת ��ריכי� ה�ברי� ְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָ�ל
חכמי�, מ�למידי ח�� הית�מי�, מ� ואפ�� העיר, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאנ�י
אבל ��מר��. ה��רה � �מירה צריכי� החכמי� �אי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלפי
הע� �ל וא� החכמי�. מ� אפ�� והרח�ב�ת, ה�רכי� ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָלת���
ע�ה�, חכמי� �למידי יצא� לא � �עצמ� �מת�ני� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹי�צאי�
האר�. ע�י �פני להז�לזל חכמי� �למידי �ר� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אי�

.Ê�א ��בי� � ל�דינה מי� �� להביא נהר ח�פרי� ְְְִִִִִַַַָָָָָהי�
�ד�תיה� מ��� ���ק� �די לה� זכ�ת ��� הית�מי�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמ�
ה�י�, בא� ולא �בר לה� ארע א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיה�;
מה �ל לה� מחזירי� הית�מי�, מה� נהנ� ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹה�איל

�זה. ���צא �ל וכ� מה�. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��לקח

.Áלא �יניה� לה��יב ��א זה את זה מב�י �ני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹ��פי�
�רסי ולא עורות]ח�ט, א�נ��ת.[מעבד מ�עלי אחד ולא , ְַָֹ�ְְֲִִֵֶַָֹ�ָ�

א� ,�� מח� ולא א��, ה�ב�י מ�ני אחד ��ב�י �� ְִָֹ�ְִֵֶַַָָָָָָהיה
וע�ה חבר� �בא רחי�, א� חנ�ת א� מרח� �� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ�היתה

טח�� א� �נגד� אחרת קמח]מרח� אינ�[טחנת � אחרת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָ
היה ואפ�� ח�י'. ��סק 'א�ה ל�: ול�מר מ�ניו למנע� ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָיכ�ל
�יניה� י� �הרי למנע�, יכ�לי� אינ� � אחר מב�י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני
חנ�ת לע��ת ��א אחרת מ�דינה �ר אבל א�נ�ת. ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ָא�ת�
לה� י� � זה �ל מרח� �צד מרח� א� זה, �ל חנ�ת� ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�צד
למנע�. יכ�ל אינ� ה�ל�, מנת ע�ה� נ�ת� היה וא� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמנע�.

.Ë�יכ�לי העיר�ת �ני אי� �עיר�ת, ה�חזירי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָר�כלי�
��הי� �די מחזירי�, ��הי� היא עזרא ���נת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלע�ב�,
מק�� ק�בעי� אי� אבל י�ראל. לבנ�ת מצ�יי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָה��מי�
חכמי� �למיד וא� העיר; �ני מ�עת א�א ,�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָוי��בי�

��רצה. מק�� �כל ק�בע ְְִֵֶֶַָָה�א,

.Èני� העיר�ת, �ת�� למ�ר סח�רת� ��ביאי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹה��חרי�
אי� �לבד, ה��ק �י�� מכר� וא� עליה�. מע�בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יח�ר� לא אבל ���ק. ��מ�ר� וה�א א�ת�; ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמ�נעי�
� �עיר מלוה לה� י� וא� ה��ק. �י�� אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָה�תחי�,
��פרע� עד ה��ק, י�� �לא אפ�� �רנסת�, �די ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמ�כרי�

לה�. וילכ� ְְֵֶָָח�ב�,

.‡Èר�פא להע��ת ���� מפ�� �אינ� מב�י מ�ני ְִֵֵֵֶָָ�ְְִֵֵֶֶָָאחד
א��[מוהל] ד�], גר�י[מקיז א� בגדי�], מל�ד[אורג א� , �ְְִֵַַָ

��ר�ה מ�ני עליו, מע�בי� מב�י �ני � ��יי� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ינ�ק�ת
�חצר �ית ל� ��� מי וכ� וה��צאי�. ה�כנסי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעליה�
לגר�י, ולא לא��, ולא לר�פא, לא י��יר�� לא � ְְְִַָֹ�ְְְְִִֵֶַָֹֹֹ�ַה��פי�

ל �ינ�ק�תולא למל�ד ולא ה�טר�ת, ���תב יה�די ס�פר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
��יי�. ִֶ�ל

.·Èול�מר �יד� למח�ת ה�כני� יכ�לי� ��חצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנ�ת
א�א וה��צאי�', ה�כנסי� מ��ל לי�� יכ�לי� אנ� 'אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹל�:
יכ�לי� אינ� אבל ���ק. �מ�כר �חנ�ת� מלאכ�� ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָע��ה
מ��ל לי�� יכ�לי� אנ� 'אי� ל�: ול�מר �יד� ְְְְִִִִֵַָָֹלמח�ת
י� וכ� .�� לע��ת החזיק �הרי הרחי�', מ��ל א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָה��י�
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הר�י�, ר��ת �ני ל�מר צרי� ואי� עליו; מע�ב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נג��
עליו. לע�ב יכ�לי� ְְִֵֵֶַָָָ�אינ�

.·Èוק�רה לחי לה� לע��ת זה את זה מב�י �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��פי�
ַָל�ב�י.

.‚È�א�ת ��פי� מב�י �ני אי� � ��ב�י �תח ל� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַָָ�מי
�א�נס 'רצ�ני ל�מר: ��כ�ל ל�ב�י; �לת ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלע��ת
�ב��� הר�י�, לר��ת המפ�� �מב�י �תחי'. עד ְְִִִַָָ�ְְֲִִִִַַַָָ�חבילתי
הר�י� ר��ת �ני � �לת�ת לה� להעמיד ה�ב�י ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ני
.�� ונכנסי� הר�י� ��חקי� ��עמי� עליה�, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמע�בי�

.„Èני� � מפ�� �אינ� �מב�י �תח ל� לפ�ח ���� ְֵָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹמי
וא� ה�ר�; את עליה� ��ר�ה מ�ני עליו, מע�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמב�י

לכ�ח�ה. ��רצה �תח �ל ��תח מפ��, מב�י ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְָָָהיה

.ÂËזה הרי מפ��, �אינ� �מב�י סת�� �תח ל� ֲֵֶָ�ְְֵֶֶַָָָָהיה
��ימיו את �ר� וא� ��רצה; עת �כל [מסגרת��תח� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ה�ב�יהפתח] מ�ני אחד וכ� עליו. מע�בי� ה�ב�י �ני ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה�ב�י �ני � אחר למב�י �להחזיר� �תח� לס�� ����ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
מ� מחלק� �מתמעט מס, לה� יב�א ��א עליו; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמע�בי�
ה�ס �אי� מק�� לפיכ�, ה�ב�י. �ני על ה�צ�ב ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָה�ס
��רצה. עת �כל �תח� ס�ת� זה הרי ה�ב�י, �ני על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקצ�ב

.ÊË��� � מפ�� �אינ� למב�י ה�ת�ח�ת חצר�ת ָ�ָ�ְְְֲֵֵֵֶַָָחמ�
לעצמ�. מ����ת והחיצ�נה החיצ�נה, ע� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמ�����ת
החיצ�נה, ע� �מ����ת לעצמ�, מ����ת ה�נ�ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
מ����ת ה�נימית נמצאת ה�אר. ע� מ����ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואינ�
ה�נ�ה �על �נה א� לפיכ�, לעצמ�. �מ����ת ,��� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�ִע�

יכ�לה[ספסל]אצט�א החיצ�נה אי� � �סתמ� �תח�, �נגד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מ�ני עליו, מע�בי� ה�נימ��ת �ל אבל עליו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלע�ב
וכ� �אצט�א. מ�יפי� �הרי ה�ר�, �אר� לה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ר�ה
� החיצ�נה �בי� �ינ� �ני �תח לחצר� ��תח ה�נ�ה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�על
א�א לה���� ל� �אי� עליו, מע�בת החיצ�נה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
�בי� �ינ� ה�ני �תח �תח א� אבל ולח��; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ�תח�
לה���� ל� �אי� עליו, מע�ב�ת ה�נימ��ת � ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�לי�ית
�כ��. ה�י� וכ� ולח��. הרא��� חצר� מ�תח א�א ָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ב�י

ו ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�לתי�‡. ח�מה לע��ת זה את זה העיר �ני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ��פי�
ספר לה� ולקנ�ת ה�נסת, �ית לה� ולבנ�ת לעיר, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�בריח
��רצה מי �ל �ה� ��קרא �די �כת�בי� נביאי� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ��רה

ה���ר. מ� ְִִִַלקר�ת

�י�·. �ית א�ת� ��פי� � י�ראל �אר� עיר ��קח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָמי
י�ראל. אר� י��ב מ��� ר�ח�תיה, מאר�ע �ר� ל� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל�ח

חרי� �יניה� לע��ת זה את זה �קעה �ני [תעלה]וכ�פי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
חרי� קטנה]�ב� .[תעלה ִֶָ

מ�ע�די�‚. העיר �ני אחרת, �עיר חצר ל� ��� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל ה�י�; וא�ת �מער�ת �יחי� ��ר�ת ע�ה� לח�ר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹא�ת�
�ר�י היה וא� א�ת�. מ�ע�די� אי� ה�ברי�, �ל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ��אר

מ�ע� העיר, �א�ת� ה�ל.ע�ה� על א�ת� די� ְְְְִִִֶַַַָָָֹ

לפי„. ��בי� הח�מה, לבנ�ת העיר מאנ�י ��בי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ��ה�
יתר. נ�ת� לח�מה, ה�מ�� �ל הח�מה; מ� ה��י� ְִִִֵֵַַַַַָָָָָָקריבת

�ית‰. �� ��נה א� חד�, ע�ר �ני� �עיר ה�ר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוכל
לת��� ��ריכי� ה�ברי� �כל העיר �ני ע� נ�ת� � ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ�ירה
ה�דינה, את ה��מרי� ה�ר�י� ��כר וה�לת�ת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהח�מה

העיר. את ה��מרי� מ�ברי� �א�� ���צא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוכל

.Âמ�ל ל�קחי� � העיר ל�מירת ��ריכי� ה�ברי� ְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָ�ל
חכמי�, מ�למידי ח�� הית�מי�, מ� ואפ�� העיר, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאנ�י
אבל ��מר��. ה��רה � �מירה צריכי� החכמי� �אי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלפי
הע� �ל וא� החכמי�. מ� אפ�� והרח�ב�ת, ה�רכי� ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָלת���
ע�ה�, חכמי� �למידי יצא� לא � �עצמ� �מת�ני� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹי�צאי�
האר�. ע�י �פני להז�לזל חכמי� �למידי �ר� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�אי�

.Ê�א ��בי� � ל�דינה מי� �� להביא נהר ח�פרי� ְְְִִִִִַַַָָָָָהי�
�ד�תיה� מ��� ���ק� �די לה� זכ�ת ��� הית�מי�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמ�
ה�י�, בא� ולא �בר לה� ארע א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיה�;
מה �ל לה� מחזירי� הית�מי�, מה� נהנ� ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹה�איל

�זה. ���צא �ל וכ� מה�. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��לקח

.Áלא �יניה� לה��יב ��א זה את זה מב�י �ני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹ��פי�
�רסי ולא עורות]ח�ט, א�נ��ת.[מעבד מ�עלי אחד ולא , ְַָֹ�ְְֲִִֵֶַָֹ�ָ�

א� ,�� מח� ולא א��, ה�ב�י מ�ני אחד ��ב�י �� ְִָֹ�ְִֵֶַַָָָָָָהיה
וע�ה חבר� �בא רחי�, א� חנ�ת א� מרח� �� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ�היתה

טח�� א� �נגד� אחרת קמח]מרח� אינ�[טחנת � אחרת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָ
היה ואפ�� ח�י'. ��סק 'א�ה ל�: ול�מר מ�ניו למנע� ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָיכ�ל
�יניה� י� �הרי למנע�, יכ�לי� אינ� � אחר מב�י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני
חנ�ת לע��ת ��א אחרת מ�דינה �ר אבל א�נ�ת. ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ָא�ת�
לה� י� � זה �ל מרח� �צד מרח� א� זה, �ל חנ�ת� ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�צד
למנע�. יכ�ל אינ� ה�ל�, מנת ע�ה� נ�ת� היה וא� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמנע�.

.Ë�יכ�לי העיר�ת �ני אי� �עיר�ת, ה�חזירי� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָר�כלי�
��הי� �די מחזירי�, ��הי� היא עזרא ���נת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלע�ב�,
מק�� ק�בעי� אי� אבל י�ראל. לבנ�ת מצ�יי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָה��מי�
חכמי� �למיד וא� העיר; �ני מ�עת א�א ,�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָוי��בי�

��רצה. מק�� �כל ק�בע ְְִֵֶֶַָָה�א,

.Èני� העיר�ת, �ת�� למ�ר סח�רת� ��ביאי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹה��חרי�
אי� �לבד, ה��ק �י�� מכר� וא� עליה�. מע�בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יח�ר� לא אבל ���ק. ��מ�ר� וה�א א�ת�; ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמ�נעי�
� �עיר מלוה לה� י� וא� ה��ק. �י�� אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָה�תחי�,
��פרע� עד ה��ק, י�� �לא אפ�� �רנסת�, �די ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמ�כרי�

לה�. וילכ� ְְֵֶָָח�ב�,

.‡Èר�פא להע��ת ���� מפ�� �אינ� מב�י מ�ני ְִֵֵֵֶָָ�ְְִֵֵֶֶָָאחד
א��[מוהל] ד�], גר�י[מקיז א� בגדי�], מל�ד[אורג א� , �ְְִֵַַָ

��ר�ה מ�ני עליו, מע�בי� מב�י �ני � ��יי� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ינ�ק�ת
�חצר �ית ל� ��� מי וכ� וה��צאי�. ה�כנסי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעליה�
לגר�י, ולא לא��, ולא לר�פא, לא י��יר�� לא � ְְְִַָֹ�ְְְְִִֵֶַָֹֹֹ�ַה��פי�

ל �ינ�ק�תולא למל�ד ולא ה�טר�ת, ���תב יה�די ס�פר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
��יי�. ִֶ�ל

.·Èול�מר �יד� למח�ת ה�כני� יכ�לי� ��חצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנ�ת
א�א וה��צאי�', ה�כנסי� מ��ל לי�� יכ�לי� אנ� 'אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹל�:
יכ�לי� אינ� אבל ���ק. �מ�כר �חנ�ת� מלאכ�� ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָע��ה
מ��ל לי�� יכ�לי� אנ� 'אי� ל�: ול�מר �יד� ְְְְִִִִֵַָָֹלמח�ת
י� וכ� .�� לע��ת החזיק �הרי הרחי�', מ��ל א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָה��י�
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ואי� �ית�, �ת�� ��רה י�ראל �ל �ינ�ק�ת לל�ד ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָל�
יכ�לי� אנ� 'אי� ל�: ול�מר �יד� למח�ת יכ�לי� ְְְְְִִִִֵַָָָ�ַה��פי�

ר��'. �ית �ל ה�ינ�ק�ת מ��ל ִִִֵֶַַָֹלי��

.‚Èעה�� נכנס � חבר� �ל מ�ית� לפני� ��ר ל� ��� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי
אד� �ני ��ר� ��עה וי�צא נכנסי�, אד� �ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ��ר�
ממ�א א�א מ��ר�, �מ�קה �המ�� מכניס ואינ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָי�צאי�;

��תחת ע��י� ��ניה� מ�ח��. ה��ר;[מנעול]�מ�קה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ
מ��� � חצר �בעל מימיו, את ל�מר �די � ה��ר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ�על

מ�ע��. א�א ל�� י�נס ��א א���, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹח�ד

.„Èעה�� נכנס � חבר� �ל מ��ת� לפני� ��ה ל� ��� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי
אד� �ני ��ר� ��עה וי�צא נכנסי�, אד� �ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ��ר�
מ��כ� י�נס ולא ��רי�, לת�כ� מכניס ואי� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹי�צאי�.
מ� ה�ר� החזיר� ה�ר�. את ז�רע והחיצ�� אחרת. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָל�דה
ר�צה, �ה�א ��עה נכנס זה הרי � �ניה� מ�עת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ד
ולא ��רי�, לת�כ� �מכניס ר�צה; �ה�א ��עה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוי�צא
על לע�ב ל� י� מה� אחד וכל אחרת. ל�דה מ��כ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָי�נס

ה�ד. מ� ��תנ� ה�ר� �זריעת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָחבר�
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חצר‡. וע�ה חבר� �בא �כתל�, ח��� ל� �היתה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָמי
�די זה ח��� 'סת� הח���: לבעל ל�מר יכ�ל אינ� � ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹ�צ��
חבר� �א וא� זה. �ה�ק החזיק �הרי �י'; ��יט ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ��א
צרי� � רא�ת� ה�ק ��סיר �די הח��� �נגד �תל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלבנ�ת
��א �די א��ת, אר�ע הח��� מ�נגד ה�תל את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹלהרחיק

עליו. ֲִַָָיאפיל

לבנ�ת·. חבר� את ��פה � ��תל למ�ה הח��� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה
א��ת, אר�ע ה�ני� �להג�י� א��ת, אר�ע �רח�ק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָ�נג��

הח���. מ� �� י�יט ��א ְִִֵֶַַַֹ�די

�נגד‚. �תל חבר� �בנה ��תל, למעלה הח��� ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיתה
הח��� עד ��נה ה�תל מרא� היה א� � מ�מ�ה ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהח���
�י על א� למנע�, יכ�ל אינ� יתר, א� א��ת אר�ע ְְְִֵֵַַַַַַָָָֹ�ב�
עליו האפיל לא �הרי �ל��, הח��� מ�תל הרחיק ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
��נה ה�תל מרא� נ�אר א� אבל �רא�ה. מ�יק� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואינ�
�די ה�תל, למעט ��פה� � א��ת מאר�ע �ח�ת הח��� ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹעד
יג�י� א� הח���, מ� וי�קי� ה�תל רא� על יעמד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ��א
הח��� מ� רח�ק ה�תל ויהיה א��ת אר�ע הח��� על ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹה�תל

ויראה. יצי� ולא יאפיל ��א �די א��ת, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹאר�ע

הח���„. מ� להרחיק צרי� � הח��� �צד אחד �תל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�נה
רא� ��נס א� הח���, על א��ת אר�ע ה�תל �מג�י� ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,

ויצי�. עליו י�ב ��א �די ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹה�תל,

להי�ת‰. צרי� � הח��� צ�י מ�ני כתלי� �ני ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�נה
�אמצ והח��� א��ת, אר�ע רחב ולא�יניה� האר�ע; ע ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

��� ה�תל מ� ה���� הרחיק �� א� א�א ��יה� על ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹיס��
מי לפיכ�, עליו. יאפיל ��א �די א��ת, אר�ע הח��� ��ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ח��� �י� �ד�לה ח��� �י� � חבר� לחצר ח��� לפ�ח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ��א
עליו; מע�ב החצר �על � למ�ה �י� למעלה �י� ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקט�ה,

�היא �י על וא� �רא�ה; לי '��יק ל�: א�מר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ�הרי
ותראה'. �ס�� �עלה ְְִֶָ�ְְֲֶַָ�ב�הה,

.Â,החצר �על ל� �מחל חבר�, לחצר ח��� ��תח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי
��דע א� ע��, וס�ע ��א �ג�� �ה�יח�, �ע�� ���ה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא�
אחר יכ�ל ואינ� �ח���, החזיק זה הרי � ערער ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹה�זק
זה ח��� �ל �ינ� וכיצד לס��. עליו �לערער לחזר ��ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ��ה נכנס אד� �ל �רא�� ח��� א� לפתח�? ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ה�יח�
�אי� �י על א� א��ת מאר�ע למ�ה �היתה א� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהיא,
א� �נגד� לבנ�ת יכ�ל החצר �על אי� � מ��ה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹרא��
��ארנ�. �מ� א��ת אר�ע הרחיק �� א� א�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�דדיה,

.Ê,מ��ה נכנס אד� �ל רא�� �אי� קט�ה ח��� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
לבנ�ת יכ�ל חצר �על � א��ת מאר�ע למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָוהיתה
לפ�ח ה�ח�י� 'לא וא�מר: ט�ע� �הרי �בצדדיה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�נג��
עד עלי ��חזיק אבל �גב�הה; קט�ה �היא מ�ני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָא�א
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ח�י'. לא ה�ני�, ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ�ארחיק
א� אבל הר�ח. �� ���נס �די א� לת�מי�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ���תח�
�י�תר �גב�הה �י�תר, קט�ה היתה אפ�� � לא�רה ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָ�תח�
לבנ�ת יכ�ל החצר �על ואי� החזיק, ערער, ולא ה�איל �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
��א �די א��ת, אר�ע ��רחיק עד מ�דדיה א� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�נג��
ל� �היתה מי וכ� הא�רה. על ל� מחל �הרי עליו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
�לא מ�דדיה א� �נג�� �בנה חבר� �בא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�ַח���
לחזר יכ�ל אינ� � הח��� �על ו�תק סתמ�, א� ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
��תק, ��יו� ה�ני�; להרחיק א� הח��� לפ�ח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�לערער
א�א ו��תק, �פניו א�ר� ���תמי� ע��י אד� �אי� � ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל

מחל. �� ִֵַָא�

.Áלבנ�ת חבר� �בא �כתל�, למ�ה ח��נ�ת ל� �הי� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי
�כתל אחר�ת ח��נ�ת ל� אפ�ח 'אני ל�: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�פניה�,
ל�: וא�מר עליו מע�ב זה הרי � מא��' למעלה עצמ� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה
א�ת�'. �תקלקל ה�תל את �רעיד הח��נ�ת ��פ�ח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ'�עת
א�ת� ל� ואבנה ה�תל, �ל אס�ר 'אני ל�: אמר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹואפ��
�� ��ד�ר �ית ל� וא��ר ח��נ�ת, �� ואע�ה חד�, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�ני�
רצ�ני 'אי� ל�: וא�מר עליו לע�ב יכ�ל � �אבנה' ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָעד
טרח �� היה לא א� לפיכ�, למק��'. מ�ק�� ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ�אטרח
וכ�פי� עליו; לע�ב יכ�ל אינ� � ל�נ�ת צרי� ואינ� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ�לל,
ל� וע��ה ��מ�ה, זה ח��� ס�ת� חבר� ��היה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָא�ת�
,�� נהנה ��ה �בר �ל וכ� סד��. מ�ת ��� למעלה; ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָח���

עליו. ��פי� � �ל�� חסר ולא מפסיד חבר� ְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹואי�

.Ë�י� ח��נ�, מק�� ל���ת �רצה הח��� �על ְְֲֵֶַַַַַַָָָאבל
'אפ�ח ואמר: �ד�לה, היתה אפ�� � למ�ה �י� ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
עליו. מע�ב החצר �על � ז�' ואס�� קט�ה אחרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹח���

�ה�א. �ל �ח��� להרחיב יכ�ל אינ� ְְְִֵֵֶַַַָָוכ�

.Èזה והעצי� ה�ני� ו�מ� מ�ע��, חצר �חלק� אחי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ני
מה� לאחד וה�יע האויר, ��מת על ה��יח� ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�נגד

החצר �ר�� האכסדרה[גינה]�חלק� ול�ני א�[מרפסת], � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�פני ��נה חלק�, �ס�� �תל לבנ�ת החצר �על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

וא האויר.האכסדרה, �מ� לא �הרי עליו, ��אפיל �י על � ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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זיז‡. לה�ציא חבר�[מוט]המב�� חצר אויר על מ�תל� ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ
�רא�ה מ�יק� �הרי עליו, מע�ב החצר �על � �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
מחה ולא ה�יז, את ה�ציא .�� �מ���� �� ���לה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�עת

ה�יז. �על החזיק הרי � החצר �על לאל�ר ��ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

רצה·. וא� �נג��; החצר �אויר החזיק טפח, ��יז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ה�יז �על � ��מי�� �לב�ל ה�יז �חת לבנ�ת החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָ�על
החצר; �אויר החזיק לא טפח, ��יז אי� וא� עליו. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמע�ב
�לב�ל �ח�יו לבנ�ת החצר �על ��רצה עת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�בכל

עליו. לע�ב יכ�ל ה�יז �על אי� � זיז �ל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ��מי��

�ל‚. חצר� �אויר �מ��� טפח, רח�� �ה�ציא ה�יז ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
�אר�עה החזיק � �� מחה ולא טפחי�, אר�עה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחבר�
עד ה�יז את להרחיב רצה וא� טפחי�. אר�עה על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָטפחי�
זה הרי � טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ע�ה
�חת חצר� �אויר לבנ�ת יכ�ל החצר �על ואי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרחיב;
ע�רה אויר �ב� �ח�יו ל� ה�יח �� א� א�א ,��� ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ִַה�יז

��יז. ������ �די ְְְִִִֵֵֶַַָטפחי�

חוקי�„. אר�עה ל� �אי� קט� ס�� [שלבי�]ה�עמיד ֲִַַ�ְֲִֵֶַָָָָָָ
החזיק לא � �דה� �ת�� א� חבר� חצר �ת�� �תל� ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹ�צד
ה���, �צד ��נה � החצר �על ��רצה זמ� וכל זה; ָ�ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�נזק
אר�עה ל� ��� �ד�ל ס�� היה וא� ��מי��. ְֵֶַָָָָ�ְְְִִֵַַָָ�מב�ל
ה��� �על � �לב�ל� לבנ�ת �א וא� החזיק; יתר, א� ָ�ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָחוקי�
להעמיד ל� מחל �הרי ��ע�ר, ��רחיק עד עליו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמע�ב
� �ד�ל ס�� להעמיד ה�ג �על ���ב�א לפיכ�, �ד�ל. ָָ�ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ�ס��
אבל עליו; יחזיק ��א �די ,�� למח�ת יכ�ל החצר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�על
ל�: א�מרי� �הרי למנע�, יכ�ל אינ� � קט� ס�� העמיד ְְְֲִֵֵֶָָָָָ�ֱִִֶא�

מב�ל�'. א�ה ��רצה, זמ� �ל הפסד; עלי� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אי�

.‰�� ��ק�ח �די חבר� חצר על צ��ר לה�ציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהר�צה
נזחלי� ה�י� �הרי �תל� על מזחילה �� �ע�ה א� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָה�י�,
לא וא� עליו; מע�ב החצר �על � חבר� לחצר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוי�רדי�
�על �� אחר רצה ��זחילה. א� ����ר זה החזיק ,�� ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָמחה
�החזיק ���� עליו; מע�ב החצר �על ה���ר, לס�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ג
החצר �על החזיק �� חבר�, לחצר מימיו ל��� ה�ג ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�על
�על רצה לר��ת�. אצל� �אי� חבר� �ל ג�� מימי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�
�היה א� אחר, לצד �להחזיר� זה מ�ד ה���ר לעקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�ג
��א עליו; לע�ב יכ�ל החצר �על אי� � לק�ר� ורצה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאר�
וכ� מק��. מ�ל ל� �אי� ה� והרי ה�ג, �מימי א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחזיק
יכ�ל ה�ג �על אי� ה���ר, �חת לבנ�ת החצר �על רצה ְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָא�
��חזיק �די �זיז, לת�מי� ע��י ה���ר �אי� עליו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלע�ב

ה�י�. לק��ח א�א ע��י ואינ� חצר; ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�אויר

.Â,�� מחה ולא חבר�, חצר על ג�� מי �ה�ריד ְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹמי
מנ�פי� ה�י� הי� א� � זה �דבר ,[מטפטפי�]והחזיק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

א� וכ� ע��ה; � צ��ר ולע��ת� אחד למק�� לק�צ� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָורצה
והחזיר� ה�תל, רחב על וח�ק� אחד, מ�ק�� �אי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהי�
עד צרי�, �מי� ��� על לבנ�ת ואפ�� ע��ה; � ְְְְֲִִִִִֶַַַַנ�טפי�

ה� החזק���רד� �הרי ��נה; � חבר� לחצר �מהרה י� ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ְְ
ז�. לחצר לירד זה �ל ֲֵֵֵֶֶַַָמימיו

.Ê�ניה� ,�� ��פי� הי� א� � ו�מע�� רא�ב� ��י� ְִֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶָֹ�תל
�ה�, �ל ק�ר�תיו �מכניס זה מ�ד ח�פר זה :�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ����י�
ה�תל היה �ה�. �ל ק�ר�תיו �מכניס האחר מ�ד ח�פר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
�מע�� חפר .�� לה���� יכ�ל �מע�� אי� לב��, רא�ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�ל
�� מחה ולא רא�ב� ו�תק אחת, ק�רה �� והכניס זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�כתל
�מע�� ורצה קט�ה, היתה אפ�� ה��רה; �מק�� החזיק �ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
ה��רה היתה מחלי�. � עבה א� �ד�לה �ק�רה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָלהחליפ�
�הרי �ה, החזיק לא י��, �ל�י� �ל � עראי ס�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ�ַק�רת
�היא מ�ני א�א וה�ח�י�, מחל�י 'לא ל�: א�מר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ב�
ס�ת וא� עראי. זה �אי� החזיק, � י�� �ל�י� לאחר ַ�ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹעראי'.
�בעה, לאחר החזיק; לא החג, ימי �בעת �ל � היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחג
החזיק; מ�ד �טיט, ��תל ה��רה רא� ח�ר וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה א� ע�� ס�ע �רא�ב� ראיה ��ביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוה�א,

.Áיכ�ל אינ� � אחת �ק�רה זה �כתל �החזיק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹמי
אחת. על א�א ל� מחל לא �הרי �נ�ה, ק�רה �� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלהכניס
,��� ה�ה ה�תל �אי� ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
טע� א� אבל ז�. ק�רה הכנסת על ל� מחל חבר� ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�א
�ק�רה �� וה���� ה�איל � '�� אני ��� זה, ְְְֲִִִֵַָָ�ֶֶֶֹ'��תל
�ה�א ה�ת ���בע אחר �כ��, �מ���� נאמ�; ִֵֶֶֶַַַָָ�ְְֱִֵֶַַַָאחת,

ה�תל. �כל ����ְֶַָָֹ

.Ë��מע� �מ�ד ה�תל, �ת�� רא�ב� �ל ק�ר�תיו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהי�
החזיק לא � ה��ר�ת רא�י �ה� להכניס חפ�רי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמק�מ�ת
��� �ה�א לטע� יכ�ל ואינ� ק�ר�ת, �ה� להכניס ָ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ�מע��
'�אני לטע�: רא�ב� ויכ�ל ��מי�. �� ל� אי� �הרי ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
��קנה עד מ�כני� ��הי� �די מ���, א�� מק�מ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחפר�י
�לא ה��ר�ת �כניס � ל� ואמחל מ��י ��ב�� א� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמ��י
חפירה'. �עת �תלי יתמטמט ��א �די ��תל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחפירה

ט ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�יח‡. ולא ��ר אד� יח�ר וצר]לא ארו� בור ולא[סוג ְְְִַַָָֹֹֹֹ
בתקרה]מערה מכוסה א�ת[בור יביא ולא ה�י�,[תעלת], ְְִִַַַַָָָֹ

�תל� �צד לכ��ס, ה�גדי� �� ל�ר�ת מי� �רכת יע�ה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹולא
טפחי�, �ל�ה חבר� מ�תל הרחיק �� א� א�א � חבר� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ�ל
הא�ה �תל א� זה, מי� מקוה א� זה, ��ר לכתל �סיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹויס�ד
חבר�. �תל וי�יק� ה�י� י�לע� ��א �די חבר�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמ�ד

ה�פת·. את זיתי�]מרחיקי� ואת[פסולת ה�בל ואת ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַ
�ל�ה חבר� �ל מ�תל� ה�לעי� ואת ה�יד ואת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�לח
ה�חר�ה ואת ה�רעי� את מרחיקי� �סיד. סד א� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָטפחי�,
טפחי�. �ל�ה ה�תל מ� רגלי� מי �� ��תק�� ה��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�ְֶַואת

הרחי�‚. מ� טפחי� �ל�ה הרחי� את ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמרחיקי�
א�ת�, יניד ��א �די העלי�נה, מ� אר�עה �ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ח��נה,

הרחי�. �ק�ל יבהל�� ��א �די ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹא�

טפחי�„. �ל�ה ה�תל מ� ה���ר את ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מרחיקי�
מ�פת� אר�עה �ה� העליו�]מ�רקעית�, ��א[קצה �די , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�תל. ֵֶַָֹיח�

צרי�‰. ��תל�נ�, עד עליה ה�גדי� מ�ה �ה��בס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאב�
��עת חבר�; �ל מ�תל� א��ת אר�ע א�ת� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק

ה�תל. את �מ�יקי� נ�תזי�, ה�י� � עליה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���בס
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זיז‡. לה�ציא חבר�[מוט]המב�� חצר אויר על מ�תל� ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ
�רא�ה מ�יק� �הרי עליו, מע�ב החצר �על � �ה�א ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
מחה ולא ה�יז, את ה�ציא .�� �מ���� �� ���לה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�עת

ה�יז. �על החזיק הרי � החצר �על לאל�ר ��ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

רצה·. וא� �נג��; החצר �אויר החזיק טפח, ��יז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ה�יז �על � ��מי�� �לב�ל ה�יז �חת לבנ�ת החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָ�על
החצר; �אויר החזיק לא טפח, ��יז אי� וא� עליו. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמע�ב
�לב�ל �ח�יו לבנ�ת החצר �על ��רצה עת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�בכל

עליו. לע�ב יכ�ל ה�יז �על אי� � זיז �ל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ��מי��

�ל‚. חצר� �אויר �מ��� טפח, רח�� �ה�ציא ה�יז ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
�אר�עה החזיק � �� מחה ולא טפחי�, אר�עה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחבר�
עד ה�יז את להרחיב רצה וא� טפחי�. אר�עה על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָטפחי�
זה הרי � טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ע�ה
�חת חצר� �אויר לבנ�ת יכ�ל החצר �על ואי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמרחיב;
ע�רה אויר �ב� �ח�יו ל� ה�יח �� א� א�א ,��� ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ִַה�יז

��יז. ������ �די ְְְִִִֵֵֶַַָטפחי�

חוקי�„. אר�עה ל� �אי� קט� ס�� [שלבי�]ה�עמיד ֲִַַ�ְֲִֵֶַָָָָָָ
החזיק לא � �דה� �ת�� א� חבר� חצר �ת�� �תל� ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָֹ�צד
ה���, �צד ��נה � החצר �על ��רצה זמ� וכל זה; ָ�ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�נזק
אר�עה ל� ��� �ד�ל ס�� היה וא� ��מי��. ְֵֶַָָָָ�ְְְִִֵַַָָ�מב�ל
ה��� �על � �לב�ל� לבנ�ת �א וא� החזיק; יתר, א� ָ�ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָחוקי�
להעמיד ל� מחל �הרי ��ע�ר, ��רחיק עד עליו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמע�ב
� �ד�ל ס�� להעמיד ה�ג �על ���ב�א לפיכ�, �ד�ל. ָָ�ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ�ס��
אבל עליו; יחזיק ��א �די ,�� למח�ת יכ�ל החצר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�על
ל�: א�מרי� �הרי למנע�, יכ�ל אינ� � קט� ס�� העמיד ְְְֲִֵֵֶָָָָָ�ֱִִֶא�

מב�ל�'. א�ה ��רצה, זמ� �ל הפסד; עלי� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'אי�

.‰�� ��ק�ח �די חבר� חצר על צ��ר לה�ציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהר�צה
נזחלי� ה�י� �הרי �תל� על מזחילה �� �ע�ה א� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָה�י�,
לא וא� עליו; מע�ב החצר �על � חבר� לחצר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוי�רדי�
�על �� אחר רצה ��זחילה. א� ����ר זה החזיק ,�� ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָמחה
�החזיק ���� עליו; מע�ב החצר �על ה���ר, לס�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ג
החצר �על החזיק �� חבר�, לחצר מימיו ל��� ה�ג ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�על
�על רצה לר��ת�. אצל� �אי� חבר� �ל ג�� מימי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�
�היה א� אחר, לצד �להחזיר� זה מ�ד ה���ר לעקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�ג
��א עליו; לע�ב יכ�ל החצר �על אי� � לק�ר� ורצה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאר�
וכ� מק��. מ�ל ל� �אי� ה� והרי ה�ג, �מימי א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחזיק
יכ�ל ה�ג �על אי� ה���ר, �חת לבנ�ת החצר �על רצה ְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָא�
��חזיק �די �זיז, לת�מי� ע��י ה���ר �אי� עליו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלע�ב

ה�י�. לק��ח א�א ע��י ואינ� חצר; ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�אויר

.Â,�� מחה ולא חבר�, חצר על ג�� מי �ה�ריד ְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹמי
מנ�פי� ה�י� הי� א� � זה �דבר ,[מטפטפי�]והחזיק ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

א� וכ� ע��ה; � צ��ר ולע��ת� אחד למק�� לק�צ� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָורצה
והחזיר� ה�תל, רחב על וח�ק� אחד, מ�ק�� �אי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהי�
עד צרי�, �מי� ��� על לבנ�ת ואפ�� ע��ה; � ְְְְֲִִִִִֶַַַַנ�טפי�

ה� החזק���רד� �הרי ��נה; � חבר� לחצר �מהרה י� ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ְְ
ז�. לחצר לירד זה �ל ֲֵֵֵֶֶַַָמימיו

.Ê�ניה� ,�� ��פי� הי� א� � ו�מע�� רא�ב� ��י� ְִֵֶָ�ְְְִִֵֵֶֶָֹ�תל
�ה�, �ל ק�ר�תיו �מכניס זה מ�ד ח�פר זה :�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ����י�
ה�תל היה �ה�. �ל ק�ר�תיו �מכניס האחר מ�ד ח�פר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוזה
�מע�� חפר .�� לה���� יכ�ל �מע�� אי� לב��, רא�ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�ל
�� מחה ולא רא�ב� ו�תק אחת, ק�רה �� והכניס זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�כתל
�מע�� ורצה קט�ה, היתה אפ�� ה��רה; �מק�� החזיק �ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
ה��רה היתה מחלי�. � עבה א� �ד�לה �ק�רה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָלהחליפ�
�הרי �ה, החזיק לא י��, �ל�י� �ל � עראי ס�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ�ַק�רת
�היא מ�ני א�א וה�ח�י�, מחל�י 'לא ל�: א�מר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ב�
ס�ת וא� עראי. זה �אי� החזיק, � י�� �ל�י� לאחר ַ�ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹעראי'.
�בעה, לאחר החזיק; לא החג, ימי �בעת �ל � היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחג
החזיק; מ�ד �טיט, ��תל ה��רה רא� ח�ר וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה א� ע�� ס�ע �רא�ב� ראיה ��ביא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוה�א,

.Áיכ�ל אינ� � אחת �ק�רה זה �כתל �החזיק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹמי
אחת. על א�א ל� מחל לא �הרי �נ�ה, ק�רה �� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלהכניס
,��� ה�ה ה�תל �אי� ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
טע� א� אבל ז�. ק�רה הכנסת על ל� מחל חבר� ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�א
�ק�רה �� וה���� ה�איל � '�� אני ��� זה, ְְְֲִִִֵַָָ�ֶֶֶֹ'��תל
�ה�א ה�ת ���בע אחר �כ��, �מ���� נאמ�; ִֵֶֶֶַַַָָ�ְְֱִֵֶַַַָאחת,

ה�תל. �כל ����ְֶַָָֹ

.Ë��מע� �מ�ד ה�תל, �ת�� רא�ב� �ל ק�ר�תיו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהי�
החזיק לא � ה��ר�ת רא�י �ה� להכניס חפ�רי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמק�מ�ת
��� �ה�א לטע� יכ�ל ואינ� ק�ר�ת, �ה� להכניס ָ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ�מע��
'�אני לטע�: רא�ב� ויכ�ל ��מי�. �� ל� אי� �הרי ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ
��קנה עד מ�כני� ��הי� �די מ���, א�� מק�מ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחפר�י
�לא ה��ר�ת �כניס � ל� ואמחל מ��י ��ב�� א� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמ��י
חפירה'. �עת �תלי יתמטמט ��א �די ��תל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחפירה

ט ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�יח‡. ולא ��ר אד� יח�ר וצר]לא ארו� בור ולא[סוג ְְְִַַָָֹֹֹֹ
בתקרה]מערה מכוסה א�ת[בור יביא ולא ה�י�,[תעלת], ְְִִַַַַָָָֹ

�תל� �צד לכ��ס, ה�גדי� �� ל�ר�ת מי� �רכת יע�ה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹולא
טפחי�, �ל�ה חבר� מ�תל הרחיק �� א� א�א � חבר� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ�ל
הא�ה �תל א� זה, מי� מקוה א� זה, ��ר לכתל �סיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹויס�ד
חבר�. �תל וי�יק� ה�י� י�לע� ��א �די חבר�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמ�ד

ה�פת·. את זיתי�]מרחיקי� ואת[פסולת ה�בל ואת ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַ
�ל�ה חבר� �ל מ�תל� ה�לעי� ואת ה�יד ואת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�לח
ה�חר�ה ואת ה�רעי� את מרחיקי� �סיד. סד א� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָטפחי�,
טפחי�. �ל�ה ה�תל מ� רגלי� מי �� ��תק�� ה��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�ְֶַואת

הרחי�‚. מ� טפחי� �ל�ה הרחי� את ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמרחיקי�
א�ת�, יניד ��א �די העלי�נה, מ� אר�עה �ה� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ח��נה,

הרחי�. �ק�ל יבהל�� ��א �די ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹא�

טפחי�„. �ל�ה ה�תל מ� ה���ר את ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מרחיקי�
מ�פת� אר�עה �ה� העליו�]מ�רקעית�, ��א[קצה �די , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�תל. ֵֶַָֹיח�

צרי�‰. ��תל�נ�, עד עליה ה�גדי� מ�ה �ה��בס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאב�
��עת חבר�; �ל מ�תל� א��ת אר�ע א�ת� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק

ה�תל. את �מ�יקי� נ�תזי�, ה�י� � עליה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���בס
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.Â�� א� א�א חבר�, �ל �תל� �צד מי� אד� י��י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
�כתל אמ�רי�? �ברי� ��ה טפחי�. �ל�ה מ��� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹהרחיק
האבני� הי� וא� טפח; ירחיק אבני�, �כתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבני�.

הרחקה.[יבש]צחיח �לא �צ�� מ��י� סלע, ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

.Êא�� �די א��ת, אר�ע ה��ב� מ� ה��� את ְְִֵֶַַַַָָֹ�ְִִֶַַמרחיקי�
ה�מ�ה עופות]�ק�� טורפת קטנה ה���,[חיה ���יח �עת ְְְִִִֵֶַַַַָֹ�ָ

ה��זל�ת. ותאכל ל��ב� ְְֲֶַַַַָָֹותעלה

.Áה�זחילה מ� ה�תל את חבר�[מרזב]�מרחיקי� �ל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ס�� לזק� ה�זחילה לבעל מק�� ��היה �די א��ת, ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאר�ע

.�� והחזיק ה�איל ,��� מזחילה ְְְְִִִֵֶֶַַָָ�לת��

.Ë�� �מי� �מע�� לכתל סמ�� �תל� �היה [אותרא�ב� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
["�" ל דומה �תליוונית �נגד �ני �תל לע��ת רא�ב� �בא ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

הרי � �י"ת �מי� �תלי� ה�ל�ה ��ע�� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�מע��
�די א��ת, אר�ע מ�נג�� ��רחיק עד עליו, מע�ב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�מע��
�� ��ד��� �די רחב, ה�תלי� �ני �י� ה�ק�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��היה
א� ��ה �כתל אמ�רי�? �ברי� ��ה האר�. ותתח�ק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹר�י�
נתח�קה, �בר � י�נה �עיר אבל חד�ה; �עיר חצר ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ�כתל
�תל �אר� היה לא א� וכ� הרחקה. �לא �נג�� ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�ב�נה
��נה א��ת, מאר�ע �ח�ת א�א �נג�� ���נה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�מע��
;�� מ�ה�� הרגל ���נע �י על וא� מרחיק, ואינ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�נג��
האר�. ח��ק צרי� אינ� א��ת מאר�ע �ח�ת �ה�א ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�תל

.È� חבר� למצר סמ�� �דה� �ס�� ��ר לח�ר ��א ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
יכ�ל ואינ� ס�מ� לב�ר�ת, ע��יה אינ� חבר� �דה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָא�
צרי� � �צ�� ��ר לח�ר חבר� י�ל� וא� �יד�. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹלמח�ת
חלל �י� ��היה עד טפחי�, �ל�ה ה��ר מ�תל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלהרחיק
ע��יה חבר� �דה היתה טפחי�. ��ה עבי ה��ר�ת ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�ני
טפחי� �ל�ה ה�צר מ� ��רחיק עד ס�מ�, אינ� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלב�ר�ת
�ל�ה ה�א �� ירחיק � לח�ר חבר� �כ��ב�א ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹויח�ר;

ויח�ר. �דה�, �ת�� ְְְְִֵַָָֹטפחי�

.‡Èר��� ה�ית �על יע�ה לא � �ני� �ל והעל�ה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹה�ית
��יו על ל� י� �� א� א�א �ית�, עד�ת�� התנור, [של ְִֵֵֵֶַַָָ

העל�הלתקרה] �על יעמיד לא וכ� א��ת; אר�ע ְְֲֲִִֵַַַַַַַָָֹֹ�ב�
מעזיבה �ח�יו ��היה עד התקרה]���ר, �ל�ה[טיח ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

צרי� ה�א, נח��מי� �ל ���ר וא� טפח. �בכירה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָטפחי�,
�ל�ה נח��מי�, �ל וכירה טפחי�; אר�עה �ח�יו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��היה
הא� יצאת א� ��ע�ר, �הרחיק �י על וא� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָטפחי�.
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ה�יק, מה מ��� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוה�יקה

.·È�� יע�ה לא � חבר� א�צר �חת חנ�ת ל� �היתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ל� יכניס ולא �קר, רפת ולא צ�ע, ולא נח���, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא

הר�ה,אס�ס ח� הבל מה� �ע�לה מ�ברי� �� וכ��צא �א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
א�צר היה א� לפיכ�, ��א�צר. �ר�ת מפסיד �הח� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ�ני
ע��ה זה הרי � מפסיד� הח� �אי� י�ראל, �אר� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיי�
מ�ני �קר, רפת יע�ה לא אבל א�; מלאכת �ל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�חנ�ת�
א� לרפת �תח�ה החנ�ת החזקה וא� ה�י�. ריח ְְְְֲִִֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַַ��פסיד
לע��ת העל�ה �על רצה �� ואחר ,�� וכ��צא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָלנח���

�יד�. למח�ת יכ�ל אינ� � א�צר ְְֲִִֵָָָָעל�ת�

.‚È��ור העל�ה �על מי�]��ד בה א�[זל� על�ת�, ְֲֲִִִִֵֵַַָָָ
וע�ה זה וקד� א�צר, לע��ת� �די �ח��נ�ת, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ר�ה

לאצר �התחיל א� לא�צר, �ר�ת ��כניס קד� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹנח���
זה וקד� �ה�, וכ��צא �מרי� א� ר��ני� א� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��מ�מי�
החנ�ת �על �יע�ה א� הח�י�, ��אצר קד� ה���ר ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹוע�ה
א�� �כל � הא�צר �בי� החנ�ת �י� להב�יל ��� על ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָמח�ה
�� וכ��צא ���ר וע�ה עבר וא� עליו; מע�ב הא�צר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�על

א��. �כל ה���ר להסיר יכ�ל הא�צר �על אי� �ְְִֵֵַַַַָָָָָ

חמישי יו�
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א�ה,‡. וחמ� ע�רי� העיר מ� האיל� את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקי�
�ב�קמה תאני�]�בחר�ב נ�אי[ע� מ�ני א�ה, חמ�י� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

מ�ה,[יופי] �פח�ת לעיר קר�ב ה�מצא איל� וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.
את העיר �ני ל� נ�תני� קד�, האיל� וא� א�ת�. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָק�צצי�
אי� קד�, מה� איזה נ�דע ולא ספק ה�בר היה וא� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מיו;

וה�ל�. עציו, נ�טל א�א �מי�, האיל� לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָל�

קב�עה·. �ר� מו�מרחיקי� והרבה התבואה את [שדשי� ְְִִֶַָֹ
הר�חבמקו�] י�לי� ��א �די א�ה, חמ�י� העיר ְֲִִִִִֵֶַַָָָֹמ�

אד� יע�ה לא וכ� העיר. לבני וי�יק ���רה, �עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�ב�
א�ה חמ�י� ל� היה �� א� א�א ,��� �ת�� קב�עה ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ר�
לניר� א� חבר� לנטיעת ה�ב� י�יק ��א �די ר�ח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלכל

חרוש] .[מקו�

מ�‚. ה�רסקי ואת ה�בר�ת ואת ה�בל�ת את ְְִִ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָמרחיקי�
א�ה. חמ�י� ֲִִִַָָהעיר

�רסקי„. ע��י� עורות]ואי� לעיבוד למזרח[מפעל א�א ְִֵ�ְְְְִִֶַָ
ע��ד ריח ה�ק �ממעטת ח�ה מזרחית �ר�ח מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,

ָהע�ר�ת.

חבר�,‰. �ל ירק �צד ���� �ל מ�רה לע��ת ��א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי
ה�רק, �מפסידי� וה�לכי� �אר� נבלעי� ה��רה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�הרי
מפיגי� �ה� חבר�, �ל ה�צלי� מ� קר�ב �ר�י� ��טע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�
ה�ב�רי� �הרי �ב�רי�, ��רת �צד חר�ל ��טע א� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמ�,
�ה�, וכ��צא א�� �כל � ה�ב� �מפסידי� העלי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָא�כלי�
להרחיק ה��ק ועל י�יק; ��א �כדי להרחיק צרי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאינ�
�ת�� ��ה ה�זק; ל� י�יע ��א עד ירצה, א� עצמ�, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹאת
�ברי� ��ה מאליו. לחבר� �א וה�זק ע��ה, ה�א ���ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אחר מאליו �א ה�זק ��היה מרחיק? �אינ� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמ�רי�
זה �ל מע�יו הי� א� אבל מ�יק. �ל מע�יו ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��פסק�
זה הרי ע��ת�, ��עת חבר� את מ�יקי� �ר��ת� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ע��ה
�עמד למי ��מה? זה למה הא �יד�; ���יק ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�מי
אני '�ר��תי ואמר: חבר� לחצר ח�י� וי�רה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָ�ר��ת�,

האמ�ר�תע��ה', ההרחק�ת �ל וכ� א�ת�. ���נעי� ְְְֲִֵֶֶַַָָָ
�ה�יק �מי זה הרי הרחיק�, לא א� � זה �עני� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלמעלה
�כר�י� ה�רק, מ� מ�רה להרחיק צרי� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ�ח�יו.

טפחי�[חציר] �ל�ה ה�ב�רי�, מ� וחר�ל ה�צלי�, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹמ�
להרחיק אבל �ידי�; ה�ק יהיה ��א �די � מעט יתר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�

צרי�. אינ� מאליו, ה�זק יב�א ��א ִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעד

.Âית�� ה�ר על י�רדי� וה� מי�, ��פ� �היה על�ה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�על
מעזיבה �� היתה א� � ספיגה]למ�ה �לי�[טיח �ה�י� ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ

ה�י� י�לע� מ���� עלי�� ��פסק ואחר �פיכה, �עת ��ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�להרחיק לת�� ה�ח��� צרי� � ה�ח��� על וינ�פ� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירד�
ירד� ������ א�א מעזיבה, �� אי� וא� ה�זק; מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמ�
י�נע א� מת��, והעלי�� �ח�יו, �מ�יק זה הרי � מ�ד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֶַָָֹמ����.

.Ê�איל ונטע חבר� �בא �דה�, �ת�� ��ר ל� �היה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי
לע�ב יכ�ל ה��ר �על אי� � חבר� לב�ר קר�ב �דה� ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָ�ת��
��י ל��ר נכנסי� האיל� �ר�י 'הרי ל�: ול�מר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמ�, לאחר ה�א מאליו ה�א נזק ��ה א�ת�'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�מפסידי�
�� ,��� �ת�� ח�פר ��ה �כ�� מ�יק�; אינ� ��טע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בעת
�מצא וירד ��ר, �חפר רא�ב� וכ� .��� �ת�� נ�טע ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
והעצי� וח�פר, ק�צ� � �דה� �ת�� �מע�� �ל איל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�ר�י
א�ה ע�רה �� �ת�� �מע�� לאיל� קר�ב היה וא� .���ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
צרי� אינ� וא� ל�. ונ�תנ� ק�צצ� �מע��, �ל ה�ר�י� �ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה הרי � �דה� לת�� �מע�� �ל ה�ר�י� ויצא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלח�ר,
�ר� וכל ה�חר�ה, יע�ב ��א �די טפחי� �ל�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
��א ח��� ואינ� ק�צצ�; � טפחי� �ל�ה �ת�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ���צא

ח�פר. ה�א ��� �ת�� ��ה חבר�, �ל האיל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייב�

.Á,אילנ�ת �אר א� גפני� נט�עה חבר� �דה �היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנ�ת א� �פני� �צד �פני� �דה� �ת�� לנטע ה�א ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ�בא
�ברי� ��ה א��ת. אר�ע להרחיק צרי� � אילנ�ת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ�צד
�י� ירחיק לאר�, �ח�צה אבל י�ראל. �אר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?
א� אילנ�ת, ל�אר �פני� �בי� א��ת; ��י לגפני� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ�פני�
גדר היה מק��. �כל א��ת אר�ע לאילנ�ת, אילנ�ת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ�י�
מי מק��. �כל ל�דר ס�מ� וזה ל�דר ס�מ� זה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ינתי�,
על מר�ע מלא ק�צ� �דה�, לת�� נ�טה חבר� איל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
עד ה��טה, �ל ק�צ� � �ב�קמה �בחר�ב ה�חר�ה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��י
�ית על נ�טה היה א� וכ� ה�צר. �נגד �ק�ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��היה
�ל את ק�צ� � האיל� �ית על א� חבר�, �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה�להי�

ה�צר. �נגד �ק�ל ��היה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָה��טה,

יא ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. א� ה��א, �ית קבע א� ,��� �ת�� גר� �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי
להרחיק צרי� � �ה� וכ��צא ועפר אבק �� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר האבק א� ה��א �ית ריח א� הע�� י�יע ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�די
��ס�עת היא הר�ח היתה אפ�� י�יק�. ��א עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחבר�,
נערת א� העפר �מ�לכת מלאכ��, �ע��ה �עת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹא�ת�
ח�ב זה הרי � לחבר� �מ�יעת� �ה�, וכ��צא וה�� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה����
הר�ח ידי על ואפ�� י�יק�, ולא י�יע� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

ה�. �ח�יו �ה�יק �מי א�� ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה�צ�יה;

ה�ליכה·. א� � �� �ל להרחיק ח�ב �ה�א �י על ְְִִִִֶַַַַָָָָא�
�ה�, וה�יקה העפר ואת ה�� את ה�צ�יה זההר�ח הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

�א זה נזק ואי� א�ת�, �ס�עה היא �הר�ח מ����; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ט�ר
עצמ�. ה��יק ְִִַַַַֹמ�ח

הריפ�ת‚. את �ת��[סומסומי�]ה��ת� �ה� וכ��צא ְְִֵֵֶֶַַָָ
���י ��תנדנד עד חבר� חצר מנדנד ���ה �בעת ,���ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
וח�ב �ח�יו, �מ�יק זה הרי � החבית �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחבית
וא� ���קת. ממלאכ�� יב�ל א� ינדנד, ��א �די ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלהרחיק
ה�זק. �א מ�ח� �הרי ל���, ח�ב � ה�דנ�ד �עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�יק

לא„. א� � מעלה �ל �פרקי� האמ�ר�ת ההרחק�ת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ�ל
לחזר יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ו�תק חבר� וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
�ג�� � ��חל מ��� ��ראה וה�א, להרחיק. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�להצריכ�
�ע�ה �ראה� א� לע��ת, ל� �אמר א� ��ד, ע�� ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ���ע
��ל זה; על הק�יד ולא ו�תק הרחקה �לא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�צ��
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� �� זכה �נזק, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�חזיק
�פרק האמ�ר�ת א�� נזקי� מיני מאר�עת ח�� נזקי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��אר
,�� וכ��צא והאבק ה��א, �ית וריח הע��, �ה�: � ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
ואפ�� חזקה. ל� אי� מא��, אחד ��ל ה�רקע; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונדנ�ד
וכ� להרחיק. וכ�פה� ח�זר זה הרי �ני�, ��ה ה��ק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�תק
מחיצה לע��ת ��פה� מחיצה, ��רי� �מק�� רא�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָה�ק
א�� נזקי� �נ� ול�ה ��ארנ�. �מ� ��רצה, עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�כל
מא��; נזק ס�בלת אד� �ל �ע�� �אי� לפי נזקי�? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמ�אר
מ�ד� קנ� וא� קב�ע. ה�ק �ה�ק� מ�חל, �אינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוחזקת�

.�� לחזר יכ�ל אינ� א��, �נזקי� ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ��חל

�ה�‰. וכ��צא נבל�ת א� �� מלאכת לע��ת �החזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכל�, ה�� �גלל �ה� וכ��צא הע�רבי� ויב�א� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�מק�מ�,
��רגליה� ��� א� וצפצ�פ�, �ק�ל� לחבר� מצרי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה א� � �ר�תיה� �מלכלכי� האילנ�ת על י��בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��� �ה�ר�ת א� מ�יק�, זה ��פצ�� ח�לה א� ק�ד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחבר�
עד ירחיק א� ה�לאכה, א�ת� לב�ל ח�ב � ��� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדי�
ה��א �ית לריח ��מה זה ��זק מחמת�; ה�ק יב�א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��א
חצר �ני א� מב�י �ני וכ� חזקה. ל� �אי� ,�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכ��צא
והי� החזיק, �הרי �� מח� ולא א��, מה� אחד ְְְֲִִֵֶֶָָֹ�ֲֵֶֶֶַָָ��ע�ה
החזיק לא � ו�תק� מ���, לקנ�ת וי�צאי� נכנסי� ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהע�
יכ�לי� אנ� 'אי� ול�מר: לע�ב עת �כל לה� וי� זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דבר
�מ� ה�א, קב�ע ה�ק ��ה וה��צאי�'; ה�כנסי� מ��ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלי��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהע��

.Â�א ח���, ��תח �ג�� חזקה, ל� ��� �נזק �החזיק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי
להרחיק, �רא�י מה הרחיק לא א� ה�י�, א�ת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחל� א� לע��ת', לי אמר� 'א�ה ט�ע�: ה�חזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
�י', מחית ולא ו�תק� ה�זק 'שה�ר א� �ראית', אחר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ִִֶֶַַָָלי
א� מ�ד�', ידע�י ולא �ראיתי, ה�א 'עכ�ו א�מר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה��ק
א� ארחיק ע�ה א�מר וא�ה ,�� מחיתי '��ראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אמר:
ה�ק�' ��ק�ע �די לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאס��,
לא וא� ראיה; להביא ה��ק על �ה�, וכ��צא א�� �כל �ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ת ה��יק י�בע נקיטתהביא, ללא � דייני�" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָוי�טר.חפ�]

.Êה��א �בית ע�� �ג�� חזקה, ל� �אי� �נזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
ה��יק על � נ�ק �ל מ�ד� ��נה ה��יק וטע� �ה�, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ��צא
ה��ק י�בע ראיה, הביא לא וא� מ�ד�; ��נ� ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

ה�ק�. זה ויס�ק ,�� על מ�ד� קנ� ��א ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�ת

יב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. ול�ל ה�דה, את לחלק ��א� ה��פי� א� ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�ִַַָהאחי�
ט�ב מק�� �� ואי� �וה ��� היתה א� � חלק� מה� ְֵָָָָָ�ְְִֵֶֶֶָָָאחד
�לבד. ה��ה לפי ח�לקי� � אחד ה�ל א�א רע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�מק��
��היה �די זה, מ�ד חלקי לי '�נ� מה�: אחד אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוא�
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�להרחיק לת�� ה�ח��� צרי� � ה�ח��� על וינ�פ� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירד�
ירד� ������ א�א מעזיבה, �� אי� וא� ה�זק; מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמ�
י�נע א� מת��, והעלי�� �ח�יו, �מ�יק זה הרי � מ�ד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֶַָָֹמ����.

.Ê�איל ונטע חבר� �בא �דה�, �ת�� ��ר ל� �היה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי
לע�ב יכ�ל ה��ר �על אי� � חבר� לב�ר קר�ב �דה� ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָ�ת��
��י ל��ר נכנסי� האיל� �ר�י 'הרי ל�: ול�מר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמ�, לאחר ה�א מאליו ה�א נזק ��ה א�ת�'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�מפסידי�
�� ,��� �ת�� ח�פר ��ה �כ�� מ�יק�; אינ� ��טע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בעת
�מצא וירד ��ר, �חפר רא�ב� וכ� .��� �ת�� נ�טע ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
והעצי� וח�פר, ק�צ� � �דה� �ת�� �מע�� �ל איל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�ר�י
א�ה ע�רה �� �ת�� �מע�� לאיל� קר�ב היה וא� .���ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
צרי� אינ� וא� ל�. ונ�תנ� ק�צצ� �מע��, �ל ה�ר�י� �ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה הרי � �דה� לת�� �מע�� �ל ה�ר�י� ויצא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלח�ר,
�ר� וכל ה�חר�ה, יע�ב ��א �די טפחי� �ל�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
��א ח��� ואינ� ק�צצ�; � טפחי� �ל�ה �ת�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ���צא

ח�פר. ה�א ��� �ת�� ��ה חבר�, �ל האיל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייב�

.Á,אילנ�ת �אר א� גפני� נט�עה חבר� �דה �היתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנ�ת א� �פני� �צד �פני� �דה� �ת�� לנטע ה�א ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ�בא
�ברי� ��ה א��ת. אר�ע להרחיק צרי� � אילנ�ת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ�צד
�י� ירחיק לאר�, �ח�צה אבל י�ראל. �אר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמ�רי�?
א� אילנ�ת, ל�אר �פני� �בי� א��ת; ��י לגפני� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ�פני�
גדר היה מק��. �כל א��ת אר�ע לאילנ�ת, אילנ�ת ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ�י�
מי מק��. �כל ל�דר ס�מ� וזה ל�דר ס�מ� זה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ינתי�,
על מר�ע מלא ק�צ� �דה�, לת�� נ�טה חבר� איל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
עד ה��טה, �ל ק�צ� � �ב�קמה �בחר�ב ה�חר�ה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��י
�ית על נ�טה היה א� וכ� ה�צר. �נגד �ק�ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ��היה
�ל את ק�צ� � האיל� �ית על א� חבר�, �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה�להי�

ה�צר. �נגד �ק�ל ��היה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָה��טה,

יא ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. א� ה��א, �ית קבע א� ,��� �ת�� גר� �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי
להרחיק צרי� � �ה� וכ��צא ועפר אבק �� ��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר האבק א� ה��א �ית ריח א� הע�� י�יע ��א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�די
��ס�עת היא הר�ח היתה אפ�� י�יק�. ��א עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחבר�,
נערת א� העפר �מ�לכת מלאכ��, �ע��ה �עת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹא�ת�
ח�ב זה הרי � לחבר� �מ�יעת� �ה�, וכ��צא וה�� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה����
הר�ח ידי על ואפ�� י�יק�, ולא י�יע� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

ה�. �ח�יו �ה�יק �מי א�� ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה�צ�יה;

ה�ליכה·. א� � �� �ל להרחיק ח�ב �ה�א �י על ְְִִִִֶַַַַָָָָא�
�ה�, וה�יקה העפר ואת ה�� את ה�צ�יה זההר�ח הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

�א זה נזק ואי� א�ת�, �ס�עה היא �הר�ח מ����; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ט�ר
עצמ�. ה��יק ְִִַַַַֹמ�ח

הריפ�ת‚. את �ת��[סומסומי�]ה��ת� �ה� וכ��צא ְְִֵֵֶֶַַָָ
���י ��תנדנד עד חבר� חצר מנדנד ���ה �בעת ,���ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ
וח�ב �ח�יו, �מ�יק זה הרי � החבית �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחבית
וא� ���קת. ממלאכ�� יב�ל א� ינדנד, ��א �די ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלהרחיק
ה�זק. �א מ�ח� �הרי ל���, ח�ב � ה�דנ�ד �עת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�יק

לא„. א� � מעלה �ל �פרקי� האמ�ר�ת ההרחק�ת ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ�ל
לחזר יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ו�תק חבר� וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
�ג�� � ��חל מ��� ��ראה וה�א, להרחיק. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�להצריכ�
�ע�ה �ראה� א� לע��ת, ל� �אמר א� ��ד, ע�� ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ���ע
��ל זה; על הק�יד ולא ו�תק הרחקה �לא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�צ��
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� �� זכה �נזק, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�חזיק
�פרק האמ�ר�ת א�� נזקי� מיני מאר�עת ח�� נזקי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��אר
,�� וכ��צא והאבק ה��א, �ית וריח הע��, �ה�: � ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
ואפ�� חזקה. ל� אי� מא��, אחד ��ל ה�רקע; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונדנ�ד
וכ� להרחיק. וכ�פה� ח�זר זה הרי �ני�, ��ה ה��ק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�תק
מחיצה לע��ת ��פה� מחיצה, ��רי� �מק�� רא�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָה�ק
א�� נזקי� �נ� ול�ה ��ארנ�. �מ� ��רצה, עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�כל
מא��; נזק ס�בלת אד� �ל �ע�� �אי� לפי נזקי�? ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמ�אר
מ�ד� קנ� וא� קב�ע. ה�ק �ה�ק� מ�חל, �אינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוחזקת�

.�� לחזר יכ�ל אינ� א��, �נזקי� ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ��חל

�ה�‰. וכ��צא נבל�ת א� �� מלאכת לע��ת �החזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכל�, ה�� �גלל �ה� וכ��צא הע�רבי� ויב�א� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�מק�מ�,
��רגליה� ��� א� וצפצ�פ�, �ק�ל� לחבר� מצרי� ה� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה א� � �ר�תיה� �מלכלכי� האילנ�ת על י��בי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�
��� �ה�ר�ת א� מ�יק�, זה ��פצ�� ח�לה א� ק�ד� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחבר�
עד ירחיק א� ה�לאכה, א�ת� לב�ל ח�ב � ��� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדי�
ה��א �ית לריח ��מה זה ��זק מחמת�; ה�ק יב�א ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��א
חצר �ני א� מב�י �ני וכ� חזקה. ל� �אי� ,�� ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכ��צא
והי� החזיק, �הרי �� מח� ולא א��, מה� אחד ְְְֲִִֵֶֶָָֹ�ֲֵֶֶֶַָָ��ע�ה
החזיק לא � ו�תק� מ���, לקנ�ת וי�צאי� נכנסי� ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹהע�
יכ�לי� אנ� 'אי� ול�מר: לע�ב עת �כל לה� וי� זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�דבר
�מ� ה�א, קב�ע ה�ק ��ה וה��צאי�'; ה�כנסי� מ��ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלי��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהע��

.Â�א ח���, ��תח �ג�� חזקה, ל� ��� �נזק �החזיק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי
להרחיק, �רא�י מה הרחיק לא א� ה�י�, א�ת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹהעביר
'מחל� א� לע��ת', לי אמר� 'א�ה ט�ע�: ה�חזיק ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
�י', מחית ולא ו�תק� ה�זק 'שה�ר א� �ראית', אחר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ִִֶֶַַָָלי
א� מ�ד�', ידע�י ולא �ראיתי, ה�א 'עכ�ו א�מר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוה��ק
א� ארחיק ע�ה א�מר וא�ה ,�� מחיתי '��ראיתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אמר:
ה�ק�' ��ק�ע �די לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאס��,
לא וא� ראיה; להביא ה��ק על �ה�, וכ��צא א�� �כל �ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ת ה��יק י�בע נקיטתהביא, ללא � דייני�" ["שבועת ִִִֵֵֶַַַָ
ְִֵָוי�טר.חפ�]

.Êה��א �בית ע�� �ג�� חזקה, ל� �אי� �נזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק
ה��יק על � נ�ק �ל מ�ד� ��נה ה��יק וטע� �ה�, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכ��צא
ה��ק י�בע ראיה, הביא לא וא� מ�ד�; ��נ� ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

ה�ק�. זה ויס�ק ,�� על מ�ד� קנ� ��א ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�ת

יב ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ל‡. ול�ל ה�דה, את לחלק ��א� ה��פי� א� ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�ִַַָהאחי�
ט�ב מק�� �� ואי� �וה ��� היתה א� � חלק� מה� ְֵָָָָָ�ְְִֵֶֶֶָָָאחד
�לבד. ה��ה לפי ח�לקי� � אחד ה�ל א�א רע, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�מק��
��היה �די זה, מ�ד חלקי לי '�נ� מה�: אחד אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוא�
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� אחת' �דה ה�ל ויהיה ��י האחרת ל�דה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹסמ��
מ�ת זה, �דבר �ע��ב� זה; על א�ת� וכ�פה ל�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ��מעי�
קר�ב א� ט�ב, מ��ה אחד חלק היה א� אבל היא. ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָסד��
הרע, �נגד ה�פה א�ת� ו�מ� ל�ר�, קר�ב א� י�תר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�הר
ל�, ��מעי� אי� � זה' מ�ד ��י ���מא לי '�נ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָואמר:
הרע ה�ד מ� מ�ת� חצי לי '�נ� אמר: �ג�רל. נ�טל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָא�א
חלקי ��היה �די ה��ב, החצי את א�� �טל� ��מא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�לא
ל�; ���מעי� ה�א�ני� מקצת ה�ר� � ��י' ל�דה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָסמ��

לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ְְִֶַָָָָולזה

ה�ב�·. אבל �אחד. ��� חלקי� �ני נ�טל �חלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�כ�ר
�ג�רל; אחיו וחלק חלק� נ�טל האב, �נכסי אחיו ע� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�חלק
על�. מק�מ�ת, ��ני ל� על� וא� על�; אחד, �מק�� על� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָוא�

וצפ��,‚. מזרח ל� מ�י� ה�הר �היה מר�עת ְְִִֶַַַַָָָָָָָ�ְֶֶאר�
���יע �די �אלכס��, א�ת� ח�לקי� � �מערב �ר�� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוה�ר�
החצי לי '�נ� אמר: וא� ודר�. נהר ולזה ודר�, נהר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
�בר: �ל �לל� ל�. ��מעי� �די', �צד �ה�א זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ���ד
��פי� � �לל הפסד חבר� על ואי� לזה, ט�ב �ה�א �בר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ל

לע��ת�. חבר� ֲֲֵֶַאת

.„� לאחר חלק� ��כר ה��פי� מ� א� האחי� מ� ְְִֵֶֶַַָָ�ִִִֶַַָָאחד
ה��פי� א� האחי� �אר ל� ונ�תני� ה��קח, את ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָמס�קי�

�יניה�. זר י�נס ��א �די וה�ל�, ��ת�, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�מי�

י�‰. � לאחר ��� קרקע ה��כר �ל א�א ע�ד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
�לס�ק ל��קח, ה�מי� ל�� ��� ה�צר �צד �ה�א ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחבר�
ה�צר; �� �ל �ליח ה�א �א�� הרח�ק, ה��קח וזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא�ת�,
�י�, �ית ��כר� �י� �ל�ח�, ��כר �י� ה�א, ��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�י�
ה��קח היה אפ�� ה�צר. �� �י� �� י� � �ל�ח� ��כר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�י�
האר� ע� ה�צר �ב� ל��כר, וקר�ב ו�כ� חכמי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�למיד
זה, ודבר ה��קח. את �מס�ק ק�ד�, ה�צר �� � ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרח�ק
חכמי�: אמר� וה��ב"; ה��ר "וע�ית ��אמר: ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָמ���
זה מק�� ��קנה ה�א וי�ר ט�ב � ה�א אחד וה�כר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָה�איל
��� � ר�י� ה�צר �ני הי� הרח�ק. מ� יתר ה�צר, ��ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ונ�תני� מנינ�, לפי �יניה� והיא ה�מ�רת, ה�דה �ז� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָז�כי�
א� אבל אחת. �ע� ��� ��א� וה�א, ל��קח; ה�מי� ����ְִֵֶַַַָָָ�ֲִַַַַָָ
וה�א ה�איל לב��, �� זכה � ה��קח וס�ק מה� אחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקד�
� אחרת �מדינה �מקצת� מקצת�, �א� א� וכ� ה�צר. ��ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
וכ� לה�. והיא �לבד, �א� הע�מדי� א�� א�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמס�קי�
��� ה��פי� מ� לאחד א� ה�צר, מ�ני לאחד ִֶָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��כר
;�� זכה ��רקע, ��פ� �אינ� �י על א� � �מ�� ְַַַָָָָ�ְִֵֶַַַַָָ�מ�א
ע��. נ�טלי� ה�צר �ני �אר א� ה��פי� �אר ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְֵַָואי�

.Âדה� �ל ה�צר �על אי� � לאחד נכסיו �ל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה��כר
היא �הרי ה�דה, מא�ת� ה��קח את מס�ק מה� ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת
א� הרא��ני�, ל�עלי� ה��כר וכ� �אחד. קנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחרת

ה�צר. �� �י� �� אי� � ה��י מ� ִִֵֵֶֶֶַַַַה��קח

.Ê�מ��תי � לג�י �ל[מנדי�]ה��כר ��ק�ל עד א�ת� ְְְְִֵֵֶַַַַָ
ה�ה ה�צר �� ע� ה��י ��נהג עד ה��י, מ� ��ב�א ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס
�די� ��א �דבר אנס� וא� ��ל. י�ראל �דיני ���ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה��כר. מ��� ְְִֵֵֵַַָי�ראל,

.Á.ה�צר �� �י� מ��� �� אי� ְִִִֵֶֶֶַַָה�כיר�ת,

.Ë���ממ �ה�א לזה מכר� �� ואחר מק��, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָהממ���
רח�ק מק�� ה��כר וכ� ה�צר. �� �י� מ��� �� אי� � ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�יד�
יפה מק�� לגאל �די רע ��כר א� קר�ב, מק�� לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�די
לקב�רה, ��כר א� ה�ל�, מנת ל�� �די ��כר א� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�דמיו,
�י� מא�� �אחד אי� � ה�נ�ת א� הא�ה למז�� ��כר� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�

ה��קח. זכה א�א ה�צר, ��ֵֶֶֶֶַַַָָָ

.È,למ�ר טר�די� א�� ��ל ה�צר? �� �י� �ה� אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹול�ה
�� �י� �ה 'י� �אמר וא� מ�כרי�, �ד�ל צר� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�מ�ני
אטרח 'ל�ה א�מר: ה�א �הרי ל�קח, ימצא� לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�צר',
יכ�לי� ה�עלי� ואי� א�תי'? ויס�ק זה ויב�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוא�ח,

ויקנה. מע�ת ה�צר �על ��ביא עד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָלהמ�י�

.‡Èמכר �� וכ��צא ה�ס 'מ�ני ואמר: ה��קח ��ע� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי
לב�ל ט�ע� א�ה '�קר א�מר: ה�צר �בעל ה��כר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מ�ד י�ציא �� ואחר ראיה, להביא ה�צר �על על � ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכ�תי'

ה�ת. ה��קח י�בע ראיה, הביא לא וא� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹה��קח;

.·Èא�א מס��ק ה��קח אי� ספק, ��בר �� היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפ��
ה��קח טע� א� לפיכ�, ה�צר. �על ��ביא �ר�רה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ראיה
'��כר א� א�ה', 'אריס ז�', ל�דה א�ה '�זל� ל�: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
�ה�א ראיה להביא ה�צר �על צרי� � 'ממ���' א� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�ה'
�זה. ���צא �ל וכ� �חזקת�. ז� ו��רקע ה�צר, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�על

.‚È;ה�צר �על �י� �� אי� קט�י�, לית�מי� ְִִִִֵֵֶֶַַַַַה��כר
ה�צר. מ�על יתר א��, ע� חסד �ע��י� וה��ר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה��ב

.„Èמ�ני ה�צר, �על �י� �� אי� � לא�ה ה��כר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכ�
חסד ולקחה, וה�איל ולקנ�ת, �מיד לטרח �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�

�יד�. ה�רקע ��עמד ְְֲֶַַַַָָֹה�א

.ÂËיכ�ל ה�צר �על אי� ואנ�ר�ינס, לטמט�� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְַָמכר
א�ה. ספק �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶַָָלס�ק�,

.ÊËאחד �ל האילנ�ת א� וה�ני� אחד, �ל ה�רקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
�ל ��רקע, זכ�ת האילנ�ת לבעל א� ה�ני� לבעל י� א� �ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מה� אחד מכר א� לפיכ�, חבר�; �ל מצר �� מה� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
האילנ�ת לבעל אי� א� אבל ה��קח. מס�ק חבר� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלק�,
יאמר ��רצה זמ� �ל א�א ��רקע, �ל�� ה�ני� לבעל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹא�
זכה � ה�דה �על �מכר �נינ�', הרס א� אילנ� 'עקר ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹל�:
א�ת�. מס�ק ה�ני� �על א� האילנ�ת �על ואי� ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָה��קח,
ה�רקע �על הרי ה�ני�, �על א� האילנ�ת �על מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָוא�

א�ת�. ְֵַמס�ק

.ÊÈרכב חבר� מצר �בי� �ינ� מפסיק �ל[שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ר�אי�: � �ה� וכ��צא ��א א� וחזק, �ב�� �ני� א� ְִֵֶַָָ�ְְְִִַָָָָָ�קלי�,
ה�פסיק, ה�בר �ת�� אחד �ל� אפ�� להכניס יכ�ל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָא�
�מס�ק ,��� מצר �� זה הרי � ה�ד�ת ��י ��תערב� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעד

ה��קח. מס�ק אינ� לאו, וא� ְְִֵֵֵֵַַַַַָה��קח;

שישי יו�
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��טר‡. �ת�ב היה ה�צר. �� �י� �� אי� מ�נה, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה��ת�
ה�צר; �� �י� �� י� ה��ת�, על ז� מ�נה �אחרי�ת ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ�נה
מ�נה, �תב ולא היא, מכירה � אחרי�ת �� וי� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹה�איל
�וה. �היא מה ל�? נ�ת� וכ�ה ה�צר. �� זכ�ת לב�ל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�א
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היא,·. �מכירה ע�ינ� והערמה ה�א, ��' ה��קח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
�ל �די� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע � קניתיה' וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�בכ�

ונוטלי�]ה�ל�חי� לטע�[שנשבעי� ��רי� לי ויראה . ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
�וה על אמר א� אבל מעט; יתר א� רא�יי�, �ה� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מי�

נאמ�. אינ� קניתי', '�מאתי� ְֱִִִֵֵֶַָָָָמאה:

ז�,‚. מ�נה אחרי�ת עלי 'וק�ל�י מ�נה: ��טר �ת�ב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה
מאתי�, ה�צר �� ל� נ�ת� � מאתי�' ל� א�� מ�ד� �צא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�א�

מנה. א�א �וה �אינ� �י על וא� מס�ק�, �� ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר

החלי�„. ה�צר. �על �י� �� אי� �חצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלי�
א�ת� �מי ר�אי� � מ�לטלי� ��אר א� �בהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָחצר
�מס�ק�; ה�צר �� ל� ונ�ת� ה��לטלי�, א�ת� א� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�המה
��� ,'�� ��קח�י �מי� לי ��' ל�: ל�מר יכ�ל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואינ�

�ל��. מ�עלת ואינ� היא, ְְֲִֵֶֶַָָָהערמה

ל�‰. מכר �� ואחר �דה�, �אמצע מעט קרקע ל� ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר
ה�עט א�ת� א� ר�אי�: � ��אמצע א�ת� �צד ְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרקע
ה�רקע זאת לג�י ז��רית א� ע�ית ה�א �ח�ה ל� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ��כר
יכ�ל ה�צר �� ואי� ה��קח, זכה � �אחר�נה ל� ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��כר
ה�עט א�ת� מ�ני ה�א, מצר �� עצמ� ה�א �הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַלס�ק�,
���� ל� ��כר זאת �מ� ה�עט א�ת� וא� �אמצע. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��נה
ה�דה מ� א�ת� מס�ק ה�צר �ב� מערי�, זה הרי � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�צ��

.���� ֶַָָ��נה

.Âל�קח �התנה �י� מ�כר �התנה �י� �נאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
ויז�ה ה�נאי�, ��תק�מ� עד לס�ק� יכ�ל ה�צר �על אי� �ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
יס�ק �� ואחר �לל; ע�ה �� ת�אר ולא ��רקע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹה��קח

א�ת�.

.Êה�צר �� � והפסיד סתר א� וה��יח, ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��קח
מע�יו �כל ה�א והרי ל�, הרא�יי� דמי� ל� ונ�ת� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמס�ק�
�� א�ת� ��ס�ק קד� ה��קח לוה א� וכ� ה�ליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�
�� מ�ד ט�ר� ��� ח�ב �על אי� � ה�צר �� וס�ק� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַה�צר,
�צד ה��קח ��ל ה�יני�: א�� �כל הע�ר ה�א זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה�צר.
ולא �לח�, �לת�� לחבר�, �ליח �מ� ה�א הרי חבר�, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
הפסיד וא� ה�צאה; נ�טל � ה��יח א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָלע�ת.
��ה ה�מי�. מ� א�ת� מנ�י� � �ר�ת אכל א� והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוחפר
��א אחר ��אכל� ה�ר�ת? ל� ��ח�בי� אמ�רי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
�אכל ה�ר�ת �ל אבל לס�ק�. מע�ת והביא ה�צר ��ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�ת�. מח�בי� ואי� א�כל, ה�א ��� � ְְְִִֵֵֶֶַָֹמ�ד�

.Á�לס�ק ה�צר �על �בא אחת, �דה מ�ני� ��קח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
מס�ק� א�א יכ�ל, אינ� � האחד מ� ��קח �לבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחצי�
לבעל י� � ל�ני� קרקע ה��כר אבל .��� מ�יח א� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ�ִַַָ�ִמ���

אחד. �לה�יח האחד לס�ק א� �ניה�, לס�ק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�צר

.Ëו ה��קח, את לס�ק ��א ה�צר מכר�� ��ס�ק� קד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
זכ�ת�. את א�ד � ה�צר על ל� ��� ה�דה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת

.Èאת מס�ק אינ� � ה�צר �על ה�א והרי ��כר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ליח
מ��. �ד�לה מחילה ל� ואי� ל�, מכר ה�א �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָה��קח;

.‡È� ה�צר �על מ�ד ה�דה ��ר� מ�כר �ל ח�ב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ�על
וה��קח ���ק�, ה��קח מ� ונ�טל ח�זר ה�צר �על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי

ה��כר. מ� ונ�טל ְִֵֵֵַח�זר

.·È;�לס�ק ה�צר לבעל י� �ח�ב�, ��ר� ח�ב �על ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ה�טר� ירצה וא� ה��קח. מ�ח �ד�ל ה��ר� �ח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
�מ� לע�ל�, �דה� ל� �חזר � עליו ח�ב �הי� ה�מי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹל��

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.‚È� ל� היא ��כ�ת �י� �ית ורא� ה�צר, �� �היה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקט�
�עלי �אר ע� חלק ל� י�ל� א� ה��קח, את ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמס�קי�

��רא�. �מ� ְְִֶֶֶַה�צר

.„Èאת מס�ק זה הרי ה�צר, �� א��� �היתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�על
ל� ��ב�א זכ�ת וכל �ר��ת�, א��� נכסי ��ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָה��קח;
ז� �זכ�ת ��חלה א��� מ�ד קנ� אפ�� ל�. היא זכ�ת �ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ
הא�ה עמדה מס�ק�. ה�על א�א מ�עיל, אינ� � ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָל��קח
ונ�ת� נ��א �היה העבד וכ� ה��קח, את וס�קה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ע��,
א� ה�על רצה א� � ה��קח את ���ק אד�ניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�נכסי
ותחזר יק��, לא רצה, וא� ידיה�; על מק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאד��,

ה�מי�. ויחזיר ְְִִֵַַַַָל��קח,

יד ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

�ה�א‡. וזה ��� ה�צר �� והביא �דה�, למ�ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהר�צה
�רצה 'א� ה�צר: לב� ואמר �י�, לבית מ��� ל�ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָר�צה
זה והרי עצמ�, ס�ק � לאו וא� קנה, וכ� �כ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנ�ת
מע�ת מביא א� א�א טענה; ל� נ�ארה לא זה הרי � ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹל�קח'
אי� ואביא', 'אטרח אמר: זכ�ת�. �טלה א� וק�נה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ�ד
ל�, ��� אמ�ד ה�א א� � ואביא' 'אל� ל�. ְְִִִֵֵֵֶָָ��מעי�
��מעי� אי� אמ�ד, אינ� וא� ויביא; ��ל� עד ל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממ�יני�
'א� ל�: א�מרי� לפיכ� לה�מט. א�א ר�צה �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָל�,
זמ� ק�בעי� �אי� זכ�ת�'; �טלה א� ז�זי�, ע�ה ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ציא
ה��קח וה�ציא ה�ע�ת, ה�צר �� ה�ציא ה�צר. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלבעל
לצאת ממהרי� א� מ��זיו, ט�בי� ל�קח �ל הי� א� � ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמע�ת
ר�צה היה ה�צר. �� �י� ל� ואי� זכ�ת�, �טלה � מ��זיו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיתר
לזרע� ר�צה ה�צר �ב� ��י�, �� לבנ�ת לקנ�ת� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח
ה�צר. �� �י� �� ואי� האר�, י��ב מ��� ז�כה, ה��קח �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.·�� �ל�ני 'הרי ל�: ואמר ה�צר, �ב� ונמל� ה��קח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�א
מ���'? וא�ח אל� ז�, �דה לי למ�ר ר�צה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹה�צר
א�ת� לס�ק ל� וי� זכ�ת�; ��ל לא � וקח' 'ל� ל�: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמ�רי� �ברי� ��ה מ�ד�. קנ� �� א� א�א ��נה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
ל� מחל א� אבל ��קנה. קד� ל� ���חל קני�? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��רי�
�כר א� ע��, וס�ע ה�צר �� ��א �ג�� ��קח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכ�ת�
ולא �מ���� �ה�א �ל וס�תר ��נה א�ת� �ראה א� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ���,
לס�ק�. יכ�ל אינ� ו��ב מחל, זה הרי � ערער ולא �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹמחה

ואחר‚. קט�, א� ח�לה, א� אחרת, �מדינה ה�צר �� ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינ� � הה�ל� �בא ה�ט�, הג�יל א� הח�לה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמ�
למ�ר יכ�ל אד� אי� � �� א�מר א�ה �א� לס�ק�; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכ�ל
�צא �ני� ��ה 'לאחר א�מר: ה��קח �הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקע�,

ה�א�ני�.מ� ה�ר� וכזה די'. ְְִִִֶַָָ

מ�זיל„. הע� לכל א� � �מנה מאתי� �וה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה��כר
מ�זיל אינ� וא� �מס�ק�; מאה ה�צר �� ל� נ�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�כר,
לזה נת� �ה��כר �וה, �היא מאתי� ל� נ�ת� � הע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל
עד לס�ק�, יכ�ל אינ� � �מאתי� מנה �וה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ�נה.
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היא,·. �מכירה ע�ינ� והערמה ה�א, ��' ה��קח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
�ל �די� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע � קניתיה' וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�בכ�

ונוטלי�]ה�ל�חי� לטע�[שנשבעי� ��רי� לי ויראה . ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
�וה על אמר א� אבל מעט; יתר א� רא�יי�, �ה� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מי�

נאמ�. אינ� קניתי', '�מאתי� ְֱִִִֵֵֶַָָָָמאה:

ז�,‚. מ�נה אחרי�ת עלי 'וק�ל�י מ�נה: ��טר �ת�ב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה
מאתי�, ה�צר �� ל� נ�ת� � מאתי�' ל� א�� מ�ד� �צא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�א�

מנה. א�א �וה �אינ� �י על וא� מס�ק�, �� ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואחר

החלי�„. ה�צר. �על �י� �� אי� �חצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהחלי�
א�ת� �מי ר�אי� � מ�לטלי� ��אר א� �בהמה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָחצר
�מס�ק�; ה�צר �� ל� ונ�ת� ה��לטלי�, א�ת� א� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�המה
��� ,'�� ��קח�י �מי� לי ��' ל�: ל�מר יכ�ל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָואינ�

�ל��. מ�עלת ואינ� היא, ְְֲִֵֶֶַָָָהערמה

ל�‰. מכר �� ואחר �דה�, �אמצע מעט קרקע ל� ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר
ה�עט א�ת� א� ר�אי�: � ��אמצע א�ת� �צד ְְְְִִֶֶַַַַַַָָקרקע
ה�רקע זאת לג�י ז��רית א� ע�ית ה�א �ח�ה ל� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ��כר
יכ�ל ה�צר �� ואי� ה��קח, זכה � �אחר�נה ל� ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��כר
ה�עט א�ת� מ�ני ה�א, מצר �� עצמ� ה�א �הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַלס�ק�,
���� ל� ��כר זאת �מ� ה�עט א�ת� וא� �אמצע. ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ��נה
ה�דה מ� א�ת� מס�ק ה�צר �ב� מערי�, זה הרי � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�צ��

.���� ֶַָָ��נה

.Âל�קח �התנה �י� מ�כר �התנה �י� �נאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
ויז�ה ה�נאי�, ��תק�מ� עד לס�ק� יכ�ל ה�צר �על אי� �ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
יס�ק �� ואחר �לל; ע�ה �� ת�אר ולא ��רקע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹה��קח

א�ת�.

.Êה�צר �� � והפסיד סתר א� וה��יח, ��נה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��קח
מע�יו �כל ה�א והרי ל�, הרא�יי� דמי� ל� ונ�ת� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמס�ק�
�� א�ת� ��ס�ק קד� ה��קח לוה א� וכ� ה�ליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�
�� מ�ד ט�ר� ��� ח�ב �על אי� � ה�צר �� וס�ק� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַה�צר,
�צד ה��קח ��ל ה�יני�: א�� �כל הע�ר ה�א זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה�צר.
ולא �לח�, �לת�� לחבר�, �ליח �מ� ה�א הרי חבר�, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
הפסיד וא� ה�צאה; נ�טל � ה��יח א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָלע�ת.
��ה ה�מי�. מ� א�ת� מנ�י� � �ר�ת אכל א� והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוחפר
��א אחר ��אכל� ה�ר�ת? ל� ��ח�בי� אמ�רי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�
�אכל ה�ר�ת �ל אבל לס�ק�. מע�ת והביא ה�צר ��ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�ת�. מח�בי� ואי� א�כל, ה�א ��� � ְְְִִֵֵֶֶַָֹמ�ד�

.Á�לס�ק ה�צר �על �בא אחת, �דה מ�ני� ��קח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד
מס�ק� א�א יכ�ל, אינ� � האחד מ� ��קח �לבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחצי�
לבעל י� � ל�ני� קרקע ה��כר אבל .��� מ�יח א� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ�ִַַָ�ִמ���

אחד. �לה�יח האחד לס�ק א� �ניה�, לס�ק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�צר

.Ëו ה��קח, את לס�ק ��א ה�צר מכר�� ��ס�ק� קד� ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
זכ�ת�. את א�ד � ה�צר על ל� ��� ה�דה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאת

.Èאת מס�ק אינ� � ה�צר �על ה�א והרי ��כר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�ליח
מ��. �ד�לה מחילה ל� ואי� ל�, מכר ה�א �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָה��קח;

.‡È� ה�צר �על מ�ד ה�דה ��ר� מ�כר �ל ח�ב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ�על
וה��קח ���ק�, ה��קח מ� ונ�טל ח�זר ה�צר �על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי

ה��כר. מ� ונ�טל ְִֵֵֵַח�זר

.·È;�לס�ק ה�צר לבעל י� �ח�ב�, ��ר� ח�ב �על ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ה�טר� ירצה וא� ה��קח. מ�ח �ד�ל ה��ר� �ח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
�מ� לע�ל�, �דה� ל� �חזר � עליו ח�ב �הי� ה�מי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹל��

�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

.‚È� ל� היא ��כ�ת �י� �ית ורא� ה�צר, �� �היה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקט�
�עלי �אר ע� חלק ל� י�ל� א� ה��קח, את ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמס�קי�

��רא�. �מ� ְְִֶֶֶַה�צר

.„Èאת מס�ק זה הרי ה�צר, �� א��� �היתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�על
ל� ��ב�א זכ�ת וכל �ר��ת�, א��� נכסי ��ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָה��קח;
ז� �זכ�ת ��חלה א��� מ�ד קנ� אפ�� ל�. היא זכ�ת �ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ
הא�ה עמדה מס�ק�. ה�על א�א מ�עיל, אינ� � ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָל��קח
ונ�ת� נ��א �היה העבד וכ� ה��קח, את וס�קה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ע��,
א� ה�על רצה א� � ה��קח את ���ק אד�ניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�נכסי
ותחזר יק��, לא רצה, וא� ידיה�; על מק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהאד��,

ה�מי�. ויחזיר ְְִִֵַַַַָל��קח,
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�ה�א‡. וזה ��� ה�צר �� והביא �דה�, למ�ר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהר�צה
�רצה 'א� ה�צר: לב� ואמר �י�, לבית מ��� ל�ח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָר�צה
זה והרי עצמ�, ס�ק � לאו וא� קנה, וכ� �כ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלקנ�ת
מע�ת מביא א� א�א טענה; ל� נ�ארה לא זה הרי � ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹל�קח'
אי� ואביא', 'אטרח אמר: זכ�ת�. �טלה א� וק�נה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ�ד
ל�, ��� אמ�ד ה�א א� � ואביא' 'אל� ל�. ְְִִִֵֵֵֶָָ��מעי�
��מעי� אי� אמ�ד, אינ� וא� ויביא; ��ל� עד ל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָממ�יני�
'א� ל�: א�מרי� לפיכ� לה�מט. א�א ר�צה �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָל�,
זמ� ק�בעי� �אי� זכ�ת�'; �טלה א� ז�זי�, ע�ה ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ציא
ה��קח וה�ציא ה�ע�ת, ה�צר �� ה�ציא ה�צר. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָלבעל
לצאת ממהרי� א� מ��זיו, ט�בי� ל�קח �ל הי� א� � ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמע�ת
ר�צה היה ה�צר. �� �י� ל� ואי� זכ�ת�, �טלה � מ��זיו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיתר
לזרע� ר�צה ה�צר �ב� ��י�, �� לבנ�ת לקנ�ת� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח
ה�צר. �� �י� �� ואי� האר�, י��ב מ��� ז�כה, ה��קח �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.·�� �ל�ני 'הרי ל�: ואמר ה�צר, �ב� ונמל� ה��קח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�א
מ���'? וא�ח אל� ז�, �דה לי למ�ר ר�צה ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹה�צר
א�ת� לס�ק ל� וי� זכ�ת�; ��ל לא � וקח' 'ל� ל�: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמ�רי� �ברי� ��ה מ�ד�. קנ� �� א� א�א ��נה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
ל� מחל א� אבל ��קנה. קד� ל� ���חל קני�? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��רי�
�כר א� ע��, וס�ע ה�צר �� ��א �ג�� ��קח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכ�ת�
ולא �מ���� �ה�א �ל וס�תר ��נה א�ת� �ראה א� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ���,
לס�ק�. יכ�ל אינ� ו��ב מחל, זה הרי � ערער ולא �� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹמחה

ואחר‚. קט�, א� ח�לה, א� אחרת, �מדינה ה�צר �� ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינ� � הה�ל� �בא ה�ט�, הג�יל א� הח�לה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמ�
למ�ר יכ�ל אד� אי� � �� א�מר א�ה �א� לס�ק�; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכ�ל
�צא �ני� ��ה 'לאחר א�מר: ה��קח �הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָקרקע�,

ה�א�ני�.מ� ה�ר� וכזה די'. ְְִִִֶַָָ

מ�זיל„. הע� לכל א� � �מנה מאתי� �וה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָה��כר
מ�זיל אינ� וא� �מס�ק�; מאה ה�צר �� ל� נ�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�כר,
לזה נת� �ה��כר �וה, �היא מאתי� ל� נ�ת� � הע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלכל
עד לס�ק�, יכ�ל אינ� � �מאתי� מנה �וה לקח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמ�נה.
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נ��ע � �יניה� קנ�ניא ��� ה�צר �� טע� ה�אתי�. ����ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עדי� �� הי� וא� מאתי�. ונ�טל חפ�, �נקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��קח
�בי� �ינ� היתה �אמנה ט�ע� ה�צר �ב� מאתי�, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ת�
הרי � מאה א�א מ��� לקח ��א �ו�אי י�דע ואני ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה��כר,
מס�ק�, �� ואחר העדי�, �העיד� �מ� ה�אתי� נ�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ונפטר. �מאתי�, ��קח ה�ת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�מ��יע�

מה�‰. אחד �ל �ני�, �בא� קרקע, למ�ר הר�צה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
� ה�צר �על מה� אחד ואי� א��', �דמי� א�ח 'אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָא�מר:
העיר �� ה�דה, מ�כני ואחד העיר מ���בי האחד היה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
קר�ב ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ותלמיד �כ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָק�ד�;
ה�כ� וקר�ב, �כ� ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָותלמיד
מה� אחד קד� ה�א. וה��ר ה��ב �כלל זה ��� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָק�ד�;
ה�איל לס�ק�, יכ�ל ל� לק�� �רא�י חבר� ואי� זכה; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוקנה,
�ר� זה �דבר חכמי� צ�� ��א ה�צר; �על מה� אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואי�

.�� �ע��ה היא ט�בה ונפ� חסיד�ת �ר� א�א ְֲִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ�י�,

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ו��פ�, אד� �ל �ל�ח� �י� לידע � ההלכ�ת א�� ָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעני�
�ל �בא�ר ��כר�. �בהפסד� �ממ�ר� �מ�ח� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ�מ��טיה�

א��. �פרקי� � הא�� ְִִִִֵֵַָָה�יני�

א ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�‡. מ�לטלי�', א� קרקע לי �מכר 'צא ל�ל�ח�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהא�מר
וכל �ליח�ת�, וע��ה ל� ול�קח מ�כר זה הרי � לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדי�, ולא קני� צרי� �ליח הע��ה ואי� ק�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמע�יו
עדי� צריכי� ואי� חבר�; לבי� �ינ� �לבד �אמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָא�א
ה�ענ�ת. �ל ��אר מה�, אחד �פר א� ה�בר, לג��ת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָא�א

וכ�·. �ל��. ע�ה לא מ��ח�, �ברי על �עבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
ח�זר, � �מ�לטלי� �י� �קרקע �י� �ה�א, �כל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא�
אמר� ולא לע�ת'. ולא �לח�י�, 'לת�� ל�: א�מר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ�הרי
וה�טר�ת והעבדי� �ת�ת, �מ�לטלי� ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ�הה�ניה
ק�נה א� ,��� �מ�כר א�א ה�ניה, �ה� אי� ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�רקע�ת
ח�זר. �ה�א, �כל �כ�� ��עה ה�ליח אבל ְֵֶָָ�ְְְֲִֶַַַָָָָלעצמ�;

��א‚. ל� וקנה קרקע, ל� לקנ�ת ל�ל�ח� מע�ת ְְְְִִֶַַַָָָָֹנת�
לעצמ� א�ת� ל�קח וה�ליח ע��ת; זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�אחרי�ת
למ��ח א�ת� �מ�כר וח�זר �ע�ה, �מ� �אחרי�ת ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א
על האחרי�ת �מע�תיו, א�ת� וקנה ה�איל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ�אחרי�ת;
עליו התנה א� לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָה�ליח.
�וה ל� מכר אפ�� � לע�ת �י� לת�� �י� �ליח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ה�
לחזר יכ�ל אינ� � �מאה �ינר �וה לקח א� �דינר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמאה

ה�נאי. �פי ל� ל�� המ��ח וח�ב ,��ְְְְִִֵֵַַַַַַָ

�מכר„. סאה', �ית ��י מ�דה לי 'מכר ל�ל�ח�: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהא�מר
ה��קח וקנה �בריו, על מ�סי� זה הרי � סאתי� �ית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל�
ל� �מכר סאתי�', �ית לי 'מכר ל�: אמר �לבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ�ית

�בריו, על מעביר זה הרי � סאה אמר�ית ל�קח. קנה ולא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ל�ני� �מכר� ה�ליח והל� אחד', לאד� �די לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹל�:

לי 'מכר ל�: אמר �בריו. על עבר �הרי �טל, ממ�ר� �ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ק��. ממ�ר� למאה, מכר� אפ�� � �ר� ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹ�די',

מי�‰. א� ח�י�, �ה� ל� ל�ח ל�ל�ח� מע�ת ְִִִִִֵֶַַָָה��ת�
נת� �רעמת. א�א עליו ל� אי� � לקח ולא סח�רה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�יני
והל� לסח�רה, �י� לאכילה �י� ח�י� �ה� ל�ח מע�ת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�
והל� �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� א� �ע�רי�, �ה� ל� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָולקח
ל�ליח, �חת� ��קח, זה דמי �חת� א� � ח�י� ל� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָולקח
לבעל ה�סיפ� דמיה�, ה�סיפ� וא� מ��ה; �ה�א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַמ�ני
��ני� ל�ליח וה�סיפ� ויד�ע, קצ�ב ה�ער היה ְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָה�ע�ת.
ה� הרי ה��כרי�, ל� �ה�סיפ� �ל � ���ה א� ���קל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָא�
ה�ע�ת. �על ע� ה�ליח ה��ספת, וח�לק �ניה�; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ל
ה�ע�ת. לבעל ה�ל קצ�ה, ל� �אי� ה�בר היה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹוא�

.Â�י� מלוה מ��� �י� ממ��, לחבר� ח�ב �היה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ואמר ה�ליח, �יד ה�מ�� ונת� �כיר�ת, א� ��ד�� ְְְְִִִִַַַַַָָָָָמ���
צרי� ה�ליח אי� � ח�בי' לבעל זה ממ�� 'ה�ל� ְִִִֵֵֶַַַָָָל�:
�פרע 'אל ל�ליח: אמר וא� עדי�; �פני ל� ול�� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלה��ל
ל���. ח�ב � �עדי� ��א �פרע� �עדי�', א�א זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹח�ב
ה�טר לי 'קח ל�: �אמר �י� ��טר, הח�ב היה א� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכ�
וקח ה�ע�ת ל� ��' ל�: �אמר �י� ה�ע�ת', ל� ְְֵֵֵֶַַַַָָָות�
ל���, ח�ב � ה�טר לקח ולא עדי� �לא ונת� ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹה�טר',

לע�ת. ולא �לח�, לת�� ְְְְֲֵֵֵֶַַָֹ�הרי

.Ê��ממ 'ה�ל� ל�: ואמר �ליח, �יד ��יד� ממ�� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָה��לח
� �עדי� ��א ל� ונת� והל� ל�', ח�ב �אני לפל�ני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא א�מר: ה��על א� ח�ב �בעל 'נת�י', א�מר: ִִֵֵֵַַַַַָָֹה�ליח
��ת�, ה�ת נ��ע ה�ליח � ע�מדי� �ל��� והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלקח�י',
ה�ה וי��� לקח, ��א ה�ת נ��ע ה��על א� ח�ב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�בעל
הי� ואפ�� ה��ד��. לבעל א� ל��על א� ח�ב� ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
�נ�געי� �ה� מ�ני מ�עלת, עד�ת� אי� � �ני� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�ל�חי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ת. לה�בע ח�בי� �הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�עד�ת�,
�ל��� והרי ח�ב, �על את מכחי� ה�ליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ��היה
לי' �אמר� �מ� 'נת�י ואמר: �ליח �א א� אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָע�מדי�.
אי� �הרי �ליח�ת�, �ע�ה ה�ת לה��יע� יכ�ל אינ� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
א� וכ� �ליח�ת�. נע�ה ��א ו�אי טענת עליו ט�ע� ��ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ח�ב �על �בא ה��, למדינת לה� הלכ� א� ה�ל�חי�, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמת�
�רע� ��א ה�ת לה��יע� יכ�ל אינ� � ח�ב� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלת�ע
ו�אי טענת עליו ���ע� מי �א� אי� �הרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ליח,
וכ� �עליו. הח�ב �מ��� סת�, ה�וה מחרי� א�א ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��קח;

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.Áלי ��� 'מנה ל�: ואמר ל�מע��, �תב ��לח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָרא�ב�
ח�ב אינ� ל�לח�, רצה א� � לוי' �יד לי �לחה� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ�יד�,
וה�א, ��ד��; �היה �י� מלוה �היה �י� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אחרי�ת�,
'לא ואמר: ה�לוה טע� וא� יד�. �תב �ה�א ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ���יר
�א יד� ��תב ה�ת ה�וה י�בע � ל�' �לח�י ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�תב�י
לא א� אבל ר��תי. ה�ר� וכזה וי�טר; �לח, �לפיכ� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאליו
�תב ה�א א� י�דע ה�וה �אי� א� יד�, �כתב ה�תב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
וא�ת�ת סימני� �� �ת�בי� הי� אפ�� � אינ� א� ְְֲִִִִֵָָָיד�
�תב �לח�י 'לא ואמר: רא�ב� טע� א� � �יח�ד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��יניה�
לרא�ב� וי��� �אחרי�ת�, ח�ב �מע�� ,'�� ר�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואחרי�
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י�דה. ולא מ�ע�� זה �תב ��לח מי על ��חרי� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחר
�ל �די� י�ל, �� ואחר רא�ב� ���בע �ה�רה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוי�

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Ë,��מ�מע חמ�י� ולקח רא�ב�, ��ליח�ת ��א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָלוי
וע�רי� ע�רי�, א�א ל�ח �לח�יו 'לא ואמר: רא�ב� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בא
א�א ל�ח �לח� ��א נ��ע רא�ב� הרי � לי' הביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�לבד
�מקצת; מ�דה �ל �די� ל�, הביא �לבד וע�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָע�רי�
וי��� לרא�ב�. נת�י לי ��ת� �החמ�י� ה�ת נ��ע ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולוי
�זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ח�ב היה א� מ�ית�, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מע��
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וכ�‡. ��ע�ל�, ה�ברי� מ� לדבר �ליח נע�ה ה��י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
��אמר: ה�ברי�, מ� לדבר לג�י �ליח נע�ה י�ראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
�ל�חכ� א� ברית, �ני "א��" מה � א��" �� �רימ� ��"ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
�� ���חכ� �מה .��� ה��רה לכל ה�י� וה�א ברית; ְֲֶֶַַַָ�ְְְְִִֵַַָָ�ני

�רית. �� המ��ח ��� ה��רה �כל א� ְְִֵֶַַַָ�ְְִַַָָ�רית,

אי�;·. א�ת ואפ�� א�ה, א� אי� �ליח אד� ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָע��ה
�מקצת וי�נ� דעת �ני וה� ה�איל � ו�פחה עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפ��
�� �אינ� מי אבל �מ��. למ�א �ל�חי� נע�י� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָמצו�ת,
ולא �ל�חי�; נע�י� אינ� � וקט� ��טה חר� וה�א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�עת,
ה��לח לפיכ�, ה�ט�ה. ואחד ה�ט� אחד �ליח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָע��י�

החנוני אצל קט� איסרי�]�נ� בשני "זכות" ,[ובחשבונו ְְִֵֶֶַָָָ
�א�ר ל� מטבע]�מדד הא�ר[סוג את ל� ונת� [הנותר�מ�, ְְִִֶֶֶַַָָָָָ
"עוד�"] בתור ח�ב� החנוני � הא�ר ואת ה�מ� את וא�ד ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל�לח ל� היה ולא לה�דיע�, א�א �לח� ��א ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹל���;
'�לח ואמר: �ר� וא� �זה. ���צא �ל וכ� �עת. �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�א

�ט�ר. זה הרי ה�ט�', ע� ֲִִֵֶַָָָלי

�י�‚. ��ד�� �י� �יד�, לי ��� 'מנה לחבר�: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
רצה א� � קט� היה אפ�� � �ל�ני' �יד לי �לחה� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
�ני� וכ� �אחרי�ת�. ח�ב ואינ� נפטר; �יד�, ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל�לח�
�יד י�לח לחבר�, ל�לח ��רצה מי ��ל �יניה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�התנ�
ל� ��ראה מי �יד מ��ח זה הרי � המ��ח ��רצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמי
א� ��ר�, נגנב א� אבד וא� זה; �בר לה�לי� רא�י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
�נאי ��ל �ט�ר, המ��ח הרי � ה�ליח �� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��פר

ק��. ְֶַָָ��ממ��

זה„. �דבר �ליח �ה�א וה�דיע ��כר, א� ��נה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה�ליח
על �עבר ונמצא �המ�י�, א� ���� �י על א� � ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפל�ני
�ה�א ה�דיע לא וא� �מחזיר. ה��ח, �טל � מ��ח� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�עת
��לח�. זה �בי� �ינ� ה�י� ויהיה ה��ח, נקנה � ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ליח

קניתי‰. 'ללוי ל�: ואמר מ�מע��, �דה ��נה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָרא�ב�
ואמר רא�ב� וחזר לוי, ��� מכר �טר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�',
� ��מי' מכר �טר �כתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹל�מע��:
רא�ב�. ��� אחר �טר ל� לכ�ב ה��כר את ��פי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאי�
וזה אקנה, 'לעצמי ל�: ואמר ��ח�ה ע�� התנה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוא�
ה�א �אני �י ידע� ��א �די לוי ��� �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�אכ�ב
��מ�. אחר �טר ל� ולכ�ב לחזר ��פה� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹה��נה'

.Âעל �כר נ�טל �ה�א א�א ה�א, �ליח � ְִֵֶֶַַַַָָָָה�רס�ר
מה מ��� ה�עלי�, �עת על ��ה א� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ�ליח�ת�;
ה�רס�ר, ל�מע�� חפ� רא�ב� ��ת� הרי �יצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�הפסיד.
והל� מ�אה', �פח�ת �מ�ר ואל זה, לי 'מכר ל�: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר

�מאתי��מכר� מכר� מ�ית�; חמ�י� מ��� � �חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָ
'�מאה א�מר: רא�ב� �זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ה�ל �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמר� '�חמ�י� א�מר: וה�רס�ר למ�ר', ל� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמר�י
ה��רה, �ב�עת ה�רס�ר נ��ע � �חמ�י�' מכר�י ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכ�
נ��ע � החמ�י� ל� נת� �בר וא� �מקצת. ה�דה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�הרי
ה��קח ידע וא� ה��קח. וז�כה �ליח�ת�, �ע�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ת
� ה�א סרס�ר ל� ה��כר ו��ה ה�א, רא�ב� �ל זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ�חפ�
למ�ר ר��ת ל� ��ת� מי על ויחרי� לבעליו; החפ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר
��ניתי. אחר �� וחזר �חמ�י�, �רצה א� ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חמ�י�,

.Êל� זה קרקע א� זה �חפ� ל��קח �ה�דיע סרס�ר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
למ�ר ר�צה 'איני רא�ב�: אמר ה��קח ��נה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹרא�ב�,

�סק לא �הרי ה��קח, מחזיר � א��' בסכו��דמי� [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
�אבדשל] סרס�ר וכל וכ�'. �כ� 'מכר ל� ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹ�מי�

�ה�א מ�ני ל���, ח�ב � נ��ר א� נגנב, א� מ�ד�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפ�
�כר. ֵָָנ��א

.Áואמר חמיו, לבית ל��ר� הא�� מ�ית �לי� ְְְְִֵַַָָָָ�ִִֵֵֵַַָה��קח
וא� �מיה�; את ל� א�� אני מ��י, א�ת� מק�לי� 'א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָל�:
ח�ב זה הרי � �הליכה ונאנס� מעט', �כר ל� א�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,
למכר� מנת על נטל� �ט�ר. �חזרה, נאנס� וא� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָל���;
זמ� עד א� �ל�ני �מק�� י�כר� 'א� ל�: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרי�,
ל�', אחזיר� י�כר�, לא וא� וכ�, �� �מי� ל� א�� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ל�ני,

ל���. ח�ב � �חזרה �י� �הליכה �י� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנס�,

.Ë�וכ �� והפסיד �ל�ני, אנס �ארע� ��ע� �ליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
וא� וי�טר. טענת�, על ה��מרי� �ב�עת נ��ע זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�בר א� עדי�, עליו להביא �אפ�ר �מק�� האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
צרי� זה הרי � עדי� ימצא �הרי ל�ל, ויד�ע גל�י ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�א
נאמ�, אינ� � עדי� הביא לא וא� טענת�; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
אר�ע לי 'קנה ל�ל�ח�: �אמר �אחד מע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�מ���.
ונמצא� ל�, וקנה �יד�, ל� �הי� מ�ע�ת יי�', �ר�י ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמא�ת
י� ק�ל �החמי�, �זה �ד�ל מני� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמ�.
��קח� �עת יי� �היה ראיה, להביא ואפ�ר וה�איל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָל�;
�זה ���צא �ל וכ� י���. ראיה, יביא לא וא� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�טר;
�אי� ה�על� �בר אבל �ה�. מצ�יה �הראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמ�ברי�
טענה �כל ה�י� וכ� ה�ליח. עליו י�בע מצ�יה, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָראית�
א� � ה��מרי� �טענת ה�י� וכ� �ז�, ���צא ה��� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ�ְִֶַַ��טע�
א� טענת�, על ראיה יביא א� � להי�ת יכ�לה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַַי���,

ג ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ל�‡. �הי� א� אחר, יד �חת קרקע ל� �היתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי
זה, ע� לד�� �ליח לע��ת ורצה ��ד��, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמ�לטלי�
ל� ��תב זה הרי � יד� מ�חת ה��ד�� א� ה�רקע ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�לה�ציא

הזכויות]הר�אה לו �הר�ה�,[שהקנה מ�ד� לקנ�ת וצרי� . ְְְְִִִִֶַָָָָָ
�עניני� וכ��צא לעצמ�', וה�צא �זכה ��� 'ל� ל�: ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָואמר
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י�דה. ולא מ�ע�� זה �תב ��לח מי על ��חרי� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחר
�ל �די� י�ל, �� ואחר רא�ב� ���בע �ה�רה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוי�

ונ�טלי�. ְְְִִִַָה���עי�

.Ë,��מ�מע חמ�י� ולקח רא�ב�, ��ליח�ת ��א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָלוי
וע�רי� ע�רי�, א�א ל�ח �לח�יו 'לא ואמר: רא�ב� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בא
א�א ל�ח �לח� ��א נ��ע רא�ב� הרי � לי' הביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�לבד
�מקצת; מ�דה �ל �די� ל�, הביא �לבד וע�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָע�רי�
וי��� לרא�ב�. נת�י לי ��ת� �החמ�י� ה�ת נ��ע ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולוי
�זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ח�ב היה א� מ�ית�, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מע��

קודש שבת

ב ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וכ�‡. ��ע�ל�, ה�ברי� מ� לדבר �ליח נע�ה ה��י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
��אמר: ה�ברי�, מ� לדבר לג�י �ליח נע�ה י�ראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
�ל�חכ� א� ברית, �ני "א��" מה � א��" �� �רימ� ��"ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
�� ���חכ� �מה .��� ה��רה לכל ה�י� וה�א ברית; ְֲֶֶַַַָ�ְְְְִִֵַַָָ�ני

�רית. �� המ��ח ��� ה��רה �כל א� ְְִֵֶַַַָ�ְְִַַָָ�רית,

אי�;·. א�ת ואפ�� א�ה, א� אי� �ליח אד� ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָע��ה
�מקצת וי�נ� דעת �ני וה� ה�איל � ו�פחה עבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואפ��
�� �אינ� מי אבל �מ��. למ�א �ל�חי� נע�י� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָמצו�ת,
ולא �ל�חי�; נע�י� אינ� � וקט� ��טה חר� וה�א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�עת,
ה��לח לפיכ�, ה�ט�ה. ואחד ה�ט� אחד �ליח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָע��י�

החנוני אצל קט� איסרי�]�נ� בשני "זכות" ,[ובחשבונו ְְִֵֶֶַָָָ
�א�ר ל� מטבע]�מדד הא�ר[סוג את ל� ונת� [הנותר�מ�, ְְִִֶֶֶַַָָָָָ
"עוד�"] בתור ח�ב� החנוני � הא�ר ואת ה�מ� את וא�ד ,ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל�לח ל� היה ולא לה�דיע�, א�א �לח� ��א ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹל���;
'�לח ואמר: �ר� וא� �זה. ���צא �ל וכ� �עת. �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�א

�ט�ר. זה הרי ה�ט�', ע� ֲִִֵֶַָָָלי

�י�‚. ��ד�� �י� �יד�, לי ��� 'מנה לחבר�: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�מר
רצה א� � קט� היה אפ�� � �ל�ני' �יד לי �לחה� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
�ני� וכ� �אחרי�ת�. ח�ב ואינ� נפטר; �יד�, ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל�לח�
�יד י�לח לחבר�, ל�לח ��רצה מי ��ל �יניה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�התנ�
ל� ��ראה מי �יד מ��ח זה הרי � המ��ח ��רצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמי
א� ��ר�, נגנב א� אבד וא� זה; �בר לה�לי� רא�י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
�נאי ��ל �ט�ר, המ��ח הרי � ה�ליח �� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��פר

ק��. ְֶַָָ��ממ��

זה„. �דבר �ליח �ה�א וה�דיע ��כר, א� ��נה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה�ליח
על �עבר ונמצא �המ�י�, א� ���� �י על א� � ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפל�ני
�ה�א ה�דיע לא וא� �מחזיר. ה��ח, �טל � מ��ח� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ�עת
��לח�. זה �בי� �ינ� ה�י� ויהיה ה��ח, נקנה � ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ליח

קניתי‰. 'ללוי ל�: ואמר מ�מע��, �דה ��נה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָרא�ב�
ואמר רא�ב� וחזר לוי, ��� מכר �טר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�',
� ��מי' מכר �טר �כתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹל�מע��:
רא�ב�. ��� אחר �טר ל� לכ�ב ה��כר את ��פי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאי�
וזה אקנה, 'לעצמי ל�: ואמר ��ח�ה ע�� התנה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָוא�
ה�א �אני �י ידע� ��א �די לוי ��� �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ�אכ�ב
��מ�. אחר �טר ל� ולכ�ב לחזר ��פה� זה הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹה��נה'

.Âעל �כר נ�טל �ה�א א�א ה�א, �ליח � ְִֵֶֶַַַַָָָָה�רס�ר
מה מ��� ה�עלי�, �עת על ��ה א� לפיכ�, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ�ליח�ת�;
ה�רס�ר, ל�מע�� חפ� רא�ב� ��ת� הרי �יצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�הפסיד.
והל� מ�אה', �פח�ת �מ�ר ואל זה, לי 'מכר ל�: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר

�מאתי��מכר� מכר� מ�ית�; חמ�י� מ��� � �חמ�י� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָ
'�מאה א�מר: רא�ב� �זה. ���צא �ל וכ� לרא�ב�. ה�ל �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
לי, אמר� '�חמ�י� א�מר: וה�רס�ר למ�ר', ל� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאמר�י
ה��רה, �ב�עת ה�רס�ר נ��ע � �חמ�י�' מכר�י ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָוכ�
נ��ע � החמ�י� ל� נת� �בר וא� �מקצת. ה�דה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�הרי
ה��קח ידע וא� ה��קח. וז�כה �ליח�ת�, �ע�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ת
� ה�א סרס�ר ל� ה��כר ו��ה ה�א, רא�ב� �ל זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ�חפ�
למ�ר ר��ת ל� ��ת� מי על ויחרי� לבעליו; החפ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיחזיר
��ניתי. אחר �� וחזר �חמ�י�, �רצה א� ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חמ�י�,

.Êל� זה קרקע א� זה �חפ� ל��קח �ה�דיע סרס�ר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
למ�ר ר�צה 'איני רא�ב�: אמר ה��קח ��נה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹרא�ב�,

�סק לא �הרי ה��קח, מחזיר � א��' בסכו��דמי� [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
�אבדשל] סרס�ר וכל וכ�'. �כ� 'מכר ל� ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹ�מי�

�ה�א מ�ני ל���, ח�ב � נ��ר א� נגנב, א� מ�ד�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפ�
�כר. ֵָָנ��א

.Áואמר חמיו, לבית ל��ר� הא�� מ�ית �לי� ְְְְִֵַַָָָָ�ִִֵֵֵַַָה��קח
וא� �מיה�; את ל� א�� אני מ��י, א�ת� מק�לי� 'א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָל�:
ח�ב זה הרי � �הליכה ונאנס� מעט', �כר ל� א�� ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאו,
למכר� מנת על נטל� �ט�ר. �חזרה, נאנס� וא� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָל���;
זמ� עד א� �ל�ני �מק�� י�כר� 'א� ל�: ואמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָלאחרי�,
ל�', אחזיר� י�כר�, לא וא� וכ�, �� �מי� ל� א�� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ל�ני,

ל���. ח�ב � �חזרה �י� �הליכה �י� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונאנס�,

.Ë�וכ �� והפסיד �ל�ני, אנס �ארע� ��ע� �ליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
וא� וי�טר. טענת�, על ה��מרי� �ב�עת נ��ע זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�בר א� עדי�, עליו להביא �אפ�ר �מק�� האנס ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
צרי� זה הרי � עדי� ימצא �הרי ל�ל, ויד�ע גל�י ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה�א
נאמ�, אינ� � עדי� הביא לא וא� טענת�; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
אר�ע לי 'קנה ל�ל�ח�: �אמר �אחד מע�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�מ���.
ונמצא� ל�, וקנה �יד�, ל� �הי� מ�ע�ת יי�', �ר�י ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמא�ת
י� ק�ל �החמי�, �זה �ד�ל מני� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמ�.
��קח� �עת יי� �היה ראיה, להביא ואפ�ר וה�איל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָל�;
�זה ���צא �ל וכ� י���. ראיה, יביא לא וא� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�טר;
�אי� ה�על� �בר אבל �ה�. מצ�יה �הראיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָמ�ברי�
טענה �כל ה�י� וכ� ה�ליח. עליו י�בע מצ�יה, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָראית�
א� � ה��מרי� �טענת ה�י� וכ� �ז�, ���צא ה��� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ�ְִֶַַ��טע�
א� טענת�, על ראיה יביא א� � להי�ת יכ�לה ְְְְֲִִַַָָָָָָָָהראיה

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַַי���,

ג ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ל�‡. �הי� א� אחר, יד �חת קרקע ל� �היתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי
זה, ע� לד�� �ליח לע��ת ורצה ��ד��, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמ�לטלי�
ל� ��תב זה הרי � יד� מ�חת ה��ד�� א� ה�רקע ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�לה�ציא

הזכויות]הר�אה לו �הר�ה�,[שהקנה מ�ד� לקנ�ת וצרי� . ְְְְִִִִֶַָָָָָ
�עניני� וכ��צא לעצמ�', וה�צא �זכה ��� 'ל� ל�: ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָואמר
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מ�ני ע��, לד�� יכ�ל אינ� ,�� ל� �תב לא וא� ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ל�;
��תב �י על א� �יני'. �על א�ה 'אי� ל�: א�מר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ה�א
�ל ה�א הרי ,�� ��ז�ה מה וכל �ליח, א�א אינ� ,�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָל�
�הר�ה זה �י� על ה�ליח ���ציא הה�צא�ת וכל ְָ�ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָמ��ח�.
'�ל �הר�אה: ��תבי� ��� �ה�; ח�ב המ��ח הרי ,��ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ל��מ�'. עלי זה, �די� ְְְִִֶֶַַָ���ציא

�ידהקנה·. ל� ��� מה רביע א� �לי� ה�ר�ה לזה ְִֶַָָ�ְְְְִִֵֶֶַַַ
ה�א והרי חלק�, על וד� ה�איל ה�ל; על �� זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחבר�,

ה�ל. על �� � �חלק� �ינ� ְְִֶַַַַָֹ�על

��א‚. ה��פי�, מ� א� חלק�, ��א האחי� מ� ִֶָָ�ְִִִֶֶַַָָָֹאחד
ה�מ��, �זה חלק ל� וי� ה�איל ה�ל; על ��בע � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלת�ע
יכ�ל האחר ה��� ואי� ��פי�. מ�אר הר�אה צרי� ֵַָָָ�ְִֵַָ�ְְִִֵַָָָָאי�
ט�ע� הייתי ה��בע, הייתי אני 'א�� :��� ל��פ� ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ְַל�מר
'ל�ה ל�: א�מרי� �הרי �יני', �על �מח�ב אחרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטענה
אחרת, מ�דינה �א א� לפיכ�, א�ה'? �� לת�ע �את ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
'אני ל�: ול�מר ע��, ולד�� ה�י�, �על על לחזר ל� ְְֲֲִִִֵַַַַַַָֹי�
ל�ת�ע י� לפיכ� ��י'; ��� ��ע� מה �כל מ�דה ְְִִִֵֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָאיני
הר�אה, הבא א� �חלק�, ע�י ��� 'א� לזה: ול�מר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלע�ב
יב�א �למחר דיני, �עלי ��ניכ� �ידי �ניכ� ממ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�הרי

ה�א'. �� וית�ע ��פ� א� ְְְִַַָ�ִָאחי�

�ר�ת„. �� י� וא� הר�אה; צרי� א���, �נכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�על
�� ,��� ה� �הרי ה�ר�ת על לד�� ��� מ��� � ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��רקע
קרקע אי� �א� מא���, הר�אה צרי� ואי� ה�רקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

�ר�ת. ֵֵאי�

מ�לטלי�‰. �י� מלוה, א� ��ד�� חבר� �יד ל� �היה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
�יד הר��ת � ל� להביא� �עדי� �ליח וע�ה מע�ת, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�י�
�אחרי�ת�, ח�ב ואינ� נפטר � ל�� רצה א� אצל�: �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
�אי� נ�ת�, אינ� � ל�� רצה לא וא� ל�ל�ח�; נת� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�הרי
ה�א וכל ה��ד��. על �הר�אה ��ב�א עד �ינ� �על ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
ט�ב לא "וא�ר �ה�: ה�אמר �כלל ה�א הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�הר�אה,

ע�יו". �ת�� ְַָָָע�ה

.Âהפקיד� �מע�ת א� �מ�לטלי� ��י� חבר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָה��בע
��מצא עליו; הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � �� וכפר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאצל�,
לי ��� מה ל�ל 'הר�יתי� ל�: א�מר �ה�א � �מ��ר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹזה
מי וכ� �ל��'. אצל� ל� �אי� �ל�ני אמר �כבר �ל�ני, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�יד
אחר עליו להר��ת יכ�ל אינ� �ב�עה, חבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��תח�ב
על מר�ה אד� ואי� ל�, ��קנה �בר �� �אי� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה��יע�;
ה�מ��. �ביעת ע� א�א נקני� ה�ברי� �אי� �ברי�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ביעת

.Êלהר��ת ורצה אחר, �יד ��ד�� מע�ת ל� �הי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמי
ה�ני� אי� � להביא� �אי�[סודר]�ליח �ה, מ�עיל מ�ד� ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

קרקע ל� נ�ת� ע��ה? �יצד א�א �חליפי�. נקנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָה�ט�ע
לה�ציא� �די ��� על ה�ע�ת ל� �מקנה �ה�א, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ל
�יד מלוה ל� היתה �מ�ציא�. ע��, וד� וה�ל� ז�, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ�הר�אה
ח�ב היה ואפ�� עליה, הר�אה לכ�ב יכ�ל אינ� � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאחר
מקנה אד� ואי� נ�נה, לה�צאה ��לוה מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��טר,
�� אד� ��קנה �ר� ל� ואי� �ע�ל�. �אינ� �בר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחבר�
טע� ל� �אי� �בר וה�א �ל���, �מעמד א� א�א ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָח�ב,

�כתיבה עצמ� הח�ב �טר �הקנית א� ��ארנ�, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָ�מ�
ה�י� ה�א זה .��� ה�ע��ד מקנה �ה�א מ�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מסירה,
���תבי� ��נ� ה�א�ני� אבל ה�למ�ד. מ� לי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ראה
ממ�� אחד �ל י�ל ��א �די ה�לוה, על א� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהר�אה
הר�ה� �א� ��נ�, וע�ד אחת; למדינה ל� ויל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָחבר�,
ולא הלואה, מ��� לת�ע א� חבר� �יד ל� ��� מע�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹל�ל
��אר� מחלק� א��ת אר�ע מקנה� � ל�קנה קרקע ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהיתה
�ברי� א�� �דברי� .��� על ה�ע�ת ל� �מקנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָי�ראל,

יאמר מי ��ה �רע�עי�: מאד, עד ה� לנו]ק�י� ���[מני� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
י� �אר� חלק �ר��ת�.ל� אינ� רא�י, ה�א ואפ�� ראל? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

�� א�מרי� �אי� אמר�, ז� ��נה ���נ� עצמ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוה�א�ני�
ה�ת�ע: על לא�� �די א�א ואינ� ההר', את ה�י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ'י�ב
�אי� י�טר? ול�ה נפטר. ול��, ז� �הר�אה לד�� רצה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָא�
�ע�ה� מ�ליח �ח�ת הרע�עה ז� �הר�אה ה�א ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
��פי� אי� � ע�� לד�� ה�ת�ע ירצה לא א� אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹ�עדי�.
וכ� �ינ�. �על ��ב�א עד לה�בע, ולא ל� ל�� לא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹא�ת�
�י� ��טר �י� חבר�, אצל מלוה ל� היתה �א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָה�ר�,
עליו ��תבי� � �י� �בית �� ��פר �י על א� � קני� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�עדי
מלוה אבל קרקע�ת; �ע��ד �פירת �היא מ�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהר�אה,
הר�אה. עליה ��כ�ב� ��נ� לא ,�� ��פר �ה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

.Áלהר��ת� ה�ליח�ת לב�ל ורצה לאחד, �הר�ה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לאחר לכ�ב ר��ת ל�ר�ה ואי� מב�ל. זה הרי � ְְְְִֵֶַֹ�ְְְֲֵֵֵֵֶַַַלאחר
�יד �קד�ני ��היה רצ�ני 'אי� ל�: א�מר ��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהר�אה,
ואחר לאחר, ה�א ��ר�ה עליו התנה א� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
ל�לי�י; ו�ני ל�ני, הר�אה ��תב ה�ליח הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלאחר

�נא�. לפי ְְִַָֹה�ל

.Ë�א ל�, ��כר א� ה�ת�ע, לזה ��חל �הר�אה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָה�א
ע�ה לא � ��רה ע�� �ע�ה א� ה�ב�עה, על ל� ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹ��חל
לפיכ� לע�ת'. ולא �לח�י�, 'לת�� א�מר: �הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�ל��,
ה�ל, על ל� מחל אפ�� � לע�ת �י� לת�� �י� התנה, ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹא�

מח�ל. זה ֲֵֶָהרי

.Èיכ�ל �מע�� אי� � �מע�� ותבע �הר�אה, ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָרא�ב�
�ב�ל אחר הר�ה א�ת� המ��ח '��א ל�: ול�מר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדח�ת�
��� ה��ד�� לי ��' ל�: א�מר רא�ב� �הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�ליח�ת�';
אחר, הר�ה ה�פקיד א� אצל�'; �הי הר�אתי וז� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�יד�,
נת�. �הר�את� �הרי �ט�ר, ו�מע�� עצמ�. על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָה�א

.‡Èלא' ואמר: לוי, ותבע �מע��, �הר�את ��א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹרא�ב�
מ�ציאי� � וי�ל' �מע�� י�בע אבל מע�ל�, דברי� ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהי�
�מע�� ��ב�א עד �י� �בית מ�ח ויהיה לוי, מ�ד ְְִִֵֶַָָ�ְְִִִֵֶַַָה�מ��
ע� יד�� � ��מע�� לוי ���לה ה�ברי� �ל וכ� וי�ל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוי�בע
וי� וי�אל; �מע�� ��ב�א עד מ�ח ה�מ�� ויהיה ְְְִִֵֵֶַָָָ�ְְְִֵֶַָרא�ב�,
ה�מ�� לע�ב �די �קר טענת ���ע� מי על להחרי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָלרא�ב�
'איני ול�מר: לע�ב יכ�ל אינ� � �ב�עה לוי נתח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ�לאחר�.
טענ�ת עלי ���ע� מי על �מע�� �פני �אחרי� עד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנ��ע,
ה�א�ני� ���נ�ה ק�ה ��נה א�א החר� זה �אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�קר';
מע�בי� ואי� טענ�תיה�, דיני� �עלי ��כ�נ� �די ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהאחר�ני�

ה��ה. ז� ��נה מ�ני זה �ל ְְִֵֶֶַַַָָָָ�ב�עת�

(oqip e"h) oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ד ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

מה�‡. אחד �ל �קנה �מה לה����, ה��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַ���רצ�
זה יביא � נ���פ� �מע�ת א� ?�� לה���� חבר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממ��
אחד, לכיס א�ת� וי�יל� מע�תיו, זה ויביא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָמע�תיו,
והעיד� �טר �תב� א� אבל �ניה�. ה�יס את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָויג�יה�
וזה מאה זה ��ביא �ניה� מ�ד ��נ� �י על א� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעדי�
��פי�; נע�� לא ועדי� קנ�, לא � �ה� וי���פ� ִָ�ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹמאה
��אר נ���פ� א� לפיכ�, �חליפי�. נקנה ה�ט�ע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�אי�
וזה יי� �ל חבית� זה ��ביא מ�ד� ��נ� �יו� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�לטלי�,
וכ� �ה�. ��פי� נע�� � �ה� נ���פ� והרי �ב�, �ל ���ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָ�ְִֵֶָָ
זה וה�יח ���פ�ת, מק�� ��כר� א� �ר�תיה�, ערב� ְִִֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶָָא�
�לל� ��פי�. א�� הרי � �ה� �����פ� ��� וזה ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחבית�

ה �כל �בר: ה�רכי��ל �א�ת� ה��קח, ���נה �רכי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�יניה� ה��ל ה�מ�� מ�ה זה ה��פי� ק�ני� ֵֵֶָ�ִִֶֶַַָָ�ְִַַָעצמ�

.�� ְְִֵַלה����

מ�ד�,·. ��נ� �י על א� � �א�נ�ת �����פ� ִִֶַַָָָָ�ְְְִִֶַָ�ָהא�ני�
�התנ� א�רגי� �ני א� ח�טי� �ני �יצד? ��פי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֵָאינ�
��וה �יניה� יהיה �מלאכ��, וזה זה ���ח ��ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�יניה�
��א �בר לחבר� מקנה אד� �אי� �לל, ��פ�ת �א� אי� �ֵָ�ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עצמ� מ�מ�� ה�גדי� ל�קחי� הי� א� אבל לע�ל�. ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ�א
מ�ע�תיה� והערב ה�תי ול�קחי� �מ�כרי�, א�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָות�פרי�
א�� הרי � �� ���קחי� ��מ�� ונ���פ� �מ�כרי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָוא�רגי�
הרי �מ�נ�, �במ�א� מלאכ�� ��כר ��רויח� וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ���פי�;

לאמצע. ְֶַָה�א

�ל�‚. וזה מאתי� וזה מנה זה לכיס, �ה�יל� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה��פי�
ה�כר � ה�תיר� א� �פחת� ��מ��, ��� ונתע�ק� ֲִַַָָָָָ�ְְְִֵַמא�ת,
ואפ�� ה�ע�ת. לפי לא מנינ�, לפי ��וה �יניה� ה�חת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�
נ�טל אחד �ל היה טבח�ה� �א�� לטביחה, ��ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקח�
ה�תיר�, א� �פחת� חי מכר�ה� א� � מע�תיו �פי ְְְְֲִִִִַָָָָמ��ר�
����א� אמ�רי�? �ברי� ��ה לאמצע. ה�חת א� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�כר
ק�מי�, ה�ע�ת א� אבל �ה�. �����פ� ��ע�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנ�
ה�ט�ע, מחמת ה�תיר� א� �פחת� א�ת�, ה�ציא� לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדי�
א� ה�כר ח�לקי� � ה�דינה אנ�י א� ה�ל� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ���ה�
אבל �סת�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ע�ת. לפי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד
וי�ל ה�כר, מ� רבעי� �ל�ה ה�אה �על ���ל התנ� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹא�
���ל זה יפח�ת לא יפחת� וא� רביע, ה�אתי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹ�על
���טל זה ויפסיד ההפסד, רביע א�א ה�כר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ת
ח�לקי� א�� הרי � ה�חת מ� רבעי� �ל�ה ה�כר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל �התנ�; מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי

זמ�„. עד ז� ���פ�ת ��עמד� �יניה� �התנ� ְַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ���פי�
לחלק יכ�ל ואינ� חבר�, על מע�ב מה� אחד �ל � ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצ�ב
ואי� ה��פ�ת. ממ�� �ל ��כלה עד א� ה�מ�, ���יע ְֵָ�ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
ה�מ� ס�� עד ��כר, ולא ��ר� חלק� ל�ל יכ�ל מה� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד
א�� הרי � זמ� לה� קבע� ולא סת� נ���פ� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצ�ב.
מ� חלק� נ�טל וזה מה�, אחד ��רצה זמ� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָח�לקי�
ה�ח�רה �א�ת� היה לא וא� חלק�. נ�טל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�ח�רה
מ�כרי� א�� הרי � הפסד �חל�ת� היה א� חל�ה, ְְֲִֵֵֵֶָָ�ֲַָָָ�ֲִ�י�

א�ת� למכירת יד�ע זמ� היה ה�מי�. את וח�לקי� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ת�,
עד יחלק� ��א לע�ב מה� אחד לכל י� � ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ח�רה
מה� אחד ואי� למכירת�. ה�ד�ע ��מ� ה�ח�רה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ���כר
א�א החל�ה, זמ� עד הרוח, מ� ולא ה�ר� מ� לא ֶָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹנ�טל
יכ�ל אינ� � אחר אצל ח�ב לה� היה �יניה�. התנ� �� ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
לנ�', ��� ח�ב �ל ��ג�ה עד נחלק 'לא לחבר�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�מר
היה חלק�. אחד �ל י�ל הח�ב�ת, �כ��פרע� ח�לקי�; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
ח�לקי�; זה, על זה אחראי� אינ� א� � לאחד ח�ב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�
ה� וא� חלק�. אחד �ל י�� לפרע�, הח�ב זמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכ���יע
ה�טר זמ� ���יע עד לחלק, מע�ב אחד �ל � ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראי�
ל�: א�מר חבר� �הרי מע�ב? ול�ה הח�ב. ויפרע� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרע�
ונ�� נ�א ה�טר, �ל ל��� ח�ב מ��� אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'ה�איל
וטל 'נחלק, חבר�: ל� אמר ה�מ�'. ���יע עד א�� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�דמי�
לעצמ�, סח�רה �ה� וע�ה ה�טר, �ל �נגד ה�מי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
ל�: ול�מר עדי� לע�ב ל� י� � �זמ��' ה�טר �ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ�ת���

האחד'. מ� מרויחי� יתר וה�ני� נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'��א

לסח�רה,‰. �ל�נית למדינה �� ליל� ממ�� לחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ת�
� �חנ�ת �� לי�ב א� לסח�רה, �ר�ת לקנ�ת יכ�לא� אינ� ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

ל�ק�� ��ל� עד ה���, מ�ד ה�מ�� �להחזיר �� ֵֵֶַַָָ�ְְֲִִַַַַַָֹלחזר
���ב עד א� וימ�ר, ה�ר�ת א�ת� ��קנה א� ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�התנ�

ה�א. זמ� ��בע �מי ��ה ְְֲִֶֶֶַַַָ�חנ�ת;

ראשו� ניס�)יו� (ט"ו
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ה�דינה‡. מ�נהג י��ה לא �סת�, חבר� ע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�����
ע� �� י���� ולא אחר, למק�� יל� ולא ה�ח�רה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�א�ת�
ולא אחרת, �סח�רה יתע�ק ולא אחר, �יד יפקיד ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹאחר,
מ�עת �ע�ה א� ��ח�ה, התנ� �� א� א�א � �ה�פה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹימ�ר
ואמר ה�דיע� �� ואחר חבר�, מ�עת ��א וע�ה עבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחבר�.
�ל ואי� �ט�ר. הרי � למע�יו והס�י� וכ�', �� 'ע�יתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָל�:

�לבד. �דברי� א�א קני�, צריכי� ה�ברי� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָא��

.·,��� �ר� א� �ה�פה, �מכר �עבר ה��פי� מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ִֶַָאחד
וכל אחרת, �סח�רה ונת� ���א א� אחר, למק�� הל� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
ח�ב �עבר, מחמת ��ב�א �חת �ל � ה�ברי� �א�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ���צא
מה �מ� לאמצע ה�כר �כר, �� יהיה וא� לב��; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל���
�ת�רת לחבר� מע�ת ה��ת� לפיכ�, ��כר. �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�התנ�
�ע�רי�, וקנה והל� לסח�רה, ח�י� �ה� לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ���פ�ת
�חת� �חת�, א� � ח�י� וקנה �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָא�
הל� א� וכ� לאמצע. ה�תיר� ה�תיר�, וא� �עבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד הפסיד, א� � ה��פ�ת �ממ�� אחר ע� ְְִִִִִָ�ְְְִִֵֵַַַָונ����
ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כר,‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.
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מה�‡. אחד �ל �קנה �מה לה����, ה��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַ���רצ�
זה יביא � נ���פ� �מע�ת א� ?�� לה���� חבר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממ��
אחד, לכיס א�ת� וי�יל� מע�תיו, זה ויביא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָמע�תיו,
והעיד� �טר �תב� א� אבל �ניה�. ה�יס את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָויג�יה�
וזה מאה זה ��ביא �ניה� מ�ד ��נ� �י על א� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעדי�
��פי�; נע�� לא ועדי� קנ�, לא � �ה� וי���פ� ִָ�ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹמאה
��אר נ���פ� א� לפיכ�, �חליפי�. נקנה ה�ט�ע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�אי�
וזה יי� �ל חבית� זה ��ביא מ�ד� ��נ� �יו� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�לטלי�,
וכ� �ה�. ��פי� נע�� � �ה� נ���פ� והרי �ב�, �ל ���ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָ�ְִֵֶָָ
זה וה�יח ���פ�ת, מק�� ��כר� א� �ר�תיה�, ערב� ְִִֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶָָא�
�לל� ��פי�. א�� הרי � �ה� �����פ� ��� וזה ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחבית�

ה �כל �בר: ה�רכי��ל �א�ת� ה��קח, ���נה �רכי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�יניה� ה��ל ה�מ�� מ�ה זה ה��פי� ק�ני� ֵֵֶָ�ִִֶֶַַָָ�ְִַַָעצמ�

.�� ְְִֵַלה����

מ�ד�,·. ��נ� �י על א� � �א�נ�ת �����פ� ִִֶַַָָָָ�ְְְִִֶַָ�ָהא�ני�
�התנ� א�רגי� �ני א� ח�טי� �ני �יצד? ��פי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֵָאינ�
��וה �יניה� יהיה �מלאכ��, וזה זה ���ח ��ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�יניה�
��א �בר לחבר� מקנה אד� �אי� �לל, ��פ�ת �א� אי� �ֵָ�ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עצמ� מ�מ�� ה�גדי� ל�קחי� הי� א� אבל לע�ל�. ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ�א
מ�ע�תיה� והערב ה�תי ול�קחי� �מ�כרי�, א�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָות�פרי�
א�� הרי � �� ���קחי� ��מ�� ונ���פ� �מ�כרי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָוא�רגי�
הרי �מ�נ�, �במ�א� מלאכ�� ��כר ��רויח� וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ���פי�;

לאמצע. ְֶַָה�א

�ל�‚. וזה מאתי� וזה מנה זה לכיס, �ה�יל� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה��פי�
ה�כר � ה�תיר� א� �פחת� ��מ��, ��� ונתע�ק� ֲִַַָָָָָ�ְְְִֵַמא�ת,
ואפ�� ה�ע�ת. לפי לא מנינ�, לפי ��וה �יניה� ה�חת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�
נ�טל אחד �ל היה טבח�ה� �א�� לטביחה, ��ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקח�
ה�תיר�, א� �פחת� חי מכר�ה� א� � מע�תיו �פי ְְְְֲִִִִַָָָָמ��ר�
����א� אמ�רי�? �ברי� ��ה לאמצע. ה�חת א� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�כר
ק�מי�, ה�ע�ת א� אבל �ה�. �����פ� ��ע�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנ�
ה�ט�ע, מחמת ה�תיר� א� �פחת� א�ת�, ה�ציא� לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדי�
א� ה�כר ח�לקי� � ה�דינה אנ�י א� ה�ל� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ���ה�
אבל �סת�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ע�ת. לפי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד
וי�ל ה�כר, מ� רבעי� �ל�ה ה�אה �על ���ל התנ� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹא�
���ל זה יפח�ת לא יפחת� וא� רביע, ה�אתי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹ�על
���טל זה ויפסיד ההפסד, רביע א�א ה�כר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ת
ח�לקי� א�� הרי � ה�חת מ� רבעי� �ל�ה ה�כר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל �התנ�; מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי

זמ�„. עד ז� ���פ�ת ��עמד� �יניה� �התנ� ְַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ���פי�
לחלק יכ�ל ואינ� חבר�, על מע�ב מה� אחד �ל � ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצ�ב
ואי� ה��פ�ת. ממ�� �ל ��כלה עד א� ה�מ�, ���יע ְֵָ�ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
ה�מ� ס�� עד ��כר, ולא ��ר� חלק� ל�ל יכ�ל מה� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד
א�� הרי � זמ� לה� קבע� ולא סת� נ���פ� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצ�ב.
מ� חלק� נ�טל וזה מה�, אחד ��רצה זמ� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָח�לקי�
ה�ח�רה �א�ת� היה לא וא� חלק�. נ�טל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�ח�רה
מ�כרי� א�� הרי � הפסד �חל�ת� היה א� חל�ה, ְְֲִֵֵֵֶָָ�ֲַָָָ�ֲִ�י�

א�ת� למכירת יד�ע זמ� היה ה�מי�. את וח�לקי� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ת�,
עד יחלק� ��א לע�ב מה� אחד לכל י� � ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ח�רה
מה� אחד ואי� למכירת�. ה�ד�ע ��מ� ה�ח�רה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ���כר
א�א החל�ה, זמ� עד הרוח, מ� ולא ה�ר� מ� לא ֶָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹנ�טל
יכ�ל אינ� � אחר אצל ח�ב לה� היה �יניה�. התנ� �� ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
לנ�', ��� ח�ב �ל ��ג�ה עד נחלק 'לא לחבר�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�מר
היה חלק�. אחד �ל י�ל הח�ב�ת, �כ��פרע� ח�לקי�; ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
ח�לקי�; זה, על זה אחראי� אינ� א� � לאחד ח�ב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�
ה� וא� חלק�. אחד �ל י�� לפרע�, הח�ב זמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכ���יע
ה�טר זמ� ���יע עד לחלק, מע�ב אחד �ל � ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹאחראי�
ל�: א�מר חבר� �הרי מע�ב? ול�ה הח�ב. ויפרע� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָלפרע�
ונ�� נ�א ה�טר, �ל ל��� ח�ב מ��� אחד וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ'ה�איל
וטל 'נחלק, חבר�: ל� אמר ה�מ�'. ���יע עד א�� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ�דמי�
לעצמ�, סח�רה �ה� וע�ה ה�טר, �ל �נגד ה�מי� ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
ל�: ול�מר עדי� לע�ב ל� י� � �זמ��' ה�טר �ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ�ת���

האחד'. מ� מרויחי� יתר וה�ני� נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ'��א

לסח�רה,‰. �ל�נית למדינה �� ליל� ממ�� לחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ת�
� �חנ�ת �� לי�ב א� לסח�רה, �ר�ת לקנ�ת יכ�לא� אינ� ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

ל�ק�� ��ל� עד ה���, מ�ד ה�מ�� �להחזיר �� ֵֵֶַַָָ�ְְֲִִַַַַַָֹלחזר
���ב עד א� וימ�ר, ה�ר�ת א�ת� ��קנה א� ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�התנ�

ה�א. זמ� ��בע �מי ��ה ְְֲִֶֶֶַַַָ�חנ�ת;

ראשו� ניס�)יו� (ט"ו
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ה�דינה‡. מ�נהג י��ה לא �סת�, חבר� ע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�����
ע� �� י���� ולא אחר, למק�� יל� ולא ה�ח�רה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�א�ת�
ולא אחרת, �סח�רה יתע�ק ולא אחר, �יד יפקיד ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹאחר,
מ�עת �ע�ה א� ��ח�ה, התנ� �� א� א�א � �ה�פה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹימ�ר
ואמר ה�דיע� �� ואחר חבר�, מ�עת ��א וע�ה עבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחבר�.
�ל ואי� �ט�ר. הרי � למע�יו והס�י� וכ�', �� 'ע�יתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָל�:

�לבד. �דברי� א�א קני�, צריכי� ה�ברי� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָא��

.·,��� �ר� א� �ה�פה, �מכר �עבר ה��פי� מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ִֶַָאחד
וכל אחרת, �סח�רה ונת� ���א א� אחר, למק�� הל� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
ח�ב �עבר, מחמת ��ב�א �חת �ל � ה�ברי� �א�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ���צא
מה �מ� לאמצע ה�כר �כר, �� יהיה וא� לב��; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל���
�ת�רת לחבר� מע�ת ה��ת� לפיכ�, ��כר. �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�התנ�
�ע�רי�, וקנה והל� לסח�רה, ח�י� �ה� לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ���פ�ת
�חת� �חת�, א� � ח�י� וקנה �ע�רי� לקנ�ת ל� ��ת� ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָא�
הל� א� וכ� לאמצע. ה�תיר� ה�תיר�, וא� �עבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד הפסיד, א� � ה��פ�ת �ממ�� אחר ע� ְְִִִִִָ�ְְְִִֵֵַַַָונ����
ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כר,‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.
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�ניה� מע�ת ��הי� �די �ע�רי�, �כ�� א� ח�י� ְְְְִִֵֵֶֶָָ�ְִִָ�ְ�כ��
�ח�לה. ִַַָָָ�וי�

למק��„. ה�ח�רה 'נ�לי� �אמר: ה��פי� מ� ְְִִֶַַָָָָ�ִֶַָאחד
�ל עליו ���ל �י על א� � '�� ונמ�ר �יקר �היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל�ני
עליו; מע�ב חבר� הרי לה�, ��ב�א �חת �ל א� ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאנס
ואהיה ��ידי, מע�ת �א�� רצ�ני 'אי� ל�: א�מר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�הרי
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�'. לה�ציא לדי� אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�ד�

זמ�‰. עד ה�ר�ת את לי�� ��א ה��פי� מ� ְְִֵֵֶֶַַַַָָ�ִֶַָאחד
ה�ר�ת, לא�ת� זמ� אי� וא� עליו; מע�ב חבר� אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָה�ד�ע,

עליו. מע�ב חבר� ְֲֲֵֵֵַָָהרי

.Âא�ניה לה� י� �ה�, ונ���פ� �ר�תיה� ��מ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���פי�
ונתנ� ונ�א� �מכר�� ��מא, �לא �ר�ת ערב� זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
�וי� הי� ��ה ה�ר�ת את מח�בי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�דמיה�
ההפסד. את א� ה�כר את �מח�בי� �����פ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�עת

.Ê�וא לאמצע. מחל� מ�כסי�, לה� ��חל� ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ���פי�
הי� ל�. מחל� ��חל�, מה � מחלנ�' �ל�ני 'מ��� ְְְֲֲִִֶַַָָָָָאמר�:
וה�יל ה��רה, את וגזל� לסטי� עליה� ועמד� ��ר�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אי�
אני 'לעצמי אמר: וא� לאמצע; ה�יל � ה��פי� מ� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ�ִֶַָאחד

לעצמ�. ה�יל ְְִִִַַמ�יל',

.Áא � ��פי� ל�ני ה�ד�ע �ר��ת�בר �ה�א �י על � ְִֵַַָָָ�ְִִִֶַַָ
ה��פ�ת; ימי �ל �ני �ל מחזקת� י�צא אינ� מה�, ָ�ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
�מ�נה, ל� ��תנ� א� מ��� ��קח� לטע� יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואינ�
ה�א הרי א�א הראיה', עליו מחבר� 'ה��ציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר

ראיה. האחד ��ביא עד �ניה�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת

.Ëח�לק חבר�, מ�עת ��א לחלק ��א ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ִֶַָאחד
נאמני�, ��הי� �בלבד הדי�ט�ת, ה� אפ�� �ל�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
ע�ה לא מ�ל�ה, �פח�ת חלק וא� ���מה; ְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹוי�דעי�
הי� א� אבל �ר�ת; ��חלק אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ל��.
�ית �פני ��א לח�ק ל� וי� ה�, �חל�קי� ה�ע�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ת,
אמ�רי�? �ברי� ��ה �י�. �בית חבר� חלק �מ�יח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י�,
מקצת� הי� א� אבל ו�וי�. אחד מט�ע ��� ה�ע�ת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ�ְֶַָָ��הי�
מקצת� הי� א� ל�מר צרי� ואי� י�ני�, �מקצת� ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחד�י�
א�ת� ח�לקי� ואי� �פר�ת, ה� הרי � רע�ת �מקצת� ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפ�ת

�י�. �בית ְִֵֶָא�א

.Èיתח�ב ��א � זרה עב�דה ע�בד ע� לה���� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאס�ר
�יראת�. וי��יע� �ב�עה, זרה]ל� �ארנ�[בעבודה �כבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ

ולא �ביעית, �פר�ת סח�רה לע��ת �אס�ר ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ�מק�מ�,
ולא �תר�מ�ת, ולא �טרפ�ת, ולא �נבל�ת, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹ�בכ�ר�ת,
לאמצע; ה�כר וע�ה, עבר וא� �רמ�י�. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹ��קצי�,
�עבר. מ�ני לעצמ�, הפסיד � הפסיד �א� לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה

.‡Èטלה� � ��ת ה�תע�קי� מ� א� ה��פי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ִֶַָאחד
��בר קב�ע; לזמ� �התנ� �י על א� העסק, א� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ַה��פ�ת

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ה��ר�י�. לר��ת ה�מ�� ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא
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�י‡. על א� � ה��פ�ת �ממ�� ונ�תני� נ��אי� �ה� ִַַָ�ְְְְְִִִֵֶַַָ�ני�
�חת� וא� '��פ�ת'; נקראת ז� הרי מה�, אחד �ל ְֲִָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ה�מ��
��כר להתנ�ת לה� וי� לאמצע. ה�א הרי ה�תיר�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָא�

האחד היה א� אבל ��ארנ�. �מ� ��רצ�, מה �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בהפסד
�ה�מ�� �י על א� � ה���� �ממ�� ונ�ת� ����א ה�א ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�לבד
ה���א וזה 'עסק'; נקראת ה��פ�ת זאת הרי �ניה�, ְְִֵֵֵֶֶַָ�ְֲֵֵֶֶַֹ�ל
�מ��, �מ�א מתע�ק לב�� ה�א �הרי 'מתע�ק', נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונ�ת�

ה�ע�ת'. '�על נקרא ונ�ת�, נ��א �אינ� ְְִֵֵֵֶַַַָָָ�ְו��פ�

�ה�·. להתע�ק לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי�, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נ�
ח�ב ה�תע�ק והרי הלואה, �ת�רת ה�ע�ת חצי יהיה �ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
�ת�רת האחר והחצי �אנס, �אבד �י על א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אחרי�ת�
נגנב א� אבד וא� ה�ע�ת, �על �אחרי�ת ה�א והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ��ד��,
יהיה �לפיכ� ל���; ח�ב ה�תע�ק אי� ��ד��, �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
ז�, ��נה �לפי ה�ע�ת. לבעל הרויח�, א� החצי זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�כר
לאמצע ה�מ�� �ל �ל ההפסד א� ה�כר ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
נ�טל ה�ע�ת �על נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��וה;
זה א�א �ל��, ע��ה ואינ� ��ד��, �ה� מע�תיו חצי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�כר
�הלוה�, מע�תיו מ�ני ��ד�� �ל �חצי ל� ט�רח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�תע�ק

ר�ית אבק לידי �אי� א�[מדרבנ�]ונמצא� יע�� והיא� . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָ
י�� ��וה? לאמצע ההפסד א� ה�כר להי�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרצה
�טל �פ�על ה��פ�ת, מימי וי�� י�� �כל �כר� ְֵֵָָ�ְְְִִֵֵַַַָָָל�תע�ק
אחר עסק ל� היה וא� מ��ה. ��טל מלאכה א�ת� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
צרי� אינ� זה, �ל מע�תיו ע� �� להתע�ק �ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ל
�ינר ל� העלה אפ�� א�א וי��, י�� �ל �כר ל� ְֱֲֲִִֶֶַָָָָָָָלהעל�ת

וא ;��� ה��פ�ת, ימי �כל יהיהאחד ה�תיר�, א� �חת� � ְְֵֶַָָ�ְְֲִִִֶַָָ
יהי ש�רויח הרוח '�ל ל�: אמר א� וכ� ��וה. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאמצע
עסק ל� וי� ה�איל � ��כר�' ע�ירית� א� �לי�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָל�,
היה וא� מחצה. יפסיד הפסיד�, וא� מ�ר; זה הרי ְְְְֱִִִִִֶַָָָָ�ֲֵֵֶַאחר,

אריס� ה�תע�ק אחוזי�]זה בסיס על עסק[עובד ל� והיה , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מ�ע�ד �האריס �לל, �כר ל� להעל�ת צרי� אינ� � ְָ�ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָאחר

ה�דה. לבעל ְֶַַַָה�א

להתע�ק‚. לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי�, ��נ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוע�ד
�כל עמל� �כר ל� ל�� רצה ולא ה�תיר�, א� �פחת� ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�ה�,
ה�תע�ק �כר ��היה � �נאי ��� �יניה� התנ� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹי��,
�ת�ת �ה�א ה��ד��, רוח �לי� ��ד�� �ל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�א�ת�
�ני ה�תע�ק י�ל � הרויח� א� לפיכ�, ה�מ��. �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, �ה� ה�ע�ת חצי �ל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לי�י
�ני ה�ל נמצא ���ד��; ��תע�ק ��כר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�ת
�חת� וא� הרוח. �לי� ה�ע�ת �על וי�ל הרוח. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לי�י
�חצי ח�ב ה�א �הרי ה�חת; �לי� ה�תע�ק יפסיד �ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
��כר� �ת�ת ל� וי� מלוה, ה�ע�ת �חצי מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָה�חת
ה�חת מ� עליו ���אר נמצא ��ד��; �ל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�א�ת�

ה�חת. �לי�י �ני יפסיד ה�ע�ת �בעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ�לי��.

.„�� יהיה א� סת�, עסק �ה��ת� וא�מר, ���עה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָי�
יפסיד הפסד, �� היה וא� חצי�, ה�תע�ק י�ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�כר,
�פר��. זה �בר על התנ� א� א�א ,�� ה�בר ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�לי�;
�כר �� יהיה וא� מחצה, ה�תע�ק ��פסיד התנ� א� ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ�
�א� התנ� א� וכ� מ�ר. זה הרי � הרוח �לי�י �ני ְְִִִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹי�ל
�� יהיה וא� ��יעית�, ה�תע�ק י�ל �כר, �� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ה�תע�ק רוח ��היה והתנ� ה�איל � ע�ירית� יפסיד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד,
עמל�. �נגד היא ז�, ות�ספת ק��; �נא� הפסד�, על ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָיתר

(oqip e"h) oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

היה �� א� א�א מ�עיל זה �נאי �אי� ה�ר�, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָור��תי
��היה צרי� אחר, עסק ל� אי� א� אבל אחר; עסק ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�תע�ק
��בר ��ארנ�, �מ� ��ת�ת הפסד� על יתר ה�תע�ק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כר
זה. לי יראה ולא .�� מ�עיל ה�נאי ואי� ה�א, אס�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

�ל�ה‰. ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ר��תי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹה�ר�
רביע נמצא ה�כר, רביע ה�ע�ת �בעל ה�כר, מ� ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָחלקי�
�ת�רת רבעי� ��ל�ה ��ד��, �ת�רת �לבד ְְְְְִִִַַַַָָָָֹה�ע�ת
�ל�ה ה�תע�ק יפסיד הפסד, �� היה א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמלוה;
ה�ע�ת �על ויפסיד הרביע, �לי� �ח�ת ההפסד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָרביעי
נת� �יצד? ההפסד. �ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרביע
� וע�רי� אר�עה וחסר� זה, �נאי על �ינרי� מאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָל�
�ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� רביע יפסיד ה�ע�ת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ�על
��ה מ��� וה�תע�ק �מ�נה, מפסיד נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההפסד,
ה�ע�ת לבעל ��� חלק �ל לע�ל�. ז� �ר� ועל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָע�ר;
�� י� וא� �התנ�; �מ� נ�טל רוח, �� י� א� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��כר
למד נמצאת �לי��. ות�ספת החלק א�ת� יפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפסד,
� ה�כר רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפי
ההפסד רביע �הרי �ל��, ה�תע�ק י��� לא �חת�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹא�
מה �לי� �נג�� ל� י� ה�לוה, מ�ני ל��� ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ה�א
וכ� זה. �נגד זה ונמצא רביע; �ה�א ה�ע�ת �על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ���ל
��חת �חת�, א� � הרוח הז�יר� ולא ה�חת, על התנ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹא�
ה�תע�ק נ�טל � ה�סיפ� וא� �התנ�; מה �פי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַה�תע�ק
��טל מה �לי� ות�ספת מפסיד, �היה החלק א�ת� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
יפח�ת הפסד, �� היה �א� התנ� �יצד? ה�ע�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�על
וא� ה�חת; רביע מ��� � והפחית� רביע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָה�תע�ק

�ה� �י על וא� מחצה. נ�טל �ה�ר�ה�תיר�, א�� ברי� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אפ�ר ה�תע�ק נמצא ז�, �ר� על �ל� א� ה�, טע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ברי
���ל ע�� �התנה �ג�� �יצד? �כר. וי�ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��פח�ת,
ה�תע�ק נ�טל � �פחת� ��כר, מ�בעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�תע�ק
��חת� �ג�� �יצד? ההפסד. זה על יתר מ�בעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
�ינר ל� ח�ב 'אני ל�: א�מר ה�תע�ק הרי � �ינרי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�בעה
�לי� �ה� �ני� לי ל��� ח�ב וא�ה ה�נאי, �פי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
��כר �ינר ל� ל�� ח�ב ה�ע�ת �על נמצא ה��ד��'; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחלק
�על ח�ב היה ע�ר, אר�עה הפסיד וא�� �בעה. ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�הפסיד
�אי� ודבר �ד�ל, �מ� וזה דינרי�. �ני ל� ל�� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ע�ת
אבל החל��. דברי �מ� א�א אצלי זה ואי� ס�בל��; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�עת
� ה�תע�ק ��רויח ��ל לי, ��ראה האמת וה�י� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה�ר�
�היה החלק �לי�י �ני יפסיד הפסד, �� יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
א�ת� �מ� י�ל � והרויח� ההפסד, על התנ� א� וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת חבר�. חלק �לי� ות�ספת מפסיד, �היה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�מר
��פסיד התנ� וא� �ת�ת. מ��� זה הרי � והפסיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�כר,
�מ�, �מצא לא זה �ר� ועל מחצה. י��ל � והרויח ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרביע,

ה�דק. �קו ה�י� ְְִֵֵֶֶַַַויצא

ז ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

�התנ�‡. א� �ה�, להתע�ק סת� לחבר� מע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
�ל ואבד ��וה, �יניה� וההפסד ה�כר ��היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פר��

�מ� �לי�, ה�תע�ק ����� �ה�רה מי י� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�מ��
מ��� �ה�א לי ויראה ה�מ��. מקצת אבד א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�,
�ה�א חכמי� �אמר� וזה מלוה; �ת�רת �ה�א ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
�על ל�ל ההפסד ה�יע ���א �הפסד, �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמ���
ל�מע�� ��ת� רא�ב� �יצד? ממ�נ�. מחצי �ח�ת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�ע�ת
�מע�� הרי � ��עי� �פחת ונת� ונ�א וע�רי�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
�חת א� אבל ��י�. נ�טל רא�ב� ונמצא �ל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמ���
חמ�ה �מע�� 'יפסיד א�מרי�: אי� וחמ�ה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ�מע��
נ�טל רא�ב� נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ��ל�י�';
לפיכ�, מ��י�. �ח�ת רא�ב� י�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמ�י�,
�� מתע�ק אביה� �היה הית�מי� על ה��צא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�טר
מלוה, �ת�רת �ה�א מחצה וג�בה ה�טר, �על נ��ע �ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נ�טל �אינ� למד�, ה�ה לי�ר�. ט�עני� ��ע�ל� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�
ל� ��חתי� �אי� א�מר אני ול�ה מ�חצה. �ח�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�
החצי �ל אבד �הרי ���ד��? ��תע�ק �כר� �נגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�,
'א� ��אמר: �די �לל, ��ד�� �א� נ�אר ולא ��ד��, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
�לבד ה�לוה חצי �הרי �ר�ית', יראה �כר� י�ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנ�טל.
אבל מלוה. �ת�רת �ה�א ,��� הרביע מ��� � ��� ְְֲִֶַָָ�ְְִֵַַָ�ַָה�מ��
א�ת� על ��סי� �א� �די מעט, ה�מ�� מ� נ�אר ְְְִִִִִֵֶַַַַָא�
א� ה�מ�� רביע ה�ל יב�א ��חת ההפסד �ת�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�עט
�ארנ�. ��בר ה�ע� מ� �לבד, �ת�ת מ��� זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיתר

אינ�·. � �הרויח עד וטרח וחזר �הפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�תע�ק
�הפסדנ� ההפסד �נח�ב '��א ה�ע�ת: לבעל ל�מר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ�ל
�הרוחנ� הרוח �נח�ב �לי�יו, �ני ותפסיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ה
על �לבד �אחר�נה מח�ב א�א �לי��'; ות�ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�אחר�נה,
ה�ר�. על �ה�סי� �רוח א�א ל� ואי� ההפסד, על א� ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהרוח

�כתב�‚. �עסק, �ינר �מאתי� יריע�ת מאתי� ל� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנת�
�טר �טר על ה�א מח�ב � �טר �כל מאה �טר�ת, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ��ני
ל� נת� עצמ�. על �הפסיד ה�א ה�ע�ת �בעל עצמ�, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�פני
מאה אחר �עסק ל� ונת� וחזר �ינר, �מאה יריע�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה

אחדחב עסק �טר ל� וכתב �ינר, �מאה יי� �ל ��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחד, ��טר א�א ל� מח�ב אינ� � �ינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מאתי�
מכר �א� �יצד? עצמ�. על �הפסיד ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוה�תע�ק
��בעי� החב��ת וה�אה ��ל�י�, �מאה יריע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹה�אה
הרי אחד, �טר �ע�ה מ�ני ה�ל; נ�טל ה�ע�ת �על �ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
�ני ה�יח� א�� אבל �ל��. הרויח ולא מאתי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹה�ל
��גדי� �חלק� ה�תע�ק מרויח היה � ��הי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקי�
ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

א�„. עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
לעצמי מלוה ��ת�רת החצי אני 'א�ל ול�מר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ח�רה,
�י�'; �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,�� וא�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוא�א
חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ממ�� ל� נת� ְִַָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ��א
א�א כל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� �בית אפ�� זה, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹוע�ה
��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על �יניה�, ההפסד א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כר

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
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היה �� א� א�א מ�עיל זה �נאי �אי� ה�ר�, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָור��תי
��היה צרי� אחר, עסק ל� אי� א� אבל אחר; עסק ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�תע�ק
��בר ��ארנ�, �מ� ��ת�ת הפסד� על יתר ה�תע�ק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כר
זה. לי יראה ולא .�� מ�עיל ה�נאי ואי� ה�א, אס�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

�ל�ה‰. ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ר��תי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹה�ר�
רביע נמצא ה�כר, רביע ה�ע�ת �בעל ה�כר, מ� ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָחלקי�
�ת�רת רבעי� ��ל�ה ��ד��, �ת�רת �לבד ְְְְְִִִַַַַָָָָֹה�ע�ת
�ל�ה ה�תע�ק יפסיד הפסד, �� היה א� לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמלוה;
ה�ע�ת �על ויפסיד הרביע, �לי� �ח�ת ההפסד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָרביעי
נת� �יצד? ההפסד. �ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָרביע
� וע�רי� אר�עה וחסר� זה, �נאי על �ינרי� מאה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָל�
�ל �לי� �ה�א רביע, ��לי� רביע יפסיד ה�ע�ת ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ�על
��ה מ��� וה�תע�ק �מ�נה, מפסיד נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההפסד,
ה�ע�ת לבעל ��� חלק �ל לע�ל�. ז� �ר� ועל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָע�ר;
�� י� וא� �התנ�; �מ� נ�טל רוח, �� י� א� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��כר
למד נמצאת �לי��. ות�ספת החלק א�ת� יפסיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפסד,
� ה�כר רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלפי
ההפסד רביע �הרי �ל��, ה�תע�ק י��� לא �חת�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹא�
מה �לי� �נג�� ל� י� ה�לוה, מ�ני ל��� ח�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ה�א
וכ� זה. �נגד זה ונמצא רביע; �ה�א ה�ע�ת �על ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ���ל
��חת �חת�, א� � הרוח הז�יר� ולא ה�חת, על התנ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹא�
ה�תע�ק נ�טל � ה�סיפ� וא� �התנ�; מה �פי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַה�תע�ק
��טל מה �לי� ות�ספת מפסיד, �היה החלק א�ת� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
יפח�ת הפסד, �� היה �א� התנ� �יצד? ה�ע�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�על
וא� ה�חת; רביע מ��� � והפחית� רביע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָה�תע�ק

�ה� �י על וא� מחצה. נ�טל �ה�ר�ה�תיר�, א�� ברי� ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אפ�ר ה�תע�ק נמצא ז�, �ר� על �ל� א� ה�, טע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ברי
���ל ע�� �התנה �ג�� �יצד? �כר. וי�ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��פח�ת,
ה�תע�ק נ�טל � �פחת� ��כר, מ�בעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�תע�ק
��חת� �ג�� �יצד? ההפסד. זה על יתר מ�בעה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
�ינר ל� ח�ב 'אני ל�: א�מר ה�תע�ק הרי � �ינרי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�בעה
�לי� �ה� �ני� לי ל��� ח�ב וא�ה ה�נאי, �פי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
��כר �ינר ל� ל�� ח�ב ה�ע�ת �על נמצא ה��ד��'; ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחלק
�על ח�ב היה ע�ר, אר�עה הפסיד וא�� �בעה. ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�הפסיד
�אי� ודבר �ד�ל, �מ� וזה דינרי�. �ני ל� ל�� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ע�ת
אבל החל��. דברי �מ� א�א אצלי זה ואי� ס�בל��; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�עת
� ה�תע�ק ��רויח ��ל לי, ��ראה האמת וה�י� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה�ר�
�היה החלק �לי�י �ני יפסיד הפסד, �� יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
א�ת� �מ� י�ל � והרויח� ההפסד, על התנ� א� וכ� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת חבר�. חלק �לי� ות�ספת מפסיד, �היה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ז�, מ�ה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�מר
��פסיד התנ� וא� �ת�ת. מ��� זה הרי � והפסיד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�כר,
�מ�, �מצא לא זה �ר� ועל מחצה. י��ל � והרויח ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרביע,

ה�דק. �קו ה�י� ְְִֵֵֶֶַַַויצא
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�התנ�‡. א� �ה�, להתע�ק סת� לחבר� מע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
�ל ואבד ��וה, �יניה� וההפסד ה�כר ��היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פר��

�מ� �לי�, ה�תע�ק ����� �ה�רה מי י� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�מ��
מ��� �ה�א לי ויראה ה�מ��. מקצת אבד א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�,
�ה�א חכמי� �אמר� וזה מלוה; �ת�רת �ה�א ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
�על ל�ל ההפסד ה�יע ���א �הפסד, �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמ���
ל�מע�� ��ת� רא�ב� �יצד? ממ�נ�. מחצי �ח�ת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�ע�ת
�מע�� הרי � ��עי� �פחת ונת� ונ�א וע�רי�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
�חת א� אבל ��י�. נ�טל רא�ב� ונמצא �ל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמ���
חמ�ה �מע�� 'יפסיד א�מרי�: אי� וחמ�ה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ�מע��
נ�טל רא�ב� נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ��ל�י�';
לפיכ�, מ��י�. �ח�ת רא�ב� י�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמ�י�,
�� מתע�ק אביה� �היה הית�מי� על ה��צא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�טר
מלוה, �ת�רת �ה�א מחצה וג�בה ה�טר, �על נ��ע �ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נ�טל �אינ� למד�, ה�ה לי�ר�. ט�עני� ��ע�ל� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�
ל� ��חתי� �אי� א�מר אני ול�ה מ�חצה. �ח�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�
החצי �ל אבד �הרי ���ד��? ��תע�ק �כר� �נגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�,
'א� ��אמר: �די �לל, ��ד�� �א� נ�אר ולא ��ד��, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
�לבד ה�לוה חצי �הרי �ר�ית', יראה �כר� י�ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנ�טל.
אבל מלוה. �ת�רת �ה�א ,��� הרביע מ��� � ��� ְְֲִֶַָָ�ְְִֵַַָ�ַָה�מ��
א�ת� על ��סי� �א� �די מעט, ה�מ�� מ� נ�אר ְְְִִִִִֵֶַַַַָא�
א� ה�מ�� רביע ה�ל יב�א ��חת ההפסד �ת�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�עט
�ארנ�. ��בר ה�ע� מ� �לבד, �ת�ת מ��� זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיתר

אינ�·. � �הרויח עד וטרח וחזר �הפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�תע�ק
�הפסדנ� ההפסד �נח�ב '��א ה�ע�ת: לבעל ל�מר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָיכ�ל
�הרוחנ� הרוח �נח�ב �לי�יו, �ני ותפסיד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ח�ה
על �לבד �אחר�נה מח�ב א�א �לי��'; ות�ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�אחר�נה,
ה�ר�. על �ה�סי� �רוח א�א ל� ואי� ההפסד, על א� ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהרוח

�כתב�‚. �עסק, �ינר �מאתי� יריע�ת מאתי� ל� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנת�
�טר �טר על ה�א מח�ב � �טר �כל מאה �טר�ת, ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ��ני
ל� נת� עצמ�. על �הפסיד ה�א ה�ע�ת �בעל עצמ�, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�פני
מאה אחר �עסק ל� ונת� וחזר �ינר, �מאה יריע�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה

אחדחב עסק �טר ל� וכתב �ינר, �מאה יי� �ל ��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחד, ��טר א�א ל� מח�ב אינ� � �ינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מאתי�
מכר �א� �יצד? עצמ�. על �הפסיד ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוה�תע�ק
��בעי� החב��ת וה�אה ��ל�י�, �מאה יריע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹה�אה
הרי אחד, �טר �ע�ה מ�ני ה�ל; נ�טל ה�ע�ת �על �ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
�ני ה�יח� א�� אבל �ל��. הרויח ולא מאתי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹה�ל
��גדי� �חלק� ה�תע�ק מרויח היה � ��הי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקי�
ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

א�„. עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
לעצמי מלוה ��ת�רת החצי אני 'א�ל ול�מר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ח�רה,
�י�'; �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,�� וא�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוא�א
חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ממ�� ל� נת� ְִַָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ��א
א�א כל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� �בית אפ�� זה, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹוע�ה
��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על �יניה�, ההפסד א� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כר

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
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א�ת� מ�ציאי� � ה� עסק מ�ל ה�ע�ת א� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה��לטלי�
נתנ� א� �מכר�, מ�נה המק�ל א�ת� ��ה ואפ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמ�ד�;
�ר�רה. �ראיה וה�ל ל���. ח�ב � �הפסיד א� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחר,
וג�בה ה�ע�ת �על נ��ע ��ת, �ה�תע�ק �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�בר
�ל ה�ע�ת מ� א�� ���לטלי� עדי� �� י� וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמחצה;
�על ואי� �ב�עה. �לא ה�ע�ת �על א�ת� נ�טל ה�, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעסק
�ה� היה �� א� א�א �ל��, מה� נ�טלי� הא�ה ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�ב

י�ר �ל מת, �ל הרוח חלק הרי מא�ת�רוח; וי�ל �י�; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
הא�ה. א� ח�ב �על ִֵֶַַָָחלק,

.Â,כר� למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
�ראיה נ�דע וא� �רעמת; א�א עליו ל� אי� � לקח ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולא
�רה�. �על ה�כר מ��� מ�ציא זה הרי �מכר, ��קח ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ר�רה

.Ê�ה� ל�קח �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח מע�ת ל� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנת�
�ל וכ� עצי�. ולא כס�ת לא י�ח ולא ��רצה; מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ�ל
א� � �כר למחצית �חנ�ת חבר� את ה���יב �זה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ���צא
החנ�ת על עיניו �אי� לפי �א�נ�ת�, יעסק לא א��, ְֲִֵֵֶַַָָ�ְֲַָֹֹ�ָָהיה
מ�ר. �חצר, ע�� ��� היה וא� �א�נ�ת�; �ע�סק ָ�ִֵֶָָ�ְִָָָ�ְְֵֶָָ��עה
�מכר, לקח וא� אחרי�; �ברי� �מ�כר ל�קח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָה�כר
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ה�רנג�לי�‡. לה��יב �רנג�לי� לבעל �יצי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַה��ת�
ה�רנג�לי�, �על א�ת� ויג�ל האפר�חי�, ��צא� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליה�
�טל. �פ�על �כר� ל� להעל�ת צרי� � �יניה� הרוח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויהיה
�ה� מתע�ק להי�ת הר�עה על �סיחי� עגלי� ה�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ�
עמל� �כר ל� להעל�ת ח�ב � לאמצע וה�כר ��ג�ל�, ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָעד
��הי� עד א�ת� �מג�לי� י��; �כל �טל �פ�על ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�מז�נ�
ואינ� ט�ענת. ��היה עד והחמ�ר �ני�, �ל� �ני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלי�
ה�� וכ� זה. זמ� �ת�� חבר� מ�עת ��א למ�ר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹיכ�ל
� לאמצע וה�כר א�ת�, מפ�� להי�ת המפ�� על ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�המה
'הרי ל�: אמר וא� �טל; �פ�על עמל� �כר ל� ל�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָצרי�
ה�כר', מחצית על יתר �עמל� ��� האליה א� ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהרא�
ז� ע� א�ת� ��פ�� אחר�ת �המ�ת ל��� הי� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ר.
א� אחרי� �סיחי� עגלי� ל� הי� א� וכ� אצל�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָה��מה
�ב�ל ���� מתע�ק וה�א ה�איל � ��� אחר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַ�יצי�

� ימיחבר� �כל מ�עט �בר א�א ל� העלה לא אפ�� ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹ
אריס� היה וא� ��וה. ��כר וח�לק ;��� ה�את, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ַה��פ�ת
צרי� אינ� ה�דה, �על �ב�ל ���� מט�ל וה�א ה�איל �ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�ל��. ל� ְְֲַלהעל�ת

.·�� א� �רנג�לי�, ה��יב א� �סיחי�, עגלי� ְְְֲִִִִַַָָָָה��
הרי � �כר ל� העלה ולא �כר, למחצית ה��� על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�המה
א� ה�המ�ת �מ� �כ�ה ר�אי� מע�ת: �ל העסק �די� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ינ�
�לי�י �ני ה�תע�ק ונ�טל הרויח�, וכ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�יצי�,

ההפסד. �לי� מ��� הפסיד�, וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�כר.

ולאכל,‚. לע��ת ��ר�� �בר וכל וחמ�ר �רה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ�מי�
הרי מתע�ק, ��ה �י על א� ��וה; לאמצע ה�כר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
��כר �הרי ה�המה, �עב�דת לעצמ� אחר רוח ל� ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָי�

�מי� ואי� �בעב�דת�. ��כר� ונהנה ,�� ע�בד א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ת�
אינ� וה�יח �העגל � א�� ע� סיח ולא א��, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. �� וי� �ל��, ְְֵֵֶֶע��ה

.„?�� לה��ל ח�ב מתי עד לחבר�, �המה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��
וה�קר ה�א� וה� �ב��דר�ת, חד�; ע�ר �מ�נה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹ�את�נ�ת,
� זה זמ� �ת�� לחלק �א וא� חד�. ואר�עה ע�רי� �ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
��מה �אינ� לפי סת�. �����פ� מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחבר�
מ�עט, והרוח מר�ה �ה�א רא��נה, �נה �ל ְֶֶַָָ�ְִִֶֶָָָָט��ל�
�נה �ל לט��ל� �ק�י, א�א ��ח�ה מ���נת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�
מ���נת היא �הרי מר�ה, והרוח מ�עט �ה�א ְֲִִֵֶֶֶֶַ�ְְֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
�נה ס�� עד עליו מע�ב לפיכ� י��; �כל �מ�ספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�ה

ה��מה ה�המה ילדה אותה]�נ�ה. הרי[ששמו אצל�, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
ה�לד�ת, לג�ל ��הג� �מק�� לאמצע. הרוח מ�לל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָה�לד
ח�ב לג�ל, ��א ��הג� �מק�� י�כר�. �� ואחר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיג�ל�
�בג�ה י�� �ל�י� �ד�ה ��לד�ת, לה��ל ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹה�תע�ק
�� זה, מ�מ� יתר �ה� לה��ל רצה וח�לקי�. י��, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחמ�י�
וכל חמ�י�, �בי�� �ל�י� �י�� �ל�ה �פני ְְְְְְֲִִִִֵָָָֹֹא�ת�
וחבר� חלקי�, �ל�ה ה�תע�ק י�ל � �� אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ��רויח�
�מתע�ק �מ�ני ה�לד, חצי ל� י� �הרי הרוח; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרביע
רבעי�. �ל�ה הרי החצי; א�ת� חצי נ�טל חבר� �ל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ�חצי
וה�לד�ת מחל, הרי � �ל�ה �פני �� התנה לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוא�
�כר להעל�ת ��הג� מק�� �ה�. �מ�ת ��וה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�יניה�
���טל ה�כר �ל ויהיה מעלי�, � העסק למע�ת ���ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וכ� ה�ע�ת; �כר �כלל �תפ� על ����א ��כר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה�תע�ק
��הג� מק�� מעלי�. ה�המה, �כר להעל�ת �ר�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָא�
א� ה�תע�ק וכל מעלי�. עמל�, ��כר ולד�ת ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהעל�ת

ה�דינה. מ�נהג י��ה לא סת�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹה�����

לזרע�‰. לת�כ� �מע�� וה�ריד �דה, ל� �היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָרא�ב�
וכל ה�ר�ת, ולמ�ר ה�צא�ת עליה �לה�ציא לנטע� ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹא�
��ח�ק� �התנ� �י� � �יניה� יהיה הה�צאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�תר
הה�צאה �היתה �י� יתר, רא�ב� ���ל �התנ� �י� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��וה,
�ל � �מע�� מ�ל הה�צאה �היתה �י� רא�ב�, מ�ל ����ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
�עב�דת המט�ל ו�מע�� ר�ית. אבק �א� ואי� מ�ר, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�ֶזה
'אריס'. ה�קרא ה�א ה�ר�ת, �במכירת �בה�צאה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאר�
'ל�לי� א�מר: ה�דה �בעל ירד�י', 'למחצה א�מר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס
��א ��ע� וזה ה�דינה; מנהג אחר ה�לכי� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹה�רד�יו'

ראיה. להביא עליו ְְְִִַָָָָָָ��נהג,

.Âהיה א� � וגר�� א���, �נכסי אריסי� �ה�ריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ�על
לה� ואי� ה�, נס��ק� �על, ונס��ק ה�איל � אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָה�על

ה�בח �ע�ר א�א הה�צאה, ה�עלמ� אי� וא� �ב�ב�עה. ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
�אריס. לה� ו�מי� ירד�, האר� �עת על � ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאריס

.Ê,��מ�רי יר�ת חלק� ��א ה��ר�י� �אר א� ִַָ�ְְְְִִֶַַָָָֹהאחי�
�בר לכל ���פי� ה� הרי � �יחד �� מ����י� ��� ְִָָָָ�ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�ֶָא�א
לא�נ�ת ��פל ה��פי� מ� א� האחי� מ� אחד ָ�ְִֶַָָ�ְִִִֶַַָָָָודבר.
מ� נתר�א � ונתר�א מה� אחד חלה לאמצע. הרוח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ל�,
�ח�ה א� ��לג, �הל� �ג�� �פ�יעה, חלה וא� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאמצע;
זה הרי � �זה ���צא �ל וכ� �חלה, עד הח�, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ימי

עצמ�. מ�ל ְְִִֵֶַַמתר�א

(oqip f"h) ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ט ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�ת�‡. ���� והא��טר��י� והאריסי�, ,��� ְְְֲִִִִֶַָָָָ�ִָ�ַה��פי�
�ת�� ונ�תנת נ��את �היא והא�ה הית�מי�, על �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ית
אחד �ל � ה�ית �ב� חנונית, �על� �ה��יב� א� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ית,
�מ�א חבר� �זל ��א ספק; �טענת מ�בריה� נ��ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמא��
��נ� ול�ה ��יניה�. �ח���� �ק�ק לא ��א א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��,
מה ��ל לעצמ�, מ�רי� �א�� מ�ני ז�? �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחכמי�
���רחי� מ�ני לה�, ה�א רא�י ה�ע�ת �על מ�כסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ���ח�
�ב�עה �ח�בי� חכמי� לה� ��נ� לפיכ� ונ�תני�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָונ��אי�
ואמ�נה. �צדק מע�יה� �ל ��ע�� �די ספק, ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טענת

��ח�ד·. עד ספק, �טענת נ��ע א�� מ�ל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואי�
�מ� �ס�, �ל מעי� ��י �ה� כס�, ���י א�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה���יע
נ��עי�. אי� מ�ה, �פח�ת ח�ד� א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ת�אר;

ה��ר�‚. אי� האחד, ה��� מת �א� ר��תי, ה�ר� ֵֵֶַָָָ�ִִֵֶַַַָמ�א�
אינ� �הרי '��א', �טענת אביו �ל ��פ� לה��יע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִַַָיכ�ל
זה א�ת� ��ח�ד �די �ו�אי, אביו �� �ח�ד� ה�בר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹי�דע
ה��ר� א�ת� ����יע �ה�רה מי וי� כס�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��ר�

.�� ��� מי ראינ� ולא '��א'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ�טענת

א�„. אריס� א� ��פ� ��ה עדי� �� �אי� �י על ֲִָ�ִִֵֵֶֶֶַַָא�
'��פ�' ואמר: עצמ� מ�י מ�דה ה�א הרי א�א �ית�, ָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָב�
הרי � �ל��' גזל�י לא אבל אני, �ית� ��' א� 'אריס�' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹא�
לפטר� 'מ��' א�מרי� �אי� חפ�; �נקיטת נ��ע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
��� ה�ית �� ה�א איזה מ�מ��. לפטר� א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�ב�עה,
�מכניס ��עלי� ���ציא זה ספק? �טענת לה��יע� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָל�
ה�ית �� אבל �ר�ת. ל� �מ�ציא �ר�ת ל� מכניס ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ��עלי�,
אינ� � �לבד וי�צא �רגליו נכנס א�א ונ�ת�, נ��א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
אבי ���ה� א��טר���ס וכ� מ�פק. לה��יע� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיכ�ל
וכ� ספק. �טענת א�ת� מ��יעי� הית�מי� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָית�מי�,
נ�אה ולא �על�, �ח�י א��טר��א נע�ית ��א ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהא�ה
וכ� מ�פק. א�ת� מ��יעי� אי� � �על� קבירת אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונתנה
א�ת� מ��יעי� אי� לקב�רה, מיתה �י� ונתנה נ�אה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָא�
א�מר א�ה �א� לקב�רה; מיתה �י� �� ������ה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
מתנ�ל. ה�ת ונמצא לקב�רה; �מ�ר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ��בע

מע�ת‰. �יד� ��לח א� למכר�, חפ� חבר� �יד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמ��ח
�כר ל� נת� ��א �י על א� � �ר�ת א� סח�רה ל� ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנ�ת
ונ�א ה�איל ז�, ��ליח�ת הניה ולא חלק ל� ואי� זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹעל
לה��יע� ל� וי� �ית; �ב� זה הרי חבר�, �ממ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָונת�
��נה, ה�ח�רה ל� �הביא �עת �ל�� �זל� ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�פק,

�ה�. ל� ��כר ה�ע�ת ֶֶַַָָָא�

.Âהא �היה א� �יחד, ונ�תני� ����אי� חדה��פי� ַ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ע� ה�ע�ת א� מקצת� א� ה�ח�רה �מפקיד ונ�ת� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָנ��א
נכנס� �ניה� הרי � מ�ה ולא מני� ולא מ�קל �לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹה�ני
ה��פי�. �ב�עת חבר� לה��יע מה� אחד לכל וי� ִָ�ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלספק,
נתע�ק לא וה�ני ונ�ת�, ����א ה�א האחד היה א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונת�. ���א זה א�א נ��ע אי� � �לל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָע��

.Êונפרד הא�ה, ונת�ר�ה והאריסי�, ה��פי� ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָ�ְַָחלק�
א� ל� ��נה סח�רה ה�ליח ל� והביא ה�ית, �� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעליו

� מ�ד �בע� ולא לה� והלכ� ו�תק, �ה�, ל� ��כר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע�ת
היתה א� אבל ספק. �טענת �לה��יע� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינ�
מה �ל �� �מגל�ל עליה, מ��יע� � ו�אי טענת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָל�
��רה �ל �י� זמ�, אחר �ב�עה ל� נתח�ב א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��רצה.
�ע� �ית �� א� ��� ל� ��ע�ה �ג�� �בריה�, �ל ִֶַַַָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָ�י�
���פ�ת �זל�ני ��א עליו לגל�ל יכ�ל זה הרי � ָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת
א� �יתי �� א� אריסי א� ��פי ��היית ולא ��ינינ�, ֲִִִִֵֶָ�ְְִֵֵֶֶָָֹז�

�זה. ���צא �ל וכ� �רא��נה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹא��טר��י

.Á� אחרי� אצל ח�ב�ת לה� ונ�אר �חלק�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ַה��פי�
חלק�, �הרי מ�פק; זה את זה לה��יע יכ�לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
זה י�ח ��פרע�, מה �ל ה�א; יד�ע �בר ���אר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהח�ב
��יס, מע�ת לה� נ�אר א� וכ� הח�ב. מ� חלק� וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָחלק�
אי� � חלק� אחד �ל נטל לא ועדי� א�ת� ידע� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כבר
ע�� א� וכ� ה�. �חל�קי� �ה�ע�ת זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יעי�
חבר� אצל מה� לאחד ונ�אר ה��פ�ת, �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְֶַַָח����
חלק�. הרי נטל�, לא �עדי� �י על א� � ויד�ע קצ�ב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר
לא ועדי� ה�ר�ת, מ� �ה�א �ל �יניה� נ�אר א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מ� צד �יניה� ���אר א� מ�קל�, ידע� ולא א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלק�
��ה מה� אחד �ל ידע ולא ח����, �� ע�� ��א ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ַה��פ�ת
זה �מ��יעי� עדי�, ק�מת ה��פ�ת הרי � ה��יע� ְֲִִִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵֶַַַחלק�

זה. ֶֶאת

.Ëא�א לה��יע� יכ�ל אינ� חל�ה, אחר חבר� ��בע ְְִֵֶַָָָ�ֲֲִֵֶַַַָמי
על סת� להחרי� ל� י� אבל �אמרנ�; �מ� גל��ל, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא �ית�, �� א� אריס� א� ��פ� ��היה �ל�� ��זל� ְֲִֵֶָֹ�ְְְִֶֶָָָמי

��זל. �מה ְֶֶַַָי�דה

י ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וה�ה‡. �ינינ�, �נאי היה ��� חבר� על ��ע� ����ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
��י �ה�ר� ��ע� א� מע�ל�', זה �נאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�מר:
א� מ�ה', �ח�ת א�א 'אינ� א�מר: וה�ה וכ�, �� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא א�מר: וה�ה ה��פ�ת, מ� ל� נת�י ��בר ְֵַָָֹ�ְְִִֶֶַַַָָָ��ע�
מ�ל א�מר וה�ה מ��י, ז� ��ח�רה ��ע� א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקח�י',
ה��בע �יד הר��ת � א�� �טענ�ת ���צא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,
ה��� י��יע ��א ה��בע רצה א� �יצד? ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��ב�עה.
�� ���פר ה�ענה על ה�ת וי��יע� ה��פי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְַַ�ב�עת
וא� מ��יע�. זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר
ה��פי�, ��ב�עת ה�ברי� א�� �ל עליו מגל�ל � ִָ�ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָרצה
ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� �זל�ני ��א ספק �טענת ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�מ��יע�
ו��ת� ,��� ה�ח�רה ו��� וכ�, �� �נאי �ינינ� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָו�היה

�זה. ���צא �ל וכ� וכ�; �� ְְִֵֵֶַָָָֹלי

ה�ת�ע·. ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
וה��בע �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹא�מר:
�אמר א� ח����', ע�ינ� ולא חלקנ�, לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�מר:
ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע מנת על 'חלקנ� ִָ�ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָה��בע:
א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ועדי� ��רצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�כל

לה��יע� יכ�ל אינ� � לי��' אמרמ��� אפ�� ספק. �טענת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ונ�אר חלקנ�, ��' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת�ע:
על א� � אצלי' ה�ח�� '��ד�� א� עלי', ��קפ�� ח�ב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָא�א
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ט ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

א�ת�‡. ���� והא��טר��י� והאריסי�, ,��� ְְְֲִִִִֶַָָָָ�ִָ�ַה��פי�
�ת�� ונ�תנת נ��את �היא והא�ה הית�מי�, על �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ית
אחד �ל � ה�ית �ב� חנונית, �על� �ה��יב� א� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ית,
�מ�א חבר� �זל ��א ספק; �טענת מ�בריה� נ��ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמא��
��נ� ול�ה ��יניה�. �ח���� �ק�ק לא ��א א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��,
מה ��ל לעצמ�, מ�רי� �א�� מ�ני ז�? �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחכמי�
���רחי� מ�ני לה�, ה�א רא�י ה�ע�ת �על מ�כסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ���ח�
�ב�עה �ח�בי� חכמי� לה� ��נ� לפיכ� ונ�תני�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָונ��אי�
ואמ�נה. �צדק מע�יה� �ל ��ע�� �די ספק, ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טענת

��ח�ד·. עד ספק, �טענת נ��ע א�� מ�ל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואי�
�מ� �ס�, �ל מעי� ��י �ה� כס�, ���י א�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה���יע
נ��עי�. אי� מ�ה, �פח�ת ח�ד� א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ת�אר;

ה��ר�‚. אי� האחד, ה��� מת �א� ר��תי, ה�ר� ֵֵֶַָָָ�ִִֵֶַַַָמ�א�
אינ� �הרי '��א', �טענת אביו �ל ��פ� לה��יע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִַַָיכ�ל
זה א�ת� ��ח�ד �די �ו�אי, אביו �� �ח�ד� ה�בר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹי�דע
ה��ר� א�ת� ����יע �ה�רה מי וי� כס�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��ר�

.�� ��� מי ראינ� ולא '��א'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ�טענת

א�„. אריס� א� ��פ� ��ה עדי� �� �אי� �י על ֲִָ�ִִֵֵֶֶֶַַָא�
'��פ�' ואמר: עצמ� מ�י מ�דה ה�א הרי א�א �ית�, ָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָב�
הרי � �ל��' גזל�י לא אבל אני, �ית� ��' א� 'אריס�' ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹא�
לפטר� 'מ��' א�מרי� �אי� חפ�; �נקיטת נ��ע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָזה
��� ה�ית �� ה�א איזה מ�מ��. לפטר� א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�ב�עה,
�מכניס ��עלי� ���ציא זה ספק? �טענת לה��יע� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָל�
ה�ית �� אבל �ר�ת. ל� �מ�ציא �ר�ת ל� מכניס ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ��עלי�,
אינ� � �לבד וי�צא �רגליו נכנס א�א ונ�ת�, נ��א ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
אבי ���ה� א��טר���ס וכ� מ�פק. לה��יע� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָיכ�ל
וכ� ספק. �טענת א�ת� מ��יעי� הית�מי� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָית�מי�,
נ�אה ולא �על�, �ח�י א��טר��א נע�ית ��א ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהא�ה
וכ� מ�פק. א�ת� מ��יעי� אי� � �על� קבירת אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָונתנה
א�ת� מ��יעי� אי� לקב�רה, מיתה �י� ונתנה נ�אה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָא�
א�מר א�ה �א� לקב�רה; מיתה �י� �� ������ה זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
מתנ�ל. ה�ת ונמצא לקב�רה; �מ�ר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ��בע

מע�ת‰. �יד� ��לח א� למכר�, חפ� חבר� �יד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמ��ח
�כר ל� נת� ��א �י על א� � �ר�ת א� סח�רה ל� ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנ�ת
ונ�א ה�איל ז�, ��ליח�ת הניה ולא חלק ל� ואי� זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹעל
לה��יע� ל� וי� �ית; �ב� זה הרי חבר�, �ממ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָונת�
��נה, ה�ח�רה ל� �הביא �עת �ל�� �זל� ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�פק,

�ה�. ל� ��כר ה�ע�ת ֶֶַַָָָא�

.Âהא �היה א� �יחד, ונ�תני� ����אי� חדה��פי� ַ�ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ע� ה�ע�ת א� מקצת� א� ה�ח�רה �מפקיד ונ�ת� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָנ��א
נכנס� �ניה� הרי � מ�ה ולא מני� ולא מ�קל �לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹה�ני
ה��פי�. �ב�עת חבר� לה��יע מה� אחד לכל וי� ִָ�ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלספק,
נתע�ק לא וה�ני ונ�ת�, ����א ה�א האחד היה א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונת�. ���א זה א�א נ��ע אי� � �לל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָע��

.Êונפרד הא�ה, ונת�ר�ה והאריסי�, ה��פי� ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָ�ְַָחלק�
א� ל� ��נה סח�רה ה�ליח ל� והביא ה�ית, �� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעליו

� מ�ד �בע� ולא לה� והלכ� ו�תק, �ה�, ל� ��כר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע�ת
היתה א� אבל ספק. �טענת �לה��יע� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינ�
מה �ל �� �מגל�ל עליה, מ��יע� � ו�אי טענת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָל�
��רה �ל �י� זמ�, אחר �ב�עה ל� נתח�ב א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��רצה.
�ע� �ית �� א� ��� ל� ��ע�ה �ג�� �בריה�, �ל ִֶַַַָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָ�י�
���פ�ת �זל�ני ��א עליו לגל�ל יכ�ל זה הרי � ָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת
א� �יתי �� א� אריסי א� ��פי ��היית ולא ��ינינ�, ֲִִִִֵֶָ�ְְִֵֵֶֶָָֹז�

�זה. ���צא �ל וכ� �רא��נה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹא��טר��י

.Á� אחרי� אצל ח�ב�ת לה� ונ�אר �חלק�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ַה��פי�
חלק�, �הרי מ�פק; זה את זה לה��יע יכ�לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
זה י�ח ��פרע�, מה �ל ה�א; יד�ע �בר ���אר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהח�ב
��יס, מע�ת לה� נ�אר א� וכ� הח�ב. מ� חלק� וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָחלק�
אי� � חלק� אחד �ל נטל לא ועדי� א�ת� ידע� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כבר
ע�� א� וכ� ה�. �חל�קי� �ה�ע�ת זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יעי�
חבר� אצל מה� לאחד ונ�אר ה��פ�ת, �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְֶַַָח����
חלק�. הרי נטל�, לא �עדי� �י על א� � ויד�ע קצ�ב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר
לא ועדי� ה�ר�ת, מ� �ה�א �ל �יניה� נ�אר א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מ� צד �יניה� ���אר א� מ�קל�, ידע� ולא א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלק�
��ה מה� אחד �ל ידע ולא ח����, �� ע�� ��א ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ַה��פ�ת
זה �מ��יעי� עדי�, ק�מת ה��פ�ת הרי � ה��יע� ְֲִִִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵֶַַַחלק�

זה. ֶֶאת

.Ëא�א לה��יע� יכ�ל אינ� חל�ה, אחר חבר� ��בע ְְִֵֶַָָָ�ֲֲִֵֶַַַָמי
על סת� להחרי� ל� י� אבל �אמרנ�; �מ� גל��ל, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא �ית�, �� א� אריס� א� ��פ� ��היה �ל�� ��זל� ְֲִֵֶָֹ�ְְְִֶֶָָָמי

��זל. �מה ְֶֶַַָי�דה

י ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וה�ה‡. �ינינ�, �נאי היה ��� חבר� על ��ע� ����ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
��י �ה�ר� ��ע� א� מע�ל�', זה �נאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�מר:
א� מ�ה', �ח�ת א�א 'אינ� א�מר: וה�ה וכ�, �� ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
'לא א�מר: וה�ה ה��פ�ת, מ� ל� נת�י ��בר ְֵַָָֹ�ְְִִֶֶַַַָָָ��ע�
מ�ל א�מר וה�ה מ��י, ז� ��ח�רה ��ע� א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלקח�י',
ה��בע �יד הר��ת � א�� �טענ�ת ���צא וכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹאמצע,
ה��� י��יע ��א ה��בע רצה א� �יצד? ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��ב�עה.
�� ���פר ה�ענה על ה�ת וי��יע� ה��פי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְַַ�ב�עת
וא� מ��יע�. זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוא�מר
ה��פי�, ��ב�עת ה�ברי� א�� �ל עליו מגל�ל � ִָ�ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָרצה
ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� �זל�ני ��א ספק �טענת ָ�ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�מ��יע�
ו��ת� ,��� ה�ח�רה ו��� וכ�, �� �נאי �ינינ� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָו�היה

�זה. ���צא �ל וכ� וכ�; �� ְְִֵֵֶַָָָֹלי

ה�ת�ע·. ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
וה��בע �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹא�מר:
�אמר א� ח����', ע�ינ� ולא חלקנ�, לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�מר:
ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע מנת על 'חלקנ� ִָ�ְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָה��בע:
א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ועדי� ��רצה עת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�כל

לה��יע� יכ�ל אינ� � לי��' אמרמ��� אפ�� ספק. �טענת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ונ�אר חלקנ�, ��' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת�ע:
על א� � אצלי' ה�ח�� '��ד�� א� עלי', ��קפ�� ח�ב ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָא�א
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�טענת לה��יע� יכ�ל אינ� ��פ�, �היה עדי� ��� ְְְֲִֵַַַָָ�ִִֵֵֶֶָָ�י
��א א� חלק� ��בר ה�ת לה��יע� יכ�ל ואינ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹספק,
מ��יעי� �אי� לפי גל��ל; ידי על ואפ�� מע�ל�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָנ���פ�
יהיה �� י�דה �א� טענה על א�א מגל�לי�, ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�ת
ח�ב אינ� ,�� ה�דה �אפ�� �בר אבל ממ��; ל��� ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָח�ב
גל��ל. ידי על ואפ�� עליו, נ��ע אינ� � �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�א

ה�ראה. �עלי ה�א�ני� �ל ה�ר� ְְֲִֵֶַַָָָָוכזה

וזה‚. וכ�', �� אצל� לי ונ�אר א�ה ��פי '�עדי� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ�ֲִֶַַָטע�
'לא א�: �ל��', אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ�, '�בר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹא�מר:
ל� �אי� ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � מע�ל�' ��פי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ִָָהיית
ואינ� מע�ל�; �ל�� גזל�ני ��א עליו �מגל�ל �ל��, ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�יד�
,�� חלקנ� ��בר א� מע�ל� ��פי היית ��א עליו ְְִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַָָָָֹמגל�ל

��ארנ�. ה�ע� ְִֵֶַַַַמ�

�טענת„. לה��יע� לי וי� אנחנ� ��פי� �עדי� ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָ�ֲִֶַַָטע�
ה��בע והביא מע�ל�', נ���פנ� 'לא א�מר: וה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
'חלקנ�' ואמר: �� אחר ה�ת�ע וחזר ��פ�, �היה ְְְְִַַַַַַָָָָָָ�ִֵֶָָעדי�
וי�בע ז�, ל�ב�עה �פר� החזק �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְֲִֵֵֶ�ְְְְִִַַַָָָ

�זה. ���צא �ל וכ� ה��פי�. ְִֵֵֶַָָֹ�ְַַ�ב�עת

וה�יל‰. �ינרי�, מא�ת אר�ע ל�יס �ה�יל ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָרא�ב�
ה�מ�� והרי �יחד, ונתנ� ונ�א� ונ���פ� מאתי�, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ�מע��
מא�ת חמ� ה�ר� מ� ��חת רא�ב� וטע� רא�ב�, �יד ����ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
,�� ��חת� ה��פי� �ב�עת רא�ב� 'י�בע א�מרי�: אי� �ְְְִִֵֵַַַָ�ֲִֶָָָ
�ב�עת רא�ב� י�בע א�א מ�ית�', חמ�י� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוי���
�מע�� י��� ולא �לבד, ��יד� ��נה ויל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ַה��פי�,
��חת�, זה �פחת �ו�אי ידע ��מע�� רא�ב� טע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל��.

ה�ה; ה�חת סכ�� �ו�אי י�דע �אינ� �מע�� על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגל�ל
�מע�� י�בע � �לל ז� ���פ�ת �מע�� נתע�ק לא ְְִִַָָָ�ְְְְִִִֵַֹוא�
ולא וי�טר. ההפסד, �זה �ו�אי י�דע �אינ� ה�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�ב�עת
ח�לקי� �מע��, �יד ה��אר ה�נה זה היה א� א�א ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�ד,
�די ונ�טלי�, ה���עי� מ� ה��� �אי� ��וה; ְְְְִִִִֵַָָ�ְֵֶֶַָא�ת�
נ�טל א� ונפטר, נ��ע א�א חבר�, ��יד מה וי�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���בע
�� טע� ��בר זה, �די� וה�הר יד�. �חת �ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�בר

ה�ראה. ֲֵַָָ�עלי

.Â�א � מנה ה��פ�ת �ז� ח�ב עלי ללוי ��� �מע�� ִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָטע�
ונ�תני� נאמ�; � ללוי ל�נ� יכ�ל והיה הח�ב, �די �יד� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמ� אינ� ל��, �יד� אי� וא� מח�בי�. �� ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהח�ב,
� ל��פ�ת היד�עה ה�ח�רה א� ה�מ�� רא�ב� מ�ד ָ�ְְְְִִֵַַַַַָָָלה�ציא
ואפ�� רא�ב�. נכסי על ולוי �מע�� ע��י� ה� קנ�ניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ��א
�ל��. מ��ה ל��� ח�ב רא�ב� אי� ��טר, ה�לוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
�עלי הח�ב ��ה �ו�אי י�דע �רא�ב� �מע�� טע� א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
רא�ב� י�בע � ה�א אצלנ� והח�ב ה�א, ה��פ�ת ְְְִֵֵֶַַָָ�ֲֵַַמחמת
אצלנ�; זה �ח�ב י�דע �אינ� גל��ל, ידי על א� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַה�ת
לוי על ח�ב �טר יצא א� וכ� מ���. הח�ב �מע�� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוי���
�מע��: ואמר ה��פ�ת, מ�מ�� דינרי� �מאה �מע�� ���ְְְִִִִֵֵַָָָ�ְְִַָָ
ל� 'קבע�י �מע��: �אמר א� ל�יס', והחזר�יו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ'נפרע�י
ע��ה ה�א קנ�ניא ��א נאמ�, אינ� � ל��י�' א� ל�נה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזמ�
נפטר �בר לוי זה? �די� �ני� וכיצד רא�ב�. נכסי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעל
י��� � ראיה �מע�� הביא לא וא� �מע��; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ�ה�דאת
�זה. ���צא �ל וכ� �אמר. זמ� �ס�� לוי וית�ע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמ�ית�,

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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ראשו� יו�

י ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

לק���‡. מי� חטאת]הממ�א ��היה[מי צרי� אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
וכ� אחר. �מ�ה אחד מק�� א�א וה��ה, המק�� עצמ� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה�א
אחר; �כלי �מק�� לכלי, מ�לי �מערה �כלי, אד� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָממ�א
אחר. מ�לי �מ�ה לכלי, מ�לי המק��י� ה�י� ְְְִִִִִִִֵֶַַָ�ְְִֶַַַָ�מערה

זמ�·. �ל ק��� �לא אצל� �מ�יח� מי�, אד� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממ�א
�מעיר למק��, מ�ק�� �מ�ליכ� �ל��. �כ� ואי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��רצה,
וכ� ��רצה. עת �כל �מק��� אפר עליה� ונ�ת� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלעיר,

המק��י� האפר]ה�י� בה� אצל�[שנית� אד� מ�יח� , ְִַַַ�ְִִֶַָָָָ
;����� עד צרי�, �ה�א י�� �כל מה� �מ�ה ו�ני�, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימי�
אפר אד� �מ��ר לעיר. �מעיר למק��, מ�ק�� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מ�ליכ�
�ע� לעיר. �מעיר למק��, מ�ק�� �מ�ליכ� אצל�, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�רה
��ר��, �ספינה ח�את מי �� �היה �לי ה�ליכ� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
ה�י�. ונטמא� ה�פינה, �קרקע ה�ת מ� ��ית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי מעבירי� �אי� ה�ד�ל, �י� �ית �זר� �עה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�א�ת�

על י�יט� ולא �בספינה; �נהר ח�את אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹח�את
ה�ני. ל�ד ויזרק� מ�א� ה�הר �צד יעמד ולא ה�י�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ�ני
א� �רה אפר �ביד� צ�אר�, עד ��י� אד� ה�א ע�בר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טה�רי� �ה� הריקני� וכלי� אד� וכ� מק��י�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ְִַמי�
� נתק��� לא ועדי� לח�את ��תמ�א� �מי� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלח�את,

�בספינה. �נהר א�ת� ְְֲִִִִַָָָָמעבירי�

ו�טי�‚. ה�ד�ל, ��� �ספינה מק��י� מי� מעבירי� ְְִִִִַַָָָָָ�ְְֲִִִֵַַוכ�
המק��י� ה�י� על א�א גזר� ��א ה�י�; �ני על ִָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�

��הר האפר, בי�]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

��תק���„. מי� ל�מר צרי� ואי� לק���, מי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָה��לי�
��אמר: לפניו, א�א לאח�ריו, ה�לי יפ�יל לא �ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נ�ה; מי ה� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
לפניו נ�ת� � חב��ת ��י ���א הרי �ס�לי�. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָוא�

אפ�ר �אי מ�ני לאח�ריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

�ע��‰. ה�יח א� � �מ�קל ��קל� ח�את ,[מה�]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
�קל א� אבל ��רי�. �ע��, ה�יח לא וא� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ�ס�לי�;
�סל�; מ�קלת, וע�י� ה�איל � ח�את �מי אחרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
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א� ��מ�אי� ה�ה�רי� א�� �ל מ�מרת. ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�אי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�לי� �ל וכ� ���י�, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��ק��י�

י�� טב�לי הי� א� � מה� ו���י� שטבלו�ה� טמאי� �] ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
��רי�;היו�] א�� הרי �מ��, העריב ��א �י על א� �ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

�טב�לי ��ר והה�יה וה���� וה���י ה�רה מע�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��ל
�לי �ל את מט�אי� ה�ד�קי� �מ�ני ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָי��,

במקווה]�ט� המיטהרי� �]�� ואחר א�ת�, �מט�ילי� , ְְִִֶֶַַַָָ
ח�את. �מי �ה� ְְְִִֵֶַַָָמ����י�

.Â,��וטמט מא�ה, ח�� � לה��ת ��רי� ְ�ְְְִִֵֵַַָֹה�ל
�� ��� קט� אבל �עת; �� �אי� ותינ�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנ�ר�גינ�ס,

והערל לה��ת. ��ר מהול]�עת, שאינו לה��ת,[� ��ר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
והא�ה �ה�ה, �עת �� ��� קט� טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�

מסייעתו]מסע��� ה�ית�[� � �יד� ה�י� ל� �אחזה �ג�� , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
אחזה, וא� ה�יה; ��עת �יד� �אחז ��א �בלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��רה;

�ס�לה. ְַָָָה�ית�

.Ê�וא לטהר�; ה�מא על �לה��ת להת���, צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��ה
� עליו ���י� זה אבל �ס�לה. ה�ית� �כ�נה, ��א ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�ה
לדע��. ו��א לדע�� האד� על מ�י� א�א ��נה, צרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאינ�
לפניו וה�ה לאחריו, לאחריו, וה�ה לפניו, לה��ת ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָה�ת���
�ל לצדדי� וה�ה לפניו, לה��ת נת��� �ס�לה; ה�ית� �ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��רה. ה�ית� � ְֵַָָָָָ�ניו

.Áטבילה צרי� אינ� הפרה]ה��ה א�א[במי ה�יה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�י� ���מר� עד ה�יה אחר ה�יה �מ�ה האז�ב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָט�בל

��ה[מהאזוב] א� אד� �ני ��ה על אחת ה�יה �מ�ה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�ה�א �ל ה�י� מ� �� ��גע �ל מאה; אפ�� � �אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�לי�
האז�ב, את טבל עליו. לה��ת ה��ה ��ת��� וה�א, טהר; �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וה�ה האד�, על א� טמאה ��ק�ל �בר על לה��ת ְְִַָָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַַָָונת���
על א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על ה�בילה ְַָ�ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמא�ת�
לחזר צרי� אינ� �אז�ב, מי� נ�אר א� � ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה�המה
ה�לי� על א� האד�, על ה�אר מ� מ�ה א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�להט�יל,
א� אבל היתה. ��רה טבילת� �ח�ת �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�מאי�;
א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על לה��ת האז�ב את ְָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָטבל
ה�ית� � ה�מא ה�לי על א� האד�, על וה�ה ה�המה, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָעל
וית��� �נ�ה, �ע� האז�ב ויט�ל ��חזר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�ס�לה;

טמאה. המק�ל �בר על א� האד� על ְָ�ְְֵַַַַַָָָָָלה��ת

.Ë�אינ� �בר על לה��ת ונת��� האז�ב, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהט�יל
נטפ� א� לפיכ�, ��רי�; המנ�פי�, ה�י� � טמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְֵַמק�ל
�בר על לה��ת �כ�נה האז�ב את �ה� והט�יל וחזר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��לי,

��רה. ה�ית� � טמאה ְְֵַָָָָ�ְֵַַהמק�ל

.È�גבע�לי רא�י אפ�� ט�בל � ��תמעט� ח�את [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
יס�גהאזוב] ��א �בלבד �מ�ה; הכלי], מדפני יקנח �]. ְְִֵֶֶַַַֹ

ואינ� �מ�ה; �דר��, �מעלה ט�בל � צר ��יה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָצל�חית
�נ�ה. �פע� ה�לי �צ�י י�ע ��א לה�הר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי�

שני יו�
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טה�ר‡. אד� ל�קח נ�ה? �מי מת טמא מטהרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�יצד
קלחי� בדי�]�ל�ה �בכל[� אחת, אג�ה וא�גד� אז�ב, �ל ְְְְֲִֵֶָָָֹ�ְַַָָ

נ�ה �מי גבע�לי� רא�י וט�בל אחד. �בע�ל � ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ד
���� ה�לי�, על א� האד� על �מ�ה �מת��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי,
ה�ה וא� הח�ה; ��נ� אחר ה�ביעי, �ב��� ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לי�י
���� עליו ���ה ואחר ��ר. ה�חר, ע��ד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�עלה
טה�ר ה�א והרי �מ��, �מעריב ;���� ט�בל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָה�ביעי,

טב אתלערב. ��בל א� ,���� וה�ה ��ילה, האז�ב את ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מט�אי� וה�י� �ס�לה. ה�ית� � ��ילה וה�ה ,���� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאז�ב
האז�ב טבילת ��היה עד ��ת�אר, �מ� ח�את, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ���
אחר ה�ביעי �ב��� ה�לי�י ���� מ��� וה�ית� ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָ��י�
��ר ה�חר, ע��ד מ�עלה וע�ה עבר וא� הח�ה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ��נ�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.·� ה�יה �לא ימי� ��ה ו�הה �מת, ��טמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמי
עליו �מ�י� ימי�; �ל�ה �פנינ� מ�נה לה��ת, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ���ב�א
��ה �מ��. �מעריב ��ביעי וט�בל �ב�ביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַ��לי�י
אמר �אפ�� לה��ת, ��א האר� �ע� אמ�רי�? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
נטמא; ה��� ��א נאמ�, אינ� � ��י' ה�לי�י ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ה���

חבר אבל �פנינ�. למנ�ת צרי� חכ�]לפיכ� תלמיד ��א[� ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו �ה�ה מי מ�ד. �ליו על א� עליו מ�י� ָָָ�ְִִִֵֶַַַָָָָלה��ת,
ט�בל � ימי� ��ה ו�הה ��ביעי, עליו ה�ה ולא ְְִִִֵַַָָָָָָָ�ְְִִַֹ��לי�י,
�מ�י� ��ילה, �י� ���� �י� ה�ביעי, אחר ��רצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כל
טבל אפ�� טבילה; אחר �י� טבילה קד� �י� ,���� ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעליו
הנ�. אחר למחר עליו מ�י� � ע�ירי �ליל א� ��יעי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ליל

נ��ת‚. וזב�ת זבי� �יצד? ה�יה. מק�לי� ה�מאי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
��ביעי, ��לי�י עליה� מ�י� � �מת ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַוי�לד�ת
טמאי� �ה� �י על וא� מת, מ�מאת טה�רי� ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲִִֵֵַוהרי
ה�ה � ה�מא" על ה�הר "וה�ה ��אמר: אחרת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְ�טמאה
וכ� טמא. �ה�א �י על א� ל�, מ�עלת �הה�יה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמד�,
עליו וה�ה �מת, ��טמא ערל �יצד? ה�יה. מק�ל ָָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהערל
� �כ����ל מת; מ�מאת טה�ר זה הרי � ��ביעי ְְִֵֶַ�ְְֲִִִִִֵֶָ�לי�י

לערב. ��ד�י� וא�כל ְֳִֵֵֶֶַָָט�בל,

�בע�ל„. וקלח קלח �בכל קלחי�, �ל�ה � אז�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
�ני� ��יריו �בע�לי�. �ל�ה נמצא� בדאחד; אבד [א� ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגד� אחר �אחד ואגד� ��ח�ה, �ני� לקח וא� ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ
נ�אר לא אפ�� העלי�, ונ�ר� ה�בע�לי� נת�רד� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ��ר.

��ירי ��ר; � �ה�א �ל א�א מה� �בע�ל שארית]מ�ל �] ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מפ�ק� � ��י� �ל�ה �� ��� קלח �ה�א. �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאז�ב,

אג�ה,[מפריד�] להי�ת ��צות� �ל���; א�גד �� ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ָ
ולא ��ק� אג�ה. ��היה ���רה נת�ר� ��א �י על ְְִָֹ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹא�
אגד�, ולא ��ק� ��א א� ��ק�, ולא �אגד� א� ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגד�,

א�גד� � ה�צר האז�ב ��ר. � �� קושרו]וה�ה על[� �ח�ט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]ה��� וא�חז[� �מעלה, ��י� וט�בל ,�� וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ה���, מ� א� ה�ה, הח�ט מ� א� ל� נס��ק �מ�ה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָ�אז�ב
�ס�לה. ה�ית� � ה�בע�ל מ� ְְִִַַָָָא�

א�א‰. ��מר�ת, ולא האז�ב, �י�נק�ת לא מ�י� ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאי�
�מל� ��א �בע�לי� ה��נק�ת? ה� א�� לא��בע�לי�. �] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

�ט�ר.בשלו] � ל�ק�� ונכנס ���נק�ת, עליו �ה�ה �מי .ִֶ�ְְְְִִַַַָָָָָ
מ��נ� �אז�ב? מ�י� מי[הפרח]�מאימתי �� �ה�ה ואז�ב . ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ֵָ

לוי �� ל� ��� אז�ב �ל ה�צרע. את �� לטהר ��ר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ה,
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א� ��מ�אי� ה�ה�רי� א�� �ל מ�מרת. ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�אי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�לי� �ל וכ� ���י�, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��ק��י�

י�� טב�לי הי� א� � מה� ו���י� שטבלו�ה� טמאי� �] ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
��רי�;היו�] א�� הרי �מ��, העריב ��א �י על א� �ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

�טב�לי ��ר והה�יה וה���� וה���י ה�רה מע�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��ל
�לי �ל את מט�אי� ה�ד�קי� �מ�ני ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָי��,

במקווה]�ט� המיטהרי� �]�� ואחר א�ת�, �מט�ילי� , ְְִִֶֶַַַָָ
ח�את. �מי �ה� ְְְִִֵֶַַָָמ����י�

.Â,��וטמט מא�ה, ח�� � לה��ת ��רי� ְ�ְְְִִֵֵַַָֹה�ל
�� ��� קט� אבל �עת; �� �אי� ותינ�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנ�ר�גינ�ס,

והערל לה��ת. ��ר מהול]�עת, שאינו לה��ת,[� ��ר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
והא�ה �ה�ה, �עת �� ��� קט� טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�

מסייעתו]מסע��� ה�ית�[� � �יד� ה�י� ל� �אחזה �ג�� , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
אחזה, וא� ה�יה; ��עת �יד� �אחז ��א �בלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��רה;

�ס�לה. ְַָָָה�ית�

.Ê�וא לטהר�; ה�מא על �לה��ת להת���, צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��ה
� עליו ���י� זה אבל �ס�לה. ה�ית� �כ�נה, ��א ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�ה
לדע��. ו��א לדע�� האד� על מ�י� א�א ��נה, צרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאינ�
לפניו וה�ה לאחריו, לאחריו, וה�ה לפניו, לה��ת ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָה�ת���
�ל לצדדי� וה�ה לפניו, לה��ת נת��� �ס�לה; ה�ית� �ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��רה. ה�ית� � ְֵַָָָָָ�ניו

.Áטבילה צרי� אינ� הפרה]ה��ה א�א[במי ה�יה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�י� ���מר� עד ה�יה אחר ה�יה �מ�ה האז�ב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָט�בל

��ה[מהאזוב] א� אד� �ני ��ה על אחת ה�יה �מ�ה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�ה�א �ל ה�י� מ� �� ��גע �ל מאה; אפ�� � �אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�לי�
האז�ב, את טבל עליו. לה��ת ה��ה ��ת��� וה�א, טהר; �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וה�ה האד�, על א� טמאה ��ק�ל �בר על לה��ת ְְִַָָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַַָָונת���
על א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על ה�בילה ְַָ�ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמא�ת�
לחזר צרי� אינ� �אז�ב, מי� נ�אר א� � ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה�המה
ה�לי� על א� האד�, על ה�אר מ� מ�ה א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�להט�יל,
א� אבל היתה. ��רה טבילת� �ח�ת �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�מאי�;
א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על לה��ת האז�ב את ְָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָטבל
ה�ית� � ה�מא ה�לי על א� האד�, על וה�ה ה�המה, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָעל
וית��� �נ�ה, �ע� האז�ב ויט�ל ��חזר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�ס�לה;

טמאה. המק�ל �בר על א� האד� על ְָ�ְְֵַַַַַָָָָָלה��ת

.Ë�אינ� �בר על לה��ת ונת��� האז�ב, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהט�יל
נטפ� א� לפיכ�, ��רי�; המנ�פי�, ה�י� � טמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְֵַמק�ל
�בר על לה��ת �כ�נה האז�ב את �ה� והט�יל וחזר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��לי,

��רה. ה�ית� � טמאה ְְֵַָָָָ�ְֵַַהמק�ל

.È�גבע�לי רא�י אפ�� ט�בל � ��תמעט� ח�את [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
יס�גהאזוב] ��א �בלבד �מ�ה; הכלי], מדפני יקנח �]. ְְִֵֶֶַַַֹ

ואינ� �מ�ה; �דר��, �מעלה ט�בל � צר ��יה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָצל�חית
�נ�ה. �פע� ה�לי �צ�י י�ע ��א לה�הר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי�

שני יו�
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טה�ר‡. אד� ל�קח נ�ה? �מי מת טמא מטהרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�יצד
קלחי� בדי�]�ל�ה �בכל[� אחת, אג�ה וא�גד� אז�ב, �ל ְְְְֲִֵֶָָָֹ�ְַַָָ

נ�ה �מי גבע�לי� רא�י וט�בל אחד. �בע�ל � ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ד
���� ה�לי�, על א� האד� על �מ�ה �מת��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי,
ה�ה וא� הח�ה; ��נ� אחר ה�ביעי, �ב��� ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לי�י
���� עליו ���ה ואחר ��ר. ה�חר, ע��ד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�עלה
טה�ר ה�א והרי �מ��, �מעריב ;���� ט�בל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָה�ביעי,

טב אתלערב. ��בל א� ,���� וה�ה ��ילה, האז�ב את ל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מט�אי� וה�י� �ס�לה. ה�ית� � ��ילה וה�ה ,���� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאז�ב
האז�ב טבילת ��היה עד ��ת�אר, �מ� ח�את, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ���
אחר ה�ביעי �ב��� ה�לי�י ���� מ��� וה�ית� ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָ��י�
��ר ה�חר, ע��ד מ�עלה וע�ה עבר וא� הח�ה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ��נ�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.·� ה�יה �לא ימי� ��ה ו�הה �מת, ��טמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמי
עליו �מ�י� ימי�; �ל�ה �פנינ� מ�נה לה��ת, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ���ב�א
��ה �מ��. �מעריב ��ביעי וט�בל �ב�ביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַ��לי�י
אמר �אפ�� לה��ת, ��א האר� �ע� אמ�רי�? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
נטמא; ה��� ��א נאמ�, אינ� � ��י' ה�לי�י ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ה���

חבר אבל �פנינ�. למנ�ת צרי� חכ�]לפיכ� תלמיד ��א[� ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו �ה�ה מי מ�ד. �ליו על א� עליו מ�י� ָָָ�ְִִִֵֶַַַָָָָלה��ת,
ט�בל � ימי� ��ה ו�הה ��ביעי, עליו ה�ה ולא ְְִִִֵַַָָָָָָָ�ְְִִַֹ��לי�י,
�מ�י� ��ילה, �י� ���� �י� ה�ביעי, אחר ��רצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כל
טבל אפ�� טבילה; אחר �י� טבילה קד� �י� ,���� ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעליו
הנ�. אחר למחר עליו מ�י� � ע�ירי �ליל א� ��יעי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ליל

נ��ת‚. וזב�ת זבי� �יצד? ה�יה. מק�לי� ה�מאי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
��ביעי, ��לי�י עליה� מ�י� � �מת ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַוי�לד�ת
טמאי� �ה� �י על וא� מת, מ�מאת טה�רי� ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲִִֵֵַוהרי
ה�ה � ה�מא" על ה�הר "וה�ה ��אמר: אחרת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְ�טמאה
וכ� טמא. �ה�א �י על א� ל�, מ�עלת �הה�יה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמד�,
עליו וה�ה �מת, ��טמא ערל �יצד? ה�יה. מק�ל ָָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהערל
� �כ����ל מת; מ�מאת טה�ר זה הרי � ��ביעי ְְִֵֶַ�ְְֲִִִִִֵֶָ�לי�י

לערב. ��ד�י� וא�כל ְֳִֵֵֶֶַָָט�בל,

�בע�ל„. וקלח קלח �בכל קלחי�, �ל�ה � אז�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
�ני� ��יריו �בע�לי�. �ל�ה נמצא� בדאחד; אבד [א� ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגד� אחר �אחד ואגד� ��ח�ה, �ני� לקח וא� ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ
נ�אר לא אפ�� העלי�, ונ�ר� ה�בע�לי� נת�רד� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ��ר.

��ירי ��ר; � �ה�א �ל א�א מה� �בע�ל שארית]מ�ל �] ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מפ�ק� � ��י� �ל�ה �� ��� קלח �ה�א. �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאז�ב,

אג�ה,[מפריד�] להי�ת ��צות� �ל���; א�גד �� ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ָ
ולא ��ק� אג�ה. ��היה ���רה נת�ר� ��א �י על ְְִָֹ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹא�
אגד�, ולא ��ק� ��א א� ��ק�, ולא �אגד� א� ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגד�,

א�גד� � ה�צר האז�ב ��ר. � �� קושרו]וה�ה על[� �ח�ט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]ה��� וא�חז[� �מעלה, ��י� וט�בל ,�� וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ה���, מ� א� ה�ה, הח�ט מ� א� ל� נס��ק �מ�ה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָ�אז�ב
�ס�לה. ה�ית� � ה�בע�ל מ� ְְִִַַָָָא�

א�א‰. ��מר�ת, ולא האז�ב, �י�נק�ת לא מ�י� ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאי�
�מל� ��א �בע�לי� ה��נק�ת? ה� א�� לא��בע�לי�. �] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

�ט�ר.בשלו] � ל�ק�� ונכנס ���נק�ת, עליו �ה�ה �מי .ִֶ�ְְְְִִַַַָָָָָ
מ��נ� �אז�ב? מ�י� מי[הפרח]�מאימתי �� �ה�ה ואז�ב . ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ֵָ

לוי �� ל� ��� אז�ב �ל ה�צרע. את �� לטהר ��ר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ה,
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נוס�] �יח�ד[� 'אז�ב' א�ת� ���ראי� והאז�ב �ס�ל; ,�] ְְְִִֵֵֶָָ
�עליבלבד] א�ת� �א�כלי� האז�ב וה�א ה��ר, ה�א �ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

���רא זה אבל �חלית',ב�י�. ו'אז�ב 'אז�בי��', א�ת� י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ
�ס�ל. � ר�מי' ו'אז�ב מד�רי', ְְְִִִֵֵָָו'אז�ב

.Âא�רה �ל זרה]אז�ב לעבודה שניטע עיר[ע� ו�ל , ְֲִֵֵֶֶָ
�ל �ס�ל. � טמאה �ר�מה ו�ל זרה, עב�דה ו�ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָה��חת,

��ר. ה�ה, וא� י�ה; לא טה�רה, ְְְִִֵֶַָָָָֹ�ר�מה

.Ê�לעצי ���ט� להסקה]אז�ב �]� מ�קי� עליו ונפל� , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלי� ל�ט� לה�יה. ��ר וה�א לאכילה]מנ�ב�, ונפל�[� , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

לה�יה נטמא �הרי �ס�ל; ���ב�, �י על א� � מ�קי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
�טמאי� ה� הרי ה�לי�, וכל האכלי� וכל ה��קי� ��ל �ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
�נלקט זה הרי לח�את, ל�ט� ��ת�אר. �מ� ח�את, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלעני�

.�� �מ�ה מנ�ב� מ�קי�, עליו נפל� וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצי�;

שלישי יו�
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�ה�א‡. �ל ��גע �יו� � עליו וה�ה �מת, ��טמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאד�
ל� עלתה � טמא �ל ��ר� מע�ר מק�� �כל ה��ה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמ�י
רא� על א� אצ�ע�, רא� על ה�יה נפלה אפ�� ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹה�יה;

שפתיו]�פת� א�[� �ל��; אינ� �ל��נ�, נגעה א� אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
�מ� טמאה, לעני� ���ל�י �אברי� �ה���� �י ְְָ�ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעל
וכ� �טבילה. ה�יה לעני� ���ל�י �אברי� אינ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ארנ�,
�לי �ל לג�פ� �ה�יע �יו� � עליו וה�ה �מת, ��טמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�לי

ה�יה. ל� עלתה נ�ה, מ�י �ה�א ְִִֵֶַָָָָָָ�ל

�ניה�·. על לה��ת ��ת��� אד�, בני �ני א� כלי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�ני
על הרא��� מעל ה�י� ונטפ� מה�, אחד על וה�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�אחד,
מה�ית עליו ה�י� ���ל� עד �טמאת�; ה�ני הרי � ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ְֲִִֵֵֵַַה�ני

ה�מצית מ� לא אחר]ה��ה, ממקו� שנתמצו על[� ה�ה . ְִִִֶַַַַַָֹ
א� �אחד, �ניה� על ה�ה א� ל� ונס��ק כלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ני

�ס�לה. ה�ית� � עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחבר�

על‚. ספק עליה, וה�ה החר�, על נת�נה �היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט
�ס�לה. ה�ית� � עליה נמצה החר� מ� ספק ה�ה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָה�חט

המפ�לי�„. מחלקי�]�לי� מורכבי� זה[� מח�רי� �ה� ְִֵַ�ְִֵֶָ�ִֶָ
מס�רת �ג�� �מסמרי�, מספריי�]לזה �רקי�[� [��ל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

מלאכה,חלקי�] ��עת � �ה� וכ��צא רהיטני �ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל
ח��ר אינ� מלאכה, ��עת ו��א �לה�יה; לטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ�ְִח��ר
�לה�יה? לטמאה ח��ר ה� �יצד לה�יה. ולא לטמאה ְְַָָָ�ְְְְִֵֵַַָָָֹ�ְֹלא
וא� ה�ני; נטמא מלאכה, ��עת מה� אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�א�
ה�יה, ל�ניה� עלתה � מלאכה ��עת מה� אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ה
�לה�יה? לטמאה ח��ר אינ� וכיצד אחד. ��� ה� ְְַָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַָָ�כא��
נטמא לא מלאכה, ��עת ��א מה� אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�א�
��א מה� אחד על וה�ה �ניה�, נטמא� וא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחבר�;
מח�רי�. �ה� �י על א� חבר�, טהר לא � מלאכה ִָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ��עת
ח��ר ��היה �זר� ס�פרי� מ�ברי אבל ��רה. �י� ה�א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
�עת מ��� �זרה � מלאכה ��עת ��א אפ�� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�ְלטמאה
נטמא מה�, �אחד טמאה נגעה א� �לע�ל� ְְְִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָָָמלאכה;

לה ח��ר יהי� ��א עליה� �זר� וכ� אפ��חבר�. �יה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

מלאכה; ��עת ��א מ��� �זרה � מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��עת
���ה עד חבר� טהר לא מה�, אחד על ה�ה א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�לע�ל�
'ח��ר ��מע �א�ה מק�� ��ל למד�, ה�ה עליו. ��ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
�זרה א�א זה אי� � לה�יה' ח��ר ואינ� ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְלטמאה,

��ארנ�. ה�ר� על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמ�בריה�,

��פר‰. �ג�� אחד, �ג�� ��ע�� עד �ח�ר� כלי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ני
לטמאה ח��ר א�� הרי � יריע�ת ��י א� בגדי� ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָ�ני

אחד. �כלי �ה� מ�ני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�לה�יה,

.Âחלשה]�לל תפירה �פ�ר[� �ה�א וה�גד ה��בסי�, ְְְִֶֶֶַַַָ
לה�יה, ח��ר אינ� לה�יר�, ע�מדי� וה� ה�איל � ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�כלאי�

���נ�ל ה��י� וכ� לטמאה. ח��ר ה� [שקשורי�והרי ְֲִֵֵַ�ְְְִֵֶַַַַָָ
החמור] מצידי טר�לומונחי� �ל וה��ה המסייע, כלי �] ְְִֶַַָָ

וקר�לדיש] רגל], �ליבה[� מתי�]�ל מיטת וקרני�[� ,�] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] ו�ל�לתכלי דרכי�, י�צאי �]�ל בה [שתלויי� ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי� א�א לה�יה, ח��ר ואינ� לטמאה, ח��ר � ְְְִִֵֶַָָָָָָ�ְְְִַַה�פ�ח�ת
�מפ�ח, מפ�ח �בכל וסל, סל �כל ה��ה מ� ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ���ע�
המפ�לת. ז� מ��ה וק�רה ק�רה �בכל וקר�, קר� ֶֶ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ�בכל

.Êסת�ת� �ל� שמיכות]המח�ר �ל[� ו�� צמר, �ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי � מט�ח�ת ע�רה ��י� א� סדיני�, �ל�ה א� ,����ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
לטמאה, ח��ר � �� על יתר �לה�יה; לטמאה ח��ר ְָ�ְְְִֵֵַַָָָָ�ְִֵא��
�קל�בקרי� אחת, וט�ית אחד, חל�ק לה�יה. ח��ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָואינ�
אר�י� הי� אפ�� �לה�יה; לטמאה ח��ר ה� הרי � ִ�ְְֲֲִַָָָָ�ְֲִֵֵֶָאחד
קל�בקרי�? ה�א ואיזה �ה�. �ל �י�תר, רחבי� א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ�י�תר,
א�ת� ות�פרי� �יניה�, �פ� צמר ���יחי� בגדי� �ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

ה��מי�. לימ�ת חל�ק מה� וע��י� ְְְִִִֵֶַַַָָ�אחת,

.Á�ה�ח דוד]���י מח�ר[� ��ל�ל��[למיח�]�ה�א ְִֵֶַַ�ְְְַַָ
טהר לא � ה���י על ה�ה ה�ל; טהר ה�ח�, על ה�ה �ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ���ה עד ֵֶֶַַַַָָה�ח�,

.Ëוהענ�ל שלו]ה��ג ולשונית הפעמו� לטמאה[� ח��ר , ְְְִִַָָ�ְָ
�ניה�. טהר� מה�, אחד על ה�ה וא� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לה�יה;

.Èטוויה]ה��ו כלי �]�� ��זרי� א� ה����, �� ��וי� ְְִִִֶַַָָ
ה�ו�י עליו ��ל�פי� הע� ;�� י� ג�פי� �ל�ה � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהחבלי�

החוט] �]'���' ה�קרא ה�א מקל], ה�רזל[� א� וה�ח�ת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ
��תלי� ��� 'צנירה', ה�קרא ה�א ה�ה, הע� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��רא�
'��ה'. ה�קראת והיא ה���, ��אמצע והרחי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוט�וי�;
על לא י�ה לא � ��טמא החבלי� �� ���תלי� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹה���
ה�ה וא� ה�נירה; על א�א ה���, על ולא ,��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה��ה
אחת על מ�ה � ���� ו�ל ה�ל. טהר מ�ל���, אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ח��ר. ��ל��� לכ�ח�ה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָמ�ל���

.‡Èעריסה �ל התינוק]ע�ר עריסת �ה�א[שבתחתית ֲִֶֶָ
לפ��ת כפתורי�]מח�ר ה�ל��[� �לה�יה; לטמאה ח��ר � ְ�ְְִִָ�ְְְֵַַַָָָ

ע�] לה�יה.[של ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � מ��ת ְְְַָָָֹ�ְִִֵֶֹ�ל

.·Èנ�ב �ג�� ה�ד�ח�ת, ה�לי� יד�ת ה��י�[קת]�ל ְְְִִִֵַַַַַָ
לטמאה ח��ר � �� נכנס וה�רזל נק�ב �ה��ב ,�� ְָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוכ��צא

החד�ק�ת ה�ד�ת אבל רפופות]�לה�יה; החנית[� ע� �ג�� , ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָ
לה�יה. ח��ר אינ� � ��רזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�הע�

iying mei ,iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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חומרות]מעל�ת‡. הח�את[� �טהרת ע�� פרהיתר�ת �] ְְֲֳֵַַַַָָָ
וע�מדאדומה] לקד�, טבל אפ�� ה�ה�ר, �האד� :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ולא לח�את, טה�ר אינ� � ה�ז�ח ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�מ���
לק��� ולא ה�י�, למ��י ולא האפרל�רפת�, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

��לתוכ�] ואחר ח�את, ל�� ��ט�ל עד לה��ת, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ
� ��עזרה מזרק אפ�� � ה�לי� וכ� לח�את. טה�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
�ל וכ� ח�את. ל�� ��ט�יל�ה� עד לח�את, טה�ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינ�
לעני� ה� הרי טה�רי�, �ה� �י על א� � וה��קי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלי�

ה�מאי�. �מ�קי� �אכלי� ְְֳִִִֵַַַַָָָהח�את

�ה�א·. �י על א� � למ��ב א� למ��ב הרא�י �לי ְְְְִִִֶַַָָָָָ�ל
ה�ב �מדרס ה�א הרי � ה�ד� לג�י מושבטה�ר [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שוני� באופני� שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
ח�את. ל�� �]��ט�יל�ה� היה[התנא ��דגדה �� י�חנ� ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מט�ח��[חולי�]א�כל והיתה ימיו, �ל ה�ד� �טהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
הח�את. לעני� ה�ב ְְְְִִַַַַַָָ�מדרס

ולד‚. �]�ל מ� נולד �אינ�[� �י על א� � ה�מא�ת ְַַָ�ְִֵֶַַ
הרי � ��ארנ� �מ� לקד�, אפ�� �לי� ולא אד� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמט�א
'המק�� אמר�: לפיכ� לח�את. וכלי� אד� מט�א ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�א
על מ�קי� י�ל� ��א � ה�נ�ל' את ינעל לא ח�את, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
ה� טמאי� ה��קי� ��ל טמא; ה�נ�ל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה�נ�ל,
��נ�ל, �נגיעת� המק�� זה ויתט�א הח�את, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלג�י

טמאי�. ח�את מי ְְְְִִֵֵַָונמצא�

ה�די�,„. את המט�אי� �דברי� �לבד ידיו ��טמא� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
�י על א� � �ה� וכ��צא �מ�קי� א� �אכלי� ��גע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ג��
�לבד, ידיו טבילת א�א צרי� ואינ� לקד�, טה�ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א
וצרי� ח�את, לעני� ��פ� �ל נטמא הרי � ��ת�אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
,��� נטמא � אחת יד� א�א נטמאת לא אפ�� �ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹטבילה;

לטמאה. רא��� ה�א ְָ�ְֲִֵַוהרי

מ�ברי‰. �י� ת�רה מ�ברי �י� טבילה, ה�ע�� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ל
ה��ה ואת הח�את אפר ואת הח�את את מט�א � ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָס�פרי�
ה�כ�ר, האז�ב את מט�א וכ� �במ�א. �מ�ע ח�את, ְָ�ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
הריק� ה�לי ואת נתק���, לא ועדי� ��תמ�א� ה�י� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל �מ�ע, מא�� אחד �ל מט�א לח�את; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�ר

� ��גע וטמא ���.�מ�א. את �סל הח�את, אפר מקצת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�

.Â�ני��� �דר� ��לי�י, �ני רא��� לח�את מ�ני� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאי�
ח�את, ל�� ��בל� ע�רה �יצד? �לקד�. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתר�מה
ח�את לג�י א�א נטמא לא אפ�� מה�, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחבר� �חבר�, ונגע �לבד, יד� ��טמאת �ג�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�לבד,
�לי� וכ� לח�את. טמאי� ��� � מאה ה� אפ�� ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֲִֵֵֵַָ�חבר�,
נטמא� לא אפ�� מה�, �לי ��טמא לח�את, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה�רי�
מ�קי� ��גע� �ג�� ח�את, לג�י �לבד אח�ריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
נטמא� � ��לי�י ו�ני �ני, �כלי זה �לי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָ�אח�ריו,

מאה. ה� ואפ�� ח�את, לג�י ��� ְֲִֵֵֵַַַָָָ�ִֵַה�לי�

.Êה�א� �י על א� ה�ב, �מדרס להתט�א הרא�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
הניד� א� לקד�, הזיזו]טה�ר נטמא,[� � לח�את ה�ה�ר ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ

את �הניד לח�את ה�ה�ר וכ� .�� נגע ��א �י על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�
את א� ר��, את �הניד א� לח�את, טה�ר �אינ� ֶ�ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�
.�� נגע ��א �י על א� נטמא, � זה אד� �ל רגליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמימי
ה�ה�ר את מט�א אינ� � למדרס רא�י �אינ� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

.�� נגע �� א� א�א ְִֵֶַַָָָלח�את,

.Áטמא ה�מא ה�ה�ר[טומאת]�לי הניד� א� מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ
�אי� �י על וא� ,�� נגע ��א �י על וא� נטמא, � ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלח�את
�ה�א מפ�ח �יצד? ��ארנ�. �מ� �מ�א, מט�א מת ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָטמא
את לח�את ה�ה�ר וסגר ��לת, �ל�י �היה מת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטמא
א� וכ� נטמא. ה�מא, ה�פ�ח את והניד ה�איל � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לת
לח�את, טמא זה הרי � זרע �כבת ואת ה�ר� את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהסיט
��ת�אר. �מ� �מ�א, מט�אי� א�� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�

.Ëה�ב מ� למעלה �הי� �כלי� ��גע לח�את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ה�ר
טה�ר �ה�א �י על א� � 'מ��' ה�קראי� וה� ,�� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכ��צא
��גע לח�את ה�ה�ר �לי וכ� לח�את; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקד�,

לח�את. נטמא ְְְִַַָָָ�מ��,

.È�טמאי �י� � �מ�קי� �אכלי� ��גע לח�את ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ה�ר
טה�רי� אינ� ח�את לג�י �מ�קי� אכלי� ��ל טה�רי�, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�י�
נגע ��ארנ�. �מ� ��פ�, �ל נטמא �יד�, �ה� נגע א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
נגע ולא �יד� �הסיט� א� ��פ�, ��אר א� �רגל� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ�ה�
מ�אר �� וכ��צא �ת��ר, �יד� נגע א� וכ� טה�ר. � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�
נגע א� אבל ;��� נטמא � לח�את טה�רי� �אינ� ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָ�לי�

�היה. �מ� לח�את טה�ר ה�א הרי �ה�, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�רגל�

.‡È�מי לת�� ור�� רא�� �הכניס לח�את ְִַ�ְְְִִֶַַָָֹה�ה�ר
�מ�ברי �א�בי�, �ה� מ�ני נטמא; � לח�את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��תמ�א�
�מ� נטמא, � �א�בי� �מי� ור�� רא�� �ה�א ְְְְִִִַָ�ְְִֶַָֹס�פרי�,

ְִֵֶָ��ת�אר.

.·È;�האר ע�י ואפ�� הח�את, טהרת על נאמני� ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�ל
;�� נזהרי� ה�ל ב�, ��ע�� א�� �מעל�ת חמרת� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�ְִֵמ�ני
למ�מרת", י�ראל �ני לעדת "והיתה ���רה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
�לי �הביא האר� ע� לפיכ�, למ�מר. רא�יי� י�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
� לח�את' טה�ר זה '�לי ואמר: חר�, �לי אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמ�ית�,
�א�ת� �י על וא� מ���, �מ�י� �� �מק��י� טה�ר; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טה�ר �אמר: האר� ע� וכ� ולתר�מה. לקד� טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לי
'טה�רי� ואמר: אצל�, ח�את מי �הי� א� לח�את', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

.�� מזלזל מ��ראל אד� �אי� נאמ�, � ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָה�'

חמישי יו�
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ח�את‡. אפר �� �היה חר� אדומה]�לי פרה ונגע[� , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מ���, מ��א חר� �לי �אי� טה�רי�; � מ��� �ר� ��ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
�י על א� � ה�ר� ��י על ה�לי ה�יח ח�את. לג�י ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפ��
מח�� "וה�יח ��אמר: טמא, האפר הרי ה�לי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
��י על ולא טה�ר. מק�� זה ואי� טה�ר", �מק�� ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�חנה

�ני אכל ��י על ה�יח� אפ�� א�א �לבד, [�ה�ר� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וה�לטומאה] ק�ה, טמאה ��מאת� מ�ברי� �� וכ��צא ,ְְִִֵֶַָ�ְָָ�ְְֵַָָ

"�מק�� ��אמר: האפר, נטמא הרי � ס�פרי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ברי
�לי וכ� �ע�ל�. טמאה �� ��י על יהיה ��א ְְְִֵָָָ�ְִֵֵֶֶַַָֹטה�ר",
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חומרות]מעל�ת‡. הח�את[� �טהרת ע�� פרהיתר�ת �] ְְֲֳֵַַַַָָָ
וע�מדאדומה] לקד�, טבל אפ�� ה�ה�ר, �האד� :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ולא לח�את, טה�ר אינ� � ה�ז�ח ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�מ���
לק��� ולא ה�י�, למ��י ולא האפרל�רפת�, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

��לתוכ�] ואחר ח�את, ל�� ��ט�ל עד לה��ת, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ
� ��עזרה מזרק אפ�� � ה�לי� וכ� לח�את. טה�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
�ל וכ� ח�את. ל�� ��ט�יל�ה� עד לח�את, טה�ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינ�
לעני� ה� הרי טה�רי�, �ה� �י על א� � וה��קי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלי�

ה�מאי�. �מ�קי� �אכלי� ְְֳִִִֵַַַַָָָהח�את

�ה�א·. �י על א� � למ��ב א� למ��ב הרא�י �לי ְְְְִִִֶַַָָָָָ�ל
ה�ב �מדרס ה�א הרי � ה�ד� לג�י מושבטה�ר [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שוני� באופני� שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
ח�את. ל�� �]��ט�יל�ה� היה[התנא ��דגדה �� י�חנ� ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מט�ח��[חולי�]א�כל והיתה ימיו, �ל ה�ד� �טהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
הח�את. לעני� ה�ב ְְְְִִַַַַַָָ�מדרס

ולד‚. �]�ל מ� נולד �אינ�[� �י על א� � ה�מא�ת ְַַָ�ְִֵֶַַ
הרי � ��ארנ� �מ� לקד�, אפ�� �לי� ולא אד� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמט�א
'המק�� אמר�: לפיכ� לח�את. וכלי� אד� מט�א ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�א
על מ�קי� י�ל� ��א � ה�נ�ל' את ינעל לא ח�את, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
ה� טמאי� ה��קי� ��ל טמא; ה�נ�ל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה�נ�ל,
��נ�ל, �נגיעת� המק�� זה ויתט�א הח�את, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלג�י

טמאי�. ח�את מי ְְְְִִֵֵַָונמצא�

ה�די�,„. את המט�אי� �דברי� �לבד ידיו ��טמא� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
�י על א� � �ה� וכ��צא �מ�קי� א� �אכלי� ��גע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ג��
�לבד, ידיו טבילת א�א צרי� ואינ� לקד�, טה�ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א
וצרי� ח�את, לעני� ��פ� �ל נטמא הרי � ��ת�אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
,��� נטמא � אחת יד� א�א נטמאת לא אפ�� �ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹטבילה;

לטמאה. רא��� ה�א ְָ�ְֲִֵַוהרי

מ�ברי‰. �י� ת�רה מ�ברי �י� טבילה, ה�ע�� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ל
ה��ה ואת הח�את אפר ואת הח�את את מט�א � ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָס�פרי�
ה�כ�ר, האז�ב את מט�א וכ� �במ�א. �מ�ע ח�את, ְָ�ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
הריק� ה�לי ואת נתק���, לא ועדי� ��תמ�א� ה�י� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל �מ�ע, מא�� אחד �ל מט�א לח�את; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�ר

� ��גע וטמא ���.�מ�א. את �סל הח�את, אפר מקצת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�

.Â�ני��� �דר� ��לי�י, �ני רא��� לח�את מ�ני� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאי�
ח�את, ל�� ��בל� ע�רה �יצד? �לקד�. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתר�מה
ח�את לג�י א�א נטמא לא אפ�� מה�, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחבר� �חבר�, ונגע �לבד, יד� ��טמאת �ג�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�לבד,
�לי� וכ� לח�את. טמאי� ��� � מאה ה� אפ�� ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֲִֵֵֵַָ�חבר�,
נטמא� לא אפ�� מה�, �לי ��טמא לח�את, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה�רי�
מ�קי� ��גע� �ג�� ח�את, לג�י �לבד אח�ריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
נטמא� � ��לי�י ו�ני �ני, �כלי זה �לי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָ�אח�ריו,

מאה. ה� ואפ�� ח�את, לג�י ��� ְֲִֵֵֵַַַָָָ�ִֵַה�לי�

.Êה�א� �י על א� ה�ב, �מדרס להתט�א הרא�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
הניד� א� לקד�, הזיזו]טה�ר נטמא,[� � לח�את ה�ה�ר ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ

את �הניד לח�את ה�ה�ר וכ� .�� נגע ��א �י על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�
את א� ר��, את �הניד א� לח�את, טה�ר �אינ� ֶ�ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�
.�� נגע ��א �י על א� נטמא, � זה אד� �ל רגליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמימי
ה�ה�ר את מט�א אינ� � למדרס רא�י �אינ� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

.�� נגע �� א� א�א ְִֵֶַַָָָלח�את,

.Áטמא ה�מא ה�ה�ר[טומאת]�לי הניד� א� מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ
�אי� �י על וא� ,�� נגע ��א �י על וא� נטמא, � ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלח�את
�ה�א מפ�ח �יצד? ��ארנ�. �מ� �מ�א, מט�א מת ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָטמא
את לח�את ה�ה�ר וסגר ��לת, �ל�י �היה מת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטמא
א� וכ� נטמא. ה�מא, ה�פ�ח את והניד ה�איל � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לת
לח�את, טמא זה הרי � זרע �כבת ואת ה�ר� את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהסיט
��ת�אר. �מ� �מ�א, מט�אי� א�� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�

.Ëה�ב מ� למעלה �הי� �כלי� ��גע לח�את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ה�ר
טה�ר �ה�א �י על א� � 'מ��' ה�קראי� וה� ,�� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכ��צא
��גע לח�את ה�ה�ר �לי וכ� לח�את; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקד�,

לח�את. נטמא ְְְִַַָָָ�מ��,

.È�טמאי �י� � �מ�קי� �אכלי� ��גע לח�את ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ה�ר
טה�רי� אינ� ח�את לג�י �מ�קי� אכלי� ��ל טה�רי�, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�י�
נגע ��ארנ�. �מ� ��פ�, �ל נטמא �יד�, �ה� נגע א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
נגע ולא �יד� �הסיט� א� ��פ�, ��אר א� �רגל� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ�ה�
מ�אר �� וכ��צא �ת��ר, �יד� נגע א� וכ� טה�ר. � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�
נגע א� אבל ;��� נטמא � לח�את טה�רי� �אינ� ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָ�לי�

�היה. �מ� לח�את טה�ר ה�א הרי �ה�, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�רגל�

.‡È�מי לת�� ור�� רא�� �הכניס לח�את ְִַ�ְְְִִֶַַָָֹה�ה�ר
�מ�ברי �א�בי�, �ה� מ�ני נטמא; � לח�את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��תמ�א�
�מ� נטמא, � �א�בי� �מי� ור�� רא�� �ה�א ְְְְִִִַָ�ְְִֶַָֹס�פרי�,

ְִֵֶָ��ת�אר.

.·È;�האר ע�י ואפ�� הח�את, טהרת על נאמני� ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�ל
;�� נזהרי� ה�ל ב�, ��ע�� א�� �מעל�ת חמרת� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�ְִֵמ�ני
למ�מרת", י�ראל �ני לעדת "והיתה ���רה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
�לי �הביא האר� ע� לפיכ�, למ�מר. רא�יי� י�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
� לח�את' טה�ר זה '�לי ואמר: חר�, �לי אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמ�ית�,
�א�ת� �י על וא� מ���, �מ�י� �� �מק��י� טה�ר; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טה�ר �אמר: האר� ע� וכ� ולתר�מה. לקד� טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לי
'טה�רי� ואמר: אצל�, ח�את מי �הי� א� לח�את', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

.�� מזלזל מ��ראל אד� �אי� נאמ�, � ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָה�'

חמישי יו�
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ח�את‡. אפר �� �היה חר� אדומה]�לי פרה ונגע[� , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מ���, מ��א חר� �לי �אי� טה�רי�; � מ��� �ר� ��ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
�י על א� � ה�ר� ��י על ה�לי ה�יח ח�את. לג�י ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפ��
מח�� "וה�יח ��אמר: טמא, האפר הרי ה�לי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
��י על ולא טה�ר. מק�� זה ואי� טה�ר", �מק�� ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�חנה

�ני אכל ��י על ה�יח� אפ�� א�א �לבד, [�ה�ר� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וה�לטומאה] ק�ה, טמאה ��מאת� מ�ברי� �� וכ��צא ,ְְִִֵֶַָ�ְָָ�ְְֵַָָ

"�מק�� ��אמר: האפר, נטמא הרי � ס�פרי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ברי
�לי וכ� �ע�ל�. טמאה �� ��י על יהיה ��א ְְְִֵָָָ�ְִֵֵֶֶַַָֹטה�ר",
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טמא ��בית אר�ה על ונת�� ח�את, אפר �� �היה ְִֵֶַָָ�ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָחר�
ל�ית מ�ל�ל ה�לי היה א� שבבית]� הארובה �[לחלק ְְִִַָָ�ְִַַָ

��תח �אר�ה �אי� �י על א� האפר, חלל]נטמא טפח.[� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ֵֶַַָ
טמא. טפח, ��תח �אר�ה היה א� � מ�ל�ל היה לא ֵֵֶַַָָ�ְֲִָָָָ�ְְִָָֹוא�

�י�·. טפח ��תח �� ��� �י� � אב� �ל ה�לי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיה
טה�ר. האפר ,�� ֵֵֶֶָָָ�אי�

�מ��‚. מק��י�, מי� א� אפר, �� ��� חר� �לי ָ�ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַוכ�
�תיל מהודק]צמיד כיסוי הרי[� � ה�ת �אהל ונת�� , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

�תיל, �צמיד נ�לת הח�את �אי� טמאי�, וה�י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
טה�ר. מק�� זה ואי� טה�ר", "�מק�� ְְֱֵֶֶֶַָָָָ��אמר:

�צמיד„. נ��לי� אינ� קד�, �ל �מ�קי� אכלי� ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכ�
לח�את ה�ה�ר ריק� �כלי מק��י�, �אינ� מי� אבל ְְִִֵַַָָָָ�ְֲִִֵֶַָָָ�תיל;
ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה �תיל. �צמיד נ�ל �ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
מק�� �כל ה�י� נפסל� ה�עלי�, נטמא� א� אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָטה�רי�;
וה� וה�א �תיל, צמיד מ�פי� מימיו הי� �יצד? ְְִִִֵָָָ�ֵֵֵֶַָָ�ה�.
�אינ� וה�י� מ�ח��, ה�א טמאי�; �ניה� � ה�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ�אהל
וה�י� �פני�, ה�א טה�רי�; �ניה� � מ�פני� ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָ�ְמק��י�

�ס�לי�. מימיו �� טמא, �ה�א ��� � ְְִֵֵֵֶַָָָ�ח��

וכ��צא‰. ה���ר, ��י על ע�מד �היה לח�את ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה�ה�ר
ל���ר, ח�� יד� �פ�ט לח�את, טה�רי� �אינ� מ�לי� ��ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
��י על ה��ל קנה וכ� �יד�, ח�את מי �� ��� ֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�כלי
אחד ,�� �ל�יי� ח�את מי �ה� ��� כלי� ��ני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה���ר,
�מק�� �אינ� לפי טמאי�, א�� הרי � מ�א� ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמ�א�
ה� הרי ה���ר, על נ�עני� וה� וה�איל לח�את; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָה�ה�ר
�ביד� ה���ר, על ע�מד היה א� אבל ��יו. על מ�חי� ְֲִִֵַַַַַָָָָָָ�ְִ�א��
הרי � מק��י� �אינ� מי� א� לח�את, ה�ה�ר ריק� ֲִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�לי
יד �פ�ט ל���ר, ח�� ע�מד היה �הי�; �מ�ת טה�רי� ְְִֵֵֶַַַָָָָָא��
��י על והעביר� ח�את, מי �� ��� �לי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלח���,
טמאה, ��י על �עברה ה�יה וכ� טה�ר. זה הרי � ְָ�ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה���ר

�מ��ב מ��ב זב]�ג�� טה�רה.[של ז� הרי � �ה� וכ��צא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Âזה ��גע� קד� �� ��� �כלי ח�את מי �� ��� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�לי
�לי אבל ;�� ��� וכל ח�את �ל �לי נטמא הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�זה
��ניה� לח�את ה�ה�ר נגע א� וכ� ��היה. טה�ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה�ד�,
�ל נטמא הרי � האר� על מ�חי� ��ה� ידיו ְֲִִֵֶֶַָָָָ�ְְִֵֵֶָָ���י
�אינ� ה�לי �נגיעת נטמא לח�את ה�ה�ר �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָח�את;

�מ� לח�את, ח�את.טה�ר מי את וט�א וחזר ��ארנ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Êל� זה טמאי�; �ניה� ידיו, ���י ה�לי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהג�י�
טה�ר �אינ� �כלי ��גע אד� �� ��גע מ�ני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָח�את
טמא וה�א �הג�יה� זה מ�ני נטמא קד� ו�ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלח�את,
��טמא� מ�ני �מ�א, מט�אי� �ה� נ�ה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�נ�יאת
קד� �ל ה�לי היה א� לפיכ�, קד�. �ל ה�לי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
הח�את והג�י� ,�� נגע ולא ��יר והג�יה� �ניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�ר��
ולא ��לי, נגע לא �הרי טה�רי�; �ניה� � �נ�ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�יד�
�ל היה אפ�� � ה�ד� �לי היה א� אבל לח�את. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאי�. �ניה� �ניר, ְְְִִֵֵֶַָָח�את

.Áהזיז]הסיט �]� �ה� נגע ולא �יד�, ה�לי� �ני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מט�א לח�את טה�ר �אינ� ה�לי �אי� טה�רי�; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ניה�

היה �� א� א�א �יד�, �� ���ע עד לח�את, ה�ה�ר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
��ארנ�. �מ� למדרס, ְְְְִֵֶַָָרא�י

.Ë�מ� תר�מה, לג�י טה�ר �ה�א ה�מא�ת ספק ְְְְֵֶַָָ�ְֵַָ�ל
���לי� ה�פק�ת וכל לח�את. טה�ר ה�א הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ת�אר

ה�ר�מה את מספק]עליה� מטמאי� �ח�את,[� נ�לד� א� � ְְְֲִֵֶֶַַָָ
�לי�, א�ת� ��י על טהר�ת נע�� וא� נ��כי�; א�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
עליה� נ��כי� �הח�את א�� ספק�ת לה� ���לד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואד�

והרפפ�ת �ל�י�ת. ה�הר�ת א�ת� הרי מנסרי�]� רשתות �] ְְְְֲֵַָָָָ
�לח�את. �לקד� לתר�מה טה�ר�ת ה� והרי �כלי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאינ�

.Èתאני�]�בלה גוש מי[� לת�� ��פלה �ר�מה �ל ְְְְֵֵֶֶָָָָ
טמאי�, ה�י� �ביצה, �� י� א� � ואכל� �נטל� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָח�את,
��ל טה�רה; �היתה �י� טמאה, ה�בלה �היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�י�
והא�כל� לח�את. טה�ר אינ� קד�, אכל אפ�� ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלי�,
�מי נטמא �בר וה�א �ר�מה, �אכל מ�ני � מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָח�ב
האכל �אי� �טהרת�; ה�י� �ביצה, �� אי� וא� ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנ�ה.
לתר�מה �י� � �ביצה �� ��היה עד אחרי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמט�א

לח�את. �י� לקד� ְְֵֵֶַָֹ�י�

שישי יו�
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�י�‡. אד� �י� ה�אה, לצר� ��א ח�את �מי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��גע
��אמר: מ�ע�, ��עת �גדי� מט�א ואינ� טמא, � ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�לי�
��י למד�, ה�ה הערב"; עד יטמא ה��ה, �מי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"וה�גע
�כל מ�ע� וטמאת ��רה, �ל ה�מא�ת מאב�ת אב � ְְַַָָָ�ְְֶָ�ֲִֵַַָָה��ה
�במ�א; �מ�ע מט�אי� ה�אה, �די �ה� היה וא� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�א.
��עת �גדי� מט�א � לצר� ��א ה���א� א� �ה� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוה��גע
��אמר: מ�ט�איו, ��פר� עד מ�א�, ��עת א� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמ�ע�
על �מ�ה מד�ר אינ� �גדיו"; יכ�ס ה��ה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"�מ�ה
טה�ר. ה�א ��היה וחמר קל ה�מא, את טהר א� � ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מא

ה�מ�עה רבינו]מ�י "�מ�ה[ממשה ��אמר: ��ה למד�, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ל�ע�ר א�א נאמר לא ה��ה", א�[טומאה]מי �ה��גע � ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

� ה�יה לצר� ��א ה�יה, �די �ה� ��� ה��ה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה���א
ה�אה? �ע�ר ה�א וכ�ה ��רה. �י� �גדי�, �מט�א ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
�ברי� ��ה ��י�. אז�ב �ל גבע�לי� רא�י ��ט�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די
נ�א� א� �ה� ��גע �זמ� מט�אי�? ח�את ��י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמ�רי�,
�ע�� אחר אבל מצות�; ��ע�� קד� לצר�, ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ��א

אינ האז�במצות�, את ��בל הרי �יצד? �לל. מט�אי� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
��תתי� ה�י� והי� ה�לי�, על א� ה�מא האד� על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוה�ה
ה�יה ��עת ה��זי� ה�י� וכ� לאר�, ה�מא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוי�רדי�
טה�רי�, ה�י� א�ת� הרי � ה�ה�ר על א� האר� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
על לה��ת האז�ב את הט�יל טה�ר. וה���א� �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה��גע
��רי� המנ�פי� ה�י� הרי � טמאה מק�ל �אינ� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ�ְֵֵֶַָָ�בר
מי טמאת מט�אי� לפיכ� ��ארנ�; �מ� מה�, ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלה��ת
היתה ה�בילה �הרי � מצות� ע�� ��א לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹח�את,

טמאה. מק�ל �אינ� �בר ְָ�ְְֵֵֵֶַָָל��

מצות�·. ��ע�� קד� ה�ל, את מט�אי� ח�את מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאי�
ח�את מי אבל לה�יה. �כ�רי� טה�רי� ��הי� עד �ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מה� ��תת א� מי�, �ה� ��תערב �ג�� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��פסל�
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נגע א� � א�ת� ה��סלי� מ�ברי� �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�המה,
��גע �י� �ידיו, ��גע �י� נטמא; לתר�מה, ה�ה�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ה�
�ידיו ואפ�� לח�את, ה�ה�ר אד� �ה� נגע ��פ�. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ��אר

�היה. �מ�ת טה�ר ה�א הרי �ְֲֵֶָָָ

אד�‚. ��טמא� אחר �ה� ונגע ��טמא�, ח�את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�ה� נגע נטמא. � �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�ה�ר
ה�א הרי ��פ�, ��אר נגע נטמא; �ידיו, לח�את ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָה�ה�ר

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

א�„. מקוה, מי א� מעי�, מי לת�כ� ��פל� ח�את ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב וא� �מ�א; מט�אי� ח�את, מי רב א� � פר�ת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
�רה אפר מט�אי�. למחצה, מחצה מט�אי�; אי� ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפר�ת,

מקלה �אפר שריפה]��תערב היה[� א� � �כ�� וק�� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ�ִָָָ
אפר הרב היה וא� נ�ה; �מי מט�אי� �רה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

�מ�א. מט�אי� אבל �מ�ע, מט�אי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לק���,‰. רא�יי� �אינ� ה�י� ��י על ��תנ� ��ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
� �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ה�ה�ר �ה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי � �ידיו אפ�� לח�את, ה�ה�ר �ה� נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

.Â�יג�ל לא ��פסל�, ח�את יערבב�]מי ��א[� � �טיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
��י ויטמא; ��יט י�ע ��א לאחרי�, ��לה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיע��

היא". "ח�את ��אמר: �טיט, �טלי� אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָח�את

.Ê��ת� ���חטה �י על א� � �רה ��תאת� ח�את ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
�ע�ת ואר�ע מהשתיה]ע�רי� ��אמר:[� טה�ר, ��ר� , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

�טלי�; אינ� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
�טל� � �רה א�ת� ��תאת� �זמ� נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
�מ�רי�. אינ� ְֲִֵֵֶָ�הרי

.Á�הר�י על מ��� ���י� מח��� וה�ה[הטמאי�]ה��ה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�ָ
הרי � �ס�לי� ה�י� נמצא� �� ואחר ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
�ה� הר�י�, על מה� ���י� ה�י� �חזקת �ט�ר; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
�ל מח��� עליו ה�ה א� אבל �אנ�ס. זה והרי ֵֶַָָָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָ��רי�,
�קר�� ח�ב � �ס�לי� ה�י� ונמצא� ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
�� ואחר ה�י�, על לב�ק ל� �היה מ�ני וי�רד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�לה
�אר� ���תתי� ��י� הע� הי� מחליקי� ל�ק��. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָי�נס

ר�י� �ל ש�]מח��� וד�רסי[שהוזו ונכנסי�, א�ת�, � ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ה�. �ס�לי� ��א לה� ח���י� הי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹל�ק��;

.Ë� �ביצה �� י� א� � לח�את ה�מא �אז�ב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ה
ה�י� � �ביצה �� אי� �ס�לה; וה�ית� �ס�לי�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�
וחבר� חבר�, מט�א זה ואז�ב �ס�לה. וה�ית� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ��רי�,

מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� טומאה]לחבר�, לח�את.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È� ה�יה �די מי� עליו והרי עליו, �ה�ה �לי ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ�ְְִִֶַַַה�ג�י�
��ארנ�. �מ� מט�אי�, אינ� מצות� �ע�� �ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטה�ר;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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מצו�ת ���י� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָי�
�דינ� אד� �צרעת לה�ר�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא

יג�ח ��א (ג) טמאה; סימני י�� ��א (ב) ���רה; ְְֶַַָֹ�ִֵֶַַָָָָֹֹה�ת�ב
�פריעת �גדיו �קריעת מפרס� ה�צרע ��היה (ד) ְְְְִִִַַָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָֹה�תק;
��ג�ח (ו) צרעת; טהרת (ה) �פ�; על ועט�ה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹרא��
(ח) ה�גד; צרעת �י� (ז) ���טהר; �ער� �ל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�צרע

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ה�ית. צרעת ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ�י�

א ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הע�ר,‡. מ� מק�� ��ל�י� ה�א � ה��ר ע�ר ְִִֶַַַַָָָָָצרעת
�למעלה �יצה �מ�ר�� �יצה �קר�� ה�בנ�נית [�ותהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

יותר] דההלב� �היא לבנ�נית אבל ה�יצה[כהה]; מ�ר�� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
�הק א�א צרעת, אינ� � ה�א.[פריחה]�למ�ה ְֵֶַַַַָָָָֹ

לב�·. ה�: וא�� ה��ר, ע�ר �צרעת י� מרא�ת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואר�ע
ה��ר �ע�ר נראה �ה�א מ���, למעלה �אי� �י�תר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז

דהה �ה�א ולב� '�הרת'. ה�קרא ה�א מ�ה[כהה]��לג; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ה�קרא ה�א י�מ�; �� �ב� �ל נקי �צמר ��ראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל �סיד ��ראה מעט, ה�את מ� ��הה ולב� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'�את'.

המקדש] 'ס�חת'[בבית ונקראת ה�הרת, ��לדת ה�א ;�] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] ה�אנספח והרי מעט, ההיכל מ�יד ��הה ולב� .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'ס�חת'. נקרא זה וג� ה�את, ��לדת ה�א �יצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�קר��
ס�חת ה�א ההיכל, �סיד �ה�א �ה�ראה למד�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ה
ה�את; ס�חת ה�א �יצה, �קר�� �ה�א וה�ראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה�הרת,
חכמי�: אמר� מ�א� טפלה. א�א ס�חת, ל��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�ני� � נגעי� בתורה]'מרא�ת אר�עה:[המפורשי� �ה� ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וס�ח��'. �את וס�ח��, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָ�הרת

זה,‚. ע� זה מצטרפי� ��� � א�� נגעי� מרא�ת ְְִִִֶֶָָ�ְְְִֵַַַָאר�ע
�ס�� �י� ה�גע, רא�ת �תח�ת �י� להחמיר, �י� להקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�י�

ההסגרי�]ה�בעה ��פטר[של לאחר �י� ה�צרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]א� ��לג,[� לב� ��� �היה נגע אחד �יצד? . ְֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶֶָָ

ואחד �יצה, �קר�� א� נקי, �צמר א� ההיכל, �סיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�מרא �מקצת� ה�הרת, �מראה ה�ב� מקצת �היה הנגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ה�א אחד �מראה ה�ל � ה��חת �מראה �מקצת� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�את,
ה�געי� 'מרא�ת ואמר� חכמי�, מנא�� ל�ה �� א� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָח��ב.
�אינ� �ה� ��ל ��רא�ת; להבי� �די אר�עה'? �ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ני�
א�ת� �מ�דיעי� א�ת� ���ל�די� ��מ�תיה� ��רא�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמ�יר
ה�הרת, היא 'ז� ויאמר: וי�יר ��בי� עד ה�גע, יראה לא �ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ס�ח��'. היא וז� ה�את, היא 'ז� ס�ח��'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוז�

מקצת„. א��, מרא�ת מאר�עה ה�ב� �מראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיה
��אמר: ה�א, צרעת נגע זה �� � �� מערבת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאדמימ�ת
�לס�חת ל�את, ה�י� וה�א אדמ�מת"; לבנה �הרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"א�
המערב ה�ה וה�ראה ה�הרת. �לס�חת �את ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ�ל

'�ת��' ה�קרא ה�א אד�, �מעט מעורב]מ�בנ�נית �]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
�א�� ר�אי� א��? מרא�ת �אר�עה ה�ת�� מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
�ני הרא��� ���ס ונתערב חלב, מלא�ת כ�ס�ת אר�עה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�
ט�י�, �מ�נה �ב�לי�י ט�י�, אר�עה �ב�ני ד�, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָט�י
�מראה ה�א ���הרת, ה�ת�� ט�י�. ע�רה �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ברביעי
�לי�י; ��ס �מראה ���את, וה�ת�� הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה��ס
וה�ת�� �ני; ��ס �מראה ה�הרת, ��ס�חת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוה�ת��

הרא���. ה��ס �מראה ה�את, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָ��ס�חת



פג ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

נגע א� � א�ת� ה��סלי� מ�ברי� �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�המה,
��גע �י� �ידיו, ��גע �י� נטמא; לתר�מה, ה�ה�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ה�
�ידיו ואפ�� לח�את, ה�ה�ר אד� �ה� נגע ��פ�. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ��אר

�היה. �מ�ת טה�ר ה�א הרי �ְֲֵֶָָָ

אד�‚. ��טמא� אחר �ה� ונגע ��טמא�, ח�את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�ה� נגע נטמא. � �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�ה�ר
ה�א הרי ��פ�, ��אר נגע נטמא; �ידיו, לח�את ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָה�ה�ר

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

א�„. מקוה, מי א� מעי�, מי לת�כ� ��פל� ח�את ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב וא� �מ�א; מט�אי� ח�את, מי רב א� � פר�ת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
�רה אפר מט�אי�. למחצה, מחצה מט�אי�; אי� ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפר�ת,

מקלה �אפר שריפה]��תערב היה[� א� � �כ�� וק�� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ�ִָָָ
אפר הרב היה וא� נ�ה; �מי מט�אי� �רה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

�מ�א. מט�אי� אבל �מ�ע, מט�אי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לק���,‰. רא�יי� �אינ� ה�י� ��י על ��תנ� ��ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
� �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ה�ה�ר �ה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי � �ידיו אפ�� לח�את, ה�ה�ר �ה� נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

.Â�יג�ל לא ��פסל�, ח�את יערבב�]מי ��א[� � �טיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
��י ויטמא; ��יט י�ע ��א לאחרי�, ��לה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיע��

היא". "ח�את ��אמר: �טיט, �טלי� אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָח�את

.Ê��ת� ���חטה �י על א� � �רה ��תאת� ח�את ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
�ע�ת ואר�ע מהשתיה]ע�רי� ��אמר:[� טה�ר, ��ר� , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

�טלי�; אינ� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
�טל� � �רה א�ת� ��תאת� �זמ� נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
�מ�רי�. אינ� ְֲִֵֵֶָ�הרי

.Á�הר�י על מ��� ���י� מח��� וה�ה[הטמאי�]ה��ה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�ָ
הרי � �ס�לי� ה�י� נמצא� �� ואחר ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
�ה� הר�י�, על מה� ���י� ה�י� �חזקת �ט�ר; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
�ל מח��� עליו ה�ה א� אבל �אנ�ס. זה והרי ֵֶַָָָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָ��רי�,
�קר�� ח�ב � �ס�לי� ה�י� ונמצא� ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
�� ואחר ה�י�, על לב�ק ל� �היה מ�ני וי�רד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�לה
�אר� ���תתי� ��י� הע� הי� מחליקי� ל�ק��. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָי�נס

ר�י� �ל ש�]מח��� וד�רסי[שהוזו ונכנסי�, א�ת�, � ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ה�. �ס�לי� ��א לה� ח���י� הי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹל�ק��;

.Ë� �ביצה �� י� א� � לח�את ה�מא �אז�ב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ה
ה�י� � �ביצה �� אי� �ס�לה; וה�ית� �ס�לי�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�
וחבר� חבר�, מט�א זה ואז�ב �ס�לה. וה�ית� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ��רי�,

מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� טומאה]לחבר�, לח�את.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È� ה�יה �די מי� עליו והרי עליו, �ה�ה �לי ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ�ְְִִֶַַַה�ג�י�
��ארנ�. �מ� מט�אי�, אינ� מצות� �ע�� �ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטה�ר;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

קודש שבת
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מצו�ת ���י� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָי�
�דינ� אד� �צרעת לה�ר�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא

יג�ח ��א (ג) טמאה; סימני י�� ��א (ב) ���רה; ְְֶַַָֹ�ִֵֶַַָָָָֹֹה�ת�ב
�פריעת �גדיו �קריעת מפרס� ה�צרע ��היה (ד) ְְְְִִִַַָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָֹה�תק;
��ג�ח (ו) צרעת; טהרת (ה) �פ�; על ועט�ה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹרא��
(ח) ה�גד; צרעת �י� (ז) ���טהר; �ער� �ל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�צרע

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ה�ית. צרעת ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ�י�

א ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הע�ר,‡. מ� מק�� ��ל�י� ה�א � ה��ר ע�ר ְִִֶַַַַָָָָָצרעת
�למעלה �יצה �מ�ר�� �יצה �קר�� ה�בנ�נית [�ותהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

יותר] דההלב� �היא לבנ�נית אבל ה�יצה[כהה]; מ�ר�� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
�הק א�א צרעת, אינ� � ה�א.[פריחה]�למ�ה ְֵֶַַַַָָָָֹ

לב�·. ה�: וא�� ה��ר, ע�ר �צרעת י� מרא�ת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואר�ע
ה��ר �ע�ר נראה �ה�א מ���, למעלה �אי� �י�תר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז

דהה �ה�א ולב� '�הרת'. ה�קרא ה�א מ�ה[כהה]��לג; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ה�קרא ה�א י�מ�; �� �ב� �ל נקי �צמר ��ראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל �סיד ��ראה מעט, ה�את מ� ��הה ולב� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'�את'.

המקדש] 'ס�חת'[בבית ונקראת ה�הרת, ��לדת ה�א ;�] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] ה�אנספח והרי מעט, ההיכל מ�יד ��הה ולב� .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'ס�חת'. נקרא זה וג� ה�את, ��לדת ה�א �יצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�קר��
ס�חת ה�א ההיכל, �סיד �ה�א �ה�ראה למד�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ה
ה�את; ס�חת ה�א �יצה, �קר�� �ה�א וה�ראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה�הרת,
חכמי�: אמר� מ�א� טפלה. א�א ס�חת, ל��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�ני� � נגעי� בתורה]'מרא�ת אר�עה:[המפורשי� �ה� ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וס�ח��'. �את וס�ח��, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָ�הרת

זה,‚. ע� זה מצטרפי� ��� � א�� נגעי� מרא�ת ְְִִִֶֶָָ�ְְְִֵַַַָאר�ע
�ס�� �י� ה�גע, רא�ת �תח�ת �י� להחמיר, �י� להקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�י�

ההסגרי�]ה�בעה ��פטר[של לאחר �י� ה�צרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]א� ��לג,[� לב� ��� �היה נגע אחד �יצד? . ְֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶֶָָ

ואחד �יצה, �קר�� א� נקי, �צמר א� ההיכל, �סיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�מרא �מקצת� ה�הרת, �מראה ה�ב� מקצת �היה הנגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ה�א אחד �מראה ה�ל � ה��חת �מראה �מקצת� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�את,
ה�געי� 'מרא�ת ואמר� חכמי�, מנא�� ל�ה �� א� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָח��ב.
�אינ� �ה� ��ל ��רא�ת; להבי� �די אר�עה'? �ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ני�
א�ת� �מ�דיעי� א�ת� ���ל�די� ��מ�תיה� ��רא�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמ�יר
ה�הרת, היא 'ז� ויאמר: וי�יר ��בי� עד ה�גע, יראה לא �ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ס�ח��'. היא וז� ה�את, היא 'ז� ס�ח��'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוז�

מקצת„. א��, מרא�ת מאר�עה ה�ב� �מראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיה
��אמר: ה�א, צרעת נגע זה �� � �� מערבת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאדמימ�ת
�לס�חת ל�את, ה�י� וה�א אדמ�מת"; לבנה �הרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"א�
המערב ה�ה וה�ראה ה�הרת. �לס�חת �את ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ�ל

'�ת��' ה�קרא ה�א אד�, �מעט מעורב]מ�בנ�נית �]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
�א�� ר�אי� א��? מרא�ת �אר�עה ה�ת�� מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
�ני הרא��� ���ס ונתערב חלב, מלא�ת כ�ס�ת אר�עה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�
ט�י�, �מ�נה �ב�לי�י ט�י�, אר�עה �ב�ני ד�, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָט�י
�מראה ה�א ���הרת, ה�ת�� ט�י�. ע�רה �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ברביעי
�לי�י; ��ס �מראה ���את, וה�ת�� הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה��ס
וה�ת�� �ני; ��ס �מראה ה�הרת, ��ס�חת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוה�ת��

הרא���. ה��ס �מראה ה�את, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָ��ס�חת
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ע�‰. זה מצטרפי� � ה�ת�� �י� ה�ב� �י� ה�רא�ת, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
לב�, ��� ה�גע �היה �בי� ח��בי�; ה� אחד �כמראה ָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,
ה�א, אחד �מראה ה�ל � אדמ�� �מקצת� לב� מקצת� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹא�

להחמיר. �י� להקל ְְְִֵֵֵַָ�י�

.Âולא 'נגע' קר�יה אינ� � ה��ר ע�ר צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�ל
לא ה��ר; מע�ר עמק ה�גע מראה ��היה עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמט�אה,

�מ�י�ת� למששו]עמק שנית� �]� העי� �מראית א�א , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
היה א� אבל ה�ל; מ� עמ�ה לעי� ה�ראית הח�ה ֲִִֵַָָָָ�ְְְֲִִֵֵַַַַַָָ�מראה
מ� �ב�� א� הע�ר, �אר ע� ��וה ה�ת�� א� ה�ב� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראה

ה�מחי� מ� צמח �מ� א�א נגע, אינ� � פריחה]הע�ר �] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
.���� ִַָהע�לי�

.Ê�גדי� צרעת �י� אד� צרעת �י� צרעת, נגעי �ל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�ע�ר
�גריס מקו�]ה�לקי[פול]� מק��[ש� וה�א מר�ע; �ה�א ְְְִִִִֶַ�ְָָ

�� �ער�ת, ו�� �ל�י� צמיחת �די ה��ר, מע�ר ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�ְמר�ע
נגע אינ� מ�ה, ה�ח�ת וכל רחב. �ער�ת ו�� אר� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ער�ת

ַַָצרעת.

.Á��אפ � �ער�ת חמ� צמיחת �די רח�� �היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָנגע
עד צרעת, נגע ואינ� טה�ר; זה הרי א�ה, אר�� ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
מ�יני. למ�ה הלכה ה�ע�רי�, וכל �גריס. ר��ע �� ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ��היה

.Ëאר�עה ל�אר ה�י� ה�א '�הרת', ��אמר מק�� ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
א� �גריס ה�גע ��היה � וה�א �ת��; �ל א� לב� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמרא�ת
א�ת� ק�ראי� �אנ� ה�א וזה ה��ר; מע�ר עמק ויהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,
�ה�א �אד� נראית ��לג, ע�ה �היא �הרת סת�. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'�הרת'
לפיכ�, ע�ה; ����י נראית �הה, �היא �בהרת �הה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלב�
�חר. ולא לב� לא �אינ� �בינ�ני, א�א ה�ל מ�ערי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאי�

.È,�לב �ער ה��ר: ע�ר �צרעת ה� טמאה סימני ְְֵֵַַַָָָָָָָ�ְִֵָָֹ�ל�ה
באמצעה]וה�חיה בריא בשר וה[� התפשטות��י��, �] ְְְְִִַַָ
��הצרעת] ���לדה מי �יצד? ���רה. מפר�י� ��ל��� ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ה�ה�, ���ראה� � חי ��ר מחית א� לב� �ער �ב� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�הרת,
� מחיה ולא לב� �ער ב� היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליט�
��הרת נ�לד א� ר�אה�: �ב�ביעי ימי�, �בעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיס�יר

���תה א� מחיה, א� לב�, פשטה]�ער הרי[� � וה�סיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא לב�, �ער ולא מחיה לא �� נ�לד לא מחלט; ְְְְִֵַָָָָָָֹֹֹֹ�ֶזה
אחד �� נ�לד א� �ני. �ב�ע יס�יר � �ע�ר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ��תה
ויפטר�ו, טה�ר זה הרי � לאו וא� מחליט�. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמ�ל���,
וא� �ב�ע�ת; �ני על יתר הס�ר ה��ר ע�ר �נגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
לב�, �ער �� נ�לד א� ה�גע, ��ה וטהר, ��טר� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי � מחיה ְָ�ְְָ�ְֲִֵֶָא�

.‡Èהה� נע�ת ההס�ר �לאחר ��לג, ע�ה �היתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ�הרת
ונע�ת �יצה, �קר�� ��ח�ה �היתה א� �יצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ�קר��
סימ� ה�ראה ע��ת �אי� �היתה; �מ�ת היא הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��לג

�ה�ת� ולא חולשתו]טמאה, א�[� א�א טהרה; סימ� �ְְְֳִִִֶַָָָָָֹ
�הרי � �יצה מ�ר�� �הה ונע�ת מרא�ת, מאר�ע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

�הק פריחה]נע�ת זה[� ה�א מה ,�� א� טה�ר. �לפיכ� , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
�ע�ר ה�גע פ�ה ולא ה�גע, �הה "וה�ה ���רה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��אמר
וכ� טה�ר; מרא�ת, מאר�ע �הה �א� ה�ה�"? וטהר� �ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא לב� �ער לא �� נ�לדה ולא ��ה, ולא �הה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹא�

טה�ר. זה הרי � ְֲִֵֶָָמחיה

ניס�) (ט"ו ראשו� יו�
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�ח�ת‡. אי� � ��רעת טמאה סימ� �ה�א לב�, ְֵַַַָָָ�ִֵֶַָָָ�ער
�ז�ג נ�ל�ת ��הי� �די אר��? יהיה וכ�ה �ער�ת; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמ��י

מספריי�] זה,[� מ�ע�ר קצרה ואחת אר�ה אחת היתה .ְֲַַָָ�ְְִִֶַַָָָ
מ�מ�ה אחת א� לבנה, ואחת �חרה אחת [בשורשה]א� ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ

ע�ר� �היה א� ���י�, ונראת מ�מעלה [שורש�]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מל�י� ע�ר� היה טה�ר; זה הרי � מל�י� ורא�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ�חיר
טמא. �ה�א, �ל �ה�ב� �י על א� � מ�חיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹורא��

.·��� �י על א� � ה�גע �ת�� �ה� לבנ�ת �ער�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��י
הרי � ה�ה ואחת ה�ה אחת מפ�ר�ת וה� �יניה�, �חר ְֲֵֵֵַַַַָָָ�ְְֵֵֵֵֶָָֹ�ער

מצמצ� �גריס ה�גע היה אפ�� טמאה; סימ� [�א�� ִֵַ�ְְְֲִִִֶַַָָָ�ְָ
��יבדיוק] �הי� �בי� ממעט�. ה�חר �ער מק�� אי� ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

�ס�� �הי� �בי� מ�פ��, והיא ה�הרת �ת�� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ער�ת
מ�ח�� ה�הרת �צד הי� א� אבל טמא; זה הרי � ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה�הרת
��י �� ���מח�ת הע�ר ��היה עד טה�ר, זה הרי �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
ה�גע, �ת�� �ער�ת ��י הי� לב�. ה�בנ�ת ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָה�ער�ת
ו��כב�ת ל�גע, ח�צה הי� טמא; � ל� ח�צה ְְְְֵֶַַָָָָו��כב�ת

טמאה. סימ� אינ� � ְָ�ְִֵַָ�ת�כ�

לבנ�ת‚. �הי� �י� מראה; �כל מט�א ה�ער�ת, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלב�
�הה לב� לבנ�ת �הי� �י� ה�איל[כהה]��לג, � �י�תר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לב�, ְֵֵֶַָָָ�מראיה�

�ל„. �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� לב� �ער ְְְִֶֶֶַָָ�ִֵֵַָָָאי�
�חי� ות�כ� �הרת �יצד? מכה]�הרת. מכוה[� [�א� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

�הקכוויה] פריחה]א� מחית[� קרו�]א� א�[� ה�חי� ְְִִַַַֹ
א� ה�חי� �ת�� לבנ�ת �ער�ת ���י ה�כוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי טמאה; סימ� אינ� � ה�גע ��ת�� ה�הק א� ְֲֵַָ�ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹה�כוה
�י על א� � ויס�יר לב�, �ער �� �אי� �בהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָז�
מחית� את א� ה�כוה את א� ה�חי� את מ�פת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�הרת
�חי� היה א� וכ� ה�ער�ת. ��י �ה� ��� ה�הק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�
ה�ער�ת ��י את מ�י� �הק א� מחית� א� מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹא�
��י �י� ח�לק �היה א� �צ��, לה� סמ�� א� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָה�בנ�ת,
ה�הרת והרי טמאה; סימ� אינ� א�� הרי � ְֲֵֶֶַַַָ�ְֲִֵֵֵַַָָה�ער�ת

ויס�יר לב�, �ער �� �אי� ימי�]�בהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

�ה‰. וה�כוה וה�הק ה�חי� לה� אתהלכ� מ�יפי� י� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
א�ת�, ח�לקי� א� לה�, נסמכי� א� ה�בנ�ת, ְְְְִִִֶַַָָָָָה�ער�ת
ה�ב�ע �ס�� �ג�פ�, ה�הרת �ת�� ה�ער�ת ��י ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצא�

מחלט זה הרי � ה�ני ה�ב�ע �ס�� א� טמא]הרא���, �]; ְֲִִֵֵֶַַַָָ�ְָ
א�ת� יפטר לה�, הלכ� לא .[הכה�]וא� ְְְִִֶָָֹֹ

.Âאת ה�הרת ��ק�� עד טמאה, סימ� לב� �ער ְְִֶֶֶֶַַַָֹ�ִֵֵַָָָאי�
��הפ� לב�", �ער הפכה "והיא ��אמר: � ה�ב� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ער

ה�הרת לב�]א�ת� השער את[את לב� �ער קד� א� אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויס�יר. טמאה, סימ� �� �אי� �בהרת היא הרי � ְְְִַָ�ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה�הרת

.Ê�� והחלט לב�, �ער �ב� �הרת, ב� טמא]היתה ,[נהיה ְְֵֶֶַָָָָָָ�ְַ
וטהר, �מק�מ�, לב� �ער וה�יחה ה�הרת, הלכה �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הרא��נה, ה�הרת �מק�� אחרת �הרת חזרה �� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

�ק�ה' '�ער ה�קרא ה�א זה � �ת�כ� ה�ב� "פקדו�"ה�ער �] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ�ָ
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הראשונה] "והיאמהבהרת ��אמר: טמאה, סימ� ואינ� ,ְִֵַ�ְְֱִֶֶַָ
חבר��. �הפכ�� לא היא, �הפכ�� � לב�" �ער ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהפכה

.Á,והחלט �ער�ת, ��י �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָָהיתה
ה�ער�ת ��י ונ�אר� וטהר, �ריס, �חצי מ��ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל�
�הל�, זה �מק�� גריס �חצי וחזר ה��אר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חצי
סימ� אינ� � �גריס ��הרת לבנ�ת �ער�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

ה� ��י ��הפ� עד אחת.טמאה; �הרת ער�ת �ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

.Ë��צ� ונ�לדה �ל��, �� ואי� גריס, �חצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�הרת
להס�יר; ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�הרת
�הרת ל� ונ�לדה אחת, �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ�הרת
�הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�חצי
�חצי �הרת ל� ונ�לדה �ער�ת, ��י �ב� גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�חצי
�חצי �הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
�ב� גריס, �חצי �הרת ל� ונ�לדה �ל��, �� ואי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
ל��י ה�הרת קדמה �הרי להחליט; ז� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��י
קדמה ה�הרת ספק קד�, לב� �ער ספק ה�בנ�ת. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה�ער�ת

�ספק. ��מאת� לי, ויראה טמא; זה הרי �ְֲִֵֵֵֶֶֶָָ�ְְֵָָ

ניס�) (ט"ז שני יו�

ג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ה�חיה‡. הנגע]אי� באמצע בריא בשר טמאה,[� סימ� ְִִֵַַָ�ְָ
�ע�ר�? וכ�ה זה; על יתר א� מר�עת �עד�ה ��היה ְִֵֶַַַַָָָ�ְְֲִֶֶַַָָעד
וה�א רחב; ���י� אר� ��י� �ער�ת, אר�ע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹ�די
א�ת� מ�פת וה�הרת ה�הרת, �אמצע ה�חיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

והיא צד, ��י[הבהרת]מ�ל רחב ה�חיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
�צד ה�חיה היתה א� אבל יתר. א� צד מ�ל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ�ער�ת
�היה �ג�� מפ�רת, היתה טמאה; סימ� אינ� ְֶֶֶָָ�ְְְָָָ�ִֵֶֶַַַָה�הרת,

�חר�ל חי קט�]��ר שיעור �חר�ל[� חי �ב�ר זה �מק�� ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�ל �י על א� � אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ�מק��
�אמצע אחד �מק�� ��היה עד לכעד�ה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפי�

יתר. א� מר�ע �עד�ה ֵָָ�ְֲֶֶַַַָָה�הרת,

מראה·. �היה �י� � מראה �כל מט�אה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה
אד� ה�ב�ה�חיה יהיה ��א וה�א, לב�: א� �חר, א� , ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

��ארנ�. מרא�ת ְְְֵֵֶַַַַמאר�ע

�הרת.‚. �ל �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� ה�חיה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָ�ְִִֵַַָאי�
�חי� �אמצע� �היה �הרת מכוה[מכה]�יצד? [כוויה]א� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחית� שעליה�]א� קרו� �הק[� פריחה]א� וה�חיה[� , ְְְִִַַָָָֹ
�ת�� א� מחית� �ת�� א� ה�כוה �ת�� א� ה�חי� ְְְְְְְִִִַַָָָ�ת��
סימ� אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�חיה �י על א� � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹה�הק
א� מחית�, א� ה�כוה א� ה�חי� �ת�� �היא מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�טמאה;
את וה�כוה מחית�, את ה�חי� ה�י� א� וכ� ה�הק. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ת��

��סמ� א� ה�חיה, את וה�הק נצמד]מחית�, מה�[� אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ונכנס ה�חיה את מה� אחד �חלק א� מ���, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָל�חיה
סימ�, �� �אי� �בהרת ז� והרי טמאה; סימ� אינ� � ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִֵַָָלת�כ�

ימי�]ויס�יר ה�הק[שבעה א� ה�כוה א� ה�חי� לה� הלכ� . ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

מ�יפי� �הי� א� �צ��, �הי� א� ה�חיה, �חת ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה
�ת�� לב�� ה�חיה ונמצאת לת�כ�, נכנסי� �הי� א� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָא�ת�,
זה הרי � �ני �ב�ע �ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

הכה�]יחליט יטמאהו יפטר.[� לה�, הלכ� לא וא� ; ְְְְִִִֶַָָֹֹ

את„. מחיה ��דמה �י� לע�ל�, טמאה סימ� � ְְְְִֵֶֶָָָָָ�ְִִַַָה�חיה
נאמר ��א לפי ה�חיה; את �הרת ��דמה �י� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�הרת,
�ער הפכה "והיא ���רה: ��אמר זה הפכה". "והיא :��ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�ער ל�ניה�, צרי� אינ� � ��את" חי ��ר �מחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלב�,
�ער נאמר ולא טמאה. סימ� מה� אחד �ל א�א ְְֱֵֶַָָֹ�ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�למחיה;
��היה � ל�חיה �ע�ר ל�� א�א ה�חיה, ע� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלב�

�ער�ת.[בגודלה] ��י �ה�א לב�, �ער לק�ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָ�די

מצמצ�‰. �גריס בדיוק]�הרת מחיה[� �באמצע� , ְְִִֶֶַ�ְְְְִֶָָָָ
א� ה�הרת, נתמעטה מחלט. זה הרי � מצמצמת ְְֲִֶֶַַַָָ�ְֲֵֶֶֶ�ְֲַָָ�עד�ה
ז� �הרת ��ת�� ה�חיה רבתה א� וכ� ה�חיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תמעטה
יתרה ��היה עד �מחיה, מט�אה ה�הרת �אי� טה�ר; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�תה ה�חיה היתה צד. מ�ל �ער�ת ��י רחב ה�חיה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹעל

ורבת גדלה]מ�עד�ה, הרי[� � �עד�ה ��ע�ת עד ה�חיה ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ל� �הלכה א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה מחלט; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ֶזה

טמאה. סימ� �א� ואי� �היה, �מ�ת זה הרי �ְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְָ

.Â�א ורב� מ�עד�ה, יתרה מחיה �ב� מ�גריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
ולא מ�גריס, �הרת �תמעט ��א �בלבד טמא; � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תמעט�

לס�� ה�חיה �קרב ולא מ�עד�ה, ה�חיה קצה]�תמעט �] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ער�ת, ��י צמיחת מ�די �פח�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

.Ê�א�ת מ�י� יתר א� �עד�ה חי �ב�ר �גריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�הרת
ה�הרת הרי � החי ה��ר את מ�פת �נ�ה �בהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ�ח��,
�בהרת טמאה; סימ� �� אי� �הרי להס�יר, ְֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָה�נימית
ה��ר נתמעט �אמצע�. ה�חיה �הרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצ�נה
וכלה מתמעט �היה �י� � ��� �הל� א� ��יניה�, ְְִֵֵֶֶַָָָ�ֵֵֶֶֶַַַָהחי

� �בהרתמ�פני�, ��יה� הרי � מ�ח�� מתמעט �היה י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טמאה. סימ� �� �אי� ְָ�ִֵֶַַַָאחת

.Áוה�חיה האברי�, מ� אבר �רא� �היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הרת
מ�ני טמאה; סימ� אינ� � האבר �רא� ה�הרת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמצע
וי�רד ��פע מקצת� ונמצא ה�גע, את ח�לקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�חיה
"וראה� ��געי�: ונאמר מ�א�; וי�רד ��פע �מקצת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�א�
רא�י ה� וא�� �אחת. ��� ה�גע ר�אה ��היה עד ְְֵֵֵַַָ�ְִֵֶֶֶֶַַַַֹה�ה�",
ידי� אצ�ע�ת רא�י �מחיה: מט�אי� �אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברי�
ורא�י העטרה, ורא� החט�, ורא� אזני�, ורא�י ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלי�,
והיבלת אי�, �ל ה��י� רא�י אבל א�ה; �ל [�ה��י� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

וה�ל��לי�יבלת] בעור], �מחיה.[גידול מט�אי� � ְְְְְְִִִִַַָ

.Ëי��ב מק�מ� �היה א��, אברי� רא�י שטוח]וכל �] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
�ר�ת �רב עג�י� הי� א� אבל �נגעי�; מט�אי� � ְְִִַֹ�ְְְְֲֲִִִִִִַָָָ�גריס

טבע] �רא�[� �גריס �הרת �יצד? טה�רי�. אד�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�ני
טה�ר, � ואיל� איל� ��פעת אצ�ע�, �רא� א� ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹחטמ�,

�אחד. ��� ��ראה� עד ה�ה�", "וראה� ְֶָ�ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

�
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הראשונה] "והיאמהבהרת ��אמר: טמאה, סימ� ואינ� ,ְִֵַ�ְְֱִֶֶַָ
חבר��. �הפכ�� לא היא, �הפכ�� � לב�" �ער ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהפכה

.Á,והחלט �ער�ת, ��י �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָָהיתה
ה�ער�ת ��י ונ�אר� וטהר, �ריס, �חצי מ��ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל�
�הל�, זה �מק�� גריס �חצי וחזר ה��אר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חצי
סימ� אינ� � �גריס ��הרת לבנ�ת �ער�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

ה� ��י ��הפ� עד אחת.טמאה; �הרת ער�ת �ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

.Ë��צ� ונ�לדה �ל��, �� ואי� גריס, �חצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�הרת
להס�יר; ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�הרת
�הרת ל� ונ�לדה אחת, �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ�הרת
�הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�חצי
�חצי �הרת ל� ונ�לדה �ער�ת, ��י �ב� גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�חצי
�חצי �הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
�ב� גריס, �חצי �הרת ל� ונ�לדה �ל��, �� ואי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
ל��י ה�הרת קדמה �הרי להחליט; ז� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��י
קדמה ה�הרת ספק קד�, לב� �ער ספק ה�בנ�ת. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה�ער�ת

�ספק. ��מאת� לי, ויראה טמא; זה הרי �ְֲִֵֵֵֶֶֶָָ�ְְֵָָ

ניס�) (ט"ז שני יו�

ג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ה�חיה‡. הנגע]אי� באמצע בריא בשר טמאה,[� סימ� ְִִֵַַָ�ְָ
�ע�ר�? וכ�ה זה; על יתר א� מר�עת �עד�ה ��היה ְִֵֶַַַַָָָ�ְְֲִֶֶַַָָעד
וה�א רחב; ���י� אר� ��י� �ער�ת, אר�ע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹ�די
א�ת� מ�פת וה�הרת ה�הרת, �אמצע ה�חיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

והיא צד, ��י[הבהרת]מ�ל רחב ה�חיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
�צד ה�חיה היתה א� אבל יתר. א� צד מ�ל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ�ער�ת
�היה �ג�� מפ�רת, היתה טמאה; סימ� אינ� ְֶֶֶָָ�ְְְָָָ�ִֵֶֶַַַָה�הרת,

�חר�ל חי קט�]��ר שיעור �חר�ל[� חי �ב�ר זה �מק�� ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�ל �י על א� � אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ�מק��
�אמצע אחד �מק�� ��היה עד לכעד�ה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפי�

יתר. א� מר�ע �עד�ה ֵָָ�ְֲֶֶַַַָָה�הרת,

מראה·. �היה �י� � מראה �כל מט�אה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה
אד� ה�ב�ה�חיה יהיה ��א וה�א, לב�: א� �חר, א� , ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

��ארנ�. מרא�ת ְְְֵֵֶַַַַמאר�ע

�הרת.‚. �ל �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� ה�חיה ְְְִֶֶֶֶֶַַָָ�ְִִֵַַָאי�
�חי� �אמצע� �היה �הרת מכוה[מכה]�יצד? [כוויה]א� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מחית� שעליה�]א� קרו� �הק[� פריחה]א� וה�חיה[� , ְְְִִַַָָָֹ
�ת�� א� מחית� �ת�� א� ה�כוה �ת�� א� ה�חי� ְְְְְְְִִִַַָָָ�ת��
סימ� אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�חיה �י על א� � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹה�הק
א� מחית�, א� ה�כוה א� ה�חי� �ת�� �היא מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�טמאה;
את וה�כוה מחית�, את ה�חי� ה�י� א� וכ� ה�הק. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ת��

��סמ� א� ה�חיה, את וה�הק נצמד]מחית�, מה�[� אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ונכנס ה�חיה את מה� אחד �חלק א� מ���, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָל�חיה
סימ�, �� �אי� �בהרת ז� והרי טמאה; סימ� אינ� � ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִֵַָָלת�כ�

ימי�]ויס�יר ה�הק[שבעה א� ה�כוה א� ה�חי� לה� הלכ� . ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

מ�יפי� �הי� א� �צ��, �הי� א� ה�חיה, �חת ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה
�ת�� לב�� ה�חיה ונמצאת לת�כ�, נכנסי� �הי� א� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָא�ת�,
זה הרי � �ני �ב�ע �ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

הכה�]יחליט יטמאהו יפטר.[� לה�, הלכ� לא וא� ; ְְְְִִִֶַָָֹֹ

את„. מחיה ��דמה �י� לע�ל�, טמאה סימ� � ְְְְִֵֶֶָָָָָ�ְִִַַָה�חיה
נאמר ��א לפי ה�חיה; את �הרת ��דמה �י� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�הרת,
�ער הפכה "והיא ���רה: ��אמר זה הפכה". "והיא :��ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�ער ל�ניה�, צרי� אינ� � ��את" חי ��ר �מחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלב�,
�ער נאמר ולא טמאה. סימ� מה� אחד �ל א�א ְְֱֵֶַָָֹ�ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�למחיה;
��היה � ל�חיה �ע�ר ל�� א�א ה�חיה, ע� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלב�

�ער�ת.[בגודלה] ��י �ה�א לב�, �ער לק�ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָ�די

מצמצ�‰. �גריס בדיוק]�הרת מחיה[� �באמצע� , ְְִִֶֶַ�ְְְְִֶָָָָ
א� ה�הרת, נתמעטה מחלט. זה הרי � מצמצמת ְְֲִֶֶַַַָָ�ְֲֵֶֶֶ�ְֲַָָ�עד�ה
ז� �הרת ��ת�� ה�חיה רבתה א� וכ� ה�חיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תמעטה
יתרה ��היה עד �מחיה, מט�אה ה�הרת �אי� טה�ר; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�תה ה�חיה היתה צד. מ�ל �ער�ת ��י רחב ה�חיה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹעל

ורבת גדלה]מ�עד�ה, הרי[� � �עד�ה ��ע�ת עד ה�חיה ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ל� �הלכה א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה מחלט; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ֶזה

טמאה. סימ� �א� ואי� �היה, �מ�ת זה הרי �ְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְָ

.Â�א ורב� מ�עד�ה, יתרה מחיה �ב� מ�גריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
ולא מ�גריס, �הרת �תמעט ��א �בלבד טמא; � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תמעט�

לס�� ה�חיה �קרב ולא מ�עד�ה, ה�חיה קצה]�תמעט �] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ער�ת, ��י צמיחת מ�די �פח�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

.Ê�א�ת מ�י� יתר א� �עד�ה חי �ב�ר �גריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�הרת
ה�הרת הרי � החי ה��ר את מ�פת �נ�ה �בהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ�ח��,
�בהרת טמאה; סימ� �� אי� �הרי להס�יר, ְֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָה�נימית
ה��ר נתמעט �אמצע�. ה�חיה �הרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצ�נה
וכלה מתמעט �היה �י� � ��� �הל� א� ��יניה�, ְְִֵֵֶֶַָָָ�ֵֵֶֶֶַַַָהחי

� �בהרתמ�פני�, ��יה� הרי � מ�ח�� מתמעט �היה י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
טמאה. סימ� �� �אי� ְָ�ִֵֶַַַָאחת

.Áוה�חיה האברי�, מ� אבר �רא� �היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הרת
מ�ני טמאה; סימ� אינ� � האבר �רא� ה�הרת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמצע
וי�רד ��פע מקצת� ונמצא ה�גע, את ח�לקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�חיה
"וראה� ��געי�: ונאמר מ�א�; וי�רד ��פע �מקצת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�א�
רא�י ה� וא�� �אחת. ��� ה�גע ר�אה ��היה עד ְְֵֵֵַַָ�ְִֵֶֶֶֶַַַַֹה�ה�",
ידי� אצ�ע�ת רא�י �מחיה: מט�אי� �אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברי�
ורא�י העטרה, ורא� החט�, ורא� אזני�, ורא�י ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלי�,
והיבלת אי�, �ל ה��י� רא�י אבל א�ה; �ל [�ה��י� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

וה�ל��לי�יבלת] בעור], �מחיה.[גידול מט�אי� � ְְְְְְִִִִַַָ

.Ëי��ב מק�מ� �היה א��, אברי� רא�י שטוח]וכל �] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
�ר�ת �רב עג�י� הי� א� אבל �נגעי�; מט�אי� � ְְִִַֹ�ְְְְֲֲִִִִִִַָָָ�גריס

טבע] �רא�[� �גריס �הרת �יצד? טה�רי�. אד�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�ני
טה�ר, � ואיל� איל� ��פעת אצ�ע�, �רא� א� ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹחטמ�,

�אחד. ��� ��ראה� עד ה�ה�", "וראה� ְֶָ�ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

�
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ראשו� יו�
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� הרמ"ה מ�חה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� �ל�מר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ממ�ר,
על למד� �כבר וה��ני�, ה��כרי� �י� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוה�מ�ר

"וכיֿ�מ�ר�(oipw)אפ� יתע�ה: מ�הֿ�אמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וג�'" לעמית� ci)ממ�ר ,dk `xwie)�אמר ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnל�מר� ליד, מ�ד ה�קנה "�בר :ְְְִִֶַַָָָָ
מע�ת ��רה ��בר נת�רר, �כבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָה��יכה".
��נת א�א ���לטלי� ה��יכה ואי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָק�נ�ת,
אמר� �בפר�� וההג�הה. ה�סירה וכ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמי�:

(.hv my)�נ�� �� ���קחי� מ�יכה ���נ� �דר� :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
���מרי� dlihnמ�יכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrה�� ל�, נת�אר ה�ה .ְְִִֵֵֶֶָ
�מ� ��נה, � �ממ�ר �מ�ח מ�יכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�התנ�
��ה� ה�רכי� �אר אבל �מק�מ�: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�אר
� וחזקה �טר �ל�מר וז�לת�. ה�רקע�ת ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנ�ת
זה, �י� מ��טי נת�אר� �כבר ל�ס�קי�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכ��
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�ל�מר:
�פרק ד' �פרק מ����י� א' �פרק וס�ג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ�כלֿס�ג

מ �פרק(aa`)ח' ה' �פרק ד' �פרק ג' �פרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' �פרק �תרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

שני, שלישייו� יו�

רביעי, חמישייו� יו�

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרל"ו ח�בלה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"וכיֿיריב יתע�ה: אמר� וה�א אנ�י��חבר�, � ְְְְְֲִִִֵֶַַָ�ֲִָ

אתֿרעה�" gi)וה�הֿאי� ,`k zeny)�ה וא�� . ְְִִֵֵֵֵֶָ
�יני ה��לל �ת�ב וי� קנס�ת. �יני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קראי�:
�� ע�ה "�א�ר יתע�ה: אמר� וה�א ,��� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�ְָקנס�ת

ל�" hi)יע�ה ,ck `xwie)�קחי��� �זה ה��נה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מ�מ�נ� wifdy dn)א�� �מ� �ה�יק, מה �די ְְִִִֵֶֶַָָ

��בי� א�� הרי � �לבד ���� אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ���לה:
א�� קנס�ת ��יני ודע ה�ע�ר. א�ת� �די ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמ�מ�נ�
�המה ה�יקה א� וכ� �אד�. אד� נזקי ����ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָ
�לֿה�יני� הרי � אתֿה�המה א� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאד�
�י� �ית א�א יפס�ק ולא �ה� יד�� לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהא�ה

�אר� Ðה�מ�כי� cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnפרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ק�א.(aa`)ח' ִַָ

שישי, קודשיו� שבת

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרמ"ה מ�חה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
ה��ח מתק�� ��ה� ה�רכי� �ל�מר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ממ�ר,
על למד� �כבר וה��ני�, ה��כרי� �י� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוה�מ�ר

"וכיֿ�מ�ר�(oipw)אפ� יתע�ה: מ�הֿ�אמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וג�'" לעמית� ci)ממ�ר ,dk `xwie)�אמר ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnל�מר� ליד, מ�ד ה�קנה "�בר :ְְְִִֶַַָָָָ
מע�ת ��רה ��בר נת�רר, �כבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָה��יכה".
��נת א�א ���לטלי� ה��יכה ואי� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָק�נ�ת,
אמר� �בפר�� וההג�הה. ה�סירה וכ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמי�:

(.hv my)�נ�� �� ���קחי� מ�יכה ���נ� �דר� :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
���מרי� dlihnמ�יכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrה�� ל�, נת�אר ה�ה .ְְִִֵֵֶֶָ
�מ� ��נה, � �ממ�ר �מ�ח מ�יכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�התנ�

�מק� ��ה���ת�אר ה�רכי� �אר אבל מ�: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
� 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' ְִֶֶַָ

ראשו�, ניס�)יו� (ט"ו�ט"ז שני יו�
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אייר ז' יו� היו�

•

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":

ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,

א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,
"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור

דברי� ייכנסו שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� ייפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיוו� וכיוצאֿבזה. לכלו�

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

ס"ח1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, (סכ"ג�כד).אמור
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בלבד? ה"שער"

ס"ח1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, (סכ"ג�כד).אמור

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep

meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר ז' יו� היו�

•

d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.Èבימי ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרס� המנהג דבר על ח) (סעי� לעיל הוזכר
דמסכת ה"סיו�" לכ�, בהתא� אשר ליו�, ד� ליו� ד� � הקבועי�) השיעורי� על (נוס� סוטה מסכת הספירה

השבועות. חג בערב � הוא סוטה
"כחוט דקי� בענייני� לדייק שרגילי� למרות וזאת, לב. שמי� שאי� זה בעניי� "קלא�ֿקשיא" � ָובהקד�

השערה":

ליו�. ד� ליו� ד� העומר. דספירת הימי� למ"ט בהתא� � דפי� מ"ט ישנ� סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
בד� � המסכתות) (כבכל המסכת התחלת שכ�, בלבד, דפי� מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו ,a'אמנ�,

א� � העומר לספירת בנוגע כ� שאי� מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יו� ישנו ובמילא,
"שבע זה אי� הספירה, ימי ממ"ט אחד יו� ח"ו "!zeninzשבתות1יחסר

הספירה. ימי מ"ט כנגד המכווני� הדפי� דמ"ט המני� את משלי� סוטה דמסכת ש"ד�ֿהשער" � לומר ויש

בזה: והביאור

דברי� ייכנסו שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת � כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "ד�ֿהשער"
וכיוצאֿבזה, "תהילי�" "סידור", של ש"ד�ֿהשער" שבפשוטי�, פשוט ג� ומבי� שיודע וכפי רצויי�. בלתי
עליה� ייפול שלא וכ� ייקרעו, שלא � ופשיטא יתקמטו, שלא הדפי� שאר על שומר � סוטה מסכת דיד�, ובנדו�

סוטה. מסכת � ובנדו�ֿדיד� הספר, ל"פני�" שייכות לו יש שכ�, ומכיוו� וכיוצאֿבזה. לכלו�

הקדמה רק (ולא הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשו� יו� שכ�, עדיי�, מספיק אינו זה ביאור אמנ�,
בו שיש אלא עוד, ולא dxiziוכיוצאֿבזה), dlrn�באי אינ� הספירה ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

את ילמדו זה שביו� ייתכ� כיצד וא�ֿכ�, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשו�, יו� של מכוחו אלא
בלבד? ה"שער"

ס"ח1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, (סכ"ג�כד).אמור

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:



פח

לגבי עילוי בו יש � אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"ד� לומר, יש ולכ�,
המסכת: כל

ספר למכירת בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל ש� � המסכת ש� ג� נדפס ב"ד�ֿהשער"
את ב"שטר" כותבי� שכאשר "שטר", עלֿידי xtqd(מסכת) myלרשותו המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

הקודש", בלשו� לו יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיי�", ב"שמות אפילו � זה וכל הלוקח. של
טוב ש� הבעל כתורת זה.2אשר, בש� הנקרא הדבר את ומקיי� מחייה מהווה ,

השל"ה מדברי שו�3ולהעיר מבי� ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, האר� ע� שהוא מי "א� :
. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא zezkqndדבר, lk zenyeתועיל השמות וקריאת . .

כול�". ולמד עיי� כאילו נחשב להיות

בגמרא נזכר ששמ� מהמסכתות להיותו � "סוטה" דמסכת לש� בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"ד�ֿהשער" מכיוו�lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

והקרבת הבאת מכוח באי� הספירה ימי שכל � דספירתֿהעומר א' ליו� "ד�ֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביו� העומר

הענייני� אלא לו אי� והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דר� על לומר כאשר ג� הרי � ליו� ד� ליו� ד� בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דר� על זה, פרטי לד� שאזהשייכי� העומר דספירת א' ביו� כ� שאי� מה יו�:

ולומד ישdnyקורא � ליו�) ד� ליו� ד� ללמוד מתחיל שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"ד�ֿהשער" המסכת של
" של באופ� אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את ה"llkלו נמשכי� ומזה ,"mihxt�ד ליו� ד� � "

א'. ביו� העומר הבאת מכוח הבאי� הספירה ימי שאר ובדוגמת דר� על ליו�,

בתחילת�" סופ� ד"נעו� העניי� את לבאר יש זה פי את5ועל שסיי� לאחרי שב"סופ�", מכיוו� דלכאורה, �
סופ� ש"נעו� בכ� העילוי מהו כ�, א� כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי ממש,ozligzaכל "תחילת�" ,"

iptlוהביאור ממש)?! בהתחלה אוחז אינו שוב � התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשו� הד� את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופ� העניי� כל ישנו ב"ד�ֿהשער", שב"תחילת�", � האמור פי על �

.‡È�שלמדי ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי � המסכת ".dheqשל

עניי� זה שג� מכיוו� מקו�, מכל בלבד, (מסכת) ש� אלא זה שאי� א� הואdxezaובהקדמה: ששיי� ועד ,
dlek dxezl�"הרמב כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מע� התורה שאי� "האומר :zg` daizמשה אמר א� ,

כופר זה הרי עצמו, מפי והואdxezaאמרו בפירושה הכופר וכ� dt(כולה), lray dxezזה בעניי� שג� מוב�, ."

כדלקמ�. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש

בזה: והעניי�

" מלשו� � הוא ד"סוטה" ז"לzehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק7", כי8על אד�dhyz"איש "אי� אשתו",
רוח בו נכנס כ� א� אלא עבירה ".zehyעובר

ייתכ� כיצד אבל הבחירה, עניי� מצד היא אפשרית � שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצ� בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של ש� יהיה ("סוטה") כזה שעניי�

נאמר הרי מקו�, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה נשאלת9וא� כ�, וא� פני", על אחרי� אלהי� ל� יהי' "לא

פ"א.2) שעהיוה"א

בהג"ה.3) ואיל� סע"א יג,

בתחילתה.4) סוטה

מ"ז.5) פ"א יצירה ספר

ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'

פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה

יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנ� ג. כ, יתרו

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עניי� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עניי� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור

יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע
צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח

אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� �12,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת,

"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�
כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13הייתה וכמסופר ,14

תראה ראה "א� לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אל� � לאו וא� מוטב, � ראה א� הקב"ה, לפני חנה אמרה . .

זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורת� עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר � עלי' צור� דירידה העניי� מודגש הסוטה בהשקאת שג� השלו�16[ולהעיר, "גדול
[ש� המפורש"ied'שהש� "ש� נמחקי�, שאי� השמות כל מבי� נעלה היותר ש� אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלו�, דעניי� העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בי� שלו� להטיל בשביל המי� על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בי� "שלו� שיהי' ובלבד בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המי�", על שמי

.·È:�העניי ביאור
סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אל� חנה אמרה כיצד מוב�: אינו לכאורה,

נסתרה א� אלא אינו הסוטה השקאת הרי � הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אי� הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(ג� הקינוי על תעבור שחנה ייתכ� כיצד כ�, וא� ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעי� כאשר � אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדר� שבדר�, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופ� בנוגע

ד"יראה בעניי� מישראל רבי� שזיכה כלומר, עולי�", כול� שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדו� פני אל זכור� "כדר�21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כ� ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר � וחומר וקל שכ� וכל בלבד,

זה הרי � זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeוא� jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקי� ש"אי� כו'23", ונתחזק "דחק כ� א� )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי � לפועל בנוגע כ�,`dxnאמנ�, פי על א� אבל כו'", ואסתתר אל� . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה

בזה: והביאור

ש�.10) תניא ראה

ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה

יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א

כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה

ב.14) לא, ברכות

יא.15) א, ש"א

וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופ�. חנוכה הל' רמב"�

ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"�

בסופה.18) גיטי�

ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטי�

בתחלתה.22) חגיגה

רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"� במשנה. � ב פה, יומא

פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:

משיחת ערב חג השבועות תשמ"ה
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משיחת ערב חג השבועות תשמ"ה

על לעבירה להביא שעלול שטות" "רוח של עניי� יהי' � פני" "על � הקב"ה של שבתורתו ייתכ� אי� השאלה:
אחרי�" ד"אלהי� עניי� שזהו ית', ?!10רצונו

בזה: והביאור

יותר גדול לעילוי האד� יבוא זה ידי שעל כדי � היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צור� דירידה הכלל ידוע
צדיק לגבי הבעלֿתשובה מעלת דר� על הירידה, קוד� שהיה "11מכמו בלשו� הדיוק ג� וזהו ,ea qpkp"שטות רוח

אד�" בני על עלילה ד"נורא באופ� אחר, ממקו� בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שיי� הדבר אי� שבעצ� �12,

הירידה. לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת,

"א� זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל � היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכ�
כו'" זכרי� יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה א� . . נפקדת עקרה בגמרא13הייתה וכמסופר ,14

תראה ראה "א� לחנה: בפני15בנוגע ואסתתר אל� � לאו וא� מוטב, � ראה א� הקב"ה, לפני חנה אמרה . .

זרע". ונזרעה ונקתה שנאמר פלסתר, תורת� עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה

ז"ל רבותינו כמאמר � עלי' צור� דירידה העניי� מודגש הסוטה בהשקאת שג� השלו�16[ולהעיר, "גדול
[ש� המפורש"ied'שהש� "ש� נמחקי�, שאי� השמות כל מבי� נעלה היותר ש� אמר17, בקדושה, שנכתב [

אשר השלו�, דעניי� העילוי גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בי� שלו� להטיל בשביל המי� על ימחה הקב"ה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו ש"ימחה18לא מותר זה עילוי שבשביל אומר שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

לאשתו"]. איש בי� "שלו� שיהי' ובלבד בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המי�", על שמי

.·È:�העניי ביאור
סוטה מי לי משקו דמסתתרנא וכיוו� בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אל� חנה אמרה כיצד מוב�: אינו לכאורה,

נסתרה א� אלא אינו הסוטה השקאת הרי � הסתירהixg`lכו'" אזי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, `dxeqקינוי

איסור בה אי� הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה דאלקנה19(ג� הקינוי על תעבור שחנה ייתכ� כיצד כ�, וא� ,(
בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר,

של מעלתו גודל אודות יודעי� כאשר � אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש כמסופר שהי'20אלקנה. ו"בדר� שבדר�, העיר אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופ� בנוגע

ד"יראה בעניי� מישראל רבי� שזיכה כלומר, עולי�", כול� שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה
ה'" האדו� פני אל זכור� "כדר�21כל אלקנה22, של דבריו מצד כאמור, זה, וכל לראות"! בא כ� ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר � וחומר וקל שכ� וכל בלבד,

זה הרי � זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeוא� jxcÎlrהאומר" ממש) לא `hg`(אבל

aey`e"תשובה לעשות בידו מספיקי� ש"אי� כו'23", ונתחזק "דחק כ� א� )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי � לפועל בנוגע כ�,`dxnאמנ�, פי על א� אבל כו'", ואסתתר אל� . .

איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה

בזה: והביאור

ש�.10) תניא ראה

ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות ראה

יג,12) תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלי�

ואיל�. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואיל�. א

כח.13) ש�, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה

ב.14) לא, ברכות

יא.15) א, ש"א

וש"נ.16) א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופ�. חנוכה הל' רמב"�

ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"�

בסופה.18) גיטי�

ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61

עז.20) רמז ש"א יל"ש

יז.21) כג, משפטי�

בתחלתה.22) חגיגה

רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"� במשנה. � ב פה, יומא

פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה

יום ב - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר:
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mixe`ia

íãàì øåñàבעה"ב אצל מושכר פועל שהוא מי –

לנסוע דרשאי אפשר מסחר, לעניני בכפרי� לנסוע ועבודתו
פרסאות מג' יותר בע"ש .1ג�

úåàñøô 'â(מייל 7.16) ק"מ 11.52 –2.

íåéä úìéçúî�היו מתחלת עבר וא� השחר, מעלות –

עבר וא� פרסאות, ב' רק ליל� רשאי – פרסה הילו� שיעור
כלו� ליל� אסור פרסאות ג' .3שיעור

äãéö åîò ùé íàעמו שיש היינו הכוונה לומר אפשר –

מה� להכי� שיכול מבושלי� בלתי וירקות דגי� או בשר
במקו� שא� רבינו כתב ובתחלה בשול, ע"י שבת צרכי
אפי' שיל� מוטב – כלל שבת צרכי להכי� יוכל לא המצאו
ומוכני� מבושלי� מאכלי� עמו יש א� וכ� פרסאות, כמה
וכא� סכנה, במקו� אינו אפילו – שרוצה כמה ליל� יכול
בהכנת� להתעסק שצרי� מאכלי� עמו יש שא� מוסי�
זמ� די לו יהיה שלא יתכ� – פרסאות מג' יותר יל� וא�

סכנה במקו� כשנמצא רק לו התירו .4להכינ�,

íùî êìéì åì øúåîאלא מש�, ליל� חייב אינו אבל –

איסור את דוחה ולכ� שבת, עונג מצד "מצוה", שהוא
שבת עונג מצות מצד הוא שא� פרסאות ג' .5הליכת

ïåø÷á êìåäתחבורה אמצעי וכל במכונית הדי� והוא –
הנסיעה זמ� בתו� לכלול יש ודומיה� שבמטוסי� אלא אחר,
ההמתנה זמ� וכ� הטיסה, קוד� להגיע שיש הזמ� את ג�
להתקלקל, עשויה שמכונית בחשבו� לקחת יש כ� וכו'.
או הדר�, על לשבות מקומות שישנ� בדרכי� רק ולנסוע

חילופיי� תחבורה אמצעי למצוא אפשרות .6שישנה

íå÷î ìëî'הלכות 'קיצור בספר הכניס7– שרבינו העירו
שהמג� כיו� בזה, שיש הספק מצד בחצאי�עיגול, זה איסור
למקו� שיבוא ובלבד בקרו�, כשנוסע הקיל אברה�

גדול. היו� בעוד שביתתו
íéùîåç 'ãå úåòù 'ãושמונה וארבעי� שעות ארבע –

.8דקות

úéðåðéá úåòùî�לעשרי והלילה היו� כל את שמחלקי� –

או מהלילה ארו� יותר היו� א� חילוק ללא שעות, וארבע
להיפ�.

zexewn

המנחה1) מ� בע"ש מלאכה עשיית איסור לעני� שמצינו כמו
החמה, לשקיעת סמו� עד רשאי בעה"ב אצל דפועל ולמעלה

סק"ג). השלח� (בדי וצ"ע. מג"פ יותר הליכה לעני� וה"ה
זה.2) מהל� זמ� שיעור ג' סעי� וראה
מגדי�.3) מהפרי סק"א השלח� בדי
ד.4) ס"ק ס"ט סי' השלח� בדי
מצוה5) אי� בטוח, שאינו במקו� נמצא עצמה בשבת א� אבל

תחומי� איסור את דוחה – גמור חיוב שאינה שבת עונג של זו
ובשוה"ג. 15 הערה 64 ע' חי"א לקו"ש דרבנ�, אפילו

ה.6) ס"ק סט סי' השלח� בדי ראה
(7.3 הערה זה סימ�
בהערה8) שהובא ס"י תנט בסי' (והמג"א) רבינו דעת ע"פ

שעות שלוש הוא פוסקי� ועוד המחבר שו"ע דעת אבל הבאה,
דקות. ושש ושלושי�

דקות,9) כ"ד שהוא מיל מהל� שיעור יבואר ש� י: סעי�
וכ� ש�, שהובאה הא' כדיעה להחמיר יש מרובה הפסד וכשאי�
בסי' זה שיעור הובא עוד שבת', הכנסת 'סדר בסידור מבואר

ס"ה. שלא וסי' ס"ג, קפד

א�ג סעיפי� שבת לערב השייכי� דיני� רמט. סימ� ב' חלק

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניי� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עניי� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
הענייני�daeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיוו� � הדבר וטע� תשובתו", מקבלי� כו' ונתחזק "דחק כאשר שכ�, ,

חטא. של עניי� כא� הי' לא

יותר: בעומק � בזה להוסי� ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג� הנה � כו' הטהרה היפ� של עניי� שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל � היא בזה הכוונה תכלית כ�), אינו האד� ורגש שבמחשבת (א�
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה

.ÁÈ'גו ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות
ובבנותינו" מרשית29בבנינו בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,

שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה

ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

•

(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'

סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא

יב.30) יא, עקב

יב.31) ד, קהלת ראה

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניי� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עניי� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
הענייני�daeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיוו� � הדבר וטע� תשובתו", מקבלי� כו' ונתחזק "דחק כאשר שכ�, ,

חטא. של עניי� כא� הי' לא

יותר: בעומק � בזה להוסי� ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג� הנה � כו' הטהרה היפ� של עניי� שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל � היא בזה הכוונה תכלית כ�), אינו האד� ורגש שבמחשבת (א�
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה

.ÁÈ'גו ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות
ובבנותינו" מרשית29בבנינו בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,

שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה

ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

•

(25426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78 הע'

סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

(27.14 הע' 236 ע' ח"ח ואיל�. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע' חי"ח

(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא

יב.30) יא, עקב

יב.31) ד, קהלת ראה
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mixe`ia

íãàì øåñàבעה"ב אצל מושכר פועל שהוא מי –

לנסוע דרשאי אפשר מסחר, לעניני בכפרי� לנסוע ועבודתו
פרסאות מג' יותר בע"ש .1ג�

úåàñøô 'â(מייל 7.16) ק"מ 11.52 –2.

íåéä úìéçúî�היו מתחלת עבר וא� השחר, מעלות –

עבר וא� פרסאות, ב' רק ליל� רשאי – פרסה הילו� שיעור
כלו� ליל� אסור פרסאות ג' .3שיעור

äãéö åîò ùé íàעמו שיש היינו הכוונה לומר אפשר –

מה� להכי� שיכול מבושלי� בלתי וירקות דגי� או בשר
במקו� שא� רבינו כתב ובתחלה בשול, ע"י שבת צרכי
אפי' שיל� מוטב – כלל שבת צרכי להכי� יוכל לא המצאו
ומוכני� מבושלי� מאכלי� עמו יש א� וכ� פרסאות, כמה
וכא� סכנה, במקו� אינו אפילו – שרוצה כמה ליל� יכול
בהכנת� להתעסק שצרי� מאכלי� עמו יש שא� מוסי�
זמ� די לו יהיה שלא יתכ� – פרסאות מג' יותר יל� וא�

סכנה במקו� כשנמצא רק לו התירו .4להכינ�,

íùî êìéì åì øúåîאלא מש�, ליל� חייב אינו אבל –

איסור את דוחה ולכ� שבת, עונג מצד "מצוה", שהוא
שבת עונג מצות מצד הוא שא� פרסאות ג' .5הליכת

ïåø÷á êìåäתחבורה אמצעי וכל במכונית הדי� והוא –
הנסיעה זמ� בתו� לכלול יש ודומיה� שבמטוסי� אלא אחר,
ההמתנה זמ� וכ� הטיסה, קוד� להגיע שיש הזמ� את ג�
להתקלקל, עשויה שמכונית בחשבו� לקחת יש כ� וכו'.
או הדר�, על לשבות מקומות שישנ� בדרכי� רק ולנסוע

חילופיי� תחבורה אמצעי למצוא אפשרות .6שישנה

íå÷î ìëî'הלכות 'קיצור בספר הכניס7– שרבינו העירו
שהמג� כיו� בזה, שיש הספק מצד בחצאי�עיגול, זה איסור
למקו� שיבוא ובלבד בקרו�, כשנוסע הקיל אברה�

גדול. היו� בעוד שביתתו
íéùîåç 'ãå úåòù 'ãושמונה וארבעי� שעות ארבע –

.8דקות

úéðåðéá úåòùî�לעשרי והלילה היו� כל את שמחלקי� –

או מהלילה ארו� יותר היו� א� חילוק ללא שעות, וארבע
להיפ�.

zexewn

המנחה1) מ� בע"ש מלאכה עשיית איסור לעני� שמצינו כמו
החמה, לשקיעת סמו� עד רשאי בעה"ב אצל דפועל ולמעלה

סק"ג). השלח� (בדי וצ"ע. מג"פ יותר הליכה לעני� וה"ה
זה.2) מהל� זמ� שיעור ג' סעי� וראה
מגדי�.3) מהפרי סק"א השלח� בדי
ד.4) ס"ק ס"ט סי' השלח� בדי
מצוה5) אי� בטוח, שאינו במקו� נמצא עצמה בשבת א� אבל

תחומי� איסור את דוחה – גמור חיוב שאינה שבת עונג של זו
ובשוה"ג. 15 הערה 64 ע' חי"א לקו"ש דרבנ�, אפילו

ה.6) ס"ק סט סי' השלח� בדי ראה
(7.3 הערה זה סימ�
בהערה8) שהובא ס"י תנט בסי' (והמג"א) רבינו דעת ע"פ

שעות שלוש הוא פוסקי� ועוד המחבר שו"ע דעת אבל הבאה,
דקות. ושש ושלושי�

דקות,9) כ"ד שהוא מיל מהל� שיעור יבואר ש� י: סעי�
וכ� ש�, שהובאה הא' כדיעה להחמיר יש מרובה הפסד וכשאי�
בסי' זה שיעור הובא עוד שבת', הכנסת 'סדר בסידור מבואר

ס"ה. שלא וסי' ס"ג, קפד

א�ג סעיפי� שבת לערב השייכי� דיני� רמט. סימ� ב' חלק

של שמחשבתו במקו� הרי � זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניי� יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוו�
נמצא הוא ש� כלל;25אד� חטא של עניי� זו ב"סתירה" אי� הענייני� פנימיות מצד ובמילא, ,

לזה הנה � ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה הענייני� לחיצוניות ובנוגע
הענייני�daeyzdמועילה פנימיות שמצד מכיוו� � הדבר וטע� תשובתו", מקבלי� כו' ונתחזק "דחק כאשר שכ�, ,

חטא. של עניי� כא� הי' לא

יותר: בעומק � בזה להוסי� ויש

אפילו מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר למעלהלאחרי שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג� הנה � כו' הטהרה היפ� של עניי� שהי'

הירידה כל כלומר, דתשובה, העלי' בשביל � היא בזה הכוונה תכלית כ�), אינו האד� ורגש שבמחשבת (א�
כדי אלא seqאינה lk seqyבגלגול או זה בגלגול תשובה, לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי .26אחר,

ד ש� ("סוטה") זה הרי אז ג� נמצא,dxezולכ�, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוו� �ezilkzyשל
� הוא למעלה) מצד שהוא (כמו .ilrd27'החטא

� תשובה" לעשות בידו מספיקי� "אי� שאז ואשוב", ד"אחטא באופ� הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
לעוררו היינו, ונתחזק", "דחק שיהי' � היא בזה הכוונה למעלה, שה� כפי הענייני� פנימיות מצד הרי אז, ג�

יותר נעלית .28לתשובה

.ÁÈ'גו ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכ� שזוכי� � ובפשטות
ובבנותינו" מרשית29בבנינו בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו ובאי� הע�, שלימות ,

שנה" אחרית ועד את30השנה ג� ומקבלי� השלישי, המקדש ולבית הקודש, להר � גופא וש� האר�, שלימות ,

המשולש" "חוט המשולשת, שלימות � כול� ובצירו� התורה, שלימות תליתאי", "אוריא� � ,31התורה

ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכ� � זה וכל

•
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מח�רת היא �י לכ�ח�ה, �וה ��� מלמעלה ��הא צרי� � ֶֶ�ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָס
��הא וצרי� �ס�פ�. וי"ו ע� �ב�קה �פ�פה �"� א�ת��ת: ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָמ��י
ח�� ע�בר לכ�ח�ה יהא למעלה וג�� זו��תיה. ��ל�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ֲעג�ה
ה�ב�קה וי"ו �ל ��� �ע�ר �ה�א ק�למ�ס, �עבי ְְְֳִִִִֶֶַַָָָָלסתימה

ְָ�ס�פ�.

מ�ע� למעלה, מעט ��ניה י�"ד �עי� הרא��� רא� יהיה � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹע
���כל �די �עמידה, יהיה וג�פ� ט. �א�ת למעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ת�אר
מ�ע� ,�� ע�מד זי"� �מ� ה�א ה�ני ורא� אצל�. א�ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלהסמי�

.�� למעלה ְְְִֵֶַָָָ��ת�אר

העיי"נ� �ל ק�י� �ני יהיה ז"ל האר"י ק�לת �י על ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאבל
י�ר�ת. ו"וי� ���י ְְְִִִִֵֶַָָ���פ�י�

זו��ת ל� לע��ת מהחסיד ק�לה � �פ�פה למעלהפ לכ�ח�ה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
�מ� מ�ח��, עג�ה �היה למ�ה אבל �מ�ח��. מ�פני� ימי� ְִַָ�ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָ�צד
מ�פני� אבל לכ�ח�ה. למ�ה עג��ת להי�ת ��רי� ה�פ�פ�ת ְְְְֲִִִִַַָָָ�ְְֲִִֶַָָ�ל
�� �י �י"ת, צ�רת ��פני� ��ב� ��הא �די זו��ת, ל� �הא ��ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהחסיד. ִֵֶַָָָק�לה

לכ�ח�ה, ימי� �צד למעלה עג�ה להי�ת צריכה � ���טה �ְְְֲִִָָ�ְְְְְִִַַַָָָָ
מר�עת לע��ת� החסיד ק�לת אבל למ�ה. היא �ה�פ�פה ַַ�ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ�מ�

אר�ה להי�ת �צריכה למעלה. היא �ה�פ�פה �מ� ָ�ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלמעלה,
א� �פ�פה �"א להע��ת רא�יה ��היה ��ע�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלכ�ח�ה

ְְִֶָ�כ�פ�ה.

מ�ע� מעלה, �ל�י קצת �פ�� יהא הרא��� רא�� � �פ�פה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹצ
�� למ�ה ולא צ�ארה, �אמצע יד�יק וירכ� למעלה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��ת�אר
למעלה. ��ת�אר מ�ע� זי"�, �מ� ה�ני ורא�� לעי"�. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�דמה
מ��� �מ��ב� רא��. אצל א�ת להסמי� �די אר�, קצת ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹוצ�אר�
וי�"ד �פ�פה נ�"� �מ� היא ��פ� �אר �י היטב, �מאל ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹלצד
�כל �מ� לכ�ח�ה, ימי� �צד למ�ה עג�ה ותהיה ְְְְְְִִַַַָָָָָ�ְְֲִֶֶָָעליה.

ְַה�פ�פ�ת.

ימי� רא� יהא ��תפ�י� ה�ד"י �ל ז"ל האר"י ק�לת �י ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועל
�פ�פה. נ�"� ��מאל� הפ�כה י�"ד ְְְֲָָָֹ�מ�

למ�ה �רד ורגל� �פ�פה. �ל �מ� רא�� �הא � ���טה �ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָֹ
�פ�פה. לע��ת� רא�י ��הא �כדי לכ�ח�ה, הרא�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ���ק

וירכ� לכ�ח�ה. �מאל �צד ��� על קט� �ג להי�ת צרי� � ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹק
וי� ה�ל�יה. �מאל רגל לצד היטב עק�ה להי�ת צריכה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְְֲִִִַָָהימנית

ימי�. לצד קצת �אלכס�� ה�ל�יה �מאל רגל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹלמ��

ס�ק אותיות ב, סעי� כתיבת� דקדוק די� לו, סימ� א' חלק

•
dxez ihewl

הפרק: אתתוכ� ד"ושמרת� הפנימית המשמעות

להחמי�" אבותינו של בצקת הספיק ומהש"לא המצות"

åæ äöî úðéçá äðäåחצות קוד� äëéøöשאכלו ,
) úåöîä úà íúøîùå ù"îë øåîéùהמצות על דקאי

בערב) לאכול íéðåöéçäשנצטוו ïî øåîùì åðééäã ,
úåñâä àåäù õåîéç úðéçáì àåáì àìù

.úåàùðúääå
שהאד�כ מה תתאה", ש"יראה לעיל נתבאר בר

רצונו", מפני רצונ� "בטל בבחינת עצמו את מכניע
האד�. של ה"ישות" רגש את לגמרי שוללת אינה
שוב יפול שלא "שמירה" האד� צרי� עדיי� ולפיכ�

והתנשאות. בגסות

úåøù÷úäå äàúú äàøé úðéçáá äúåéäì åðééäå
ïë ìò ,úòãå íòèä ïî äèîì ,ãáìá äðåîàä

.øåîéù äëéøö
� "קטנות" שבבחינת האמונה בעני� הוא כ� וכמו
� שכלית הכרה בלי באביו תינוק כהתקשרות שהיא
מקו�, מכל הנפש, מעומק הוא האמונה ששרש דאע"פ
הכרה בלי פשוטה באמונה ביטוי לידי שבא מאחר
כי "שימור", צריכה באלקות, שכלית וידיעה פנימית

ממדריגתו. ליפול יוכל בקל

úðéçáá ïééãò åúåéäì ,å"éå øñç úöî '÷ð ïë ìòå
úåðè÷�עדיי חסר .שהוא

äöî åîë ,àúåöî ïåùìî àåä å"éå øñç úöî íâ
,úåñâäå ùéä ìåèéá úåéäì àåä äáéøîäù ,äáéøîå

êøã ìòרז"ל ìòמאמר è"öé íãà æéâøé íìåòì
.'åë ø"äöé

האד� ישות קיימת עדיי� זו שבמדריגה מאחר
ולריב להלח� האד� צרי� הבהמית, והנפש הגו� מצד
לעול� רז"ל אמרו זה ועל הבהמית. ונפשו גופו ע�
לעשות צרי� שהאד� הרע, יצר על טוב יצר אד� ירגיז

הרע. יצרו ע� "מריבה"

.úåöç íãå÷ äúéä ïë ìòå
במצב עומדי� שעדיי� לפי הוא זו בעבודה הצור�
בחצות כו' המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה שלפני

לילה.

,à÷åã úåöç øçà àåä 'áä äöîä ïéðò ë"àùî
,çñôä ïáø÷ øçàהיינו'åë íäéìò äìâðù øçà

פסח מקרב� תוצאה .שהיא

ïéðò àåäù ,"'ä çñôå" ù"î àåä çñôä ïéðò äðäã
,úåìùìúùää øãñë àìù äëùîäå âåìéãכמו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בסדר שלא למקו� ממקו� עובר שהאד� גשמי דילוג
àåäùוהדרגה, ,äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ù"îëå

äìòî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá
æà äìâúîå øéàî äéäù ,úåîìåòä úåìùìúùäî

.úé÷ìàä íùôðá
ובעצמו, בכבודו הקב"ה ע"י היתה מצרי� גאולת
מכל שלמעלה ממש, ב"ה סו� אי� אור גילוי ע"י רק כי

ישראל בבני נמש� ההשתלשלות", שב"סדר העולמות
מכל "יציאה" הפועל יתבר�, אליו מוחלט ביטול

וגבולי�. מיצרי�

אי� אור התגלות על המורה ה'", "ופסח עני� וזהו
אלקי דאור השתלשלות", מ"סדר שלמעלה ב"ה סו�

והדרגה, בסדר מתגלה השתלשלות בסדר הנמש�
מתגלה ובעצמו בכבודו ב"ה סו� אי� אור משא"כ

"דילוג". בבחינת אלא והדרגה, בסדר שלא

,ùåøéô ,íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù ãò åäæå
úåëìî úåðéçá 'ã ïä íéëìîä éëìî�לשו ("מלכי"

הרי רבי�, לשו� ו'מלכי�" שני�, רבי� ומיעוט רבי�
ארבע) הכל ס� שני�, úåîìåòעוד òáøàá øéàîù ,

�.'éùò ,äøéöé ,äàéøá úåìéöà
המלכי� מלכי מל� עליה� "נגלה פירוש וזהו
שלמטה המלכי� ה� המלכי� ד"כפשוטו הקב"ה",

העליוני� השרי� ה� המלכי� ומלכי הזה, בעול�
"מלכי ג� חסידות, ע"פ אבל מרו�", שבצבא

כפי שזהו אלא יתבר�, מלכותו על קאי המלכי�"
(שבסדר העולמות בד' גילוי לידי באה שמלכותו

עשי'. יצירה בריאה אצילות ההשתלשלות),

óåñ ïéàã úåëìî úðéçá àåä "íéëìîä éëìî êìî"å
úåìéöà úåîìåò 'ã úåìùìúùäî äìòî äìòîìù

.'éùò äøéöé äàéøá
" מלכותומל�משא"כ עצ� הוא המלכי�" מלכי

האריז"ל בכתבי (ונק' בעצמותו שהוא כפי הקב"ה, של

סו�"). דאי� "מלכות

ù"îëå ,"íìàâå" à÷åã äæ éåìéâä úðéçá éãé ìòù
.êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå

ìåãâ àøåîáå äæ éåìéâ àø÷ð ïëìå[זכר .[בלשו�

äàúú äàøé úðéçá åäæ ,àá÷åð ïåùì äàøé éë
äøéöé äàéøá úåìéöàã úåëìî úðéçáî êùîðä

.åëøò éôì íìåò ìëá ,'éùò

ההבד נקבה)זהו (ל' "יראה" הלשונות שתי בי� ל

ומקבל, משפיע ה� ונקבה זכר כי זכר). (ל' ו'מורא"

ולפיכ�: � כידוע

מחמת ישראל ובבני בעולמות הנפעלת היראה

(היינו ערכו לפי ועול� עול� בכל יתבר� מלכותו גילוי

והיא נקבה), (ל' "יראה" נקראת המקבל) מדריגת כפי

על מקבל שהאד� היראה שהיא תתאה", "יראה בחינת

בעולמות וכ� (כנ"ל), יתבר� מלכותו עול עצמו

מבטלי� שה� אלא "מציאות" בבחינת שה� עליוני�,

שמי�. מלכות עול לקבל עצמ� את

äàìéò äàøé úðéçá åäæ øëæ ïåùì ìåãâ àøåî ïëà
êìî úðéçá éåìéâ éãé ìò êùîðå ,øëã úðéçá àåäù

.ì"ðë íéëìîä éëìî
יתבר�, מלכותו עצ� התגלות מחמת הבאה היראה

לפני העומד של יראתו (כמשל המלכי�" מלכי "מל�

זכר לשו� "מורא", נקראת � מלכותו) בהיכל המל�

הנולדה עילאה", "יראה והיא המשפיע), (מדריגת

עצמו. המל� גילוי מחמת באד�

.úåöç øçàù 'áä äöîä ïéðò åäæå

ãהנהêà ,ì"ðë ìåèéá äðéçá àåä äöîגופא במצה
בחינות שתי úðéçáיש àéä úåöç íãå÷ã äöî :

äðéçáá äùáìúðù åîë äðåîàå äàúú äàøé
.ì"ðë âùåîä úòãäî äèîìù

êéøåòð ãñç" ,"'åë ìàøùé øòð éë" úðéçá åäæå
"'åë éðáì éúàø÷ íéøöîîå" ,"'åëיציאת שבעת �

קטנות בחינת "נער", ישראל נקראו úàéø÷ëåמצרי� ,
.'åë àáà ÷åðéúä

úðéçá àéä úåöç øçàù åæ äöîã ìåèéáä úðéçá ìáà
äî éåìéâ úðéçá êùîðù ,äàìéò äàøéå éúéîà ìåèéá

.íùôðá æà øéàäù ,âùåîä úòãäî äìòîìù

äìòîìù óåñ ïéà øåà éåìéâä úðéçáî åðééäå
äèîì äìòîìî íäéìò æà øéàäù úåìùìúùääî

.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá
מלכי "מל� � ממש ב"ה סו� אי� אור גילוי

האד�, עבודת ידי על בא אינו � הקב"ה" המלכי�

בגדר ואינו העולמות מכל ונשא ר� ית' הוא שהרי

דלעילא" "אתערותא בדר� רק אלא נבראי�,

מלמעלה, מתנה בדר� כלומר, מלמעלה), (התעוררות

שכינה". "גילוי שזהו
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בסדר שלא למקו� ממקו� עובר שהאד� גשמי דילוג
àåäùוהדרגה, ,äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ù"îëå

äìòî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà úðéçá
æà äìâúîå øéàî äéäù ,úåîìåòä úåìùìúùäî

.úé÷ìàä íùôðá
ובעצמו, בכבודו הקב"ה ע"י היתה מצרי� גאולת
מכל שלמעלה ממש, ב"ה סו� אי� אור גילוי ע"י רק כי

ישראל בבני נמש� ההשתלשלות", שב"סדר העולמות
מכל "יציאה" הפועל יתבר�, אליו מוחלט ביטול

וגבולי�. מיצרי�

אי� אור התגלות על המורה ה'", "ופסח עני� וזהו
אלקי דאור השתלשלות", מ"סדר שלמעלה ב"ה סו�

והדרגה, בסדר מתגלה השתלשלות בסדר הנמש�
מתגלה ובעצמו בכבודו ב"ה סו� אי� אור משא"כ

"דילוג". בבחינת אלא והדרגה, בסדר שלא

,ùåøéô ,íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù ãò åäæå
úåëìî úåðéçá 'ã ïä íéëìîä éëìî�לשו ("מלכי"

הרי רבי�, לשו� ו'מלכי�" שני�, רבי� ומיעוט רבי�
ארבע) הכל ס� שני�, úåîìåòעוד òáøàá øéàîù ,

�.'éùò ,äøéöé ,äàéøá úåìéöà
המלכי� מלכי מל� עליה� "נגלה פירוש וזהו
שלמטה המלכי� ה� המלכי� ד"כפשוטו הקב"ה",

העליוני� השרי� ה� המלכי� ומלכי הזה, בעול�
"מלכי ג� חסידות, ע"פ אבל מרו�", שבצבא

כפי שזהו אלא יתבר�, מלכותו על קאי המלכי�"
(שבסדר העולמות בד' גילוי לידי באה שמלכותו

עשי'. יצירה בריאה אצילות ההשתלשלות),

óåñ ïéàã úåëìî úðéçá àåä "íéëìîä éëìî êìî"å
úåìéöà úåîìåò 'ã úåìùìúùäî äìòî äìòîìù

.'éùò äøéöé äàéøá
" מלכותומל�משא"כ עצ� הוא המלכי�" מלכי

האריז"ל בכתבי (ונק' בעצמותו שהוא כפי הקב"ה, של

סו�"). דאי� "מלכות

ù"îëå ,"íìàâå" à÷åã äæ éåìéâä úðéçá éãé ìòù
.êàìî àìå éðà íéøöî õøàá éúøáòå

ìåãâ àøåîáå äæ éåìéâ àø÷ð ïëìå[זכר .[בלשו�

äàúú äàøé úðéçá åäæ ,àá÷åð ïåùì äàøé éë
äøéöé äàéøá úåìéöàã úåëìî úðéçáî êùîðä

.åëøò éôì íìåò ìëá ,'éùò

ההבד נקבה)זהו (ל' "יראה" הלשונות שתי בי� ל

ומקבל, משפיע ה� ונקבה זכר כי זכר). (ל' ו'מורא"

ולפיכ�: � כידוע

מחמת ישראל ובבני בעולמות הנפעלת היראה

(היינו ערכו לפי ועול� עול� בכל יתבר� מלכותו גילוי

והיא נקבה), (ל' "יראה" נקראת המקבל) מדריגת כפי

על מקבל שהאד� היראה שהיא תתאה", "יראה בחינת

בעולמות וכ� (כנ"ל), יתבר� מלכותו עול עצמו

מבטלי� שה� אלא "מציאות" בבחינת שה� עליוני�,

שמי�. מלכות עול לקבל עצמ� את

äàìéò äàøé úðéçá åäæ øëæ ïåùì ìåãâ àøåî ïëà
êìî úðéçá éåìéâ éãé ìò êùîðå ,øëã úðéçá àåäù

.ì"ðë íéëìîä éëìî
יתבר�, מלכותו עצ� התגלות מחמת הבאה היראה

לפני העומד של יראתו (כמשל המלכי�" מלכי "מל�

זכר לשו� "מורא", נקראת � מלכותו) בהיכל המל�

הנולדה עילאה", "יראה והיא המשפיע), (מדריגת

עצמו. המל� גילוי מחמת באד�

.úåöç øçàù 'áä äöîä ïéðò åäæå

ãהנהêà ,ì"ðë ìåèéá äðéçá àåä äöîגופא במצה
בחינות שתי úðéçáיש àéä úåöç íãå÷ã äöî :

äðéçáá äùáìúðù åîë äðåîàå äàúú äàøé
.ì"ðë âùåîä úòãäî äèîìù

êéøåòð ãñç" ,"'åë ìàøùé øòð éë" úðéçá åäæå
"'åë éðáì éúàø÷ íéøöîîå" ,"'åëיציאת שבעת �

קטנות בחינת "נער", ישראל נקראו úàéø÷ëåמצרי� ,
.'åë àáà ÷åðéúä

úðéçá àéä úåöç øçàù åæ äöîã ìåèéáä úðéçá ìáà
äî éåìéâ úðéçá êùîðù ,äàìéò äàøéå éúéîà ìåèéá

.íùôðá æà øéàäù ,âùåîä úòãäî äìòîìù

äìòîìù óåñ ïéà øåà éåìéâä úðéçáî åðééäå
äèîì äìòîìî íäéìò æà øéàäù úåìùìúùääî

.àìéòìã àúåøòúà úðéçáá
מלכי "מל� � ממש ב"ה סו� אי� אור גילוי

האד�, עבודת ידי על בא אינו � הקב"ה" המלכי�

בגדר ואינו העולמות מכל ונשא ר� ית' הוא שהרי

דלעילא" "אתערותא בדר� רק אלא נבראי�,

מלמעלה, מתנה בדר� כלומר, מלמעלה), (התעוררות

שכינה". "גילוי שזהו
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מתנה בדר� רק בא זה שגילוי א� מקו�, [ומכל
בו וימשי� נקלט יהי' זה שגילוי אפשר אי מלמעלה,
דיראה העבודה לפני' האד� הקדי� כ� א� אלא יראה

תתאה].

.äðéëù éåìéâ åæ ìåãâ àøåîáå ïéðò åäæå
ע"י רק באה גדול) (מורא עילאה" ש"יראה ונמצא

מלמעלה. הגילוי

,ììë õåîéçî øåîéù ö"à åæ äöî úðéçá ïë ìòå
ù�חימוïéàù øçàî ,úåñâäå úåùéä úðéçá àåä

.åæ äðéçáî ììë ä÷éðéå äæéçà úðéçá íéðåöéçì

õéîçäì åðéúåáà ìù ú÷öá ÷éôñä àìù ïéðò åäæå
ïéàã ,'áä äðéçá ìò éà÷ù ,íäéìò äìâðù ãò
úðéçáã éåìéâä íöåò éðôî ììë õéîçäì åúìåëéá
ä÷éðé íù ïéàù ,íäéìò äìâðù íéëìîä éëìî êìî
.õîç '÷ðù úåàùðúääå ùéä àåäù íéðåöéçì äæéçàå

ב"לא הפנימי אי�הספיקהפירוש להחמי�" כו'
חוסר אפשראלאזמ�משמעו הי' (היינושלא להחמי�

מלכי דמל� הגילוי עוצ� מחמת "ישות") לידי לבוא
כו'. המלכי�

,õîç àì éë úåöî úåâåò 'åë ÷öáä úà åôàéå åäæå
,õåîéç éãéì àá àìù øîåì äöø'הי שלא פירוש,

חימו�, לידי לבוא åùøåâיכול éë úåéäì åðééäå
,íéøöîî�כרח בעל אות� "גירש" מלמעלה שהגילוי

לפי וגבולי�, מיצרי� ììëמכל äæéçà íåù ïéàù
àìéîî ë"àå ,'åë íäéìò äìâðù åæ äðéçáá íéøöîì

.'åë õîç àì éë äæî êùîð

ññîòøì íàåá ãò íéøöîî íúëéìäáù óà ,ïëìå
ãò óåøéöá î"î êøãä úöéô÷ íäì äéäù óà
éãëî øúåé ÷öáä ääù éàãå úåôàì ùàä åúéöäù
.ì"ðä íòèî õîç àì äæ ìë íòå ,õåîéç øåòéù

בצקת הספיק לא אי� להבי� קשה פשט ע"פ

מ"מ הדר� בקפיצת שנסעו אע"פ שהרי להחמי�,

פנימיות ע"פ אבל חימו�. שיעור מכדי יותר הי' בוודאי

והתנשאות, ישות על מורה דחמ� היטב, מיושב העניני�

בנ"י נתבטלו הקב"ה המלכי� מלכי דמל� הגילוי ומצד

(חמ לישות מקו� נתינת שו� בלי במציאות �).בביטול

ברוחניות, להחמי�" הספיק ש"לא ומזה

ג� הגשמי"נשתלשל" החמי�.בבצק שלא

àåä å"éåäù ,å"éåá àìî úåöî ïàë øîàð ïë ìòå
äàøéå ìåãâ àøåî úðéçáî íäá êùîðä ,äëùîä

.äàìéò

úôñåúá ,ïåéìò ìà àøåðäå äìôúá íéøîåàù åîëå
å"éå["הנורא" å"éå.[ולא àìá øåáâä ìåãâä ë"àùî ,

על הנופלת עילאה" "יראה על מורה "נורא"

("א�ל עליונה והתגלות מהמשכה תוצאה שהיא האד�,

נתוספה "נורא" אצל דוקא ולכ� בארוכה, כנ"ל עליו�")

וגילוי. המשכה על מורה הוי"ו כי ("והנורא"), וי"ו

øñç úöî ïééãò '÷ð äàúú äàøé úðéçá ë"àùî
ìáà ,íéðåöéçäî øåîéù äëéøö àéä ïëìå ,å"éå
ö"à å"éåá àìî úåöî '÷ðù 'áä äöî úðéçá

:øåîéù
c wxt mini zyy d"c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Â'בבחי עולה הוא בנאצלי' שבא השפע שאור לפי
דאצי' דע"ס השפע עני� ג� ע"כ כנ"ל עכ"פ רו"ש
בחי' בה� שיהי' באופ� ג"כ בא כנ"ל המל' בחי' ע"י בבי"ע
מכח שבא הנאצל שבאור רצוא מבחי' דהיינו דוקא, רו"ש
כנ"ל מטי לא שנק' המאציל דעצמו' השפע הסתלקו' בחי'
וכה"ג בשרפי' נמש� ומזה באצי', העליו� קד"ש הנק' הוא
והעדר הפלא' בחי' מצד והתכללות בתשוקה קדו"ש שאו'
שנבדל מצד למעלה והסתלקו' ביטול בחי' והוא ההשג'
שו"ב ומבחי' כנ"ל, כו' תפיס' מחשב' דלית ומרומ�

המאציל אור התפשטו' בחי' מכח שבא הנאצל שבאור
באופני' במלאכי' בא מזה כנ"ל מטי בחי' שנק' בנאצל
ירא' בבחי' והוא בהשג' מורגש בהתפעלו' כו' ברו"� שאו'

וד"ל. באריכות כנ"ל דוקא שמקרוב אלקי' ופחד
‰˙ÚÓÂ'בל נק' הנ"ל רו"ש בחי' שעני� מה להבי� יש

עול� ובכל דוקא וב"� מ"ה בש� המקובלי�
רו"ש מבחי' בו שיש ונשמ' מלא� ובכל ערכו לפי ועול�
עליוני' פרצופי' בחי' עד שבו וב"� מ"ה בחי' היינו כנ"ל

דכל רו"ש בחי' כל שבודאצי', וב"� מ"ה בחי' היינו א'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ההשג' העדר בחי' שהוא שבנברא הרצוא דבחי' והיינו כו'
מה וכמו שבו מ"ה בחי' הוא כו' ובטל נכלל ע"כ והתפיס'
ממנו עמוק האלקי' ההשג' דכאשר ידעת, מ"ה פשפשת
בחי' כמו הימנו ומופלא ונבדל כו' לאדבקא יכיל ולא
השגתו מכלי למעלה אצלו האלקי שאור עד הנ"ל קדו"ש
שלא פשפשת מ"ה כלו' מ"ה בחי' נק' אזי כו', נבדל בער�
בא וכאשר כו', תמצא אלוה החקר וכמו כו' כלו� השגת
דהיינו ברו"� בחי' כמו ממש בהשג' האלקי אור ונמש�
הלב והתפעלו' המוח בכלי שנתפשט עד כ"ע ממלא בחי'
שמבי� בינ"ה מלשו� ב"� דפי' ב"�, בחי' היינו כו' במורגש
ית' הבורא בגדולות ההתבוננ"ו' עני� והוא ומשיגו הדבר
מ"ה (אבל כנ"ל העולמות להחיו' התפשטותו בחי' שהוא

כידוע דבינה מהשג' שלמעלה דחכמ' מה בחי' הוא
והיינו יש בחי' הוא ובינה כו' אי"� בחי' הוא שהחכמה
אור בירידת מזה יוב� וא"כ כלל), דר� וב"� מ"ה עני�
עד המאציל מעצמות וב"� מ"ה שנק' דרו"ש הזאת השפע
שבעצמו' מ"ה שמבחי' עד"ז ג"כ זהו שלמטה הנבר"א
בנבראי' נמש� ומה� בנאצלי' מ"ה בחי' נמש� המאציל
בנאצלי' יורד המאציל עצמו' של ב"� ומבחי' מ"ה בחי'
מ"ה שבחי' דהיינו כו' נברא בכל ב"� בחי' נמש� ומה�
מש� הראשו� שרשו קדוש שאו' דשרפי' לאי"� ביטול
שאו' דאופני' ב"� ובחי' המאציל שבעצמו' העליו� מ"ה
דעצמות העליו� ב"� ש� בבחי' הראשו� שרשו ברו"�

וד"ל. המאציל

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

מלÔÈ�ÚÂג) לא כאילו כו' פרע ולא מל שארז"ל הפריעה
יבמות (תוס' ופרע מל ואברה� א') קל"ז (שבת
עד פרעו לא ובמדבר מאי) וד"ה ניתנה לא ד"ה ב' ע"א
בנ"י את מול כו' יהושע אל ה' אמר האר� באי שלדור
הערל בפ' כדאי' לפרוע והיינו ב') ה' (יהושע כו' שנית
דאור התגלות באופ� הנה כי והעני� ב'), ע"א (ד� ביבמות
גבוה ממקו� בא הגילוי וא� מדריגות כמה יש א"ק
הערלה בחי' ג� להסיר צרי� אזי ביותר נעלית ומדריגה
תחת העטרה של עור שהיא הפריעה עור היא הדקה
לגבי כי זה אור לגילוי מונעת היא ג� כי הגסה הערלה
בעני� הנ"ל וע"ד יחשב והעל� להסתר היא ג� זה אור

ה כשאי� אבל ע"ש לא"ק האצי' בי� ש�ההפרש בא גילוי
בחי' רק להסיר א"צ אזי כ"כ הגבוה ומדריגה ממקו�
מזקת אינה הדקה הערלה בחי' אבל בלבד הגסה הערלה
פנימית מבחי' האיר לא עדיי� במצרי� בנ"י ובהיות כ"כ
על אלא פריעה מצות על עדיי� נצטוו לא ע"כ זה דא"ק
אותה דורש ה' אשר אר� לאר� בבוא� עד בלבד המילה

הפריעה*: על ג� נצטוו בה ה' ועיני
[‰"‚‰]

וסביביו נ') (ב"ק ארז"ל ע"ד לומר נוכל זה להבינ� (*

כחוט הצדיקי� ע� מדקדק שהקב"ה מאד נשערה
צריכי� ה' סוד שלבאי היתר תאוות עני� וכמו השערה
שיטהר מי כל כי לפרישות סייג ונדרי� מה� ג� להתרחק
להתרחק צרי� עליונה קדושה עליו להשרות מחשבותיו
בהקדמה וע' המוסר ספרי בכל וכמ"ש הרע משמ� ביותר

בפרדס: לטייל שרוצה למי הרח"ו באזהרת לע"ח

‰Ê·Âשארז"ל השמיני' על למנצח הפסוק פי' יוב�
המילה על דוד שאמר השירה שזוהי מ"ג) (מנחות
שלו שירה דוד תלה מדוע קשה דלכאורה בשמיני שניתנה
ניתנה היתה אילו לו ומה דוקא בשמיני שניתנה במה
שחת� הברית על שלו השירה שעיקר מאחר בשביעי
המרח� בבית עצמו כשראה זה שאמר כידוע בבשרינו
המילה ומדריגת שמעלת שנת"ל מטע� העני� א� כו' ערו�
ד' מהשתלשלות שלמעלה עליו� האור גלוי בהיותה היא
ראשית הוא אשר כללי האור והוא אבי"ע עולמות
ונק' העולמות לכל כללי חיות להיות ית' ממנו ההמשכה
בנפש המאיר ית' עליו� ורצו� חפ� שהוא דרעוי� רעוא
מל� עני� הוא כי שמיני בחי' הנק' והוא המילה ע"י האד�
ניצוח בלשו� זו שירה ואמרו באור�, וכמשנת"ל הדר הח'
מ"ל ופי' מ"ל תמ� נצח תמ� בזהר וכדפי' למנצח כמ"ש
דז"א הגלוי במקו� המתגלי� דחסדי� אורות ע' שה� נת"ל
מל, תמ� אז דוקא נצח תמ� הנצח ע"י בא וזה המילה ע"י
דא"ק מנה"י מתחיל דאבי"ע ההשתלשלות כל כי והעני�
רישי� תלת בשער ומה� בע"ח טובא בדוכתי וכמ"ש
מהטבור הוא ע"י פרצו� שהתחלת ע"ש עתיק ובשער
מלביש שא"א שלמטה בעולמות משא"כ ולמטה דא"ק
לזרועות מלבישי� או"א וכ� לבד לנה"י ולא דע"י לז"ת
ידוע למעלה המדות עני� ביאור הנה זה וביאור כידוע:
דברי להבי� המתחיל במאמר טו) (סי' באגה"ק מ"ש ע"ד

הנ עני� ביאור בתוס' להבי� א� כו' וחידות� צחחכמי�
בחסד בחי' ג' יש כי אחזה ומבשרי החסד, ענ� הנק' שהוא
שמשכיל ודעת טע� בטוב חסד שעושה האיש עד"מ
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ההשג' העדר בחי' שהוא שבנברא הרצוא דבחי' והיינו כו'
מה וכמו שבו מ"ה בחי' הוא כו' ובטל נכלל ע"כ והתפיס'
ממנו עמוק האלקי' ההשג' דכאשר ידעת, מ"ה פשפשת
בחי' כמו הימנו ומופלא ונבדל כו' לאדבקא יכיל ולא
השגתו מכלי למעלה אצלו האלקי שאור עד הנ"ל קדו"ש
שלא פשפשת מ"ה כלו' מ"ה בחי' נק' אזי כו', נבדל בער�
בא וכאשר כו', תמצא אלוה החקר וכמו כו' כלו� השגת
דהיינו ברו"� בחי' כמו ממש בהשג' האלקי אור ונמש�
הלב והתפעלו' המוח בכלי שנתפשט עד כ"ע ממלא בחי'
שמבי� בינ"ה מלשו� ב"� דפי' ב"�, בחי' היינו כו' במורגש
ית' הבורא בגדולות ההתבוננ"ו' עני� והוא ומשיגו הדבר
מ"ה (אבל כנ"ל העולמות להחיו' התפשטותו בחי' שהוא

כידוע דבינה מהשג' שלמעלה דחכמ' מה בחי' הוא
והיינו יש בחי' הוא ובינה כו' אי"� בחי' הוא שהחכמה
אור בירידת מזה יוב� וא"כ כלל), דר� וב"� מ"ה עני�
עד המאציל מעצמות וב"� מ"ה שנק' דרו"ש הזאת השפע
שבעצמו' מ"ה שמבחי' עד"ז ג"כ זהו שלמטה הנבר"א
בנבראי' נמש� ומה� בנאצלי' מ"ה בחי' נמש� המאציל
בנאצלי' יורד המאציל עצמו' של ב"� ומבחי' מ"ה בחי'
מ"ה שבחי' דהיינו כו' נברא בכל ב"� בחי' נמש� ומה�
מש� הראשו� שרשו קדוש שאו' דשרפי' לאי"� ביטול
שאו' דאופני' ב"� ובחי' המאציל שבעצמו' העליו� מ"ה
דעצמות העליו� ב"� ש� בבחי' הראשו� שרשו ברו"�

וד"ל. המאציל

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
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מלÔÈ�ÚÂג) לא כאילו כו' פרע ולא מל שארז"ל הפריעה
יבמות (תוס' ופרע מל ואברה� א') קל"ז (שבת
עד פרעו לא ובמדבר מאי) וד"ה ניתנה לא ד"ה ב' ע"א
בנ"י את מול כו' יהושע אל ה' אמר האר� באי שלדור
הערל בפ' כדאי' לפרוע והיינו ב') ה' (יהושע כו' שנית
דאור התגלות באופ� הנה כי והעני� ב'), ע"א (ד� ביבמות
גבוה ממקו� בא הגילוי וא� מדריגות כמה יש א"ק
הערלה בחי' ג� להסיר צרי� אזי ביותר נעלית ומדריגה
תחת העטרה של עור שהיא הפריעה עור היא הדקה
לגבי כי זה אור לגילוי מונעת היא ג� כי הגסה הערלה
בעני� הנ"ל וע"ד יחשב והעל� להסתר היא ג� זה אור

ה כשאי� אבל ע"ש לא"ק האצי' בי� ש�ההפרש בא גילוי
בחי' רק להסיר א"צ אזי כ"כ הגבוה ומדריגה ממקו�
מזקת אינה הדקה הערלה בחי' אבל בלבד הגסה הערלה
פנימית מבחי' האיר לא עדיי� במצרי� בנ"י ובהיות כ"כ
על אלא פריעה מצות על עדיי� נצטוו לא ע"כ זה דא"ק
אותה דורש ה' אשר אר� לאר� בבוא� עד בלבד המילה

הפריעה*: על ג� נצטוו בה ה' ועיני
[‰"‚‰]

וסביביו נ') (ב"ק ארז"ל ע"ד לומר נוכל זה להבינ� (*

כחוט הצדיקי� ע� מדקדק שהקב"ה מאד נשערה
צריכי� ה' סוד שלבאי היתר תאוות עני� וכמו השערה
שיטהר מי כל כי לפרישות סייג ונדרי� מה� ג� להתרחק
להתרחק צרי� עליונה קדושה עליו להשרות מחשבותיו
בהקדמה וע' המוסר ספרי בכל וכמ"ש הרע משמ� ביותר

בפרדס: לטייל שרוצה למי הרח"ו באזהרת לע"ח

‰Ê·Âשארז"ל השמיני' על למנצח הפסוק פי' יוב�
המילה על דוד שאמר השירה שזוהי מ"ג) (מנחות
שלו שירה דוד תלה מדוע קשה דלכאורה בשמיני שניתנה
ניתנה היתה אילו לו ומה דוקא בשמיני שניתנה במה
שחת� הברית על שלו השירה שעיקר מאחר בשביעי
המרח� בבית עצמו כשראה זה שאמר כידוע בבשרינו
המילה ומדריגת שמעלת שנת"ל מטע� העני� א� כו' ערו�
ד' מהשתלשלות שלמעלה עליו� האור גלוי בהיותה היא
ראשית הוא אשר כללי האור והוא אבי"ע עולמות
ונק' העולמות לכל כללי חיות להיות ית' ממנו ההמשכה
בנפש המאיר ית' עליו� ורצו� חפ� שהוא דרעוי� רעוא
מל� עני� הוא כי שמיני בחי' הנק' והוא המילה ע"י האד�
ניצוח בלשו� זו שירה ואמרו באור�, וכמשנת"ל הדר הח'
מ"ל ופי' מ"ל תמ� נצח תמ� בזהר וכדפי' למנצח כמ"ש
דז"א הגלוי במקו� המתגלי� דחסדי� אורות ע' שה� נת"ל
מל, תמ� אז דוקא נצח תמ� הנצח ע"י בא וזה המילה ע"י
דא"ק מנה"י מתחיל דאבי"ע ההשתלשלות כל כי והעני�
רישי� תלת בשער ומה� בע"ח טובא בדוכתי וכמ"ש
מהטבור הוא ע"י פרצו� שהתחלת ע"ש עתיק ובשער
מלביש שא"א שלמטה בעולמות משא"כ ולמטה דא"ק
לזרועות מלבישי� או"א וכ� לבד לנה"י ולא דע"י לז"ת
ידוע למעלה המדות עני� ביאור הנה זה וביאור כידוע:
דברי להבי� המתחיל במאמר טו) (סי' באגה"ק מ"ש ע"ד

הנ עני� ביאור בתוס' להבי� א� כו' וחידות� צחחכמי�
בחסד בחי' ג' יש כי אחזה ומבשרי החסד, ענ� הנק' שהוא
שמשכיל ודעת טע� בטוב חסד שעושה האיש עד"מ
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שכל בחי' והוא ההוא והחסד הטוב לעשות שצרי� בחכמתו
ונפש פתוחה ביד לצדקה אד� מת� וכמו שבמדות ומוחי�
הצדקה מצות במעלת מידיעתו שלימה ודעת חפיצה
בו אי� אשר החסד הב' לעול�. טוב ורב חיי� המביאה
מחייב שטבעו מצד רק כלל השכל מצד וחיוב הכרח
הטבע מצד רק טע� בלתי שהוא ג� טוב שישפיע ומכריח
מ"מ המוחי� הארת בו אי� כי היות וע� החסד עצמית והוא
וכמו מדתו בהשלימו מאד עצו� ותענוג טע� טוב בו יש
למי מוצא הי' לא א� ונצטער אשל שנטע באברה� שמצינו
הוא והג' העונג. היפו� הוא שהצער ולשתות לאכול לית�
רק כ"כ בטבעו חסד� שאינו איש ר"ל החסד ענ� הנצח
ותענוג טע� טוב בזה לו שאי� ג� חסד לעשות שמתנצח
אי� כי ע� אעשה כ� מ"מ לומר מתעקש הוא וכאילו כלל
מדה ג"כ והיא ניצוח נק' זו בחי' אשר ודעת טע� בזה

לאכול אברה� נתינת הי' ועד"ז באד�, המוטבעי� ממדות
בחי' עני� יוב� ועד"ז אות�. אוהב הי' לא שבודאי לערביי�
ממעשה ית' אליו מלדמות ערו� אי� כי הג� דא"ק נצח
ואפר עפר ואנכי ע"פ ט"ו) (סי' באגה"ק ש� וכמ"ש בנ"א
לשכ� בנ"א כלשו� תורה דברה מ"מ כ"ז) י"ח (בראשית כו'
כל מעלת ריחוק שמצד לשמוע שיכולה במה האוז�
ולזאת ממש חשיבי' כלא כי ית' אצלו ואפיסת� העולמות
הניצוח מדת בש� הא"ק ע"י מא"ס אליה� ההשפעה כינו
עד"מ ודעת טע� בלא לבד ניצוח בחי' רק הוא כאילו בלבד
ומה מלבדו עוד ואי� הנבראי� כל היו כלא היו באמת שהרי
והסתרי� העלמות ע"י אליה� חיות להשפיע המה נחשבי�
מתחיל ההשתלשלות כל לזאת כו' במחשבה עלה שכ� אלא
הארת הוא קדישא עתיקא דבחי' בע"ח וכמ"ש דא"ק מנצח

ע"ש: בע"י המתלבש דא"ק שבנה"י אא"ס

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
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l`eny zxez

דכתי'ÓÂ‰[נב)] לפי היינו רשב"י דא האדו� פני שאמרו
וגו' מסע� צבאות ה' האדו� ה'115הנה פי' ,

דילי' בצבא הוא אות שבבריאה ש� בחי' הוא צבאות
בפ' ה' צבאות כל יצאו וגו' ויהי בד"ה בת"א וכמ"ש

שיי�116בא הוי' ש� על כי להיות הוא ה' האדו� ואומרו .
וכמשארז"ל ומהוה, מחי' להיותו ג"כ אדנות ל' ג� לאמר

נאהבמד ל� א"ל שמי מה ואני מאדה"ר הקב"ה ששאל "ר
בריותי� לכל אדו� שאתה הוי' הוי'117לקרות אני הה"ד

מוב� אינו ולכאו' אדה"ר, לי שקרא שמי הוא שמי, הוא
שהטע� אדו� שאתה הוי' לקרות נאה ל� שאומר מהו כלל,

הוי' לקרות נאה אמר ואי� אדו�, מלשו� אד' ש� על הוא
הוי' ש� שעל אלא שמי. הוא הוי' אני פסוק מביא וג�

ג"כ אדנות בחי' ג� לומר מושל118שיי� אדו� להיותו
בדר� הוא הוי' ש� ע"י שנתהוה שההתהוות והיינו ושולט,
ונבראו, ציוה הוא כי וגו' יהללו כמ"ש ומאליו ממילא

במ"א ד"ז ביאור דודי119כמ"ש קול בד"ה בלק"ת וע' ,120,

ובלק"ת בת"א ובכ"ד נדפס שלא דודי קול וזהו121ובד"ה ,
פני מא� רשב"י על אמרו ועד"ז כו'. אדנות עני� עצמו
הפנימיות, שפע לה� להמשי� ושולט מושל להיותו האדו�
משה וכמו גשמי', השפעת להמשי� יכול הי' תורתו ובכח

(115'ebe srqn ze`av 'd oec`d dpd 'izkc:לג י, ישעי' ראה :

ענפי עיקר פאורות (יכרית) (יפשח פארה מסע� צבאות ה' האדו� הנה
רש"י). אילנותיו

(116`a 'ta . .e`vi 'eb idie d"ca `"za.�ואיל ב ס, ד� :
(117`ed 'd ip` c"dd jizeixa lkl oec` dz`y 'ied zexwl d`p jl

iny."אדנ�י לקרות נאה ל� הגירסא: שלפנינו ד יז, בראשית במד"ר :
(הוצאת נוסחאות שינויי ע� בב"ר נמצא בפני� שהובא כהגירסא א�
רמז בראשית וביל"ש ו. חוקת ח. שמיני ובתנחומא תיאדור�אלבק).
ח"ב מלוקט (סה"מ תשמ"ה רשב"י לה"ע שבד"ה [ולהעיר ועוד. כג.
נאה ל� הגירסא עפ"י זה מבאר דיד�) מאמר על המיוסד שו�ז, ע' ש�

עיי"ש]. אדנ�י". לקרות
(118xnel jiiy 'ied my lry `l` . .'ied zexwl d`p jl xne`y edn

k"b zepc` 'iga mb'דלכאו קט: ע' תרח"צ בסה"מ יותר בביאור ראה :
המורה אד' הש� צ"ל הי' בריותיו כל על אדו� ית' דהוא זה מטע� הנה
דלתתא הוי' ש� דזהו להיות אלא הוי', ש� אומר ולמה האדנות על
הי�: יורדי גדולי� כמה ד"ה לעיל עד"ז ראה מהווה. לשו� דפירושו
ההשתלשלות לסדר שמקור כו' הא' הוי' ש� כו' ה� הוי' שמות ב'

לקרות נאה ל� שמי מה ואני במד"ר וכמארז"ל כו' מהוה לשו� כו'
עיי"ש. דלעילא. הוי' ש� אמנ� כו', בריותי� לכל אדו� שאתה אדו�
היינו הוי', אמר למה וי"ל שסז: ע' ח"ב תרל"ב בסה"מ (באו"א) וראה
כ�. אמר הקריאה ש� ועל אד', בש� ונקרא הוי' בש� נכתב כי מפני
ביאור ועוד ו). חוקת ח. שמיני תנחומא יוס� ע� בפי' עד"ז (וראה
גודל על מורה זהו :(97 ע' תש"י (וסה"מ לב ע' תרפ"ב בסה"מ ע"ז
הנברא מ� הבורא והסתר העל� הוא דההתהוות אדה"ר), (של השגתו
מש� הוא דההתהוות אדו� שאתה מפני הוי' לקרות נאה ל� וזהו כו',
מה שעושה העבד וכמו כלל, נרגש שאינו כזה באופ� הוא אמנ� הוי'

עבד. שהוא מהותו עצ� מפני עליו מצוה שהאדו�
(119f"c xe`ia y"nk e`xape deiv `ed ik . .y"nk eil`ne `linn

`"na.�ואיל כ ע' ח"א תרל"ב ואיל�. קלה ס"ע תרכ"ט סה"מ ראה :
שלאח"ז]. בהערות [ובהנסמ� ואיל�. כח וש"נ.

(120icec lew d"ca z"wla 're.ג יד, שה"ש לקו"ת :
(121z"wlae `"za c"kae qtcp `ly icec lew d"caeמאמרי :

ראה לקו"ת ג. צו, מג"א תו"א ג� וראה ואיל�. מב ע' תקס"ט אדה"ז
ועוד. ג. כ,
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במ"א ע"ז שנת' לאר� לכנוס להמשי�122שביקש שרצה
ההמשכה ע"ד מלמעלמ"ט הכל לה� שיומש� הכח בנש"י
התפלה שע"י ההמשכה כמו ולא התורה, ע"י שנמש�

מלמטלמ"ע מלמעלמ"ט123שהיא בי� ההפרש מהו ולכאו' .
כו'. נמש� הלא שיהי' אי� יהי' מלמטלמ"ע ובי�

Í‡לתחה"מ ג"ע בי� ההפרש שזהו יוב� שהרי124העני� ,

מג' יותר בג"ע היא נשמתו אברה� עד"מ רואי' אנו
שנה בגו�125אלפי� עוד להתלבש בתחה"מ תרד ועכ"ז ,

לא מדוע ולכאורה בתחה"מ, שיהי' הגילוי להשיג בכדי
כמ"פ במעלות עולה הוא שהרי שבג"ע בגילויי' יסתפק
ולא בעוה"ז לא מנוחה לה� אי� צדיקי� אמרו שע"ז ביו�,
שנא' הג� והיינו חיל, אל מחיל ילכו שנא' לעוה"ב

והעליו� התחתו� ג"ע ג"ע, בחי' ב' רק זהו126בספרי� ,
עילוי אחר בעילוי ג"ע בחי' יש פרט בדר� אבל כלל בדר�
פעמי� ג' במעלות עולה אברה� נשמת שהרי ק�, אי� עד
עוד עולה היא ועכ"ז שנה אלפי� מג' יותר וזהו יו�, בכל
בגו� להתלבש שיצטר� עד בזה יסתפק לא ולמה כו',
אבל מלמטלמ"ע, זהו שבג"ע שגילוי' אמת ה� בתחה"מ,
שהתחתו� מלמטלמ"ע ג"כ היא תחה"מ כי א� בתחה"מ
נזדכ� לא כי הג� ה"ס על הוי' שירד מ"ת ע"ד ולא יתעלה,
היינו מלמטלמ"ע ע"ד יהי' בתחה"מ אמנ� עדיי�, העול�
מלמעלמ"ט. יהי' הגילוי אבל ג"כ, יתעלה שהתחתו�
עליות הוא שג"ע למ"ת, ג"ע בי� ההפרש שכמו ונמצא
נקי ג"ע, בחי' היינו ה' בהר יעלה מי בו נאמר מלמטלמ"ע
כי הג� ה"ס על הוי' ירד במ"ת אבל כו', לבב ובר כפי�

עומד אחד בנ"א ב' וכמשל עדיי�, כלל נזדכ� לא העול�
בהר עומד ואחד יחוד�,127בעמק באופ� אופני� ב' שיש ,

ומוב� למטה, ירד שהעליו� או למעלה יעלה שהתחתו� או
ופשורי עקולי כמה העליו� לגבי התחתו� בעליית אשר

וירד128איכא וכעני� מניעה שו� אי� העליו� בירידת אבל ,

תחה"מ בעני� יוב� עד"ז כ� יעכבו. ומי סיני הר על הוי'
כל שז"ע הנבראי', הזדככות אחר שיהי' היות שע�
ע"ד יהי' הגילוי מ"מ כו', לזכ� דעכשיו העבודה
אלפי� מג' יותר שיושב אע"ה אברה� ולכ� מלמעלמ"ט,
ה' בנוע� לחזות בכדי בגו� להתלבש יבוא בג"ע שנה

כו'. בתחה"מ שיתגלה
Ê"„ÚÂ�שע התפלה, שע"י ההמשכה בי� ההפרש יוב�

כנ"ל, רצו� יהי בחי' ממשיכי� התפלה שע"י היות
אמנ� מלמטלמ"ע, בבחי' היא התפלה עליות הנה אמנ�
ליכנס משה שביקש וזהו מלמעלמ"ט. זה נמש� התורה ע"י
להמשי� שיוכלו בנש"י הכח להמשי� בשביל היינו לאר�
התורה, ע"י ההמשכה כעני� מלמעלמ"ט אלקות המשכת
ההמשכה ע"י ג"כ יומש� גשמיות השפעת ג� וכ�
כמארז"ל הסלע אל ודברת� שנצטוה וכמו מלמעלמ"ט

אחד פרק עליו שזהו129שנה מימיו הסלע יוציא ועי"ז
צריכי� שכשהיו ברשב"י מצינו וכ� כו'. בגשמיות השפעה

טוב מה הנה ע"פ דרוש לה� דרש שבת130לגש� נעי� ומה
ולכ� ע"ב. דנ"ט בזח"ג כמ"ש כו', גש� ירד יחד ג� אחי�
תורתו בכח מושל אדו� להיותו האדו� פני מא� עליו אמרו
מלמעלמ"ט. התו' ע"י הגשמיות השפעות בחי' ג� להמשי�

`''lxz mixgde jynd
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(122`"na f"r 'zpy ux`l qepkl ywiay dyn,ב ואתחנ� לקו"ת :
תכג. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ובארוכה ואיל�. ג ג, ואיל�. סע"ג

המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ�
(123r"nlhnln `idy dltzd . .dxezd i"r . .h"nlrnlnראה :

ח"א תרל"ב ואיל�. שפט ואיל�. רצב ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה בכ"ז
ואיל�. שיח ואיל�. קסח ע'

(124n"dgzl r"b oia yxtdd . .oaei oiprd j`�לקמ בהבא :

ואיל�. תכא ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ב. עג, יתרו תו"א ראה זו בפיסקא
ח"ג מלוקט סה"מ ואיל�. תשעט ע' ח"ב תער"ב המש� ואיל�. תצב
344 ע' חי"ז לקו"ש וש"נ. ואיל�. קעז ע' ח"ד וש"נ. ואיל�. לג ע'
ש�]. ובהנסמ� קכא�ב. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג� [וראה וש"נ. ואיל�.

(125dpy mitl` 'bn xzei r"ba `id eznyp mdxa`עד"ז ראה :

יז). (ע' פ"ה תרל"ז וככה המש� תצב. תכא. ע' ח"ב תרל"ג בסה"מ
לז. ע' ח"ג מלוקט בסה"מ ונת' ובכ"מ.

(126oeilrde oezgzd r"b r"b 'iga 'a wx mixtqa '`py mbdראה :

ובכ"מ. סע"א. מט, שמות תו"א ג�
(127xda cner cg`e wnra cner cg` `"pa 'a lynke�ג ראה :

תקס"ט תרסז. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ד. כז, א. כו, ראה לקו"ת
שערי ד. עג, הק"ש שער בינה אמרי תרצו. ע' ח"ב פרשיות קלא. ע'
תרל"ג ש�]. [ובהמ"מ קיח ע' ח"א תרל"ב סה"מ ב. כו, ח"ב תשובה

המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ� ואיל� תכא ע' ש� ח"ב
(128`ki` ixeyte ilewr dnk oeilrd iabl oezgzd ziilra:

הרבה יש התחתו� לגבי העליו� בירידת אבל כא�: נוס� בגוכי"ק
והחרי� בהמש� א� מניעות. כמה ועוד עדיי� נזדכ� שלא מונעי�

עיגול. בחצאי כ"ז הוק� סופר הר"ש בכת"י הנדפס תרל"א
(129cg` wxt eilr dpy . .rlqd l` mzxaceבסה"מ נתבאר :

בתחילת ש� [ובהנסמ� ואיל� שעח ע' ח"ב תרל"ב ואיל�. קנ ע' תרכ"ו
המאמר].
(130aeh dn dpd t"r . .yxc . .i"ayxaתרכ"ז בסה"מ בארוכה נת' :

וש"נ. ואיל�. רצא ע'
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במ"א ע"ז שנת' לאר� לכנוס להמשי�122שביקש שרצה
ההמשכה ע"ד מלמעלמ"ט הכל לה� שיומש� הכח בנש"י
התפלה שע"י ההמשכה כמו ולא התורה, ע"י שנמש�

מלמטלמ"ע מלמעלמ"ט123שהיא בי� ההפרש מהו ולכאו' .
כו'. נמש� הלא שיהי' אי� יהי' מלמטלמ"ע ובי�

Í‡לתחה"מ ג"ע בי� ההפרש שזהו יוב� שהרי124העני� ,

מג' יותר בג"ע היא נשמתו אברה� עד"מ רואי' אנו
שנה בגו�125אלפי� עוד להתלבש בתחה"מ תרד ועכ"ז ,

לא מדוע ולכאורה בתחה"מ, שיהי' הגילוי להשיג בכדי
כמ"פ במעלות עולה הוא שהרי שבג"ע בגילויי' יסתפק
ולא בעוה"ז לא מנוחה לה� אי� צדיקי� אמרו שע"ז ביו�,
שנא' הג� והיינו חיל, אל מחיל ילכו שנא' לעוה"ב

והעליו� התחתו� ג"ע ג"ע, בחי' ב' רק זהו126בספרי� ,
עילוי אחר בעילוי ג"ע בחי' יש פרט בדר� אבל כלל בדר�
פעמי� ג' במעלות עולה אברה� נשמת שהרי ק�, אי� עד
עוד עולה היא ועכ"ז שנה אלפי� מג' יותר וזהו יו�, בכל
בגו� להתלבש שיצטר� עד בזה יסתפק לא ולמה כו',
אבל מלמטלמ"ע, זהו שבג"ע שגילוי' אמת ה� בתחה"מ,
שהתחתו� מלמטלמ"ע ג"כ היא תחה"מ כי א� בתחה"מ
נזדכ� לא כי הג� ה"ס על הוי' שירד מ"ת ע"ד ולא יתעלה,
היינו מלמטלמ"ע ע"ד יהי' בתחה"מ אמנ� עדיי�, העול�
מלמעלמ"ט. יהי' הגילוי אבל ג"כ, יתעלה שהתחתו�
עליות הוא שג"ע למ"ת, ג"ע בי� ההפרש שכמו ונמצא
נקי ג"ע, בחי' היינו ה' בהר יעלה מי בו נאמר מלמטלמ"ע
כי הג� ה"ס על הוי' ירד במ"ת אבל כו', לבב ובר כפי�

עומד אחד בנ"א ב' וכמשל עדיי�, כלל נזדכ� לא העול�
בהר עומד ואחד יחוד�,127בעמק באופ� אופני� ב' שיש ,

ומוב� למטה, ירד שהעליו� או למעלה יעלה שהתחתו� או
ופשורי עקולי כמה העליו� לגבי התחתו� בעליית אשר

וירד128איכא וכעני� מניעה שו� אי� העליו� בירידת אבל ,

תחה"מ בעני� יוב� עד"ז כ� יעכבו. ומי סיני הר על הוי'
כל שז"ע הנבראי', הזדככות אחר שיהי' היות שע�
ע"ד יהי' הגילוי מ"מ כו', לזכ� דעכשיו העבודה
אלפי� מג' יותר שיושב אע"ה אברה� ולכ� מלמעלמ"ט,
ה' בנוע� לחזות בכדי בגו� להתלבש יבוא בג"ע שנה

כו'. בתחה"מ שיתגלה
Ê"„ÚÂ�שע התפלה, שע"י ההמשכה בי� ההפרש יוב�

כנ"ל, רצו� יהי בחי' ממשיכי� התפלה שע"י היות
אמנ� מלמטלמ"ע, בבחי' היא התפלה עליות הנה אמנ�
ליכנס משה שביקש וזהו מלמעלמ"ט. זה נמש� התורה ע"י
להמשי� שיוכלו בנש"י הכח להמשי� בשביל היינו לאר�
התורה, ע"י ההמשכה כעני� מלמעלמ"ט אלקות המשכת
ההמשכה ע"י ג"כ יומש� גשמיות השפעת ג� וכ�
כמארז"ל הסלע אל ודברת� שנצטוה וכמו מלמעלמ"ט

אחד פרק עליו שזהו129שנה מימיו הסלע יוציא ועי"ז
צריכי� שכשהיו ברשב"י מצינו וכ� כו'. בגשמיות השפעה

טוב מה הנה ע"פ דרוש לה� דרש שבת130לגש� נעי� ומה
ולכ� ע"ב. דנ"ט בזח"ג כמ"ש כו', גש� ירד יחד ג� אחי�
תורתו בכח מושל אדו� להיותו האדו� פני מא� עליו אמרו
מלמעלמ"ט. התו' ע"י הגשמיות השפעות בחי' ג� להמשי�

`''lxz mixgde jynd

igxf`d ozi`l likyn d''c

•

(122`"na f"r 'zpy ux`l qepkl ywiay dyn,ב ואתחנ� לקו"ת :
תכג. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ובארוכה ואיל�. ג ג, ואיל�. סע"ג

המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ�
(123r"nlhnln `idy dltzd . .dxezd i"r . .h"nlrnlnראה :

ח"א תרל"ב ואיל�. שפט ואיל�. רצב ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה בכ"ז
ואיל�. שיח ואיל�. קסח ע'

(124n"dgzl r"b oia yxtdd . .oaei oiprd j`�לקמ בהבא :

ואיל�. תכא ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ב. עג, יתרו תו"א ראה זו בפיסקא
ח"ג מלוקט סה"מ ואיל�. תשעט ע' ח"ב תער"ב המש� ואיל�. תצב
344 ע' חי"ז לקו"ש וש"נ. ואיל�. קעז ע' ח"ד וש"נ. ואיל�. לג ע'
ש�]. ובהנסמ� קכא�ב. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג� [וראה וש"נ. ואיל�.

(125dpy mitl` 'bn xzei r"ba `id eznyp mdxa`עד"ז ראה :

יז). (ע' פ"ה תרל"ז וככה המש� תצב. תכא. ע' ח"ב תרל"ג בסה"מ
לז. ע' ח"ג מלוקט בסה"מ ונת' ובכ"מ.

(126oeilrde oezgzd r"b r"b 'iga 'a wx mixtqa '`py mbdראה :

ובכ"מ. סע"א. מט, שמות תו"א ג�
(127xda cner cg`e wnra cner cg` `"pa 'a lynke�ג ראה :

תקס"ט תרסז. ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז מאמרי ד. כז, א. כו, ראה לקו"ת
שערי ד. עג, הק"ש שער בינה אמרי תרצו. ע' ח"ב פרשיות קלא. ע'
תרל"ג ש�]. [ובהמ"מ קיח ע' ח"א תרל"ב סה"מ ב. כו, ח"ב תשובה

המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ� ואיל� תכא ע' ש� ח"ב
(128`ki` ixeyte ilewr dnk oeilrd iabl oezgzd ziilra:

הרבה יש התחתו� לגבי העליו� בירידת אבל כא�: נוס� בגוכי"ק
והחרי� בהמש� א� מניעות. כמה ועוד עדיי� נזדכ� שלא מונעי�

עיגול. בחצאי כ"ז הוק� סופר הר"ש בכת"י הנדפס תרל"א
(129cg` wxt eilr dpy . .rlqd l` mzxaceבסה"מ נתבאר :

בתחילת ש� [ובהנסמ� ואיל� שעח ע' ח"ב תרל"ב ואיל�. קנ ע' תרכ"ו
המאמר].
(130aeh dn dpd t"r . .yxc . .i"ayxaתרכ"ז בסה"מ בארוכה נת' :

וש"נ. ואיל�. רצא ע'
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âי�סי ר�י �עת ה�א י��, �כל ני��� �האד� זה ¿ƒ≈ְִִֵֶֶַַַָָָָ
ני��� נת� ר�י �לדעת א) (טז. ה�נה דרא� ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹ�ברייתא

והק יח) ז. (א��ב �בחנ�� לרגעי� ��אמר �עה על�כל �� ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
לכל ה�נה רא� �י� אי� נת� �לר�י י�סי לר�י �� �א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹזה
ה�ס�ק יפר�� ואי� מעלה �ל �י� לעני� �ל�� ה�נה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָימ�ת
ה) פא. (�ה�י� יעקב לאלקי מ��ט ה�א לי�ראל חק ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹֹֹ��י

ה�נה. רא� על ְֵַַָָָֹ�קאי
Ì‚Â�ברי�) ה�נה מרא�ית �� אלקי� ה' עיני ��ת�ב מה ¿«ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

א) ע��ד ס�� ח ��) �גמרא למד� ���ה יב) ְְִִֶֶַָָָָיא.
מלכ��ת עני� מה� וע�ד לדי�, ה�נה רא� ה�א ה�נה ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹ�רא�
��� �מה ה�נה, �רא� �א�מרי� ו��פר�ת ְְְְְִִֶַַָָֹזכר�נ�ת
�לר�י י�סי �לר�י �לל ה�עת על להעל�ת ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָמ��מיי�,
ו�אי א�א ה�מי�, �אר לג�י ה�נה �רא� חי��� אי� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
ה�א ה���רי� וי�� ה�נה רא� א�ר �לל �זה מחל�קת ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאי�
חלק �י� ח��ר מאמר מאמר�ת �ע�רה �תב וכ� ה�י�, ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָי��
�ה�ל והיינ� ��בר, אד� נחלק ��א כ"ו �פרק א �רק ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹב
א�מרי� ולכ� כו', �ר�ה לכל החסד קצבת נח�� �אז ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�די�
��מליכ�ני �כדי ה�נה �רא� ו��פר�ת זכר�נ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹמלכ��ת
עד ה�נה מרא� ה�א �אציל�ת ה�לכ�ת �בני� כו' ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹעליכ�
גב�ר�ת מה' ה�לכ�ת מק�לת �נעילה �אז ה���רי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָי��
לבריאה�יצירה�ע��ה הח��ת מק�ר המ�כת וה�א ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ�ע�יק,
��קצב �פי החסד נמ�� ה�נה �ברא� והיינ� ה�נה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלכל
ונח�� נח�� ה���רי� די�� �בנעילה �כלל, הע�ל� ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָלכל
א�א ה�ל, לדברי וזה �פרט ואחד אחד לכל החסד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹקצבת
ני��� �אד� נת�, ור�י י�סי לר�י לי� סבירא מק�� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ�מ�ל
ולבריא�ת לח�לי העניני� �ל על �מ�ר �מ��ט �י� י�� ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָ�כל
ה�נה �רא� ל� ה�צ�ב �החסד לפי והיינ� כו', ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�לח�י�
�אציל�ת מלכ�ת לבחינת נמ�� ��בר א� ה���רי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָוי��
אי� �י ה�ה, ע�ל� מעניני �תמ�נה ��אר ��� עדיי� �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָאי�
מ��� להי�ת ���כל א� �� על אציל�ת, לג�י ע��ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָער��
וי�� ה�נה �רא� מק�� מ�ל ה�ה, ע�ל� עניני ה��ע�ת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ל
ה�ה מהחסד �היה מה �פיר�� ה���ט נגמר לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹה���רי�
א� �מז�ני א� �ח�י א� �בני א� הה��עה �היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ב�ה

�מ��ט וה�י� ה�א, ע�ל� �בח�י הר�חני� �עניני� א� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ�ְ�כ��
�היכל�ת ��מעלה �י� �בית ה�א הה��עה �היה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
מ�� י�� ��כל �מ��ט ה�י� וזה� כו', ויצירה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�בריאה

��ת�אר. ְְִֵֶָ�כמ�
ÔÈc‰Âקצבת ה�א ה���רי� וי�� ה�נה �רא� �מ��ט ¿«ƒְְְְִִִִַַַָָָֹ

�פרט �ר�ה �לכל �כלל הע�ל� לכל ���מ�� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָהחסד
�י ה�ל �ל�י �ב� ה�י� עי�ר וזה אליו, נקצב מהחסד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��ה
ה�נה �ל וה��ב ה�רכה �היה �� החסד קצבת רי��י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלפי
לעיל ��ת�אר �כמ� ו�ל��, חס �מיע�ט� �� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָמה
�אפ�רי י� �רי��י החסד �כא�ר ב) �רק יט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ(מאמר
�מז�ני ח�י �בני ה�ברי� �כל החסד ה��עת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��היה
מה� �ני� א� �י ה�ברי� �ל ��הי� �אפ�רי אי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולפעמי�
נפקא י� �ברי� הג' �כל אפיל� א� וג� כו', מה� אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
�כלל�ת �ל�י וזה ו�ל��, חס �צמצ�� א� �רי��י א� ְְְְְְִִִִִֶַָָָָמי��
�כלל הע�ל� לכל ה���רי� וי�� ה�נה �רא� החסד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹקצבת
�מ��ט �י� י� מק�� מ�ל כו', א� �רי��י א� �פרט ְְְְִִִִִִֵֵָָָָָואליו
א� �כמ� ה�ה, מהחסד וי�מ�� �צט�יר מה י�� �כל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�פרט
וי�� ה�נה �רא� אליו ��קצב החסד �אפ�ר�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹי�
יהי� דברי� ב' איזה הנ"ל מהג' �ברי� ב' ��הי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה���רי�
וג� לעיל. ��ת�אר �כמ� וכ��מה וח�י מז�ני א� וח�י �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָא�
ה���ט מק�� מ�ל הנ"ל �ברי� הג' �ל על �אפ�רי י� ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָא�
לח�י א� ר�חני� עניני� ה��ע�ת ה�ה החסד יהיה א�לי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�א
אינ� ה�נה �רא� ��קצב ��החסד מאחר וכו', ה�א ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹע�ל�
�� �אי� �ע��ה הה��עה מ��� ��היה מה עדיי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָני�ר

זה לפי��אר וזה� מעלה. �ל �י� �בית �ל�י זה א� �י �לל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
�בריאה. �היכל�ת �מ��ט ה�י� ה�א �� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמע�יו,

‡ˆÓ�Âה�א החסד המ�כת על ה�י� �עי�ר אמת, �ניה� ¿ƒ¿»ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
�י� י� מק�� �מ�ל ה���רי�, וי�� ה�נה ְְִִִִֵַַָָָָֹ�רא�

י��. �כל �מ�ר ְְִָָָ�מ��ט
.¯evÈ˜�ה���רי וי�� ה�נה �רא� �ע�יק החסד קצבת ƒְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

�� ה�ה, ע�ל� מעניני ��אר ��� עדיי� �� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָאי�
ה�א זה ועל �מז�ני, ח�י �בני וכ��ת �איכ�ת מח��ק ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ל�י
נת�. ר�י לדעת �עה �בכל י�סי ר�י לדעת י�� �כל ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָה�י�

` wxt k xn`n

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"vxz mixn`n

Â‰ÊÂ�אלקי ב� ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה
זהו בנש"י אלקות גילוי שיהי' כדי כי אנכי. אלקי�
אלקה שנקרא מה זה כי אלקינו שנקרא וזהו צמצו�. ע"י
מוב� גופא מזה אמנ� המצמצ�. אלקי� ש� ע"י הוא שלנו
הצמצו� הי' לא שא� החסד, ועיקר יסוד הוא זה דצמצו�

יוב� ובזה כלל. גילוי בבחי' הי' בספרי108לא מ"ש
הוא109הקבלה ואלקינו גבורה, בחי' הוא אלקי� דש�

הרחמי�. עיקר הוא זה דצמצו� לפי והיינו רחמי�.
שענינו110וידוע הראשו� צמצו� בחי' הוא אלקי� דש�

גבו' בחי' וזהו במקורו, והתכללותו האור העל� בחי' הוא
בשביל הי' הצמצו� דכוונת והג� האור. העדר בחי' שהוא
מצומצ� קו בבחי' הגילוי שיהי' דבכדי שאח"כ, הקו גילוי
בהמשכתו אשר הקו כוונת שזהו העולמות, מדידת שמודד
שה� שהעולמות העולמות, מדידת מודד והתגלותו
מכמו יותר אור גילוי מאיר בה� ובקירוב בראשיתו
מדידת מודד הוא וכ� הקו, מ� בריחוק שה� העולמות
הצמצו� צ"ל הי' זה דלכל עול�, בכל והכלי� האורות
התלמיד, אל מהרב השכל בהשפעת עד"מ וכמו תחלה.
התלמיד לפ"ע השכל השפעת את יצמצ� שהרב בכדי הנה
בעצמו. שכלו אור את תחלה יעלי� שהרב בהכרח הרי
והתרחבות בהתפשטות שכלו אור אצלו מאיר דכאשר
אצלו שימצא כלל בער� אינו חכמתו עומק לפי גדולה
בער� שאינו ומכש"כ התלמיד, שבער� השכל שפע
כ"א התלמיד, אל להשפיע אי� והנתיבות הדרכי� שימצאו
בעצמו. העצמי שכלו אור את להעלי� צרי� בתחלה
נובע שהשכל מה הוא ענינו מהות הרי בעצ� דמשפיע
ימצא ואז לגמרי שכלו נביעת להפסיק וצרי� תמיד, אצלו
העני� כללות המצא ואחר המקבל. אל ולגלות להשפיע מה
אופ� באיזה בעצמו המדידה צ"ל אז הנה המקבל שבער�
כבי' למעלה הוא כזאת ובדוגמא לתלמידו. וישפיע יגלה

החלל111דבתחלה מקו� ממלא הבל"ג אוא"ס ולא112הי'
התעלמות שהו"ע הצמצו� והי' כלל, העולמות בער� הי'
לפ"ע מצומצ� אור בבחי' הקו נמש� ואח"כ האור. והפסק
הרי מ"מ הגילוי, סיבת הוא דהצמצו� נמצא העולמות.

שזהו אלא הגילוי. והעדר העל� הוא עצמו הצמצו�
עצמו הצמצו� הרי מ"מ אבל אח"כ. גילוי שיהי' הקדמה
הקו דהרי הקו. לצמצו� דומה ואינו הגילוי. העדר הוא
דהיינו גילוי הוא עצמו דהצמצו� ומצומצ�. קצר קו הוא
קצר קו שהוא מה זה הנה וא"כ מתגלה. הוא כזה שבאופ�
אלא העל�, הצמצו� אי� אבל צמצו� שזהו הג� ומצומצ�
סבת היותו ע� הראשו� צמצו� משא"כ גילוי. הוא אדרבא
נק' ולכ� העל�, הוא עצמו הצמצו� אבל שאחריו הגילוי�
רחמי� שהוא אלקינו אבל, וצמצו�, גבורה שהוא אלקי�
הוא שהרי צמצו� ג"כ בזה שיש דהג� הקו. אור בחי' הוא
לידי בא כזה שבאופ� מה הוא אבל ומצומצ�. קצר קו
דהוי' ההתחברות שהו"ע חד כולא אלקי� הוי' וזהו גילוי.
אלקי� ש� שע"י אלא הוי' ש� הוא הגילוי דמקור ואלקי�,
זאת לבד הנה אלקי� דש� מוב� וא"כ גילוי. לידי בא הוא
את המביא דוקא שהוא זאת עוד אלא הגילוי העדר שאינו
ע� ומתחבר מתייחד אלקי� דש� והיינו הוי'. דש� הגילוי
רחמי� בחי' הוא אלקינו ולכ� הגילוי לפעול הוי' ש�
היו עונותיכ� א� כי וזהו בכלל. הקו גילוי בחי' שהוא
מחיצה הוא שהעו� אלקיכ�, ובי� ביניכ� מבדילי�
שלנו אלקה אלקינו ח"ו נק' יהי' שלא ומסתרת המבדלת
והג� בנש"י. בגילוי האלקי האור מאיר שאינו דהיינו

ההבדלה עני� ג"כ יש לג)113דבקדושה כו (שמות וכמ"ש
אמנ� הקדשי�. קדש ובי� הקדש בי� לכ� הפרכת והבדילה
כמו שאינו אלא קדש ג"כ הוא הפרסא לאחר דג� זהו
הבדלה היא לחול קדש בי� ההבדלה אמנ� הפרסא. קוד�

וא אלקות גילוי בחי' על שמסתיר כללגמורה מאיר ינו
כתנות ונק' עב מס� הוא שהמס� לפי אלקות, גילוי בחי'

דחויא114עור השמש115משכא באור וכמו המסתיר.
כשעושי� אבל האור נראה מ"מ מזכוכית מס� דכשעושי�
ק"נ שהוא השמש. אור על לגמרי מסתיר הרי מעור מס�
הקדושה, אל להתהפ� יכולה ק"נ הרי ומ"מ המסתיר,
יכול שאינו לגמרי מגקה"ט שהוא ועו� חטא משא"כ
ביניכ� מבדילי� עונותיכ� וזהו כלל. לקדושה להתהפ�
לגמרי. מבדיל מס� נעשה ועו� חטא דע"י אלקיכ� לבי�

aeh dyre rxn xeq d''c

א'תנז.108) ע' ויל� אוה"ת ראה
ע"ב.109) ריש רעא, לזח"ג רמ"ז
המאמרי�110) ספר קצ. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

ועוד. קכב. ע' תרח"� עד. ע' עטר"ת
ב.111) ענ� ויושר) עגולי� (דרוש א שער חיי� ע� ראה
(112.78 הערה טו ע' לעיל ראה
קמה,113) דא"ח ע� סידור א. יג, ואיל�. ב יב, ל� ל� תו"א ראה

ואיל�. ב ו, להצ"צ סהמ"צ ואיל�. א
כא.114) ג, בראשית
ב.115) לו, ח"א זהר ב). (מח, תכ"א ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה

נוגה) קליפת (שער מט שער ספ"א. החשמל) (שער מא שער חיי� ע�
(סד, פמ"ה ב). (מ, פל"א תניא פ"ב. אבי"ע) קיצור (שער נ שער פ"ד.
א צב, תהלי� מדרש וראה ב. סח, להצ"צ החקירה ספר רפמ"ז. ב).

ש�. בראשית וריקאנטי תיב"ע פ"כ. דר"א פרקי (ו).
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Â‰ÊÂ�אלקי ב� ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה
זהו בנש"י אלקות גילוי שיהי' כדי כי אנכי. אלקי�
אלקה שנקרא מה זה כי אלקינו שנקרא וזהו צמצו�. ע"י
מוב� גופא מזה אמנ� המצמצ�. אלקי� ש� ע"י הוא שלנו
הצמצו� הי' לא שא� החסד, ועיקר יסוד הוא זה דצמצו�

יוב� ובזה כלל. גילוי בבחי' הי' בספרי108לא מ"ש
הוא109הקבלה ואלקינו גבורה, בחי' הוא אלקי� דש�

הרחמי�. עיקר הוא זה דצמצו� לפי והיינו רחמי�.
שענינו110וידוע הראשו� צמצו� בחי' הוא אלקי� דש�

גבו' בחי' וזהו במקורו, והתכללותו האור העל� בחי' הוא
בשביל הי' הצמצו� דכוונת והג� האור. העדר בחי' שהוא
מצומצ� קו בבחי' הגילוי שיהי' דבכדי שאח"כ, הקו גילוי
בהמשכתו אשר הקו כוונת שזהו העולמות, מדידת שמודד
שה� שהעולמות העולמות, מדידת מודד והתגלותו
מכמו יותר אור גילוי מאיר בה� ובקירוב בראשיתו
מדידת מודד הוא וכ� הקו, מ� בריחוק שה� העולמות
הצמצו� צ"ל הי' זה דלכל עול�, בכל והכלי� האורות
התלמיד, אל מהרב השכל בהשפעת עד"מ וכמו תחלה.
התלמיד לפ"ע השכל השפעת את יצמצ� שהרב בכדי הנה
בעצמו. שכלו אור את תחלה יעלי� שהרב בהכרח הרי
והתרחבות בהתפשטות שכלו אור אצלו מאיר דכאשר
אצלו שימצא כלל בער� אינו חכמתו עומק לפי גדולה
בער� שאינו ומכש"כ התלמיד, שבער� השכל שפע
כ"א התלמיד, אל להשפיע אי� והנתיבות הדרכי� שימצאו
בעצמו. העצמי שכלו אור את להעלי� צרי� בתחלה
נובע שהשכל מה הוא ענינו מהות הרי בעצ� דמשפיע
ימצא ואז לגמרי שכלו נביעת להפסיק וצרי� תמיד, אצלו
העני� כללות המצא ואחר המקבל. אל ולגלות להשפיע מה
אופ� באיזה בעצמו המדידה צ"ל אז הנה המקבל שבער�
כבי' למעלה הוא כזאת ובדוגמא לתלמידו. וישפיע יגלה

החלל111דבתחלה מקו� ממלא הבל"ג אוא"ס ולא112הי'
התעלמות שהו"ע הצמצו� והי' כלל, העולמות בער� הי'
לפ"ע מצומצ� אור בבחי' הקו נמש� ואח"כ האור. והפסק
הרי מ"מ הגילוי, סיבת הוא דהצמצו� נמצא העולמות.

שזהו אלא הגילוי. והעדר העל� הוא עצמו הצמצו�
עצמו הצמצו� הרי מ"מ אבל אח"כ. גילוי שיהי' הקדמה
הקו דהרי הקו. לצמצו� דומה ואינו הגילוי. העדר הוא
דהיינו גילוי הוא עצמו דהצמצו� ומצומצ�. קצר קו הוא
קצר קו שהוא מה זה הנה וא"כ מתגלה. הוא כזה שבאופ�
אלא העל�, הצמצו� אי� אבל צמצו� שזהו הג� ומצומצ�
סבת היותו ע� הראשו� צמצו� משא"כ גילוי. הוא אדרבא
נק' ולכ� העל�, הוא עצמו הצמצו� אבל שאחריו הגילוי�
רחמי� שהוא אלקינו אבל, וצמצו�, גבורה שהוא אלקי�
הוא שהרי צמצו� ג"כ בזה שיש דהג� הקו. אור בחי' הוא
לידי בא כזה שבאופ� מה הוא אבל ומצומצ�. קצר קו
דהוי' ההתחברות שהו"ע חד כולא אלקי� הוי' וזהו גילוי.
אלקי� ש� שע"י אלא הוי' ש� הוא הגילוי דמקור ואלקי�,
זאת לבד הנה אלקי� דש� מוב� וא"כ גילוי. לידי בא הוא
את המביא דוקא שהוא זאת עוד אלא הגילוי העדר שאינו
ע� ומתחבר מתייחד אלקי� דש� והיינו הוי'. דש� הגילוי
רחמי� בחי' הוא אלקינו ולכ� הגילוי לפעול הוי' ש�
היו עונותיכ� א� כי וזהו בכלל. הקו גילוי בחי' שהוא
מחיצה הוא שהעו� אלקיכ�, ובי� ביניכ� מבדילי�
שלנו אלקה אלקינו ח"ו נק' יהי' שלא ומסתרת המבדלת
והג� בנש"י. בגילוי האלקי האור מאיר שאינו דהיינו

ההבדלה עני� ג"כ יש לג)113דבקדושה כו (שמות וכמ"ש
אמנ� הקדשי�. קדש ובי� הקדש בי� לכ� הפרכת והבדילה
כמו שאינו אלא קדש ג"כ הוא הפרסא לאחר דג� זהו
הבדלה היא לחול קדש בי� ההבדלה אמנ� הפרסא. קוד�

וא אלקות גילוי בחי' על שמסתיר כללגמורה מאיר ינו
כתנות ונק' עב מס� הוא שהמס� לפי אלקות, גילוי בחי'

דחויא114עור השמש115משכא באור וכמו המסתיר.
כשעושי� אבל האור נראה מ"מ מזכוכית מס� דכשעושי�
ק"נ שהוא השמש. אור על לגמרי מסתיר הרי מעור מס�
הקדושה, אל להתהפ� יכולה ק"נ הרי ומ"מ המסתיר,
יכול שאינו לגמרי מגקה"ט שהוא ועו� חטא משא"כ
ביניכ� מבדילי� עונותיכ� וזהו כלל. לקדושה להתהפ�
לגמרי. מבדיל מס� נעשה ועו� חטא דע"י אלקיכ� לבי�

aeh dyre rxn xeq d''c

א'תנז.108) ע' ויל� אוה"ת ראה
ע"ב.109) ריש רעא, לזח"ג רמ"ז
המאמרי�110) ספר קצ. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

ועוד. קכב. ע' תרח"� עד. ע' עטר"ת
ב.111) ענ� ויושר) עגולי� (דרוש א שער חיי� ע� ראה
(112.78 הערה טו ע' לעיל ראה
קמה,113) דא"ח ע� סידור א. יג, ואיל�. ב יב, ל� ל� תו"א ראה

ואיל�. ב ו, להצ"צ סהמ"צ ואיל�. א
כא.114) ג, בראשית
ב.115) לו, ח"א זהר ב). (מח, תכ"א ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה

נוגה) קליפת (שער מט שער ספ"א. החשמל) (שער מא שער חיי� ע�
(סד, פמ"ה ב). (מ, פל"א תניא פ"ב. אבי"ע) קיצור (שער נ שער פ"ד.
א צב, תהלי� מדרש וראה ב. סח, להצ"צ החקירה ספר רפמ"ז. ב).

ש�. בראשית וריקאנטי תיב"ע פ"כ. דר"א פרקי (ו).
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.·Èהמפורסם החסיד את הראשונה בפעם כשראיתי

בשנת זה היה בליובאוויטש, ווילנסקי דוב חיים ר'

"אחרי בשם והנקוב הידוע המאמר פסח. אחרי תרמ"ט

בשבת אבי אמר ותיקון, תהו של הענין מדובר בו רמ"ט"

הימים באחד בליובאוויטש היה דוב חיים ר' שהחסיד

� ה"מנין" של השני בחדר שהיה � מה"חדר" חזרתי

חם, קייצי יום זה היה צהרים, ארוחת לאכול הביתה

ששאל דוב חיים ר' בחסיד נתקלתי ב"חצר" וכשרצתי

שהיה לגן נכנסים איך לו להראות יכול אני אם אותי

ליד לגן הכניסה את לו הראיתי אבי, של ביתו מאחורי

יעשה מה לראות בעקבותיו ללכת והמשכתי המים, באר

ספסלים שונים במקומות מחופרים היו לגן בכניסה בגן.

את הסיר לשבת, מקום לו בחר דוב חיים ר' בקרקע.

לביתי. הלכתי ואני כיפה לבוש לשבת ונשאר כובעו

היום סדר שמשון. ר' השני המלמד אצל אז למדתי

השעה עד ורבע מתשע תפלה, � שמונה בשעה היה:

צהרים ארוחת � ארבע עד משתים לימוד, � שתים

כרגיל לימוד. שוב � בערב שבע עד מארבע וכתיבה,

שבע בשעה לגן הולכים מחברי, וכמה אני היינו,

להבנתנו. בהתאם להתוועד

ר' החסיד את לגן, בבואי לראות, התפעלתי כמה

חמש לפני אותו שהשארתי מצב באותו יושב דוב חיים

לא הילדותי מוחי לגן. הדרך את לו כשהראיתי שעות

במקום שעות חמש אדם לו יושב איך להבין, היה יכול

אבל ולומדים, שלם יום שיושבים ראיתי וחושב, אחד

מאד.ל אותי הפליא � ולחשוב שבת

חורף � ביאלטה שהותנו על אז נזכרתי מיד אמנם

ספר ליד מתיישב ההרים, בין מטייל היה ואבי � תרמ"ה

שעות. לכמה במחשבה ושוקע קטן

יכולתי שלא כך, כל גדולה בהתפעלות הייתי

לאבי. כך על לספר ורצתי להתאפק,

בי מעוררים כאלה דברים היו לא כשבגרתי

הוא שעות כמה במשך שלחשוב ראיתי התפעלות.

להבין התחלתי יותר, שבגרתי וככל הרגילים. מהדברים

ולידיעת בכלל להשכלה המחשבה כוח נוגע כמה עד יותר

בפרט. החסידות

.‚È,חסידים של לגמרי אחר ציור נוצר לבבנו, לדאבון

החסידות. בדרכי זרה רוח המכניסים

המתנהגים עצמו", "דעת בעלי של חבורה קמה

רוצים שהם כפי היא שלהם וההבנה להבנתם, בהתאם

רוצים. שהם מה וכפי

אלא מעובד, "אני" לא וגס, פשוט "אני" בעלי אנשים

בלבוש עטפו הזה ה"אני" את פשוט. הרוח גס בעל "אני"

ללמוד, שצריכים כפי חסידות לומדים לא חסידות, של

"חסיד". ונקראים � התפלה בעבודת עוסקים לא

בידיעת עניים אברכים לראות באמת מדכא

של בענין רגש פיסת מכל וערומים ריקים החסידות,

בבעלי�בתיות לנהוג לעצמם מרשים ואלה עבודה,

החסידות. בדרכי דעה ולהביע

להרשות שלא הכל אעשה הוא ברוך השי"ת בעזרת

יכולתי בכל ואעזור החסידית, הצורה את ח"ו לשנות

וגילו שיסדו כפי ומקדם כמאז יהיה החסידות שלימוד

הקדושים. רבותינו אבותינו כ"ק הוד

.„Èבעזהשי"ת לחנך מסודרת היתה תמימים" "תומכי

בדרכי לומר מדגיש אני החסידות. בדרכי חניכים

השוה דבר בכללות הן החסידות דרכי שכן החסידות,

נפש. לכל

ולא שווים כולם לא הבדלים, ישנם החסידות בתורת

תלויה החסידות תורת ידיעת שווים, להיות יכולים כולם

בני דעת של הבדלים ישנם במילא ובכשרונות, בחושים

כשרונותיהם. במעלות אדם

כאלה ישנם הבדלים. ישנם עבודה בבעלי גם

והן התפלה בעבודת שבלב העבודה הן שלהם, שהעבודה

הענינים, בשני המדות וזיכוך בבירור הלב עם העבודה

שבדקות, בדקות אפילו רעות מדות של מרע בסור

ההשג בכוח באה טובות, מדות של טוב הובועשה

שהעבודה כאלה וישנם בתפלה, אלקי בענין וההתבוננות

של התעוררות מתוך אצלם באה הלב עם והעבודה שבלב

שמים. יראת

מי וכשרון. חוש בעלי בין הבדלים ישנם זה ובכל

השכלתו � יותר גדול כשרון ובעל חוש בעל שהוא

ענין גם ובמילא יותר, רחבה השגתו יותר, מהירה

אחר. באופן הוא וההשגה מההשכלה הבא העבודה

את יודעים חסידות אימרת ששומעים אלה כל

רז"ל מאמר על בחסידות אודותה שמדובר 9האימרה

הוי בלב שהיא עבודה היא איזו � לבבכם בכל "ולעבדו

הלב, ועם שבלב עבודה היא התפלה � תפלה" זו אומר

שבלב העבודה ענינים: שני ישנם בעבודה כלומר

הלב. שעם והעבודה

היא העבודה כל שבלב, עבודה היא התפלה עבודת

עצמו. בלב

.ÂËבדיבור להימסר ניתנים שאינם דברים ישנם

ובכשרונות בחושים ניחון אדם שיהיה כמה ובסיפור.

ופרטי פרטיו בכל דבר לספר וביכולת ביותר הטובים

יתואר שלמאזין ביותר, הטובים ובהסברה בסדר פרטיו,

תמונה יהיה והתיאור מעצמו, ברעיונו ההכרח מן הדבר

א.9) ב, תענית
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בחיים. שהוא כפי סופר שאודותו אמיתית

ששמענו דברים שאירעו במוחש, יודעים שאנו כפי

בנו הדברים דומיינו � עליהם שמענו וכאשר אודותם,

כעבור לנו יצא וכאשר סופר. אשר את להבנתנו בהתאם

שהתיאור ראינו � עצמם הדברים את לראות זמן

אמיתי. � ששמענו הסיפור בעקבות לעצמנו שתיארנו

במלים להימסר שניתנים בדברים הם אלה כל אלא,

בשום להימסר ניתנים שאינם דברים ישנם אך, ובסיפור.

כוחות וכמה המספר שישקיע כשרון כמה במלים, אופן

תימסר לא � ביותר הנכונים הביטויים את לחפש שינצל

בחיים. שהוא כפי הסיפור של האמת

בכל נפלא כשרון בעל שהוא שמי הדבר ודאי

הרי במלים, ענין להבעת השייכים והכשרונות החושים

ובטוב, בבהירות אצלו יבוטא ביותר המופלא הדבר גם

הדבר מדמות תמונה תיווצר לסיפורו שבמאזין ובודאי

הדבר ולא הדבר של החיצוניים האברים הם אלה כל אך

האמיתית. החיים בתמונת שהוא כפי מהותו בעצם

.ÊËאחד ערך לפי שהם ונפש גוף ישנם דבר בכל

גוף, יש בנפש שגם להסביר המקום כאן לא לשני.

תנועה שום בו מבחינה אינה שלנו הבשר שעין ובדומם

נפש. ישנה בו גם � חיים של

יושבי נבראים שבעינינו, דברים, לשני משל זה הרי

מן אחת והפכיות רחוקות קצוות שתי הם חומר, בתי

גשמי רק לא חומרי, הוא דומם רוחנית, היא נפש השניה,

ביותר הגדול שברוחני איך להסביר וכדאי חומרי, אלא

הנפש, ערך לפי הוא שהגוף אלא גוף, גם ישנו שלנו

הגוף. ערך לפי היא שהנפש אלא נפש, גם ישנה ובחומרי

ונפש. גוף ישנם דבר שבכל כך

של הגופני החלק את רק "לתפוס" יכול הדיבור כוח

כוח מסביר כשהדיבור גם מדבר. הדיבור אודותו הדבר

את רק להסביר ביכולתו הנפש, וחושי מכוחות חוש או

הכוח של הנפש את ולא החוש של או הכוח של הגוף

הדיבור בכוח אין והחוש הכוח של הנפש את והחוש.

בכוח אין והחוש הכוח של החיות את גם להסביר.

בחלק רק "תופס" הדיבור כוח שכן, להסביר. הדיבור

הנותנים הפרטים כל את מבטא הוא שם ברם, הגוף.

ברעיונו יתואר שהדבר ביותר הטובה האפשרות למאזין

האמיתית. בתמונתו

איך שומעים שאנו דברים שישנם אנו רואים לכן

לפנינו הדבר מתדמיין מעשה ובשעת אודותם, שמספרים

עצמו, הדבר את רואים שאנו ואחרי לסיפור, בהתאם

את כששמענו לעצמנו שתיארנו שהתיאור למרות הרי

הדבר מראיית ההתפעלות אך למציאות, תואם הסיפור

שלא מדבר כמו היא ההתפעלות ביותר. גדולה במציאות

פעם. אף אותו ראו

הוא בדיבור ששמעו מה כל כי הוא, דבר של טעמו

בחיות ואילו שלו, החיצוניים האברים הדבר, גוף על רק

את כששמעו הרגישו לא הדבר של בנפש גם ומה

את גם רואים הרי הדבר, את כשרואים אך הסיפור.

כאילו הגדולה, הנפש התפעלות באה ומכך שבו, החיות

פעם. אף אותו ראו שלא חדש בדבר מדובר

.ÊÈשאינם מהדברים היא חסידית, תפלה תפלה,

יהיו והסיפור המלים ובסיפור. במלים להימסר ניתנים

ביכלתנו אשר כל התפלה. של החיצונים האברים על רק

זה הרי לפנים, חסידית תפלה של בתיאורה ולדבר לספר

כולו כל מסור שהיה איך המתפלל, של חיצוניותו על רק

סביבו. הנעשה את שמע ולא ראה לא התפלה, בעבודת

עצמה תפלה תפלה. של החיצוניות רק הוא זה כל אך,

עבודה חיות, היא תפלה חיים, הוא לב שבלב, עבודה היא

חיוניים. חיים כלומר, תפלה, היא שבלב

פשוט יהודי כאשר הפשוט, יום היום בחיי אנו רואים

בעונג התפלה מלות מבטא הוא בחיות, זה הרי מתפלל,

שכל שרואים כזו, ובסקרנות לותמימותי מעניקה מלה

שמי' יהא ה"אמן ה"אמן", ה"קדושה", ה"ברכו", חיות.

דאגות, נטול הוא רגע באותו אצלו. ושמחים חיים רבא"

התפלה. שאחרי התהלים ובאמירת בתפלתו שבע הוא

הפשוט פירוש היודע ביותר, הפשוט ביהודי הדבר כך

אתה מי לפני "דע � ה"עמוד" על החרותות המלים של

ונעימים פשוטים תמימים יהודים אבל ישנם עומד".

יודעים, אינם הפשוט המלים פירוש את שגם כאלה,

שענין יודעים והם בהשי"ת, האמונה בהם חזקה אלא

ידיעה יתברך. היחיד הבורא לפני שמדברים הוא התפלה

יהא וב"אמן ב"אמן", התפלה, במלות חיות להם נותנת זו

רבא". שמי'

הנפש, השתפכות הוא הדעת בר אצל התפלה ענין

הנפש בהשתפכות דרכו. לפי אחד כל "יחידות", של דבר

נפשו. למהלך בהתאם היא אחד בכל כללי, אופן אין

תפלה, � נקרא מה מתפללים, איך ראו בליובאוויטש

של תפלה עבודה, של תפלה וגם השכלה של תפלה גם

של ותפלה השנה כל של תפלה שבת, של ותפלה חול ימי

שראו ומה � תשובה ימי ועשרת השנה ראש

במלים. להביע אפשר אי בליובאוויטש

ותלמידי אנ"ש של מסויים שבחלק בטוח הריני

בלבותיהם חקוק נשאר יחיו, עליהם ד' התמימים,

שצריך דבר בליובאוויטש, ושמעו שראו מה וברגשותיהם

החסידות בלימוד גם בחסידות, לעסוק כוח להם לתת

החסידות. בדרכי וגם הלב ועם שבלב ובעבודה

.ÁÈהשוה דבר הן דרגות, חילוקי אין החסידות בדרכי

ענין להבין כך כל מוכשר אינו שמוחו מי ואפילו נפש, לכל

מוכשרים. כולם החסידות לדרכי הרי בחסידות, עמוק

הרגילות. פי על שבא דבר הן החסידות דרכי כן כמו

שדרכי היתה, תמימים" "תומכי בישיבת הרוח
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בחיים. שהוא כפי סופר שאודותו אמיתית

ששמענו דברים שאירעו במוחש, יודעים שאנו כפי

בנו הדברים דומיינו � עליהם שמענו וכאשר אודותם,

כעבור לנו יצא וכאשר סופר. אשר את להבנתנו בהתאם

שהתיאור ראינו � עצמם הדברים את לראות זמן

אמיתי. � ששמענו הסיפור בעקבות לעצמנו שתיארנו

במלים להימסר שניתנים בדברים הם אלה כל אלא,

בשום להימסר ניתנים שאינם דברים ישנם אך, ובסיפור.

כוחות וכמה המספר שישקיע כשרון כמה במלים, אופן

תימסר לא � ביותר הנכונים הביטויים את לחפש שינצל

בחיים. שהוא כפי הסיפור של האמת

בכל נפלא כשרון בעל שהוא שמי הדבר ודאי

הרי במלים, ענין להבעת השייכים והכשרונות החושים

ובטוב, בבהירות אצלו יבוטא ביותר המופלא הדבר גם

הדבר מדמות תמונה תיווצר לסיפורו שבמאזין ובודאי

הדבר ולא הדבר של החיצוניים האברים הם אלה כל אך

האמיתית. החיים בתמונת שהוא כפי מהותו בעצם

.ÊËאחד ערך לפי שהם ונפש גוף ישנם דבר בכל

גוף, יש בנפש שגם להסביר המקום כאן לא לשני.

תנועה שום בו מבחינה אינה שלנו הבשר שעין ובדומם

נפש. ישנה בו גם � חיים של

יושבי נבראים שבעינינו, דברים, לשני משל זה הרי

מן אחת והפכיות רחוקות קצוות שתי הם חומר, בתי

גשמי רק לא חומרי, הוא דומם רוחנית, היא נפש השניה,

ביותר הגדול שברוחני איך להסביר וכדאי חומרי, אלא

הנפש, ערך לפי הוא שהגוף אלא גוף, גם ישנו שלנו

הגוף. ערך לפי היא שהנפש אלא נפש, גם ישנה ובחומרי

ונפש. גוף ישנם דבר שבכל כך

של הגופני החלק את רק "לתפוס" יכול הדיבור כוח

כוח מסביר כשהדיבור גם מדבר. הדיבור אודותו הדבר

את רק להסביר ביכולתו הנפש, וחושי מכוחות חוש או

הכוח של הנפש את ולא החוש של או הכוח של הגוף

הדיבור בכוח אין והחוש הכוח של הנפש את והחוש.

בכוח אין והחוש הכוח של החיות את גם להסביר.

בחלק רק "תופס" הדיבור כוח שכן, להסביר. הדיבור

הנותנים הפרטים כל את מבטא הוא שם ברם, הגוף.

ברעיונו יתואר שהדבר ביותר הטובה האפשרות למאזין

האמיתית. בתמונתו

איך שומעים שאנו דברים שישנם אנו רואים לכן

לפנינו הדבר מתדמיין מעשה ובשעת אודותם, שמספרים

עצמו, הדבר את רואים שאנו ואחרי לסיפור, בהתאם

את כששמענו לעצמנו שתיארנו שהתיאור למרות הרי

הדבר מראיית ההתפעלות אך למציאות, תואם הסיפור

שלא מדבר כמו היא ההתפעלות ביותר. גדולה במציאות

פעם. אף אותו ראו

הוא בדיבור ששמעו מה כל כי הוא, דבר של טעמו

בחיות ואילו שלו, החיצוניים האברים הדבר, גוף על רק

את כששמעו הרגישו לא הדבר של בנפש גם ומה

את גם רואים הרי הדבר, את כשרואים אך הסיפור.

כאילו הגדולה, הנפש התפעלות באה ומכך שבו, החיות

פעם. אף אותו ראו שלא חדש בדבר מדובר

.ÊÈשאינם מהדברים היא חסידית, תפלה תפלה,

יהיו והסיפור המלים ובסיפור. במלים להימסר ניתנים

ביכלתנו אשר כל התפלה. של החיצונים האברים על רק

זה הרי לפנים, חסידית תפלה של בתיאורה ולדבר לספר

כולו כל מסור שהיה איך המתפלל, של חיצוניותו על רק

סביבו. הנעשה את שמע ולא ראה לא התפלה, בעבודת

עצמה תפלה תפלה. של החיצוניות רק הוא זה כל אך,

עבודה חיות, היא תפלה חיים, הוא לב שבלב, עבודה היא

חיוניים. חיים כלומר, תפלה, היא שבלב

פשוט יהודי כאשר הפשוט, יום היום בחיי אנו רואים

בעונג התפלה מלות מבטא הוא בחיות, זה הרי מתפלל,

שכל שרואים כזו, ובסקרנות לותמימותי מעניקה מלה

שמי' יהא ה"אמן ה"אמן", ה"קדושה", ה"ברכו", חיות.

דאגות, נטול הוא רגע באותו אצלו. ושמחים חיים רבא"

התפלה. שאחרי התהלים ובאמירת בתפלתו שבע הוא

הפשוט פירוש היודע ביותר, הפשוט ביהודי הדבר כך

אתה מי לפני "דע � ה"עמוד" על החרותות המלים של

ונעימים פשוטים תמימים יהודים אבל ישנם עומד".

יודעים, אינם הפשוט המלים פירוש את שגם כאלה,

שענין יודעים והם בהשי"ת, האמונה בהם חזקה אלא

ידיעה יתברך. היחיד הבורא לפני שמדברים הוא התפלה

יהא וב"אמן ב"אמן", התפלה, במלות חיות להם נותנת זו

רבא". שמי'

הנפש, השתפכות הוא הדעת בר אצל התפלה ענין

הנפש בהשתפכות דרכו. לפי אחד כל "יחידות", של דבר

נפשו. למהלך בהתאם היא אחד בכל כללי, אופן אין

תפלה, � נקרא מה מתפללים, איך ראו בליובאוויטש

של תפלה עבודה, של תפלה וגם השכלה של תפלה גם

של ותפלה השנה כל של תפלה שבת, של ותפלה חול ימי

שראו ומה � תשובה ימי ועשרת השנה ראש

במלים. להביע אפשר אי בליובאוויטש

ותלמידי אנ"ש של מסויים שבחלק בטוח הריני

בלבותיהם חקוק נשאר יחיו, עליהם ד' התמימים,

שצריך דבר בליובאוויטש, ושמעו שראו מה וברגשותיהם

החסידות בלימוד גם בחסידות, לעסוק כוח להם לתת

החסידות. בדרכי וגם הלב ועם שבלב ובעבודה

.ÁÈהשוה דבר הן דרגות, חילוקי אין החסידות בדרכי

ענין להבין כך כל מוכשר אינו שמוחו מי ואפילו נפש, לכל

מוכשרים. כולם החסידות לדרכי הרי בחסידות, עמוק

הרגילות. פי על שבא דבר הן החסידות דרכי כן כמו

שדרכי היתה, תמימים" "תומכי בישיבת הרוח



c"agקב i`iyp epizeax zxezn

היתה ובראשונה בראש רגילות, של לענין הפכו החסידות

לבין ובינם עצמם התלמידים בין והחיבה האהבה רוח

ההנהלה. וועד המשגיחים המשפיעים,

שבא תלמיד התלמיד. של ביתו היתה הישיבה

הקביעות קביעות. מתוך זה היה בה, ונתקבל לישיבה

היא שהישיבה ידע התלמיד בנפש. וגם בזמן גם היתה

וציר החינוך יסוד זה היה חייו. היא הישיבה ורוח ביתו,

החינוך את "לקלוט" ה"תמימים", התלמידים של החיים

החסידות. בדרכי הטוב

יספרו דליובאוויטש, התמימים שתלמידי מאד נחוץ

השונות בישיבות כיום הלומדים התמימים לתלמידי

חייהם על תמימים", "תומכי הגדול השם את הנושאות

ונחוץו בליובאוויטש, תמימים" "תומכי בישיבת התנהגותם

בישיבות הלומדים יחיו התלמידים שכל מאד הדבר

יסוד על בחייהם. דרך כמורה זאת יקבלו תמימים" "תומכי

חסידים אלקים, יראי להיות להם השי"ת יעזור זו הנהגה

והעבודה. התורה קרן את בעזה"י שיקימו ולומדים
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לענינגראד תרפ"ז טבת כ"ט ב"ה,

שי' אליעזר אהר� מו"ה אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלו�

אשר על מאד שמחתי לחד"ז, מי"ח מכתבו על במענה

אחד לכל גברא חובת והיא הראוי' בהתעוררות משתדל

לה� זאת להיות צרי� אשר שי' התמימי� ובפרט שי' מאנ"ש

לעבדה זו עבודה על ונפש� לב� לתת תמידית, לעבודה

לשמוע הבא מישראל איש כל בעיניה� יקר ולהיות ולשמרה

לפעול בידו שעולה מי ובפרט יעקב ועי� שו"ע קיצור לימוד

להתחשב מבלי מס"נ צריכי� ע"ז אשר לקטני� לימוד איזה

אל בהנוגע מס"נ בעני� כוונתי ואי� שבעול�. דבר שו� ע�

הדבר נאסר לא ח"ו כי זה דבר שאסור מפני שבגו� מס"נ

הי' יבוא ולא יעלה לא (ובא� מס"נ נדרש שיהי' כזה באופ�

דרע"ק כהא ענינו ידוע התורה עפ"י הנה ח"ו כ� באופ�

מס"נ (דהנה דמס"נ בהדי� עתה מדברי� אנו אי� אבל וכדומה,

ובשעת ל"ע הגזירה בזמ� חילוקי� בזה ויש די�. עפ"י ג"כ הוא

נדרש שאי� הגו� במסירות כלומר השי"ת) יעזור ומנוחה שלו�

יוכל אב כל אשר לכל מפורס� הוא החוק כי במס"נ) ע"ז ח"ו

מזה. אותו להפריע יכול איש ואי� תורה בנו את ללמוד

ומסירה רצו� ענינו דנפש ידוע דהנה הוא מס"נ עני� ופי'

הרצו� סילוק נפש, מסירת וזהו ושעבוד, סילוק כפול ענינו

ולשעבד שבעול� דבר מכל רצונו לסלק כלומר הרצו� ושעבוד

העבודה עני� להיות צרי� כזה ובאופ� ההוא להדבר רצונו

הכוונה יותר (ובדיוק הנפש, של פנימי ההרגש את לעורר בכלל

להגיע אפשר אבל עצומה, ויגיעה בעבודה בא שזה הנשמה) של

אאמו"ר כ"ק הוד קדה"ק מפי לשמוע דזכינו וכהא לזה

או� (געפיהל הרגש פעלט איי� זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

בפרט או� הרגש מיט נאר איז חסידות פארשטיי� דערהער)

דער דערהער. פו� העכער איז געפיל דער הרגש נאר איז עבודה

אלקי שכל טאקע איז עס שכל איז חסידות פשוט איז עני�

מע� קא� דערהער מי� איז אנושי, שכל אי� דא� איז עס אבער

ואשרי אליי� גיפיל ווי ניט מער איז עבודה אבער פארשטיי�

אלקי�. עובד שהוא סיי�) (כ� איש

ומאודו ונפשו לבו לשו� בחיי� הבוחר האיש ואשרי

לייקר בראשו עיניו והחכ� ועבודה. תורה אהלי להרחיב

באיזה הבדל בלי תורה של אמות הד' אל הקרוב כל ולחבב

בגלל אשר ואגדה הלכה מקרא גמרא משנה א� שיהי' לימוד

חייא בבני משולשת בברכה לברכו אליו פניו ד' יאר הזה הדבר

רויחא. ומזונא

טובי� מלמדי� ישיגו בקרוב אשר לברכ� הנני ובזה

שי' ההורי� כל ולבב לבבו את השי"ת ויחזק שי' לבניה�

טובה פרנסה השי"ת לה� וית� שי' בניה� בטובת החפצי�

בגו"ר. ובמנוחה בנקל בריות

ומברכו הדו"ש

שניאורסאה� יצחק יוס�
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(‡).˙¯‚ÒÓÂ ˙¯‚Ò�בדשי אחידא כתרגומו:
דנחש: בעברי� ומתקפא דפרזלא,

(„).ÌÈÏ·ÂÈ‰:�אילי(‰).ÍÂ˘Ó·בתקיעה
הקול: את התוקע בהארי� ˙È˙Á‰.אחרונה,

היוıÂÏÁ‰Â.(Ë)במקומה: גד ובני ראוב� בני
גבורי� גד בני שהיו לפי לפניה�, עוברי�

שנאמר כמו חזקה, בזרוע כ)ומכי� לג :(דברי�

קדקד: א� זרוע וטר�
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(‡).˙¯‚ÒÓÂ ˙¯‚Òסגורה היתה מעול� לומר, רצה

ישראל, מפני עוד לסגרה הוסיפו ועתה ובריח, בדלתי�
יודע שלא בה, לבא או ממנה לצאת מי הניחו ולא

העיר: ‰ÏÈÁ.(·)מבואות È¯Â·‚�שה ע� לומר, רצה
חיל: ˙Ú˘‰.(‚)גבורי ‰Î:�ביו אחת פע� להקי�

(„).ÂÚ˜˙È:יקיפו בעת יו� ˜ÏÂ.(‰)בכל רצה‡˙
נמשכת: בתקיעה המארי� ההוא הקול �‚„Â.לומר, ˘È‡

תפול: החומה כל כי בה, ולעלות להקי� יצטרכו לא
(Á).¯ÂÓ‡Î È‰ÈÂ:'כו ושבעה הע� אל יהושע אמר כאשר עשו, כ� לומר, ‰˘Â¯ÙÂ˙.(Ë)רצה ÈÚ˜˙:�הכהני על חוזר

.ÚÂ˜˙Â ÍÂÏ‰:ותקעו הלכו א� כי תקיעה, בעת הכהני� עמדו לא לומר השני:ÌÎ˘ÈÂ.(È·)רצונו ביו�
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(‚)ÛÈ˜‰כמו סבוב, עני� יח). פח יחד:(תהלי� עלי הקיפו
(„)ÌÈÏ·ÂÈ‰:תרגומו כ� האילי�, .(‰)ÍÂ˘Ó·�בהארי .

שבטıÂÏÁ‰Â(Ê)הקול: וחצי גד ובני ראוב� בני ה� .

בה� שכתוב כמו ביותר, מזויני� היו כול� (דברי�מנשה,

יח) תעברו:ג נקראÛÒ‡Ó‰Â(Ë)חלוצי� ד� מחנה דגל .
כל מאספי� והיו באחרונה, שהלכו שו� על מאס�,

ראשוני�: שהלכו מהמחנות הנכשלי�
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åà:àa ïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéåáäåäé øîàiå ¦«¦ÆŸ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
:ìéçä éøBab dkìî-úàå Bçéøé-úà Eãéá ézúð äàø òLBäé-ìàâíúañå ¤§ª½©§¥Æ¨©´¦§¨«§½¤§¦−§¤©§¨®¦¥−¤¨«¦§©Ÿ¤´

éwä äîçìnä éLðà ìk øéòä-úàúLL äùòú äk úçà íòt øéòä-úà ó ¤¨¦ÀµŸ©§¥´©¦§¨½̈©¥¬¤¨¦−©´©¤¨®¬Ÿ©£¤−Ÿ¥¬¤
:íéîéãíBiáe ïBøàä éðôì íéìáBiä úBøôBL äòáL eàNé íéðäë äòáLå ¨¦«§¦§¨´Ÿ£¦¿¦§Á¦§¨̧§³©«§¦Æ¦§¥´¨¨½©Æ

:úBøôBMa eò÷úé íéðäkäå íéîòt òáL øéòä-úà eañz éòéáMäääéäå ©§¦¦½¨¬Ÿ¤¨¦−¤´©§¨¦®§©´Ÿ£¦½¦§§−©¨«§¨º̈
íòä-ìë eòéøé øôBMä ìB÷-úà íëòîLk íëòîLa ìáBiä ïø÷a CLîa¦§´Ÿ§¤´¤©¥À§¨§£¤Æ§¨§£¤Æ¤´©½̈¨¦¬¨¨−̈

:Bcâð Léà íòä eìòå äézçz øéòä úîBç äìôðå äìBãâ äòeøzåàø÷iå §¨´§¨®§¨̧§¹̈©³¨¦Æ©§¤½¨§¨¬¨−̈¦¬¤§«©¦§º̈
íéðäë äòáLå úéøaä ïBøà-úà eàN íäìà øîàiå íéðäkä-ìà ïeð-ïa òLBäé§ª³©¦Æ¤©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½§−¤£´©§¦®§¦§¨´«Ÿ£¦À

:äåäé ïBøà éðôì íéìáBé úBøôBL äòáL eàNéæeøáò íòä-ìà øîàiå åøîàiå ¦§Æ¦§¨³«§Æ§¦½¦§¥−£¬§Ÿ̈¬©ŸÆ¤Æ©ŸÆ¤Æ¤¨½̈¦§−
:äåäé ïBøà éðôì øáòé õeìçäå øéòä-úà eañåçíòä-ìà òLBäé øîàk éäéå §´Ÿ¤¨¦®§¤´¨½©£¾Ÿ¦§¥−£¬§Ÿ̈¬©§¦À¤¡´Ÿ§ª©»¤¨¨¼

eò÷úå eøáò äåäé éðôì íéìáBiä úBøôBL äòáL íéàNð íéðäkä äòáLå§¦§¨´©Ÿ£¦¿Ÿ§¦Á¦§¨̧§³©«§¦Æ¦§¥´§Ÿ̈¬¨§¾§¨§−
:íäéøçà Cìä äåäé úéøa ïBøàå úBøôBMaèíéðäkä éðôì Cìä õeìçäå ©«¨®©«£Æ§¦´§Ÿ̈¬Ÿ¥−©£¥¤«§¤¨´Ÿ¥½¦§¥Æ©´Ÿ£¦½

:úBøôBMa òB÷úå CBìä ïBøàä éøçà Cìä óqàîäå úBøôBMä éò÷z åò÷zŸ§¥−Ÿ§¥−©«¨®§©«§©¥ÀŸ¥Æ©£¥´¨¨½¨−§¨¬©©¨«
éàöé-àìå íëìB÷-úà eòéîLú àìå eòéøú àì øîàì òLBäé äeö íòä-úàå§¤¨¨Á¦¨̧§ª¹©¥ÀŸ³Ÿ¨¦ÆÆ§«Ÿ©§¦´¤§¤½§Ÿ¥¥¬

:íúòéøäå eòéøä íëéìà éøîà íBé ãò øác íëétîàéäåäé-ïBøà áqiå ¦¦¤−¨¨®Â©´¨§¦¯£¥¤²¨¦−©£¦Ÿ¤«©©¥³£§¨Æ
:äðçna eðéìiå äðçnä eàáiå úçà íòt ówä øéòä-úàáéòLBäé íkLiå ¤¨¦½©¥−©´©¤¨®©¨Ÿ ÆÆ©«©£¤½©¨¦−©«©£¤«©©§¥¬§ª−©

i"yx

(‡).˙¯‚ÒÓÂ ˙¯‚Ò�בדשי אחידא כתרגומו:
דנחש: בעברי� ומתקפא דפרזלא,

(„).ÌÈÏ·ÂÈ‰:�אילי(‰).ÍÂ˘Ó·בתקיעה
הקול: את התוקע בהארי� ˙È˙Á‰.אחרונה,

היוıÂÏÁ‰Â.(Ë)במקומה: גד ובני ראוב� בני
גבורי� גד בני שהיו לפי לפניה�, עוברי�

שנאמר כמו חזקה, בזרוע כ)ומכי� לג :(דברי�

קדקד: א� זרוע וטר�

cec zcevn
(‡).˙¯‚ÒÓÂ ˙¯‚Òסגורה היתה מעול� לומר, רצה

ישראל, מפני עוד לסגרה הוסיפו ועתה ובריח, בדלתי�
יודע שלא בה, לבא או ממנה לצאת מי הניחו ולא

העיר: ‰ÏÈÁ.(·)מבואות È¯Â·‚�שה ע� לומר, רצה
חיל: ˙Ú˘‰.(‚)גבורי ‰Î:�ביו אחת פע� להקי�

(„).ÂÚ˜˙È:יקיפו בעת יו� ˜ÏÂ.(‰)בכל רצה‡˙
נמשכת: בתקיעה המארי� ההוא הקול �‚„Â.לומר, ˘È‡

תפול: החומה כל כי בה, ולעלות להקי� יצטרכו לא
(Á).¯ÂÓ‡Î È‰ÈÂ:'כו ושבעה הע� אל יהושע אמר כאשר עשו, כ� לומר, ‰˘Â¯ÙÂ˙.(Ë)רצה ÈÚ˜˙:�הכהני על חוזר

.ÚÂ˜˙Â ÍÂÏ‰:ותקעו הלכו א� כי תקיעה, בעת הכהני� עמדו לא לומר השני:ÌÎ˘ÈÂ.(È·)רצונו ביו�

oeiv zcevn
(‚)ÛÈ˜‰כמו סבוב, עני� יח). פח יחד:(תהלי� עלי הקיפו
(„)ÌÈÏ·ÂÈ‰:תרגומו כ� האילי�, .(‰)ÍÂ˘Ó·�בהארי .

שבטıÂÏÁ‰Â(Ê)הקול: וחצי גד ובני ראוב� בני ה� .

בה� שכתוב כמו ביותר, מזויני� היו כול� (דברי�מנשה,

יח) תעברו:ג נקראÛÒ‡Ó‰Â(Ë)חלוצי� ד� מחנה דגל .
כל מאספי� והיו באחרונה, שהלכו שו� על מאס�,

ראשוני�: שהלכו מהמחנות הנכשלי�
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:äåäé ïBøà-úà íéðäkä eàNiå ø÷aaâéäòáL íéàNð íéðäkä äòáLå ©®Ÿ¤©¦§¬©Ÿ£¦−¤£¬§Ÿ̈¬§¦§¨´©Ÿ£¦¿Ÿ§¦Á¦§¨̧
Cìä õeìçäå úBøôBMa eò÷úå CBìä íéëìä äåäé ïBøà éðôì íéìáiä úBøôBL§¹©Ÿ§¦À¦§¥Æ£´§Ÿ̈¬Ÿ§¦´¨½§¨§−©¨®§¤¨ÆŸ¥´
:úBøôBMa òB÷úå CBìä Cìåä äåäé ïBøà éøçà Cìä óqàîäå íäéðôì¦§¥¤½§©«§©¥ÀŸ¥Æ©«£¥Æ£´§Ÿ̈¬¨−Ÿ¨−§¨¬©©¨«

ãé:íéîé úLL eùò äk äðçnä eáLiå úçà íòt éðMä íBia øéòä-úà eañiå©¨¸Ÿ¤¨¦¹©³©¥¦Æ©´©©©½©¨ª−©«©£¤®¬Ÿ¨−Ÿ¥¬¤¨¦«
åèäfä ètLnk øéòä-úà eañiå øçMä úBìòk eîkLiå éòéáMä íBia éäéå©§¦´©´©§¦¦À©©§¦ÆÆ©£´©©½©©¨¯Ÿ¤¨¦²©¦§¨¬©¤−

éîòt òáL:íéîòt òáL øéòä-úà eááñ àeää íBia ÷ø íæèíòta éäéå ¤´©§¨¦®©µ©´©½¨§¬¤¨¦−¤¬©§¨¦«©§¦Æ©©´©
ïúð-ék eòéøä íòä-ìà òLBäé øîàiå úBøôBMa íéðäkä eò÷z úéòéáMä©§¦¦½¨§¬©Ÿ£¦−©¨®©¸Ÿ¤§ª³©¤¨¨Æ¨¦½¦«¨©¯

:øéòä-úà íëì äåäéæéáçø ÷ø äåäéì da-øLà-ìëå àéä íøç øéòä äúéäå §Ÿ̈¬¨¤−¤¨¦«§¨§¨̧¨¦¬¥²¤¦¬§¨£¤−̈©«¨®©Á¨¨̧
øLà íéëàìnä-úà äúàaçä ék úéaa dzà øLà-ìëå àéä äéçz äðBfä©¹̈¦«§¤À¦ µ§¨£¤´¦¨´©©½¦¦´¤§§©½¨¤©©§¨¦−£¤¬

:eðçìLçéízîNå íøçä-ïî ízç÷ìe eîéøçz-ït íøçä-ïî eøîL ízà-÷øå ¨¨«§§©©¤Æ¦§´¦©¥½¤¤«©£¦−§©§¤´¦©¥®¤§©§¤º
:BúBà ízøëòå íøçì ìàøNé äðçî-úàèéìæøáe úLçð éìëe áäæå óñk ìëå ¤©£¥³¦§¨¥Æ§¥½¤©£©§¤−«§´Ÿ¤´¤§¨À̈§¥³§Æ¤Æ©§¤½

:àBáé äåäé øöBà äåäéì àeä Lã÷ëòîLë éäéå úBøôMa eò÷úiå íòä òøiå ¬Ÿ¤−©«¨®©¬§Ÿ̈¬¨«©¨´©¨½̈©«¦§§−©«Ÿ¨®©§¦Á¦§¸Ÿ©
ìòiå äézçz äîBçä ìtzå äìBãâ äòeøz íòä eòéøiå øôBMä ìB÷-úà íòä̈¹̈¤´©À̈©¨¦³¨¨Æ§¨´§½̈©¦¸Ÿ©«¹̈©§¤À¨©©̧©

:øéòä-úà eãkìiå Bcâð Léà äøéòä íòäàëøéòa øLà-ìk-úà eîéøçiå ¨¨³¨¦Æ¨Æ¦´¤§½©«¦§§−¤¨¦«©«©£¦ÆÆ¤¨£¤´¨¦½
:áøç-éôì øBîçå äùå øBL ãòå ï÷æ-ãòå øòpî äMà-ãòå LéàîáëìåíéðL ¥¦Æ§©¦½̈¦©−©§©¨¥®§©̧¬¨¤²Ÿ©£−§¦¨«¤§¦§©̧¦

eàéöBäå äðBfä äMàä-úéa eàa òLBäé øîà õøàä-úà íéìbøîä íéLðàä̈£¨¦¹©«§©§¦³¤¨Æ̈¤Æ¨©´§ª½©−Ÿ¥¨¦¨´©¨®§¦̧
:dì ízòaLð øLàk dì-øLà-ìk-úàå äMàä-úà íMîâëíéøòpä eàáiå ¦¨³¤¨«¦¨Æ§¤¨£¤½̈©£¤¬¦§©§¤−¨«©¨¹Ÿ©§¨¦´

-øLà-ìk-úàå äéçà-úàå dnà-úàå äéáà-úàå áçø-úà eàéöiå íéìbøîä©«§©§¦À©Ÿ¦¿¤Â̈¨§¤¨¦̧¨§¤¦¨³§¤©¤Æ¨Æ§¤¨£¤
i"yx

(‚È).ÛÒ‡Ó‰Âוהוא אחרו�, הנוסע ד� שבט
האחרוני�: המתעכבי� כל את מאס�

(ÂË).ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·:היה È‰Â˙‰(ÊÈ)שבת

.Ì¯Á ¯ÈÚ‰וראוי קדש, שבת היו� כי הקדש,
בו: הנשלל שלל קדש Ì˙¯ÎÚÂ.(ÁÈ)להיות

עכורי�: מי� ‰�ÌÈ¯Ú(Î‚)לשו� Â‡Â·ÈÂ

cec zcevn
(‚È).ÂÚ˜˙Â ÍÂÏ‰:מלתקוע פסקו שלא לומר הדבר כפל
(ÂË).¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÎשבע להקי� מספיק הזמ� להיות

ÂÎÂ'.פעמי�: משאר¯˜ יותר אז להשכי� הוצרכו ולזה
וארוכה:˙˜ÂÚ.(ÊË)הימי�: נמשכת תקיעה לומר, רצה

)(ÊÈ.Ì¯Á:וכריתה ÂÎÂ'.לאבדו� ‡È‰העיר לומר, רצה
לאוצר להביא ראוי� שאינ� מהדברי� שבה ומה עצמה

ולכבודו:Ï‰'.ה': ה' לש� לומר, את˘Â¯Ó.(ÁÈ)רצה
החר�: מ� מה מלקחת וזולתכ� ˙ÂÓÈ¯Áעצמכ� ÔÙ

.'ÂÎÂ Ì˙Á˜ÏÂ�מ שתקחו במה ישראל את תכריתו פ�
וכו': ושמת� וזהו יאבדו, כול� כי ÂÎ'.(ËÈ)החר� ÛÒÎ ÏÎÂ:'ה לאוצר הראוי� הדברי� ‰ÌÚ.(Î)שה� Ú¯ÈÂוחוזר

oeiv zcevn
(ÂË)¯Á˘‰יעלה טר� המזרח בפאת הנוצ� האור הוא .

‰Ê‰השמש: ËÙ˘ÓÎ:הזה כמנהג לומר, רצה .

(ÊÈ)Ì¯Á�ופע והקדש, גבוה חרמי על תשמש פע� .

ושממו�: כריתה על הסתיר�:‰Á·‡˙‰תשמש .

(ÁÈ)Ì˙¯ÎÚÂכמו ובלבול, השחתה מעני� ל). לד (בראשית

אתי: תרועה:Ú¯ÈÂ(Î)עכרת� מלשו� .(‡Î)·¯Á ÈÙÏ.

המקרא בלשו� 'פה' נקרא החרב של בתהלי�החדוד (כמו

פיפיות) וחרב ו: קמט
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:ìàøNé äðçîì õeçî íeçépiå eàéöBä äéúBçtLî-ìk úàå dìãëøéòäå ½̈§¥¬¨¦§§¤−¨¦®©©̧¦½¦−§©£¥¬¦§¨¥«§¨¦²
øöBà eðúð ìæøaäå úLçpä éìëe áäfäå óñkä ÷ø da-øLà-ìëå Làá eôøN̈§¬¨¥−§¨£¤¨®©´©¤´¤§©¨À̈§¥³©§Æ¤Æ§©©§¤½¨§−©¬

:äåäé-úéaäëäéçä dì-øLà-ìk-úàå äéáà úéa-úàå äðBfä áçø-úàå ¥§Ÿ̈¬§«¤¨¨´Â©¨§¤¥̧¨¦³¨§¤¨£¤¨Æ¤¡¨´
ò ìàøNé áø÷a áLzå òLBäéíéëàìnä-úà äàéaçä ék äfä íBiä ã §ª½©©¥Æ¤Æ§¤´¤¦§¨¥½©−©´©¤®¦³¤§¦Æ¨Æ¤©©§¨¦½

:Bçéøé-úà ìbøì òLBäé çìL-øLàåëøeøà øîàì àéää úòa òLBäé òaLiå £¤¨©¬§ª−©§©¥¬¤§¦«©©§©´§ª½©¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨¸
äpãqéé Bøëáa Bçéøé-úà úàfä øéòä-úà äðáe íe÷é øLà äåäé éðôì Léàä̈¦¹¦§¥´§Ÿ̈¬£¤³¨Æ¨º̈¤¨¦³©ŸÆ¤§¦½¦§Ÿ́§©§¤½¨

:äéúìc áévé Bøéòöáeæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå òLBäé-úà äåäé éäéå ¦§¦−©¦¬§¨¤«¨©§¦¬§Ÿ̈¬¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤
i"yx

.ÌÈÏ‚¯Ó‰ונעשו זירוז, צריכי� היו כא�
כמלאכי�, היו הראשו� ובלילה זריזי�, כנערי�
לכ� הזונה, רחב ע� העבירה מ� עצמ� ששמרו
אנשי�, נקראו ולכ� מלאכי�, ש� נקראו

נערי�: ÒÈÈ„�‰(ÂÎ)מלאכי�, Â¯ÂÎ··
.Â¯ÈÚˆ·Âבנו ימות בה, שיבנה יסוד בתחלת

בגמר הצעיר שימות עד ויל� ויקברנו הבכור,
הדלתות: הצבת היא המלאכה,

cec zcevn
הריעו: אז בתקיעה, מארכת כשהיא השופר, קול הע� כשמוע שבועה:Ú·˘ÈÂ.(ÂÎ)ומפרש תקרא ··Â¯ÂÎהארור

.‰�„ÒÈÈויתמו בניו, צעיר ימות דלתי�, וכשיעמיד הבני�, זמ� במש� ימותו ויתר� בניו, בכור ימות היסוד, יניח כאשר
כול�: כ� א�

d ` minid ixac`nÎfh

æè:íúBàöBú-ìò ïBøL éLøâî-ìëáe äéúðááe ïLaa ãòìba eáLiåæéílk ©¥«§²©¦§¨¬©¨−̈¦§Ÿ¤®¨§¨«¦§§¥¬¨−©§¨«ª¨Æ
:ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eùçéúäçéïáeàø-éða ¦§©§½Ÿ¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧

úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL éöçå éãâå§¨¦¹©£¦¬¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼Â£¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤
:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLe óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤§©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«

èé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eùòiåëeðúpiå íäéìò eøæòiå ©©£¬Ÿ¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½©¦¨§³
íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéäìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®Â¦¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−

i"yx

(ÁÈ)È�· ÔÓ ‰˘�Ó Ë·˘ ÈˆÁÂ „‚Â Ô·Â‡¯ È�·
.'Â‚Â ÏÈÁמלחמה ועשו נתקבצו כול� כלומר

ההגריאי�: ÈÙ�Â˘.(ËÈ)ע� ¯ÂËÈÂשל בניו
ה�: Ì‰ÈÏÚ.(Î)ישמעאל Â¯ÊÚÈÂ:�עזר ה' כי

cec zcevn
(ÂË).'ÂÎÂ האנשי�¯‡˘ של אבות� לבית ראש היה

עמו: ˙Ì˙Â‡ˆÂ.(ÊË)אשר ÏÚרצה תוצאות� עד כמו
הגבולי�: סופי עד סדר‰˙Â˘ÁÈ.(ÊÈ)לומר לדעת חקרו

עוזיה שנתנגע מעת שופט כשהיה יות� בימי תולדות�
כמ"ש מותו לאחר כ"א ירבע� בימי מל� לא אבל אביו

ב': ÏÈÁ.(ÁÈ)במלכי� È�· ÔÓהתאספו חיל בני מ� ר"ל
וכו': ˆ·‡.אנשי� È‡ˆÂÈ:מלחמה בצבא לצאת הראוי�

(Î).Ì‰ÈÏÚ Â¯ÊÚÈÂ:�עליה להתגבר מה' נעזרי� ˘Ì‰ÓÚ.היו ÏÎÂ:�בעזרת עמה� היו אשר Ì‰Ï.וכל ¯Â˙Ú�Âקבל

oeiv zcevn
(ÊË).‰È˙Â�··Â:לה הסמוכי� ה�È˘¯‚Ó.הכפרי�

כאלו הנראי� העיר לחומות מחו� העומדי� הבתי�
העיר: מ� ברגלÈÎ¯Â„Â.(ÁÈ)נגרשו לדרו� הוא הדר�

למרחוק: לירות היטב למתחו הקשת עני�È„ÂÓÏÂ.על
טר� לטרו� וילמד כמו יט)ההרגל ÂËÈÂ¯(ËÈ):(יחזקאל

.'Â‚Â:ישמעאל מבני המה כמוÂ˙Ú�Â¯.(Î)ג� רבוי עני�



קה d minid ixac

:ìàøNé äðçîì õeçî íeçépiå eàéöBä äéúBçtLî-ìk úàå dìãëøéòäå ½̈§¥¬¨¦§§¤−¨¦®©©̧¦½¦−§©£¥¬¦§¨¥«§¨¦²
øöBà eðúð ìæøaäå úLçpä éìëe áäfäå óñkä ÷ø da-øLà-ìëå Làá eôøN̈§¬¨¥−§¨£¤¨®©´©¤´¤§©¨À̈§¥³©§Æ¤Æ§©©§¤½¨§−©¬

:äåäé-úéaäëäéçä dì-øLà-ìk-úàå äéáà úéa-úàå äðBfä áçø-úàå ¥§Ÿ̈¬§«¤¨¨´Â©¨§¤¥̧¨¦³¨§¤¨£¤¨Æ¤¡¨´
ò ìàøNé áø÷a áLzå òLBäéíéëàìnä-úà äàéaçä ék äfä íBiä ã §ª½©©¥Æ¤Æ§¤´¤¦§¨¥½©−©´©¤®¦³¤§¦Æ¨Æ¤©©§¨¦½

:Bçéøé-úà ìbøì òLBäé çìL-øLàåëøeøà øîàì àéää úòa òLBäé òaLiå £¤¨©¬§ª−©§©¥¬¤§¦«©©§©´§ª½©¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨¸
äpãqéé Bøëáa Bçéøé-úà úàfä øéòä-úà äðáe íe÷é øLà äåäé éðôì Léàä̈¦¹¦§¥´§Ÿ̈¬£¤³¨Æ¨º̈¤¨¦³©ŸÆ¤§¦½¦§Ÿ́§©§¤½¨

:äéúìc áévé Bøéòöáeæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå òLBäé-úà äåäé éäéå ¦§¦−©¦¬§¨¤«¨©§¦¬§Ÿ̈¬¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤
i"yx

.ÌÈÏ‚¯Ó‰ונעשו זירוז, צריכי� היו כא�
כמלאכי�, היו הראשו� ובלילה זריזי�, כנערי�
לכ� הזונה, רחב ע� העבירה מ� עצמ� ששמרו
אנשי�, נקראו ולכ� מלאכי�, ש� נקראו

נערי�: ÒÈÈ„�‰(ÂÎ)מלאכי�, Â¯ÂÎ··
.Â¯ÈÚˆ·Âבנו ימות בה, שיבנה יסוד בתחלת

בגמר הצעיר שימות עד ויל� ויקברנו הבכור,
הדלתות: הצבת היא המלאכה,

cec zcevn
הריעו: אז בתקיעה, מארכת כשהיא השופר, קול הע� כשמוע שבועה:Ú·˘ÈÂ.(ÂÎ)ומפרש תקרא ··Â¯ÂÎהארור

.‰�„ÒÈÈויתמו בניו, צעיר ימות דלתי�, וכשיעמיד הבני�, זמ� במש� ימותו ויתר� בניו, בכור ימות היסוד, יניח כאשר
כול�: כ� א�

d ` minid ixac`nÎfh

æè:íúBàöBú-ìò ïBøL éLøâî-ìëáe äéúðááe ïLaa ãòìba eáLiåæéílk ©¥«§²©¦§¨¬©¨−̈¦§Ÿ¤®¨§¨«¦§§¥¬¨−©§¨«ª¨Æ
:ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eùçéúäçéïáeàø-éða ¦§©§½Ÿ¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧

úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL éöçå éãâå§¨¦¹©£¦¬¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼Â£¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤
:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLe óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤§©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«

èé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eùòiåëeðúpiå íäéìò eøæòiå ©©£¬Ÿ¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½©¦¨§³
íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéäìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®Â¦¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−

i"yx

(ÁÈ)È�· ÔÓ ‰˘�Ó Ë·˘ ÈˆÁÂ „‚Â Ô·Â‡¯ È�·
.'Â‚Â ÏÈÁמלחמה ועשו נתקבצו כול� כלומר

ההגריאי�: ÈÙ�Â˘.(ËÈ)ע� ¯ÂËÈÂשל בניו
ה�: Ì‰ÈÏÚ.(Î)ישמעאל Â¯ÊÚÈÂ:�עזר ה' כי

cec zcevn
(ÂË).'ÂÎÂ האנשי�¯‡˘ של אבות� לבית ראש היה

עמו: ˙Ì˙Â‡ˆÂ.(ÊË)אשר ÏÚרצה תוצאות� עד כמו
הגבולי�: סופי עד סדר‰˙Â˘ÁÈ.(ÊÈ)לומר לדעת חקרו

עוזיה שנתנגע מעת שופט כשהיה יות� בימי תולדות�
כמ"ש מותו לאחר כ"א ירבע� בימי מל� לא אבל אביו

ב': ÏÈÁ.(ÁÈ)במלכי� È�· ÔÓהתאספו חיל בני מ� ר"ל
וכו': ˆ·‡.אנשי� È‡ˆÂÈ:מלחמה בצבא לצאת הראוי�

(Î).Ì‰ÈÏÚ Â¯ÊÚÈÂ:�עליה להתגבר מה' נעזרי� ˘Ì‰ÓÚ.היו ÏÎÂ:�בעזרת עמה� היו אשר Ì‰Ï.וכל ¯Â˙Ú�Âקבל

oeiv zcevn
(ÊË).‰È˙Â�··Â:לה הסמוכי� ה�È˘¯‚Ó.הכפרי�

כאלו הנראי� העיר לחומות מחו� העומדי� הבתי�
העיר: מ� ברגלÈÎ¯Â„Â.(ÁÈ)נגרשו לדרו� הוא הדר�

למרחוק: לירות היטב למתחו הקשת עני�È„ÂÓÏÂ.על
טר� לטרו� וילמד כמו יט)ההרגל ÂËÈÂ¯(ËÈ):(יחזקאל

.'Â‚Â:ישמעאל מבני המה כמוÂ˙Ú�Â¯.(Î)ג� רבוי עני�



dקו minid ixac

:Bá eçèá-ékàëíéMîçå íéúàî ïàöå óìà íéMîç íäélîb íäéð÷î eaLiå ¦¨¬§«©¦§´¦§¥¤À§«©¥¤º£¦¦¬¤Æ¤Æ§ÀŸ¨©³¦©£¦¦Æ
:óìà äàî íãà Lôðå íétìà íéøBîçå óìàáëék eìôð íéaø íéììç-ék ¤½¤©£¦−©§¨®¦§¤¬¤¨−̈¥¬¨¨«¤¦«£¨¦³©¦Æ¨½̈¦¬

:äìbä-ãò íäézçú eáLiå äîçìnä íéäìàäîâëäMðî èáL éöç éðáe ¥¨¡Ÿ¦−©¦§¨¨®©¥§¬©§¥¤−©©Ÿ¨«§¥À£¦Æ¥´¤§©¤½
:eáø änä ïBîøç-øäå øéðNe ïBîøç ìòa-ãò ïLaî õøàa eáLéãëälàå ¨§−¨¨®¤¦¨º̈©©¯©¤§²§¦¬§©¤§−¥¬¨¨«§¥−¤

ìàécçéå äéåãBäå äéîøéå ìàéøæòå ìàéìàå éòLéå øôòå íúBáà-úéá éLàø̈¥´¥£¨®§¥¿¤§¦§¦¿¤¡¦¥¿Â§©§¦¥§¦§§¨̧§©§¹̈§©§¦¥À
úéáì íéLàø úBîL éLðà ìéç éøBab íéLðà:íúBáàäëéäìàa eìòîiå £¨¦Æ¦´¥©½¦©§¥´¥½¨¦−§¥¬£¨«©¦«§£½¥Ÿ¥−

:íäéðtî íéäìà ãéîLä-øLà õøàä-énò éäìà éøçà eðæiå íäéúBáà£¥¤®©¦§À©£¥Æ¡Ÿ¥´©¥¨½̈¤£¤¦§¦¬¡Ÿ¦−¦§¥¤«
åëCìî øñðìt úâlz çeø-úàå øeMà-Cìî ìet çeø-úà ìàøNé éäìà øòiå©¨©Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹¤´©´¤«¤©À§¤Æ©Æ¦§©³¦§¤Æ¤Æ¤´¤

àøäå øBáçå çìçì íàéáéå äMðî èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì íìâiå øeMà©½©©§¥Æ¨¥¦´§©¨¦½§©£¦−¥´¤§©¤®Â©§¦¥©§©̧§¨³§¨¨Æ
:äfä íBiä ãò ïæBb øäðeæë:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðaçëíøîò úä÷ éðáe §©´½̈©−©¬©¤«§¥−¥¦®¥§¾§−̈§¨¦«§¥−§¨®©§¨´

:ìàéfòå ïBøáçå øäöéèëáãð ïøäà éðáe ñ íéøîe äLîe ïøäà íøîò éðáe ¦§½̈§¤§−§ª¦¥«§¥´©§½̈©£¬Ÿ¤−¦§¨®§¥´©£½Ÿ¨¨Æ
:øîúéàå øæòìà àeäéáàåì-úà ãéìä ñçðét ñçðét-úà ãéìBä øæòìà ©£¦½¤§¨−̈§¦¨¨«¤§¨¨Æ¦´¤¦«§½̈¦«§−̈Ÿ¦¬¤

:òeLéáààì:éfò-úà ãéìBä éwáe éwa-úà ãéìBä òeLéáàåáìãéìBä éfòå £¦«©©£¦Æ©Æ¦´¤ª¦½ª¦−¦¬¤ª¦«§ª¦Æ¦´
:úBéøî-úà ãéìBä äéçøæe äéçøæ-úàâìäéøîàå äéøîà-úà ãéìBä úBéøî ¤§©«§½̈«§©«§−̈¦¬¤§¨«§¨Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈

:áeèéçà-úà ãéìBäãì-úà ãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áåèéçàå ¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬¤

i"yx

.Ì‰ÓÚ˘ ÏÎÂ ÌÈ‡È¯‚‰‰ Ì„È· Â�˙�ÈÂאומות
לעזר�: Ì‰Ï.אחרי� ¯Â˙Ú�Âויעתר דוגמת

ה': ‰‡¯ı(Î‰)לה� ÈÓÚ È‰Ï‡ È¯Á‡ Â�ÊÈÂ
.Ì‰È�ÙÓ ÌÈ‰Ï‡ „ÈÓ˘‰ זנו‡˘¯ ה� פתרו�

השמיד� אשר ע� ואיזה האר� עמי אלהי אחרי
יכול היה לא שאלהיה� מפניה� אלהי�
השמיד� אחרי לב� על שמו ולא לעוזר�

יכול היה ולא לאמפניה� כ� כמו ולנו לעזר�

cec zcevn
תפלת�: ומפרשÌ‰È�˜Ó.(Î‡)עתר וחוזר כלל מתחלה
וכו': �ÂÏÙ.(Î·)גמליה� ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÈÎ�אי כאומר

בשבי יקחו ותש"ס אל� מ"ד אשר אפשר אי� לתמוה
רבי� חללי� ההגריאי� מ� שנפלו בעבור כי אל� מאה

לשבי: עצמ� ומסרו עליה� היהודי� פחד נפל ולזה ובעזרתו מה' היתה המלחמה נצחו� במקו�˙Ì‰È˙Á.כי
·‡¯ı.(Î‚)ההגריאי�: Â·˘Èכי וכו' חרמו� בעל עד מבש� התפשטו אול� בארצ� וישבו המלחמה מ� חזרו המה

מזה הלכו אשר אחיה� במקו� לשבת התפשטו ולזה מבראשונה בה ישבו אשר המקו� לה� צר והיה רבו המה
ההגריאי�: ˘ÂÓ˙.(Î„)למקו� È˘�‡:החשיבות לגודל בשמות� ידועי� לומר ÂÎÂ'.(Î‰)רצה „ÈÓ˘‰ כאומר‡˘¯

עמ�: את הצילו לא מדוע המה אלהי� א� להבי� לה� ‚ÔÊÂ.(ÂÎ)והיה ¯‰�Â:�גוז לנהר ‰Ê‰.סמו� ÌÂÈ‰ „Úרצה
השני: בית בבני� חזרו לא כי ש� עוד� והנה ˜‰˙.(ÁÎ)לומר È�·Â:�לגרשו הקדימו ואהר� משה כבוד ‡˙(Ï„)מפני

.˜Â„ˆ:דורות עשר שני� לב� מאב הכהונה והלכה בבה"מ ששמש הראשו� הכ"ג והוא

oeiv zcevn
הקטורת ענ� ח)ועתר שביה:Â·˘ÈÂ.(Î‡):(ש� מל'

(„Î).¯ÙÚÂ:�רבי וכמוהו בוי"ו שמו כ� או יתירה, הוי"ו
(ÂÎ).¯ÚÈÂ:התעוררות ÏÂÙ.מל' ÁÂ¯:פול רצו�

d minid ixac

:õòîéçàäì:ïðçBé-úà ãéìBä äéøæòå äéøæò-úà ãéìBä õòîéçàååìïðçBéå £¦¨«©©£¦©Æ©Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤¨¨«§¨−̈
:íìLeøéa äîìL äða-øLà úéaa ïäk øLà àeä äéøæò-úà ãéìBäæìãìBiå ¦´¤£©§¨®µ£¤´¦¥½©©¾¦£¤¨¨¬§Ÿ−Ÿ¦¨¨«¦©¬¤

:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà äéøæòçì-úà ãéìBä áeèéçàå £©§−̈¤£©§¨®©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤
:íelL-úà ãéìBä ÷Bãöå ÷BãöèìãéìBä äi÷ìçå äi÷ìç-úà ãéìBä íelLå ¨½§¨−¦¬¤©«§©Æ¦´¤¦§¦½̈§¦§¦−̈¦¬

:äéøæò-úàîãöBäé-úà ãéìBä äéøNe äéøN-úà ãéìBä äéøæòå:÷ ¤£©§¨«©£©§¨Æ¦´¤§¨½̈§¨−̈¦¬¤§¨¨«
àî:øvàðãëáð ãéa íìLeøéå äãeäé-úà äåäé úBìâäa Cìä ÷ãöBäéå¦¨¨´¨©½§©§´§Ÿ̈½¤§−̈¦¨¨®¦§©−§ª©§¤©«

i"yx

·�‰(ÂÏ)יעזור: ¯˘‡ ˙È·· Ô‰Î ¯˘‡ ‡Â‰
.‰ÓÏ˘עזריה היה הוא עזריה מפרשי� יש

הבית בחורב� שהיה שריה עד ומעזריה הראשו�
ובויקרא א' בפ' ביומא הוגהו ומכא� כהני� ח'
בבית שמשו כהני� שמנה פנחס פ' ובספרי רבה
יש וזה זה ולא עשר שמנה אומרי� ויש הראשו�
שכה� הראשו� היה הוא צדוק כי חיי� רוח בה�
בימי היה אמריה איזה ועוד שלמה בימי

הראש כה� אמריהו והנה דכתיב (ד"היהושפט

י"ט) בימי(אמריה)והואב' שהיה עזריהו ב�
וא"ת יהושפט אחרי שהיה חזקיה בימי עוזיהו
הכה� חלקיהו והיכ� היה שריה אבי עזריהו
יש מצדוק אלא יאשיהו בימי שהיה הגדול
שריה עד מצדוק היו כהני� עשר שני� לחשוב
בעזריה ומ"ש מדוייק רבא בויקרא מצינו וכ�
כ� ירוש' בסיפרי מפורש בבית כה� אשר הוא

שלמה בימי כה� לבדו הוא ג�(כה�)וכי והלא
נפשו שמסר לפי אלא כהנו כ� כמו כהני� שאר
להקטיר עוזיהו את הניח שלא הבית קדושת על

שלמה בנה אשר בבית כה� אשר הוא נאמר לכ�
עוזיה בימי שהיה עזריה כו)והוא ב' ובימי(לקמ�

שכה� אמריהו הוא אחימע� ב� ועזריהו חזקיהו
דכתיב עזריה עוזיה שנקרא כמו יהושפט בימי

טו) ב' לירבע�(במלכי� שני� וז' עשרי� בשנת
אחימע� ב� עזריה ונקרא עזריה מל� וגו'

אלהי� לדרוש ויהי דכתיב כו)זכריהו ב' (לקמ�

וגו': אלהי� ביראת המבי� זכריהו בימי
(‡Ó)‰„Â‰È ˙‡ '‰ ˙ÂÏ‚‰· ÍÏÂ‰ ˜„ˆÂ‰ÈÂ

.ÌÈÏ˘Â¯ÈÂבספר א')ומ"ש ב�(חגי יהושע
מעול� שמש יהוצדק לא הגדול הכה� יהוצדק
יכניה בימי לבבל הוגלה דהא גדולה בכהונה

יהושעכדכת אלא וגו' בהגלות הל� ויהוצדק יב
ומה שני בבית מבבל כשעלו גדול כה� היה בנו
וב� גדול כה� הסופר שריה ב� עזרא היה שלא
לפי הטע� זהו כיה� יהוצדק ב� יהושע אחיו
ושני� ימי� כמה זרובבל ע� עלה יהושע כי

עזרא: שעלה קוד�

cec zcevn
(‰Ï).‰È¯ÊÚ הדורות:‡˙ בחשבו� מלכי� בסו� ועיי� י"ט ב' הימי� בדברי שנזכר אמריה שהוא Ô�ÁÂÈ.יתכ� ˙‡

ב': הימי� ובדברי ב' במלכי� הנזכר יהוידע שהוא Â‚Â'.(ÂÏ)יתכ� Ô‰Î ¯˘‡ ‡Â‰אלא כה� לבד הוא וכי ארז"ל
ב': הימי� בדברי שכתוב כמו קטורת להקטיר בא כאשר המל� בעוזיה שמיחה הבית עבודת על נפשו ‡˙(ÊÏ)שמסר

.‰È¯Ó‡:ט"ז ב' במלכי� הנזכר אוריה שהוא ‡ÂËÈÁ·.יתכ� ל"א:‡˙ ב' הימי� בדברי הנזכר עזריה שהוא יתכ�
(Ó).‰È¯˘ ירמיה:‡˙ ובסו� ב' מלכי� סו� כמ"ש צדקיה גלות בזמ� נ"נ ביד והומת האחרו� כ"ג Â‰Èˆ„˜.הוא ˙‡

השני: בית בתחילת שמש יהושע ובנו גדולה בכהונה שמש לא לבבל:‰ÍÏ.(Ó‡)והוא בגולה



קז d minid ixac

:õòîéçàäì:ïðçBé-úà ãéìBä äéøæòå äéøæò-úà ãéìBä õòîéçàååìïðçBéå £¦¨«©©£¦©Æ©Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤¨¨«§¨−̈
:íìLeøéa äîìL äða-øLà úéaa ïäk øLà àeä äéøæò-úà ãéìBäæìãìBiå ¦´¤£©§¨®µ£¤´¦¥½©©¾¦£¤¨¨¬§Ÿ−Ÿ¦¨¨«¦©¬¤

:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà äéøæòçì-úà ãéìBä áeèéçàå £©§−̈¤£©§¨®©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤
:íelL-úà ãéìBä ÷Bãöå ÷BãöèìãéìBä äi÷ìçå äi÷ìç-úà ãéìBä íelLå ¨½§¨−¦¬¤©«§©Æ¦´¤¦§¦½̈§¦§¦−̈¦¬

:äéøæò-úàîãöBäé-úà ãéìBä äéøNe äéøN-úà ãéìBä äéøæòå:÷ ¤£©§¨«©£©§¨Æ¦´¤§¨½̈§¨−̈¦¬¤§¨¨«
àî:øvàðãëáð ãéa íìLeøéå äãeäé-úà äåäé úBìâäa Cìä ÷ãöBäéå¦¨¨´¨©½§©§´§Ÿ̈½¤§−̈¦¨¨®¦§©−§ª©§¤©«

i"yx

·�‰(ÂÏ)יעזור: ¯˘‡ ˙È·· Ô‰Î ¯˘‡ ‡Â‰
.‰ÓÏ˘עזריה היה הוא עזריה מפרשי� יש

הבית בחורב� שהיה שריה עד ומעזריה הראשו�
ובויקרא א' בפ' ביומא הוגהו ומכא� כהני� ח'
בבית שמשו כהני� שמנה פנחס פ' ובספרי רבה
יש וזה זה ולא עשר שמנה אומרי� ויש הראשו�
שכה� הראשו� היה הוא צדוק כי חיי� רוח בה�
בימי היה אמריה איזה ועוד שלמה בימי

הראש כה� אמריהו והנה דכתיב (ד"היהושפט

י"ט) בימי(אמריה)והואב' שהיה עזריהו ב�
וא"ת יהושפט אחרי שהיה חזקיה בימי עוזיהו
הכה� חלקיהו והיכ� היה שריה אבי עזריהו
יש מצדוק אלא יאשיהו בימי שהיה הגדול
שריה עד מצדוק היו כהני� עשר שני� לחשוב
בעזריה ומ"ש מדוייק רבא בויקרא מצינו וכ�
כ� ירוש' בסיפרי מפורש בבית כה� אשר הוא

שלמה בימי כה� לבדו הוא ג�(כה�)וכי והלא
נפשו שמסר לפי אלא כהנו כ� כמו כהני� שאר
להקטיר עוזיהו את הניח שלא הבית קדושת על

שלמה בנה אשר בבית כה� אשר הוא נאמר לכ�
עוזיה בימי שהיה עזריה כו)והוא ב' ובימי(לקמ�

שכה� אמריהו הוא אחימע� ב� ועזריהו חזקיהו
דכתיב עזריה עוזיה שנקרא כמו יהושפט בימי

טו) ב' לירבע�(במלכי� שני� וז' עשרי� בשנת
אחימע� ב� עזריה ונקרא עזריה מל� וגו'

אלהי� לדרוש ויהי דכתיב כו)זכריהו ב' (לקמ�

וגו': אלהי� ביראת המבי� זכריהו בימי
(‡Ó)‰„Â‰È ˙‡ '‰ ˙ÂÏ‚‰· ÍÏÂ‰ ˜„ˆÂ‰ÈÂ

.ÌÈÏ˘Â¯ÈÂבספר א')ומ"ש ב�(חגי יהושע
מעול� שמש יהוצדק לא הגדול הכה� יהוצדק
יכניה בימי לבבל הוגלה דהא גדולה בכהונה

יהושעכדכת אלא וגו' בהגלות הל� ויהוצדק יב
ומה שני בבית מבבל כשעלו גדול כה� היה בנו
וב� גדול כה� הסופר שריה ב� עזרא היה שלא
לפי הטע� זהו כיה� יהוצדק ב� יהושע אחיו
ושני� ימי� כמה זרובבל ע� עלה יהושע כי

עזרא: שעלה קוד�

cec zcevn
(‰Ï).‰È¯ÊÚ הדורות:‡˙ בחשבו� מלכי� בסו� ועיי� י"ט ב' הימי� בדברי שנזכר אמריה שהוא Ô�ÁÂÈ.יתכ� ˙‡

ב': הימי� ובדברי ב' במלכי� הנזכר יהוידע שהוא Â‚Â'.(ÂÏ)יתכ� Ô‰Î ¯˘‡ ‡Â‰אלא כה� לבד הוא וכי ארז"ל
ב': הימי� בדברי שכתוב כמו קטורת להקטיר בא כאשר המל� בעוזיה שמיחה הבית עבודת על נפשו ‡˙(ÊÏ)שמסר

.‰È¯Ó‡:ט"ז ב' במלכי� הנזכר אוריה שהוא ‡ÂËÈÁ·.יתכ� ל"א:‡˙ ב' הימי� בדברי הנזכר עזריה שהוא יתכ�
(Ó).‰È¯˘ ירמיה:‡˙ ובסו� ב' מלכי� סו� כמ"ש צדקיה גלות בזמ� נ"נ ביד והומת האחרו� כ"ג Â‰Èˆ„˜.הוא ˙‡

השני: בית בתחילת שמש יהושע ובנו גדולה בכהונה שמש לא לבבל:‰ÍÏ.(Ó‡)והוא בגולה



zenקח ixg`fhoey`x meiqelwpe`

æèàäLî-ìà äBäé øaãéå
ïåùàø

éðL úBî éøçà ©§©¥³§¨Æ¤¤½©«£¥´½§¥−
eúîiå äBäé-éðôì íúáø÷a ïøäà éðai''yx: §¥´©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§−̈©¨ª«

áéçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà äåäé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤
ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä éðt-ìà¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ

úøtkä-ìò äàøà ïðòai''yx:âàáé úàæa ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ
ìéàå úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈§©¬¦

äìòìi''yx:ããá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk §Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»
úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNa-ìò eéäé¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤

ðöé ãa-úà íéna õçøå íä Lã÷-éãâa ó ©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦¤
íLáìe BøNai''yx:äìàøNé éða úãò úàîe §¨−§¥¨«¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½

ãçà ìéàå úàhçì íéfò éøéòN-éðL çwé¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦¤−̈
:äìòìåúàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå §Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈

Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLài''yx:éåìæç÷ìå £¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«§¨©−

e˙ÈÓcא ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ

‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡ È�a ÔÈ¯z¿≈¿≈«¬…¿»≈∆»»

:e˙ÈÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe�ב¯Ó‡Â ¿≈»√»¿»ƒ«¬«

CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»

‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»

Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓƒ»¿»À¿»ƒ√»«À¿»ƒ

‡��Úa È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡�B¯‡ ÏÚ«¬»¿»¿¬≈«¬»»

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡�‡¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

L„e˜Ï‡ג Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»

¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯B˙a¿«≈¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏד‡ˆe·„ ‡�ezk «¬»»ƒ»¿»

ÔB‰È ıe·c ÔÈÒ�ÎÓe LaÏÈ ‡L„e˜¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿¿

¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡�ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«

dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈

‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿«»

:ÔepLaÏÈÂ d¯Òa ˙ÈהÔÓe »ƒ¿≈¿«¿ƒƒƒ

ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈

„Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ È¯ÈÙ¿̂ƒ≈ƒƒ¿«»»¿««

:‡˙ÏÚÏו‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂ «¬»»ƒ»≈«¬…»»

È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈ƒ««¬ƒ

:d˙Èa L�‡ ÏÚÂזÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ ¿«¡«≈≈¿ƒ«»¿≈

é"ùø

(‡)È�a È�L ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈
'B‚Â Ô¯‰‡.�� אלעזר ר�י היה ל�מר? �למ�ד מה «¬…¿ְְִֶֶַַַַָָָָ

ר�פא. אצל� ��כנס לח�לה מ�ל מ��ל� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָעזריה

�א �טחב. ���ב ואל צ�נ� �אכל אל ל�: ְְְִֵַַַַַַַָָֹאמר

�טחב, ���ב ואל צ�נ� �אכל אל ל�: ואמר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָֹאחר

מ� י�תר זרז� זה �ל�ני. ��ת �דר� �מ�ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹ��א

אהר�": �ני �ני מ�ת "אחרי נאמר: לכ� ְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹהרא���,

(·)EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ
‡·ÈŒÏ‡Â.ניו� ��ת� �דר� ימ�ת ÏÂ‡:��א ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…

˙eÓÈ.מת ה�א �א, ‡¯‡‰:�א� Ô�Úa Èk.י� »ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ִ

ענני ע��ד ע� �� נראה אני ����י.�מיד �לפי ְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָ

���ט�; זה� לבא, יר�יל ��א י�הר ,�� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�כינתי

�י�� ה�טרת �ענ� �יֿא� יבא לא ְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ�מדר��:

מא�ת.Êa‡˙(‚)ה���רי�: אר�ע ��� �ימטר�א ִִַ¿…ְְִִֵֶַַַָ

רא��� לבית רמז B‚Â':וע�ר, Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa. ְְִִֶֶֶֶַ¿…»…«¬…¿

�מ� �י��ֿה���רי�, א� �י עת, �כל לא ז�, ְְְְִִִִֵַַָֹוא�

�ע��ר ה�ביעי "�חד� ה�ר�ה: �ס�� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��פר�

B‚Â'(„)לחד�": „aŒ˙�˙k.���מ �אינ� מ�יד ֶַֹ¿…∆«¿ְִֵֵֶַַ

�ח�� �ה� מ��� �ה�א �גדי� ��מ�נה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלפני�

סנג�ר, נע�ה קטג�ר �אי� לפי זהב, �ה� ���ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

כו) �ל(ר"ה וכ�� הדי�ט, �כה� �אר�עה, ֶָ�ְְְְְֵֶֶַָָָֹא�א

���:LaÏÈ L„˜.(ת"כ)��הק מ�ל .Û�ˆÈ:��הי� …∆ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶƒ¿…
�מ� �רא��, י�יח �רי��', 'יחת ְְְְְִֵֵֵַַַָֹ�תר��מ�:

טז) לט 'ואח���'(בראשית �ג��", "ו��ח ::ıÁ¯Â ְְֲִִֵַַַַ¿»«
ÌÈna.חליפ�תיו �כל טבילה טע�� ה��� א�ת� ««ƒְְֲִִַָָָָ

ל) מחלי�(יומא היה �עמי� וחמ� �ני�, מעב�דת ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ

זהב מ�גדי �מ��ה לפני�, �מח�� ח��, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלעב�דת

חליפה �בכל זהב, לבגדי לב� �מ�גדי לב� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָָָלבגדי

ה���ר: מ� ורגלי� ידי� ק���י ��ני טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָטע��

(Â)BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡..למעלה האמ�ר ∆«««»¬∆ְְַָָָ

zen ixg`fhoey`x mei qelwpe`

äåäé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çútçéðL-ìò ïøäà ïúðå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬

ãçà ìøBâå äåäéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈
ìæàæòìi''yx:èøLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå ©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧

Bäéì ìøBbä åéìò äìòúàhç eäùòå äi''yx: ¨¨¬¨¨²©−̈©«¨®§¨−̈Ÿ©¨«
éìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½

ì åéìò øtëì äBäé éðôì éç-ãîòéBúà çlL ¨«¢©©²¦§¥¬§−̈§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²
äøaãnä ìæàæòìi''yx:àé-úà ïøäà áéø÷äå ©«£¨¥−©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤

Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®
Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLåi''yx:ìàøùé §¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

áéçaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe äåäé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈

úëøtì úéaî àéáäåi''yx:âéúøèwä-úà ïúðå §¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤
øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò | äqëå äåäé éðôì Làä-ìò©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬

ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙ¿̂ƒƒƒƒ»¿√»¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aחÔ¯‰‡ ÔzÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ≈«¬…

„Á ‡·„Ú ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«

:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

Ècט ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ

ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»ƒ¿»«¿»

:‡˙‡hÁ d�„aÚÈÂיÈc ‡¯ÈÙˆe ¿«¿¿ƒ≈«»»¿ƒ»ƒ

Ì˜zÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈ƒ»«

È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k««√»¿»¿«»»¬ƒ

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È ÁlLÏ¿««»≈«¬»≈¿«¿¿»

Bz¯‡יא ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»

È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈ƒ««¬ƒ

‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿ƒ»»

dÏ Èc ‡˙‡hÁ„:יבÈÏÓ ·qÈÂ ¿«»»ƒ≈¿ƒ«¿≈

ÈÂlÚÓ ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈

È‰B�ÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ

ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»

:‡zÎ¯ÙÏיג˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ ¿»À¿»¿ƒ≈»¿∆

ÈÙÁÂ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea¿«»«∆»»»√»¿»¿»≈

é"ùø

צ��ר מ�ל ולא �א ה�א ����� �א�, :ול�ד� ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ

B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ.(ת"כ לו, עליו(יומא מתו�ה ¿ƒ∆«¬¿«≈ְִֶַָָ

�ית�: וע�נ�ת È�LŒÏÚ(Á)ע�נ�תיו Ô¯‰‡ Ô˙�Â ֲֲֵַָ¿»««¬…«¿≈
˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰.ואחד לימי� אחד מעמיד «¿ƒƒ…»ְְֲִִֶֶַָָָ

�ימי� ��רל ונ�טל ��ל�י, ידיו ��י ונ�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹל�מאל,

�� ��ת�ב את עליה� ונ�ת� ��מאל, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָֹוחבר�

"לעזאזל", �� ��ת�ב ואת ל��, ה�א ְֲֵֵֵֶֶַַַָָ"ל��",

לעזאזל ת"כ).ÏÊ‡ÊÚ:מ���ח סז, הר(יומא ה�א ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ַ

�זרה", "אר� ��אמר: �ב�, צ�ק וק�ה, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעז

hÁ‡˙(Ë)חת�כה: e‰NÚÂ.ה��רל ����יח ֲָ¿»»«»ְִֶַַַָ

ח�את": "לה' וא�מר: ,�� ל� ק�רא ְֵֵֵַַָָָעליו,

(È)ÈÁŒ„ÓÚÈ.�;�אחרי עלֿידי חי", "יעמד מ� »√««ְ�ְֲֲִֵֵַַַ

חי'. �ד 'י�ק� ל�מר?(ת"כ)ותר��מ�: �למ�ד מה ְְְִַַַַַַַָ

י�דע ואיני לעזאזל", את� "ל��ח ��אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלפי

נאמר: לכ� לח�י�, א� למיתה א� ְְְֱִִִִִֶַַָָ���ח�

מ�א�, �����ח; עד חי עמידת� � ְֲֳִִִֶַַַַַַָָָ"יעמדֿחי"

למיתה ÂÈÏÚ:��ליח�ת� ¯tÎÏ.,עליו ��תו�ה ְְִִֶָ¿«≈»»ְִֶֶַָָ

וג�'": עליו "והתו�ה B„Úa(È‡)�דכתיב: ¯tÎÂ ְְְְְִִִַָָָ¿ƒ∆«¬
'B‚Â.(ת"כ)�ה� ה�הני�, אחיו ועל עליו �ני ו��י ¿ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

��אמר: �ית�, קר�יי� קלה)��� "�ית(תהלי� �ְֱִֵֵֶֶַָ

�ה�הני� מ�א�, וג�". אתֿה' �רכ� ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹאהר�

,�� על(ת"כ)מת��רי� א�א אינ� ��רת� וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

עלֿ "וכ�ר ��אמר: �מ� וקד�יו, מק�� ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ�טמאת

וג�'": מ�מאת ‰ÁaÊn.(È·)ה�ד� ÏÚÓ��החיצ ִֶַֹ�ְְֹ≈««ƒ¿≈«ִַ

מה) ‰':(יומא È�ÙlÓ.צד וה�א ה�תח, ��פני מ�ד ƒƒ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַ

ש�).wc‰:מערבי "��ה",(יומא ל�מר �למ�ד מה ֲִַָ«»ְַַַַָ

��אמר היא, ��ה ה�טרת �ל לו)והלא ל :(שמות ְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ

מ� ��ה ��הא א�א הדק"? מ��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"ו�חק�

מחזיר� היה י��ֿה���רי� �מערב ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��ה,

ה�ח�ה.L‡‰ŒÏÚ(È‚)ל�כ��ת: ÏÂ‡:��ת�� ְֶֶַַ«»≈ְְֶַַָ¿…



קט zen ixg`fhoey`x mei qelwpe`

äåäé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çútçéðL-ìò ïøäà ïúðå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬

ãçà ìøBâå äåäéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈
ìæàæòìi''yx:èøLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå ©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧

Bäéì ìøBbä åéìò äìòúàhç eäùòå äi''yx: ¨¨¬¨¨²©−̈©«¨®§¨−̈Ÿ©¨«
éìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½

ì åéìò øtëì äBäé éðôì éç-ãîòéBúà çlL ¨«¢©©²¦§¥¬§−̈§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²
äøaãnä ìæàæòìi''yx:àé-úà ïøäà áéø÷äå ©«£¨¥−©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤

Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®
Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLåi''yx:ìàøùé §¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

áéçaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe äåäé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈

úëøtì úéaî àéáäåi''yx:âéúøèwä-úà ïúðå §¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤
øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò | äqëå äåäé éðôì Làä-ìò©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬

ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙ¿̂ƒƒƒƒ»¿√»¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aחÔ¯‰‡ ÔzÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ≈«¬…

„Á ‡·„Ú ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«

:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

Ècט ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ

ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»ƒ¿»«¿»

:‡˙‡hÁ d�„aÚÈÂיÈc ‡¯ÈÙˆe ¿«¿¿ƒ≈«»»¿ƒ»ƒ

Ì˜zÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈ƒ»«

È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k««√»¿»¿«»»¬ƒ

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È ÁlLÏ¿««»≈«¬»≈¿«¿¿»

Bz¯‡יא ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»

È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈ƒ««¬ƒ

‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L�‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿ƒ»»

dÏ Èc ‡˙‡hÁ„:יבÈÏÓ ·qÈÂ ¿«»»ƒ≈¿ƒ«¿≈

ÈÂlÚÓ ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈

È‰B�ÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ

ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»

:‡zÎ¯ÙÏיג˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ ¿»À¿»¿ƒ≈»¿∆

ÈÙÁÂ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea¿«»«∆»»»√»¿»¿»≈

é"ùø

צ��ר מ�ל ולא �א ה�א ����� �א�, :ול�ד� ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ

B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ.(ת"כ לו, עליו(יומא מתו�ה ¿ƒ∆«¬¿«≈ְִֶַָָ

�ית�: וע�נ�ת È�LŒÏÚ(Á)ע�נ�תיו Ô¯‰‡ Ô˙�Â ֲֲֵַָ¿»««¬…«¿≈
˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰.ואחד לימי� אחד מעמיד «¿ƒƒ…»ְְֲִִֶֶַָָָ

�ימי� ��רל ונ�טל ��ל�י, ידיו ��י ונ�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹל�מאל,

�� ��ת�ב את עליה� ונ�ת� ��מאל, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָֹוחבר�

"לעזאזל", �� ��ת�ב ואת ל��, ה�א ְֲֵֵֵֶֶַַַָָ"ל��",

לעזאזל ת"כ).ÏÊ‡ÊÚ:מ���ח סז, הר(יומא ה�א ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ַ

�זרה", "אר� ��אמר: �ב�, צ�ק וק�ה, ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעז

hÁ‡˙(Ë)חת�כה: e‰NÚÂ.ה��רל ����יח ֲָ¿»»«»ְִֶַַַָ

ח�את": "לה' וא�מר: ,�� ל� ק�רא ְֵֵֵַַָָָעליו,

(È)ÈÁŒ„ÓÚÈ.�;�אחרי עלֿידי חי", "יעמד מ� »√««ְ�ְֲֲִֵֵַַַ

חי'. �ד 'י�ק� ל�מר?(ת"כ)ותר��מ�: �למ�ד מה ְְְִַַַַַַַָ

י�דע ואיני לעזאזל", את� "ל��ח ��אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלפי

נאמר: לכ� לח�י�, א� למיתה א� ְְְֱִִִִִֶַַָָ���ח�

מ�א�, �����ח; עד חי עמידת� � ְֲֳִִִֶַַַַַַָָָ"יעמדֿחי"

למיתה ÂÈÏÚ:��ליח�ת� ¯tÎÏ.,עליו ��תו�ה ְְִִֶָ¿«≈»»ְִֶֶַָָ

וג�'": עליו "והתו�ה B„Úa(È‡)�דכתיב: ¯tÎÂ ְְְְְִִִַָָָ¿ƒ∆«¬
'B‚Â.(ת"כ)�ה� ה�הני�, אחיו ועל עליו �ני ו��י ¿ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

��אמר: �ית�, קר�יי� קלה)��� "�ית(תהלי� �ְֱִֵֵֶֶַָ

�ה�הני� מ�א�, וג�". אתֿה' �רכ� ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹאהר�

,�� על(ת"כ)מת��רי� א�א אינ� ��רת� וכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

עלֿ "וכ�ר ��אמר: �מ� וקד�יו, מק�� ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ�טמאת

וג�'": מ�מאת ‰ÁaÊn.(È·)ה�ד� ÏÚÓ��החיצ ִֶַֹ�ְְֹ≈««ƒ¿≈«ִַ

מה) ‰':(יומא È�ÙlÓ.צד וה�א ה�תח, ��פני מ�ד ƒƒ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַ

ש�).wc‰:מערבי "��ה",(יומא ל�מר �למ�ד מה ֲִַָ«»ְַַַַָ

��אמר היא, ��ה ה�טרת �ל לו)והלא ל :(שמות ְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ

מ� ��ה ��הא א�א הדק"? מ��ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ"ו�חק�

מחזיר� היה י��ֿה���רי� �מערב ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��ה,

ה�ח�ה.L‡‰ŒÏÚ(È‚)ל�כ��ת: ÏÂ‡:��ת�� ְֶֶַַ«»≈ְְֶַַָ¿…



zenקי ixg`fhipy meiqelwpe`

úeîé àìå úeãòä-ìòi''yx:ãéøtä ícî ç÷ìå ©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ¦©´©½̈
éðôìå äîã÷ úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨§¦§¥´
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

Bòaöàai''yx:åèúàhçä øéòN-úà èçLå §¤§¨«§¨©º¤§¦³©«©¨Æ
úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà àéáäå íòì øLà£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤
äfäå øtä íãì äNò øLàk Bîc-úà äùòå§¨¨Ÿ́¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬

úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búài''yx:æèøtëå Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´
íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−
ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´

íúàîè CBúa ízài''yx:æéíãà-ìëå ¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¨¨º̈
Lãwa øtëì Bàáa ãòBî ìäàa | äéäé-àìŸ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìkìåçá ë"òéðùçéçaænä-ìà àöéå ¨§©¬¦§¨¥«§¨À̈¤©¦§¥²©
øtä ícî ç÷ìå åéìò øtëå äBäé-éðôì øLà£¤¬¦§¥«§−̈§¦¤´¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ
çaænä úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬©¦§¥−©

áéáñi''yx:èéBòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå ¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−

ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡��Ú¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Òיד·qÈÂ «¬»¿»¿¿ƒ«

ÏÚ dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«

Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»

‡Óc ÔÓ ÔÈ�ÓÊ Ú·L ÈcÈ ‡z¯tk«À¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»

:dÚaˆ‡aטו‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ ¿∆¿¿≈¿ƒ»¿ƒ»

dÓc ˙È ÏÚÈÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»≈»¿≈

dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈

ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk ÏÚ d˙È»≈««À¿»¿»√»«À¿»

BqÓ‡·˙טז ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«

ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓe Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒ∆¿≈¿»

‡�ÓÊ ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«ƒ¿»

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc¿»≈ƒ¿¿¬»¿

ÓÊ�‡יז ÔkLÓa È‰È ‡Ï L�‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»

„Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ dÏÚÓa¿≈¬≈¿«»»¿¿»«

L�‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓƒ¿≈ƒ««¬ƒ¿«¡«

:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»
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˙eÓÈ.:מיתה ח�ב �תקנ�, ע�א� לא א� הא »ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(„È)BÚaˆ‡· ‰f‰Â.מ�מע� אחת È�ÙÏÂ:ה�אה ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈
Ú·L ‰fÈ ˙¯tk‰.:למ�ה ו�בע למעלה אחת הרי ««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(ÂË)ÌÚÏ ¯L‡.,�ה�הני על מכ�ר �ה�ר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו �עלה ה�עיר וה�א י�ראל, על ה�עיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכ�ר

ל�� ‰t¯:ה��רל Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k.אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ַַ

למ�ה: ו�בע È�a(ÊË)למעלה ˙‡ÓhÓ ְְְְֶַַַָָƒÀ¿…¿≈
Ï‡¯NÈ.(ת"כ)ולא �טמאה, ל�ק�� ה�כנסי� על ƒ¿»≈ְְְִִִַַַָָ�ְְָֹ

וח�את "לכלֿח�את�", ��אמר: ,���� לה� ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָֹנ�דע

��גג מזיד.Ì‰ÈÚLtÓe:היא ה�כנסי� א� ִֵƒƒ¿≈∆ְִִִֵַַָ

ÚBÓ„:�טמאה Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ.(נז ���(יומא ְ�ְָ¿≈«¬∆¿…∆≈ְֵ

למ�ה, ו�בע למעלה אחת �פני� מ�ניה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�ה

למעלה אחת מ�ניה� מ�ח�� ה�רכת על מ�ה ��ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

למ�ה Ì˙‡ÓË:ו�בע CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰.ֿא�ֿעל ְְֶַַָ«…≈ƒ»¿À¿…»ַַ

�יניה�: �כינה טמאי�, �ה� ‡ŒÏ(ÁÈ)�י ְְִִִֵֵֵֵֶֶָ∆
'‰ŒÈ�ÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰.ה�א� ה�הב, מז�ח זה «ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶֶַַָָ

לפי "ויצא"? ל�מר �למ�ד �מה �היכל, ה' ְְְְִִֵֵַַַַָָָלפני

ולפני� ה�ז�ח מ� ועמד ה�רכת על הה�א�ת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�ה�ה

ה�ז�ח מ� לצאת הזקיק� ה�ז�ח �במ�נ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוה�ה,

צפ�נית מזרחית מ�ר� ויתחיל נח)ולח��, :(יומא ְְְְְִִִִִֶֶַַָ

ÂÈÏÚ ¯tÎÂ.ה�ר מ�� "ולקח ��רת�? היא �מה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַַָָָָ

זה: לת�� זה מערבי� � ה�עיר" f‰Â‰(ËÈ)�מ�� ְְִִִֶֶַַָָֹ¿ƒ»
Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ.על �אצ�ע� מ�נ�ת ��ת� אחר »»ƒ«»ְְֶֶַַַַַָָָ

��� על ה�א�ת �בע מ�ה .B¯‰ËÂ:(ת"כ)קרנ�תיו, ְֶֶַַַַַַָָ¿ƒ¬
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�עבר לבא:.BLc˜Â:מ�ה ‡LÈ(Î‡)לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹƒ
.ÈzÚ(סו אתמ�ל:(יומא מ��� לכ� ה��כ� ƒƒְְִֶַָָ

(‚Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e.�ר��תינ אמר� »«¬…∆…∆≈ְֵַָ

טע� ונתנ� זה, מקרא �ל מק�מ� זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ�אי�

י�מא �מ�כת לב)לדבריה� �ל(ד� ואמר�: , ְְְְְִֵֶֶֶַָָָ

ז� מ'�יאה' ח�� ה�דר, על נאמרה ��� ְִִֵֶֶֶַַָָָ�ַָָָה�ר�ה

והקטרת הע� וע�לת ע�לת� ע��ת אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�היא

ו�עיר �ר זהב,אמ�רי �בגדי �ח�� ��ע�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לב� �גדי ול�ב� �פ��ט� �מק�� e·‡:וט�בל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָ»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡.,ה�ח�ה ואת ה�� את לה�ציא ∆…∆≈ְְְִֶֶַַַַָ

ולפני� לפני ה�טרת �� ‡˙Œ:�הקטיר ËLÙe ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ»«∆
„a‰ È„‚a.זהב �גדי ול�ב� �ה�ציא�, אחר ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָָָ

�מיד העב�ד�ת: סדר וזה� הער�י�. �י� �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד

ה�נימ�י� ו�עיר �ר ועב�דת זהב, �בגדי �חר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל

הע� ואיל ואיל� לב�, �בגדי מח�ה �ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�קטרת

�מח�ה �� וה�צאת זהב, �בגדי ה��ספי� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ�מקצת

הער�י� �י� �ל ותמיד ה��ספי� ��ירי לב�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�בגדי

זהב. �בגדי ה�נימי מז�ח �על ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�קטרת

ה�א: �� העב�ד�ת, סדר לפי ה�קרא�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוסדר

אתֿ��ר� "ורח� ��ד�ר", אתֿה�עיר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ"ו��ח

"ואת וג�'", אתֿעלת� וע�ה "ויצא וג�'", ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹב�י�

"ואחריֿכ� עד ה�ר�ה וכל וג�'", הח�את ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָחלב

אהר�" "�בא ואחריֿכ�: אלֿה�חנה", :יב�א ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ÌL ÌÁÈp‰Â.����י ולא �ניזה ��ע�ני� מל�ד ¿ƒƒ»»ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

אחר: ���רי� לי�� �גדי� אר�עה ְְְְִִִֵַַָָָָ�א�ת�

(„Î)'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â.(לב למעלה(יומא ¿»«∆¿»¿ְְַָ

���ה�א �לב��", אתֿ��ר� מ"ורח� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמדנ�

טבילה. טע�� לב�, לבגדי זהב מ�גדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמ��ה

עב�דת �ה� �עבד זהב �גדי ��ט טבילה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��א�ת�

ה���; לעב�דת לב� �גדי ולב� �חר �ל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ�מיד

לבגדי לב� מ�גדי מ��ה ���ה�א למדנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכא�

טבילה טע�� ˜„LB:זהב, ÌB˜Óa.(�ש יומא (ת"כ, ְִָָָָ¿»»
�ית �גג היתה והיא עזרה, �קד�ת ְְְֲִֵַַָָָָ�ְִָ�ְַהמק��

ל���, ח�בה ה�א�ת טביל�ת אר�ע וכ� ְְְְִֵַַַַַַָָָה�רוה,
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ז� מ'�יאה' ח�� ה�דר, על נאמרה ��� ְִִֵֶֶֶַַָָָ�ַָָָה�ר�ה

והקטרת הע� וע�לת ע�לת� ע��ת אחר ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�היא

ו�עיר �ר זהב,אמ�רי �בגדי �ח�� ��ע�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

לב� �גדי ול�ב� �פ��ט� �מק�� e·‡:וט�בל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָ»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡.,ה�ח�ה ואת ה�� את לה�ציא ∆…∆≈ְְְִֶֶַַַַָ

ולפני� לפני ה�טרת �� ‡˙Œ:�הקטיר ËLÙe ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ»«∆
„a‰ È„‚a.זהב �גדי ול�ב� �ה�ציא�, אחר ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָָָ

�מיד העב�ד�ת: סדר וזה� הער�י�. �י� �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלתמיד

ה�נימ�י� ו�עיר �ר ועב�דת זהב, �בגדי �חר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל

הע� ואיל ואיל� לב�, �בגדי מח�ה �ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�קטרת

�מח�ה �� וה�צאת זהב, �בגדי ה��ספי� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ�מקצת

הער�י� �י� �ל ותמיד ה��ספי� ��ירי לב�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�בגדי

זהב. �בגדי ה�נימי מז�ח �על ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�קטרת

ה�א: �� העב�ד�ת, סדר לפי ה�קרא�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוסדר

אתֿ��ר� "ורח� ��ד�ר", אתֿה�עיר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ"ו��ח

"ואת וג�'", אתֿעלת� וע�ה "ויצא וג�'", ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹב�י�

"ואחריֿכ� עד ה�ר�ה וכל וג�'", הח�את ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָחלב

אהר�" "�בא ואחריֿכ�: אלֿה�חנה", :יב�א ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ÌL ÌÁÈp‰Â.����י ולא �ניזה ��ע�ני� מל�ד ¿ƒƒ»»ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

אחר: ���רי� לי�� �גדי� אר�עה ְְְְִִִֵַַָָָָ�א�ת�

(„Î)'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â.(לב למעלה(יומא ¿»«∆¿»¿ְְַָ

���ה�א �לב��", אתֿ��ר� מ"ורח� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלמדנ�

טבילה. טע�� לב�, לבגדי זהב מ�גדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמ��ה

עב�דת �ה� �עבד זהב �גדי ��ט טבילה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��א�ת�

ה���; לעב�דת לב� �גדי ולב� �חר �ל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ�מיד

לבגדי לב� מ�גדי מ��ה ���ה�א למדנ�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוכא�

טבילה טע�� ˜„LB:זהב, ÌB˜Óa.(�ש יומא (ת"כ, ְִָָָָ¿»»
�ית �גג היתה והיא עזרה, �קד�ת ְְְֲִֵַַָָָָ�ְִָ�ְַהמק��

ל���, ח�בה ה�א�ת טביל�ת אר�ע וכ� ְְְְִֵַַַַַַָָָה�רוה,



zenקיב ixg`fhiyily meiqelwpe`

ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬
íòäi''yx:éùéìùäëøéè÷é úàhçä áìç úàå ¨¨«§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬

äçaænäi''yx:åëìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå ©¦§¥«¨§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½
å åéãâa ñaëéïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−

:äðçnä-ìà àBáéæë| úàå úàhçä øt úàå ¨¬¤©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´
øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä øéòN§¦´©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´
Làá eôøùå äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®§¨«Ÿ§´¨¥½

íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úài''yx: ¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«
çëBøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íénaèëäúéäå ©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬
øBùòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì̈¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸Ÿ
àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eùòúìíBiá-ék ©«£½Ÿ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«¦«©¬
ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ

:eøäèz äBäé éðôì íëéúàhçàìúaL ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§−̈¦§¨«©©̧
íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:íìBò úwçáìBúà çLîé-øLà ïäkä øtëå ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ
Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²

Lãwä éãâa ãaä éãâa-úài''yx:âì-úà øtëå ¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ¤
íéðäkä ìòå øtëé çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²

:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂכה˙ÈÂ ƒ««¬ƒ¿««»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÏÊ‡ÊÚÏכו ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈

d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÈÂ˙כז ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»

ÏÚz‡ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»¿«»»ƒƒ»«

Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿

‡¯e�a Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»

˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙È»«¿≈¿»ƒ¿¿¿»

:ÔB‰ÈÏÎ‡כחÔB‰˙È „È˜BÓ„e »¿≈¿ƒ»¿

d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

Á¯Èa‡כט ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»

ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»¿«¿»¿«

‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È»«¿»≈¿»ƒƒ»»

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�ÈaלÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡ ≈≈¬≈¿»»≈

ÏkÓ ÔBÎ˙È ‰‡k„Ï ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ¿««¬≈¿«»»»¿ƒ…

:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁלא˙·L ≈√»¿»ƒ¿¿«

˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L¿»»ƒ¿¿«»

:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ�לב¯tÎÈÂ «¿»≈¿«»»ƒ««

˙È ·¯˜È È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡�‰k«¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈»

È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ d�a¯À̃¿»≈¿«»»¿¬ƒ

ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿≈»¿≈

:‡L„e˜לגLc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂ ¿»ƒ«««ƒ¿«

ÏÚÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÏÚÂ ‡L„e˜¿»¿««¿«ƒ¿»¿«

Ïk ÏÚÂ ‡i�‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó«¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

é"ùø

�חיל היתה הרא��נה ‡˙ÂÈ„‚aŒ:אבל L·ÏÂ. ְֲִֵַָָָָָ¿»«∆¿»»
ה�נה ימ�ת �ל �ה� ע�בד �ה�א �גדי� :�מ�נה ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

‡ˆÈÂ.�� הע�לה ��ז�ח החצר אל ההיכל :מ� ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

B˙ÏÚŒ˙‡ ‰NÚÂ.:למעלה האמ�ר לע�לה איל ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ

וג�'". אהר� יבא ‰ÌÚ"�זאת ˙ÏÚŒ˙‡Â.(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»
עדת "�מאת למעלה האמ�ר לעלה" אחד ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ"ואיל

וג�'": י�ראל ‰hÁ‡˙(Î‰)�ני ·ÏÁ ˙‡Â. ְְְִֵֵָ¿≈≈∆««»
ו�עיר: �ר ‰ÁaÊn‰אמ�רי ¯ÈË˜È.מז�ח על ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְִֵַַ

עליו תעל� "לא �תיב: ��נימי �א�� ְְְֲִִִִִַַַָָֹהחיצ��,

�מנחה" ועלה זרה ט)קטרת ל ‡L¯(ÊÎ):(שמות ְְְִֶָָָָֹֹ¬∆
ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰.:�ולפני ולפני להיכל »∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(·Ï)'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ.(ת"כ)רה�� ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

zen ixg`fiiriax mei qelwpe`

:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòåãìíëì úàf-äúéäå §©¨©¬©¨−̈§©¥«§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹
-ìkî ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨
äBäé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§−̈

äLî-úài''yx:ôéòéáøæéà-ìà äBäé øaãéå ¤¤«©§©¥¬§−̈¤
:øîàl äLîáìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ

øácä äæ íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈
:øîàì äBäé äeö-øLàâî Léà Léàúéa £¤¦¨¬§−̈¥«Ÿ¦¬¦Æ¦¥´

æò-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−
äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçnai''yx: ©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

ãáéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³
áLçé íc äBäé ïkLî éðôì äåäéì ïaø÷̈§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§¨®¨´¥«¨¥º
àeää Léàä úøëðå CôL íc àeää Léàì̈¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²¨¦¬©−

Bnò áøwîi''yx:äéða eàéáé øLà ïòîì ¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´
éðt-ìò íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´
ãòBî ìäà çút-ìà äåäéì íàéáäå äãOä©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤¥−
äBäéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«−̈

íúBài''yx:åçaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´
:äBäéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî ìäà çút äåäéæ-àìå §Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«¨«§«Ÿ

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚלד‡„ È‰˙e «»ƒ¿»»¿««¿≈»

È�a ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈

‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók „·ÚÂ ‡zLa¿«»«¬«¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe …∆«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ¿≈»«≈ƒ«¬…¿ƒ

¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk ÌÚÂ È‰B�a¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏגÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¿≈»¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈

‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bz ÒBkÈ Ècƒƒƒ«ƒ»

‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏדÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«

‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï d˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊƒ¿»»«¿≈¿»»»À¿»»

‡Óc ÈÈ„ ‡�kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„√̃»¿»√»«¿¿»«¿»¿»

„L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ«≈

È˙ה Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»

Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ Èc ÔB‰ÈÁ·cƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ««≈

Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á«¿»¿«¿À»√»¿»ƒ¿«

ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

ÏÚו ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»«

‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ז˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ √»¿»¿»ƒ¿¿»

é"ùø

�ד�ל, �כה� א�א ��רה אינ� י��ֿה���רי� �ל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹז�

ל�מר הצר� �אהר�, ה�ר�ה �ל ��אמרה ְַַ�ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹלפי

א ה�א �ד�ל �מ�ה��כה� ��הא lÓÈ‡:חריו ¯L‡Â ְְֲֵֵֶַַָָָָֹ«¬∆¿«≈
B„ÈŒ˙‡.(ת"כ),ה��חה ��מ� ה���ח א�א לי אי� ∆»ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ימ�א "וא�ר ל�מר: �למ�ד מ�י�? �גדי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ�ְמר�ה

�עמד� ה�ד�לי� ה�הני� �ל וה� וג�'", יד� ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאת

�מ� �ל צל�חית נגנזה ��ימיו ואיל�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמ�א��ה�

‡·ÂÈ:ה��חה ˙Áz Ô‰ÎÏ.(ת"כ)�נ� �א� לל�ד ְִַָ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אד�: לכל ק�ד� ה�א מק�מ�, את ְְְֵֵֶַָָָממ�א

(„Ï)'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ.ה�יע�� ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

�ל �בח� �לה�יד ה�ה; ��דר ע�ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָי��ֿה���רי�

�זרת �מק�� א�א לגד�ת�, ל�ב�� היה ��א ְְִֵֵֶַַָָ�ְְֲִֶַָָָֹֹאהר�,

‡NÎŒB·.(‚):(ת"כ)ה�ל� ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ ֶֶַ¬∆ƒ¿«∆∆
"להקריב ��אמר: מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָ�ְַ�מק��י�

קו).Ána�‰:קר��" לעזרה:(זבחי� Ìc(„)ח�� ְָָ««¬∆ֲָָָ»
·LÁÈ.��נפ� ��תח�ב האד�, �� Ìc:���פ� ≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»
CÙL.(ת"כ):��ח� �מי� ה��רק את לר��ת »»ְִֵֶַַַָ

(‰)ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡.:לז�ח רגילי� ה� א�ר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ



קיג zen ixg`fiiriax mei qelwpe`

:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòåãìíëì úàf-äúéäå §©¨©¬©¨−̈§©¥«§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹
-ìkî ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨
äBäé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§−̈

äLî-úài''yx:ôéòéáøæéà-ìà äBäé øaãéå ¤¤«©§©¥¬§−̈¤
:øîàl äLîáìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ

øácä äæ íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk̈§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈
:øîàì äBäé äeö-øLàâî Léà Léàúéa £¤¦¨¬§−̈¥«Ÿ¦¬¦Æ¦¥´

æò-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−
äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçnai''yx: ©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

ãáéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³
áLçé íc äBäé ïkLî éðôì äåäéì ïaø÷̈§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§¨®¨´¥«¨¥º
àeää Léàä úøëðå CôL íc àeää Léàì̈¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²¨¦¬©−

Bnò áøwîi''yx:äéða eàéáé øLà ïòîì ¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´
éðt-ìò íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´
ãòBî ìäà çút-ìà äåäéì íàéáäå äãOä©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤¥−
äBäéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«−̈

íúBài''yx:åçaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´
:äBäéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî ìäà çút äåäéæ-àìå §Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«¨«§«Ÿ

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚלד‡„ È‰˙e «»ƒ¿»»¿««¿≈»

È�a ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈

‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók „·ÚÂ ‡zLa¿«»«¬«¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe …∆«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ¿≈»«≈ƒ«¬…¿ƒ

¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk ÌÚÂ È‰B�a¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏגÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¿≈»¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈

‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bz ÒBkÈ Ècƒƒƒ«ƒ»

‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏדÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«

‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï d˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊƒ¿»»«¿≈¿»»»À¿»»

‡Óc ÈÈ„ ‡�kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„√̃»¿»√»«¿¿»«¿»¿»

„L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ«≈

È˙ה Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»

Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ Èc ÔB‰ÈÁ·cƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ««≈

Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á«¿»¿«¿À»√»¿»ƒ¿«

ÔeÒkÈÂ ‡�‰k ˙ÂÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

ÏÚו ‡Óc ˙È ‡�‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»«

‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ז˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ √»¿»¿»ƒ¿¿»

é"ùø

�ד�ל, �כה� א�א ��רה אינ� י��ֿה���רי� �ל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹז�

ל�מר הצר� �אהר�, ה�ר�ה �ל ��אמרה ְַַ�ְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹלפי

א ה�א �ד�ל �מ�ה��כה� ��הא lÓÈ‡:חריו ¯L‡Â ְְֲֵֵֶַַָָָָֹ«¬∆¿«≈
B„ÈŒ˙‡.(ת"כ),ה��חה ��מ� ה���ח א�א לי אי� ∆»ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ימ�א "וא�ר ל�מר: �למ�ד מ�י�? �גדי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ�ְמר�ה

�עמד� ה�ד�לי� ה�הני� �ל וה� וג�'", יד� ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאת

�מ� �ל צל�חית נגנזה ��ימיו ואיל�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמ�א��ה�

‡·ÂÈ:ה��חה ˙Áz Ô‰ÎÏ.(ת"כ)�נ� �א� לל�ד ְִַָ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אד�: לכל ק�ד� ה�א מק�מ�, את ְְְֵֵֶַָָָממ�א

(„Ï)'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ.ה�יע�� ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

�ל �בח� �לה�יד ה�ה; ��דר ע�ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָי��ֿה���רי�

�זרת �מק�� א�א לגד�ת�, ל�ב�� היה ��א ְְִֵֵֶַַָָ�ְְֲִֶַָָָֹֹאהר�,

‡NÎŒB·.(‚):(ת"כ)ה�ל� ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ ֶֶַ¬∆ƒ¿«∆∆
"להקריב ��אמר: מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָ�ְַ�מק��י�

קו).Ána�‰:קר��" לעזרה:(זבחי� Ìc(„)ח�� ְָָ««¬∆ֲָָָ»
·LÁÈ.��נפ� ��תח�ב האד�, �� Ìc:���פ� ≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»
CÙL.(ת"כ):��ח� �מי� ה��רק את לר��ת »»ְִֵֶַַַָ

(‰)ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡.:לז�ח רגילי� ה� א�ר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ



zenקיד ixg`fiiying meiqelwpe`

íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−

íúøãìi''yx:éùéîççLéà Léà øîàz íäìàå §«ŸŸ¨«©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ
íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe ìàøNé úéaî¦¥´¦§¨¥½¦©¥−£¤¨´§¨®

çáæ-Bà äìò äìòé-øLài''yx:èçút-ìàå £¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©§¤¤¹©
äBäéì Búà úBùòì epàéáé àì ãòBî ìäà³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬ŸŸ−©«¨®

åénòî àeää Léàä úøëðåi''yx:éLéà Léàå §¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«§¦̧¦¹
øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàéŸ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úài''yx: ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
àéíëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð-ék¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ

àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−
øtëé Lôpai''yx:áéìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò ©¤¬¤§©¥«©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½

øbä øbäå íc ìëàú-àì íkî Lôð-ìk̈¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬
íc ìëàé-àì íëëBúai''yx:âééðaî Léà Léàå §«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«§¦̧¦¹¦§¥´

ãéö ãeöé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧¨¹¥¬
Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½

øôòa eäqëåi''yx:ãéBîc øùa-ìk Lôð-ék §¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨¨À̈Ÿ¨´

ÔÚË Ôep‡ Èc ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·cƒ¿≈«≈ƒƒƒ»»

ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ïח¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe ¿»≈¿≈«¿«

‡¯BÈb ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»

‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡טÚ¯˙ÏÂ ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«

„aÚÓÏ dp˙È‡ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«

‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡e‰‰י˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e «≈«≈¿«¿«ƒ≈

Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈb ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿

Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈ�Èa≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈

‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L�‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡ÂיאÈ¯‡ ∆¡≈≈»≈ƒ«≈¬≈

‡�‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ�¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»

‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ dz·‰È¿»ƒ≈¿««¿¿»¿«»»

ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„ È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ� ÏÚ««¿»≈¬≈¿»«

:¯tÎÓ ‡LÙ�יב˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ «¿»¿«»«≈¬»ƒ

‡Ï ÔBÎpÓ L�‡ Ïk Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«ƒ¿»

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈ�Èaיג¯·‚e ≈≈»≈¿»¿«

‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ¯·b¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»

‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈ�Èa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»

ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ B‡ ‡˙ÈÁ«¿»»ƒƒ¿¬≈

:‡¯ÙÚa dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈¿«¿»

dÓcיד ‡¯Òa Ïk LÙ� È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈

È�·Ï ˙È¯Ó‡Â ‡e‰ dLÙ�a¿«¿≈«¬»ƒƒ¿≈

ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒ¿»»≈¿

é"ùø

(Ê)Ì¯ÈÚOÏ.�מ� כא)ל�די�, יג :(ישעיה «¿ƒƒְִֵַ

יר�ד�ֿ��": ÏÚ‰(Á)"��עירי� ‰ÏÚÈŒ¯L‡. ְְְִִַָ¬∆«¬∆…»
�רא"�] [ע�� �ח�� איברי� ה�קטיר על ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָלח�ב

חבר�, והעלה אחד �חט �א� �ח��, ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָ���חט

ח�בי� קט)�ניה� חולי� זרע�.Î�Â¯˙(Ë):(ת"כ. ְִֵֶַָ¿ƒ¿«ְַ

נכרתי�: וימיו ��אמר:.ÌcŒÏk(È)נכרת לפי ְְְִִִָָָָ»»ְֱִֶֶַ

�� על א�א ח�ב יהא לא יכ�ל יכ�ר", ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"��פ�

"�לֿ��" ל�מר: �למ�ד È�Ù.:ה�ק��י�? Èz˙�Â ְַ�ְִַַָָָ¿»«ƒ»«
��:(ת"כ) וע�סק עסקי מ�ל אני ��נה ��י, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ�נאי

(‡È)¯Na‰ LÙ� Èk.היא ��� �ר�ה, �ל �ל ƒ∆∆«»»ְִִֶַָָָ

נפ� על לכ�ר המז�ח על נת�יו �לפיכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ל�יה,

ה�פ�: על �תכ�ר נפ� �בא ŒÏk(È·)האד�; ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ»
ÌkÓ LÙ�.:�ה�ט�י על �ד�לי� להזהיר ∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(‚È)„eˆÈ ¯L‡.(פד חולי� ציד,(ת"כ. א�א לי אי� ¬∆»ִִֵֶַָ

מ�ל "ציד", ל�מר: �למ�ד מ�י�? ותרנג�לי� ְְְְִִִִִֵַַַַַָָא�זי�

��א יצ�ד"? "א�ר נאמר: ל�ה ,�� א� ֱֲִֵֶֶֶַָָָָֹמק��.

זאת: �הזמנה א�א ��ר, ÏÎ‡Èיאכל ¯L‡.רט� ְְֶַַָָָָָֹֹ¬∆≈»≈ְָ

‰e‡(È„)לטמאי�: BLÙ�· BÓc.�ל ה�א �מ� ְִִֵ»¿«¿ָ

zen ixg`giiying mei qelwpe`

øùa-ìk íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬¨¨−̈Ÿ
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì́ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

úøké åéìëà-ìki''yx:åèìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³
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äBäé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§¨¬

íëéäìài''yx:âøLà íéøöî-õøà äùòîk ¡«Ÿ¥¤«§©«£¥Ÿ̄¤«¤¦§©²¦£¤¬
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:Èk„ÈÂטזd¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿««ƒ¿≈

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ÈÁÒÈ ‡ÏאÏÈlÓe »«¿≈ƒ«≈≈«ƒ
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é"ùø

�� �ל�יה �ה�פ� ה�פ�, ŒÏk:�מק�� LÙ�ŒÈk ְְִֶֶֶֶֶַַָƒ∆∆»
‡Â‰ BÓc ¯Na.'ב�ר'� '��' ה��. היא ה�פ� »»»ƒִֶֶַַָָָָ

נקבה: ל��� 'נפ�' זכר. ÏÎ‡z(ÂË)ל��� ¯L‡ ְְְֵֶֶָָָ¬∆…«
‰Ù¯Ëe ‰Ï·�.,ה�ת�ב ��ר טה�ר ע�� �נבלת ¿≈»¿≈»ְְִִֵַַָָ

�בית ��בלעת ��עה א�א טמאה ל� ְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ֵֶָ�אי�

ואינ �אכילת� ��ט�אה �א�, ול�ד� �ה�ליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

נכ�בה לא �א�, האמ�רה �"טרפה" �מ�ע, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹמט�אה

טמא ע�� נבלת �הא יכ�ל �נינ�: וכ� לדר�. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�א

ל�מר �למ�ד ה�ליעה? �בית ְְְְְִֵַַַַָָמט�אה

טמא, ע�� יצא טרפה, �מינ� ��� מי � ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ"טרפה"

טרפה: �מינ� B�BÚ(ÊË)�אי� ‡N�Â.יאכל א� ְְִֵֵֶָ¿»»¬ִַֹ

�אר �כל ז� טמאה על ח�ב ל�ק��, י�נס א� ְְְָָָ�ְִִֵֶַַַָָָֹקד�

B�BÚ:טמא�ת ‡N�Â ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e.רחיצת על �ְ¿»…ƒ¿»¿»»¬ְִַַ

�מלק�ת: �גדי� ���ס ועל �רת, ענ�� ְְְְִִֵַַָָָ��פ�

(·)ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡.סיני� �אמר�י ה�א אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ

כ) עליכ�(שמות וק�ל�� אלהי�", ה' "אנכי :ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹ

�ל�י א�מר: ר�י גזר�תי. ק�ל� מע�ה ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמלכ�תי,

עזרא, �ימי �ערי�ת ל�תק ���פ� לפניו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָויד�ע

�ע� � אלהיכ�" ה' "אני �גזרה: עליה� �א ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפיכ�

�כר: ל��� ונאמ� לה�רע ��� עליכ�, ��זר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

(‚)ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk.(ת"כ)�ע�יה�� מ�יד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

הא��ת, מ�ל מקלקלי� �נענ�י� ו�ל מצר�י� �ְִִָָָ�ְְְְֲִִִִִֶֶַ�ל

ה�ל מ� מקלקל י�ראל �� ���ב� מק�� :וא�ת� ְְְְִֵֶָָָ�ְִַָֹ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È�‡ ¯L‡.�עממי �א�ת� מ�יד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ

מ��� י�תר מקלקלי� י�ראל, :(ת"כ)��ב�� ְְְִֵֶָָ�ְִִֵָ�ָ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e.א�� ה�ת�ב ה�יח מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַָֹ

החק�קי�אמ �ברי� ��ה�, נימ�ס�ת א�� א�א ר? ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

א�מר: מאיר ר�י ואצטד�א�ת. טרט�א�ת �ג�� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלה�,

חכמי�: ��נ� האמ�רי �רכי ‡˙ÈËtLÓŒ(„)א�� ְֱֲִִֵֵֶַָָָ∆ƒ¿»«
eNÚz.,מ��ט� ���רה האמ�רי� �ברי� א�� «¬ְְְֲִִִֵַָָָָ

לאמר� �דאי הי� נאמר�, לא È˙wÁŒ˙‡Â:�א�� ְְְְִֶֶֶַָָָֹ¿∆À…«
e¯ÓLz.הרע ��צר ה�ל�, �זרת �ה� �ברי� ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הע�ל� וא��ת ל�מר�'? לנ� 'ל�ה עליה�: ָָ�ְְְֲִֵֵֶָָָָָמ�יב

�עטנז �לבי�ת חזיר אכילת �ג��: עליה�, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמ�יבי�

�זר�י ה'", "אני נאמר: לכ� ח�את, מי ְְְֱֲֳִִֵֶַַַַָָָָוטהרת

לה�טר!: ר�אי� א�� אי Ì‰aעליכ�, ˙ÎÏÏ.אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ַ



קטו zen ixg`giiying mei qelwpe`
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נקבה: ל��� 'נפ�' זכר. ÏÎ‡z(ÂË)ל��� ¯L‡ ְְְֵֶֶָָָ¬∆…«
‰Ù¯Ëe ‰Ï·�.,ה�ת�ב ��ר טה�ר ע�� �נבלת ¿≈»¿≈»ְְִִֵַַָָ
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ואינ �אכילת� ��ט�אה �א�, ול�ד� �ה�ליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

נכ�בה לא �א�, האמ�רה �"טרפה" �מ�ע, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹמט�אה

טמא ע�� נבלת �הא יכ�ל �נינ�: וכ� לדר�. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�א

ל�מר �למ�ד ה�ליעה? �בית ְְְְְִֵַַַַָָמט�אה

טמא, ע�� יצא טרפה, �מינ� ��� מי � ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ"טרפה"

טרפה: �מינ� B�BÚ(ÊË)�אי� ‡N�Â.יאכל א� ְְִֵֵֶָ¿»»¬ִַֹ

�אר �כל ז� טמאה על ח�ב ל�ק��, י�נס א� ְְְָָָ�ְִִֵֶַַַָָָֹקד�

B�BÚ:טמא�ת ‡N�Â ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e.רחיצת על �ְ¿»…ƒ¿»¿»»¬ְִַַ

�מלק�ת: �גדי� ���ס ועל �רת, ענ�� ְְְְִִֵַַָָָ��פ�

(·)ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡.סיני� �אמר�י ה�א אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ

כ) עליכ�(שמות וק�ל�� אלהי�", ה' "אנכי :ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹֹ

�ל�י א�מר: ר�י גזר�תי. ק�ל� מע�ה ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמלכ�תי,

עזרא, �ימי �ערי�ת ל�תק ���פ� לפניו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָויד�ע

�ע� � אלהיכ�" ה' "אני �גזרה: עליה� �א ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפיכ�

�כר: ל��� ונאמ� לה�רע ��� עליכ�, ��זר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

(‚)ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk.(ת"כ)�ע�יה�� מ�יד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

הא��ת, מ�ל מקלקלי� �נענ�י� ו�ל מצר�י� �ְִִָָָ�ְְְְֲִִִִִֶֶַ�ל

ה�ל מ� מקלקל י�ראל �� ���ב� מק�� :וא�ת� ְְְְִֵֶָָָ�ְִַָֹ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È�‡ ¯L‡.�עממי �א�ת� מ�יד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ

מ��� י�תר מקלקלי� י�ראל, :(ת"כ)��ב�� ְְְִֵֶָָ�ְִִֵָ�ָ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e.א�� ה�ת�ב ה�יח מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַָֹ

החק�קי�אמ �ברי� ��ה�, נימ�ס�ת א�� א�א ר? ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

א�מר: מאיר ר�י ואצטד�א�ת. טרט�א�ת �ג�� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלה�,

חכמי�: ��נ� האמ�רי �רכי ‡˙ÈËtLÓŒ(„)א�� ְֱֲִִֵֵֶַָָָ∆ƒ¿»«
eNÚz.,מ��ט� ���רה האמ�רי� �ברי� א�� «¬ְְְֲִִִֵַָָָָ

לאמר� �דאי הי� נאמר�, לא È˙wÁŒ˙‡Â:�א�� ְְְְִֶֶֶַָָָֹ¿∆À…«
e¯ÓLz.הרע ��צר ה�ל�, �זרת �ה� �ברי� ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הע�ל� וא��ת ל�מר�'? לנ� 'ל�ה עליה�: ָָ�ְְְֲִֵֵֶָָָָָמ�יב

�עטנז �לבי�ת חזיר אכילת �ג��: עליה�, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַמ�יבי�

�זר�י ה'", "אני נאמר: לכ� ח�את, מי ְְְֱֲֳִִֵֶַַַַָָָָוטהרת

לה�טר!: ר�אי� א�� אי Ì‰aעליכ�, ˙ÎÏÏ.אל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ»∆∆»∆ַ



zenקטז ixg`giiyy meiqelwpe`

íëéäìà äBäé éðà íäa úëììi''yx: ¨¤¤́¨¤®£¦−§¨¬¡«Ÿ¥¤«
äøLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧

äBäé éðà íäa éçå íãàä íúà äùòéi''yx:ñ ©«£¤¬ŸŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§¨«
éùùåeáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−

äBäé éðà äåøò úBlâìi''yx:ñæéáà úåøòE §©´¤§¨®£¦−§¨«¤§©¬¨¦²
älâú àì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−

dúåøòi''yx:ñçéáà-úLà úåøòälâú àì E ¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®
éáà úåøòàåä Ei''yx:ñèEúBçà úåøò ¤§©¬¨¦−¦«¤§©̧£«§³
éáà-úáBà úéa úãìBî Enà-úá Bà E ©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦−

ïúåøò älâú àì õeç úãìBîi''yx:ñéúåøò ¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©³
ða-úaék ïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®¦¬

äpä Eúåøòi''yx:ñàééáà úLà-úa úåøòE ¤§¨«§−¥«¨¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ
éáà úãìBîälâú àì àåä EúBçà E ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ§©¤−

dúåøòi''yx:ñáééáà-úBçà úåøòälâú àì E ¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®
éáà øàL:àåä EñâéEnà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò §¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−

:ÔBÎ‰Ï‡ה˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â ¡»¬¿ƒ¿»¿»«¿»

È Èc È�ÈcÈÁÈÂ ‡L�‡ ÔB‰˙È „aÚ ƒ«ƒ«¿≈»¿¬»»¿≈≈

:ÈÈ ‡�‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰·ו¯·b ¿¿«≈»¿»¬»¿»¿«

Ôe·¯˜˙ ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿

:ÈÈ ‡�‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ïז˙È¯Ú ¿«»»∆¿»¬»¿»∆¿«

Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»

:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ח˙È¯Ú ƒ»¿«≈∆¿¿«∆¿«

Ce·‡ ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬

:‡È‰טCe·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú ƒ∆¿«¬»»«¬

ÔÓ Ce·‡ ÔÓ ‡„ÈÏÈc Cn‡ ˙· B‡«ƒ»ƒƒ»ƒ¬ƒ

¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡י˙È¯Ú »√»»¿«≈∆¿»¿≈∆¿«

Èl‚˙ ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a«¿»«¿«»»¿«≈

:ÔÈ�‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

ÈÏÈc„‡יא Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»

Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡ Ce·‡ ÔÓƒ¬¬»»ƒ»¿«≈

:d˙È¯Úיב‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú ∆¿¿«∆¿«¬«¬»

:‡È‰ Ce·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙יג˙È¯Ú ¿«≈»ƒ«¬ƒ∆¿«

˙·È¯˜ È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«

é"ùø

י�ראל, חכמת למד�י �אמר: ��א מ��כ�, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��טר

הא��ת: חכמת ואלמד ‡˙Œ(‰)אל� Ìz¯ÓLe ְְְֵֵֶַַָָ�¿«¿∆∆
È˙wÁ.רט� ��א ה�ר�ה, �ק��קי �אר לר��ת À…«ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

�ה� וע��ה(ת"כ)ה�ת�ב �מירה ל�� אחר: �בר . ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

נת� ��א לפי למ��טי�, וע��ה ��מירה ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ�ְלח�י�,

לח�י� ��מירה למ��טי� ע��ה Ì‰a:א�א ÈÁÂ. ְְְְֲִִִִֶָָָָ�ִ»«»∆
ס�פ� והלא ה�ה, �ע�ל� �אמר �א� ה�א, ֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹלע�ל�

מת! ‰':ה�א È�‡.:כר� ל��� Ï‡(Â)נאמ� ֵ¬ƒְֱֵֶַָָָ…
e·¯˜˙.���ל נאמר לכ� ��כר, ה�קבה להזהיר ƒ¿¿ְְְְְֱִֵֶַַַַָָָָ

‰':ר�י� È�‡.:כר� ל��� Â¯Ú˙(Ê)נאמ� ִַ¬ƒְֱֵֶַָָָ∆¿«
EÈ·‡.(נד א�א(סנהדרי� אינ� א� אבי�. א�ת ז� »ƒִֵֵֶֶָָ

לה�� ונאמר אבי�", "ערות �א�: נאמר ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַַָָָָ�מ�מע�?

כ) אביו,(לקמ� א�ת �ה�� מה ��ה". אביו "ערות :ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

אביו א�ת �א� ‡En:א� ˙Â¯ÚÂ.��א להביא ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִָ

אביו: א�ת ‡EÈ·‡Œ˙L(Á)�אינ� ˙Â¯Ú. ִֵֵֶֶָָ∆¿«≈∆»ƒ
מיתה: לאחר �ת.EÈ·‡Œ˙a(Ë)לר��ת א� ְְִַַַָ«»ƒַַ

�מ�מע ıeÁ:אנ�סה ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ.�י� ְְֲַָָ∆∆«ƒ∆∆ֵ

את ק�� לאבי�: ל� �א�מרי� מא�ת� ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�נ�לדה

�ג��: א��, את ה�צא ל�: �א�מרי� �בי� ְְִִִֵֵֶֶָָא��,

נתינה: א� B‚Â'(È)ממזרת, E�aŒ˙a ˙Â¯Ú.יבמות) ְְִֶֶַָ∆¿««ƒ¿¿
���צז) �בת �ב�� מד�ר. ה�ת�ב מאנ�סת� ְְֲִִִֵֵַַַָָ�ב��

��אמר �ב��" א�ה מ"ערות למדי� אנ� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמא���

�היא �י� מ���, �היא �י� תג�ה", "לא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�ה�

אחר E�aŒ˙a:מאי� ˙Â¯Ú.וחמ א�אקל לב��, ר ִֵֵַ∆¿««ƒ¿ְְִֶֶַָָֹ

�וה מ�זרה למד�ה ה�י�, מ� מזהירי� �אי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפי

עח) סנהדרי� ג. יבמות L‡Œ˙a˙(È‡):(מסכת ˙Â¯Ú∆¿««≈∆
EÈ·‡.,ונכרית מ�פחה אח�ת� על ח�ב �אינ� ל�ד »ƒְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

לק���י�: �רא�יה אבי�, �תֿא�ת נאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָלכ�

zen ixg`giiriay mei qelwpe`

:àåäñãééáà-éçà úåøò-ìà älâú àì E ¦«¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤
÷ú àì BzLààåä Eúãc áøi''yx:ñåèúåøò ¦§Æ´Ÿ¦§½̈Ÿ̈«§−¦«¤§©¬

ða úLà älâú àì Eúlkälâú àì àåä E ©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−
dúåøòi''yx:ñæèéçà-úLà úåøòälâú àì E ¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®

éçà úåøò:àåä Eñæéàì dzáe äMà úåøò ¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ
çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ

àåä änæ äpä äøàL dúåøò úBlâìi''yx: §©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«
çéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯

äéiça äéìò dúåøòi''yx:èéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´
:dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîèë-ìàå ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤

òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèìàëøéáòäì ïzú-àì Eòøfîe §¨§¨¨«¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´

éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnìéðà E ©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
äBäéi''yx:éòéáùáëéákLî ákLú àì øëæ-úàå §¨«§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´

:àåä äáòBz äMàâëïzú-àì äîäa-ìëáe ¦¨®«¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬
éðôì ãîòú-àì äMàå dá-äàîèì EzáëL§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯

àeä ìáz dòáøì äîäái''yx:ãëeànhz-ìà §¥¨²§¦§−̈¤¬¤«©¦©§−

:‡È‰ Cn‡יד‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú ƒ»ƒ∆¿««¬»

Á‡ ˙z‡ ·¯˜˙ ‡Ï d˙z‡Ï Èl‚¿̇«≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ««

:‡È‰ Ce·‡טו‡Ï C˙lk ˙È¯Ú ¬ƒ∆¿««¿»»

Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚¿̇«≈ƒ«¿»ƒ»¿«≈

:d˙È¯Úטז‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú ∆¿¿«∆¿«ƒ«¬»

:‡È‰ CeÁ‡ ˙È¯Ú Èl‚˙יז˙È¯Ú ¿«≈∆¿«¬ƒ∆¿«

˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ƒ¿»¿««»¿«≈»«

·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ d¯a¿«¿»«¿««»ƒ«

˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯˜ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«»ƒ»ƒƒ≈«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁיחÌÚ ‡˙z‡Â ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

‰‡l‚Ï ‡˜Ú‡Ï ·q˙ ‡Ï d˙Á‡¬»«»ƒ»¿«»»¿«»»

:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú∆¿¿«¬«¿«»»

Ï‡יט d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»

:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï z‡·e˙כ˙˜¯· ƒ¿«¿«»»∆¿¿«¿ƒ«

‡Ú¯ÊÏ Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á«¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»

:d· ‡·‡zÒ‡Ïכא‡Ï CÈ�aÓe ¿ƒ¿»»»«ƒ¿»»

Â CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙˙È ÏÁ˙ ‡Ï ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»«≈»

:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓLכבÌÚÂ ¿»∆¡»»¬»¿»¿ƒ

‡˙z‡ È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:‡È‰ ‡z·ÚBzכג‡¯ÈÚa ÏÎ·e ∆¿»ƒ¿»¿ƒ»

d· ‡·‡zÒ‡Ï Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»«

‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»

:‡e‰ ‡Ï·z da ËÏLÓÏכד‡Ï ¿ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒƒ̇¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»

‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»

é"ùø

(„È)‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú.היא �מה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ִַ

תקרב": לא "אלֿא��� E�a(ÂË)ערות�? ˙L‡ ְְְִִֶֶָָֹ≈∆ƒ¿
‡Â‰.,�� אי��ת לבנ� ���� א�א אמר�י לא ƒְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ונכרית ו�פחה לאנ�סה עה)�רט :(סנהדרי� ְְְְְֲִִַָָָָ

(ÊÈ)dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú.(צז אסר(יבמות לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַָֹ

נאמר: לכ� הרא��נה, נ��אי עלֿידי א�א ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�ת�ב

"א�ר הענ�: לעני� וכ� קיחה, ל��� ת�ח", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ"לא

ואתֿא��" אתֿא�ה כ)י�ח קיחה,(לקמ� ל��� , ְְִִִִֶֶַָָָ

��� ל�א מ�ר א�ה, אנס ‰p‰:אבל ‰¯‡L. ֲִַָָָ�ִִָָָ«¬»≈»
לז� ז� "עצת.nÊ‰:קר�ב�ת �תר��מ�: עצה, ְָƒ»ְְֵֵַַָ

לחטא: י�עצ� ��צר� .‡d˙Á‡ŒÏ(ÁÈ)חטאי�", ְְְְֲִִִֶֶַֹ∆¬…»

נ) �אחת:(קידושי� צרה,.Ïˆ¯¯��יה� ל��� ְְֵֶַַƒ¿…ְָָ

לז� צרה ז� את �ר��.ÈiÁa‰:לע��ת �א� ל�ד� ְֲֶַָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ

�ח�י�: �היא זמ� �ל אח�ת� את י�א ְֲִִִֶֶַַַָָָֹלא

(‡Î)CÏnÏ.,'�מל' ��מ� היא אלילי� עב�דת «…∆ְֱֲִִִֶֶַָֹ

ל�מרי�, �נ� ���סר עב�דת�, היא סד)וז� (סנהדרי� ְְְֲִִֵֶַָָָ

ה�� את �מעבירי� �ד�ל�ת מד�ר�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֶַַוע��י�

הא� מד�ר�ת ��י �י� היא.Ôz˙Œ‡Ï:�רגליו ז� ְְְְֵֵֵַָָ…ƒ≈ִ

ל�מרי� CÏnÏ:מסירת� ¯È·Ú‰Ï.העברת ז� ְְִִַָָ¿«¬ƒ«…∆ֲַַָ

‰e‡(Î‚)הא�: Ï·z.,��ונא וערוה קד� ל��� ֵָ∆∆ְְְְִֵֶָָ

עלֿ�בלית�" "וא�י כה)וכ�: י אחר:(ישעיה �בר . ְְְִִֵֵַַַַָָָ

וזרע אד� זרע וער��ב �לילה ל��� ה�א", ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ"�בל



קיז zen ixg`giiriay mei qelwpe`

:àåäñãééáà-éçà úåøò-ìà älâú àì E ¦«¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤
÷ú àì BzLààåä Eúãc áøi''yx:ñåèúåøò ¦§Æ´Ÿ¦§½̈Ÿ̈«§−¦«¤§©¬

ða úLà älâú àì Eúlkälâú àì àåä E ©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−
dúåøòi''yx:ñæèéçà-úLà úåøòälâú àì E ¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®

éçà úåøò:àåä Eñæéàì dzáe äMà úåøò ¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ
çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ

àåä änæ äpä äøàL dúåøò úBlâìi''yx: §©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«
çéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯

äéiça äéìò dúåøòi''yx:èéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´
:dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîèë-ìàå ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤

òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèìàëøéáòäì ïzú-àì Eòøfîe §¨§¨¨«¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´

éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnìéðà E ©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
äBäéi''yx:éòéáùáëéákLî ákLú àì øëæ-úàå §¨«§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´

:àåä äáòBz äMàâëïzú-àì äîäa-ìëáe ¦¨®«¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬
éðôì ãîòú-àì äMàå dá-äàîèì EzáëL§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯

àeä ìáz dòáøì äîäái''yx:ãëeànhz-ìà §¥¨²§¦§−̈¤¬¤«©¦©§−

:‡È‰ Cn‡יד‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú ƒ»ƒ∆¿««¬»

Á‡ ˙z‡ ·¯˜˙ ‡Ï d˙z‡Ï Èl‚¿̇«≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ««

:‡È‰ Ce·‡טו‡Ï C˙lk ˙È¯Ú ¬ƒ∆¿««¿»»

Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚¿̇«≈ƒ«¿»ƒ»¿«≈

:d˙È¯Úטז‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú ∆¿¿«∆¿«ƒ«¬»

:‡È‰ CeÁ‡ ˙È¯Ú Èl‚˙יז˙È¯Ú ¿«≈∆¿«¬ƒ∆¿«

˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ƒ¿»¿««»¿«≈»«

·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ d¯a¿«¿»«¿««»ƒ«

˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯˜ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«»ƒ»ƒƒ≈«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁיחÌÚ ‡˙z‡Â ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

‰‡l‚Ï ‡˜Ú‡Ï ·q˙ ‡Ï d˙Á‡¬»«»ƒ»¿«»»¿«»»

:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú∆¿¿«¬«¿«»»

Ï‡יט d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»

:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï z‡·e˙כ˙˜¯· ƒ¿«¿«»»∆¿¿«¿ƒ«

‡Ú¯ÊÏ Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á«¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»

:d· ‡·‡zÒ‡Ïכא‡Ï CÈ�aÓe ¿ƒ¿»»»«ƒ¿»»

Â CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙˙È ÏÁ˙ ‡Ï ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»«≈»

:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓLכבÌÚÂ ¿»∆¡»»¬»¿»¿ƒ

‡˙z‡ È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»

:‡È‰ ‡z·ÚBzכג‡¯ÈÚa ÏÎ·e ∆¿»ƒ¿»¿ƒ»

d· ‡·‡zÒ‡Ï Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»«

‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»

:‡e‰ ‡Ï·z da ËÏLÓÏכד‡Ï ¿ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒƒ̇¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»

‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»

é"ùø

(„È)‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú.היא �מה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ִַ

תקרב": לא "אלֿא��� E�a(ÂË)ערות�? ˙L‡ ְְְִִֶֶָָֹ≈∆ƒ¿
‡Â‰.,�� אי��ת לבנ� ���� א�א אמר�י לא ƒְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ונכרית ו�פחה לאנ�סה עה)�רט :(סנהדרי� ְְְְְֲִִַָָָָ

(ÊÈ)dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú.(צז אסר(יבמות לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַָֹ

נאמר: לכ� הרא��נה, נ��אי עלֿידי א�א ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�ת�ב

"א�ר הענ�: לעני� וכ� קיחה, ל��� ת�ח", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹ"לא

ואתֿא��" אתֿא�ה כ)י�ח קיחה,(לקמ� ל��� , ְְִִִִֶֶַָָָ

��� ל�א מ�ר א�ה, אנס ‰p‰:אבל ‰¯‡L. ֲִַָָָ�ִִָָָ«¬»≈»
לז� ז� "עצת.nÊ‰:קר�ב�ת �תר��מ�: עצה, ְָƒ»ְְֵֵַַָ

לחטא: י�עצ� ��צר� .‡d˙Á‡ŒÏ(ÁÈ)חטאי�", ְְְְֲִִִֶֶַֹ∆¬…»

נ) �אחת:(קידושי� צרה,.Ïˆ¯¯��יה� ל��� ְְֵֶַַƒ¿…ְָָ

לז� צרה ז� את �ר��.ÈiÁa‰:לע��ת �א� ל�ד� ְֲֶַָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ

�ח�י�: �היא זמ� �ל אח�ת� את י�א ְֲִִִֶֶַַַָָָֹלא

(‡Î)CÏnÏ.,'�מל' ��מ� היא אלילי� עב�דת «…∆ְֱֲִִִֶֶַָֹ

ל�מרי�, �נ� ���סר עב�דת�, היא סד)וז� (סנהדרי� ְְְֲִִֵֶַָָָ

ה�� את �מעבירי� �ד�ל�ת מד�ר�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֶַַוע��י�

הא� מד�ר�ת ��י �י� היא.Ôz˙Œ‡Ï:�רגליו ז� ְְְְֵֵֵַָָ…ƒ≈ִ

ל�מרי� CÏnÏ:מסירת� ¯È·Ú‰Ï.העברת ז� ְְִִַָָ¿«¬ƒ«…∆ֲַַָ

‰e‡(Î‚)הא�: Ï·z.,��ונא וערוה קד� ל��� ֵָ∆∆ְְְְִֵֶָָ

עלֿ�בלית�" "וא�י כה)וכ�: י אחר:(ישעיה �בר . ְְְִִֵֵַַַַָָָ

וזרע אד� זרע וער��ב �לילה ל��� ה�א", ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ"�בל



zenקיח ixg`giiriay meiqelwpe`

-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤
:íëéðtî çlLî éðàäëã÷ôàå õøàä àîèzå £¦¬§©¥−©¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ

:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìò dðåò£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨
åëìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ

øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eùòú©«£½Ÿ¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−
:íëëBúa øbäæëìàä úáòBzä-ìk-úà ék ©¨¬§«§¤«¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½

àîèzå íëéðôì øLà õøàä-éLðà eùò̈¬Ÿ©§¥«¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈
:õøàäøéèôîçëíëúà õøàä àé÷ú-àìå ¨¨«¤§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½

øLà éBbä-úà äà÷ øLàk dúà íëànèa§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²¤©−£¤¬
íëéðôìi''yx:èëìkî äùòé øLà-ìk ék ¦§¥¤«¦µ¨£¤´©«£¤½Ÿ¦¬Ÿ

úùòä úBLôpä eúøëðå älàä úáòBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−Ÿ
ínò áøwîi''yx:ìézøîLî-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À

eùòð øLà úáòBzä úBwçî úBùò ézìáì§¦§¦̧£¹Ÿ¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´Ÿ
äBäé éðà íäa eànhú àìå íëéðôì¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§¨¬

íëéäìài''yxôôô ::ïîéñ å"ãò ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô ¡«Ÿ¥¤«

:ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ÈÏ‚Óכה˙·‡zÒ‡Â «¿≈ƒ√»≈¿ƒ¿»»«

dÏÚ d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿»ƒ«¬«

:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙�È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÈÂ˙כו ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»

‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È�Ècƒ«¿»«¿¿ƒ…∆¿»

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�Èaכז‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡ ≈≈¬≈»»∆¿»

Èc ‡Ú¯‡ ÈL�‡ e„·Ú ÔÈl‡‰»ƒ≈¬»¡»≈«¿»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿»»««¿»

ÔBÎ˙Èכח ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿

˙È ˙�È˜B¯„ ‡Ók d˙È ÔBÎÈ·‡Òa¿»√≈»«¿»¿≈«»

:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚכטÏk È¯‡ «¿«»ƒ√»≈¬≈»

ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Ècƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈

BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ� ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ

:ÔB‰nÚל˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â «¿¿ƒ¿»«¿«

„aÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿ƒ¿»¿∆¿«

‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»

ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬

é"ùø

‡˙ÌÎ(ÁÎ)�המה: ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ.�לב מ�ל ְֵָ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶָָ

�מעיו ע�מד �אי� מא�ס �בר �האכיל�ה� ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמל�

ע�ברי מק�מת אינ� י�ראל, אר� �� מקיא�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�א

מריקה ר���, ל��� תר�ק�', 'ולא ותר��מ�: ְְְְְְֲִִֵֵַָָָעברה.

מה�: ‰NÚ˙(ËÎ)עצמ� ˙BLÙp‰.ה�כר ְֵֶַָ«¿»»…ַָָ

�מ�מע: ‡˙Èz¯ÓLÓŒ(Ï)וה�קבה Ìz¯ÓLe. ְְְְֵַַָָ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ

על �יתֿ�י� ‰':��להזהיר È�‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ ְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡.��וא אלהיכ� איני ���א� א� הא ¡…≈∆ְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

וא�� �כ�, לי י� הנאה �מה מאחרי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנפסלי�

אלהיכ�": ה' "אני נאמר: לכ� �ליה? ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמתח�בי�

אחרי פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq jexr ogleyde `ipzd lra ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåî-éøçà úøèôäè ÷øô ñåîò

èæíéøöî õøàî éúéìòä ìàøNé-úà àBìä äåäé-íàð ìàøNé éða éì ízà íéiLë éðáë àBìä£´¦§¥Áª«¦¦̧©¤¬¦²§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈®£´¤¦§¨¥À¤«¡¥̧¦Æ¥¤´¤¦§©½¦

ìôe:øéwî íøàå øBzôkî íéizLçéðt ìòî dúà ézãîLäå äàhçä äëìîna äåäé éðãà | éðéò äpä §¦§¦¦¬¦©§−©£¨¬¦¦«¦¥º¥¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¨¨Æ©©¨½̈§¦§©§¦´Ÿ½̈¥©−§¥´

:äåäé-íàð á÷òé úéa-úà ãéîLà ãéîLä àì ék ñôà äîãàäèéúBòðäå äeöî éëðà äpä-ék ¨£¨¨®¤À¤¦Â´Ÿ©§¥¬©§¦²¤¥¬©£−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦¦¥³¨Ÿ¦Æ§©¤½©£¦«¦¬

:õøà øBøö ìBté-àìå äøáka òBðé øLàk ìàøNé úéa-úà íéBbä-ìëáéénò éàhç ìk eúeîé áøça §¨©¦−¤¥´¦§¨¥®©£¤³¦¸©Æ©§¨½̈§«Ÿ¦¬§−¨«¤©¤´¤¨½−Ÿ©¨¥´©¦®

:äòøä eðéãòa íéc÷úå Lébú-àì íéøîàäàéézøãâå úìôpä ãéåc úkñ-úà íé÷à àeää íBia ¨«Ÿ§¦À«Ÿ©¦¯§©§¦²©£¥−¨¨¨«©´©½¨¦²¤ª©¬¨¦−©Ÿ¤®¤§¨©§¦´

:íìBò éîék äéúéðáe íé÷à åéúñøäå ïäéöøt-úàáéíéBbä-ìëå íBãà úéøàL-úà eLøéé ïòîì ¤¦§¥¤À©£¦Ÿ¨Æ¨¦½§¦¦−¨¦¥¬¨«§©̧©¦«§¹¤§¥¦³¡Æ§¨©¦½

:úàf äNò äåäé-íàð íäéìò éîL àø÷ð-øLàâéCøãå øöwa LøBç Lbðå äåäé-íàð íéàa íéîé äpä £¤¦§¨¬§¦−£¥¤®§ª§Ÿ̈−¬Ÿ¤«Ÿ¦¥̧¨¦³¨¦Æ§ª§Ÿ̈½§¦©³¥Æ©Ÿ¥½§Ÿ¥¬

:äðââBîúz úBòábä-ìëå ñéñò íéøää eôéhäå òøfä CLîa íéáðòãéìàøNé énò úeáL-úà ézáLå £¨¦−§Ÿ¥´©®̈©§¦¦³¤«¨¦Æ¨¦½§¨©§¨−¦§©«§¨§©§¦»¤§´©¦´¦§¨¥¼

:íäéøt-úà eìëàå úBpâ eùòå íðéé-úà eúLå íéîøë eòèðå eáLéå úBnLð íéøò eðáeåèíézòèðe ¨º¨¦³§©Æ§¨½̈§¨§´§¨¦½§¨−¤¥¨®§¨´Ÿ©½§¨§−¤§¦¤«§©§¦−

éäìà äåäé øîà íäì ézúð øLà íúîãà ìòî ãBò eLúpé àìå íúîãà-ìò:E ©©§¨¨®§¸Ÿ¦¨§¹À¥©³©§¨¨Æ£¤´¨©´¦¨¤½¨©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ã:úBiðîã÷ íéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáøråäíëéìà ézáø÷å §¨§¨Æ©Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨¨®¦¦¥´½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨©§¦´£¥¤»
éúééäå ètLnìøéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa øäîî ãr ©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À©§©§¦Æ©§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìàåízàå éúéðL àì ýåýé éðà ék ©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬
:íúéìë àì á÷ré-éðaæäáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà éîéîì §¥©£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«²§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨

:áeLð äna ízøîàå úBàáö ýåýé øîà íëéìàçíérá÷ ízà ék íéýìû íãà òa÷éä £¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®©£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´



קיט

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
.`i sirq ctx oniq jexr ogleyde `ipzd lra ,owfd x"enc` jexr ogley

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåî-éøçà úøèôäè ÷øô ñåîò

èæíéøöî õøàî éúéìòä ìàøNé-úà àBìä äåäé-íàð ìàøNé éða éì ízà íéiLë éðáë àBìä£´¦§¥Áª«¦¦̧©¤¬¦²§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈®£´¤¦§¨¥À¤«¡¥̧¦Æ¥¤´¤¦§©½¦

ìôe:øéwî íøàå øBzôkî íéizLçéðt ìòî dúà ézãîLäå äàhçä äëìîna äåäé éðãà | éðéò äpä §¦§¦¦¬¦©§−©£¨¬¦¦«¦¥º¥¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¨¨Æ©©¨½̈§¦§©§¦´Ÿ½̈¥©−§¥´

:äåäé-íàð á÷òé úéa-úà ãéîLà ãéîLä àì ék ñôà äîãàäèéúBòðäå äeöî éëðà äpä-ék ¨£¨¨®¤À¤¦Â´Ÿ©§¥¬©§¦²¤¥¬©£−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦¦¥³¨Ÿ¦Æ§©¤½©£¦«¦¬

:õøà øBøö ìBté-àìå äøáka òBðé øLàk ìàøNé úéa-úà íéBbä-ìëáéénò éàhç ìk eúeîé áøça §¨©¦−¤¥´¦§¨¥®©£¤³¦¸©Æ©§¨½̈§«Ÿ¦¬§−¨«¤©¤´¤¨½−Ÿ©¨¥´©¦®

:äòøä eðéãòa íéc÷úå Lébú-àì íéøîàäàéézøãâå úìôpä ãéåc úkñ-úà íé÷à àeää íBia ¨«Ÿ§¦À«Ÿ©¦¯§©§¦²©£¥−¨¨¨«©´©½¨¦²¤ª©¬¨¦−©Ÿ¤®¤§¨©§¦´

:íìBò éîék äéúéðáe íé÷à åéúñøäå ïäéöøt-úàáéíéBbä-ìëå íBãà úéøàL-úà eLøéé ïòîì ¤¦§¥¤À©£¦Ÿ¨Æ¨¦½§¦¦−¨¦¥¬¨«§©̧©¦«§¹¤§¥¦³¡Æ§¨©¦½

:úàf äNò äåäé-íàð íäéìò éîL àø÷ð-øLàâéCøãå øöwa LøBç Lbðå äåäé-íàð íéàa íéîé äpä £¤¦§¨¬§¦−£¥¤®§ª§Ÿ̈−¬Ÿ¤«Ÿ¦¥̧¨¦³¨¦Æ§ª§Ÿ̈½§¦©³¥Æ©Ÿ¥½§Ÿ¥¬

:äðââBîúz úBòábä-ìëå ñéñò íéøää eôéhäå òøfä CLîa íéáðòãéìàøNé énò úeáL-úà ézáLå £¨¦−§Ÿ¥´©®̈©§¦¦³¤«¨¦Æ¨¦½§¨©§¨−¦§©«§¨§©§¦»¤§´©¦´¦§¨¥¼

:íäéøt-úà eìëàå úBpâ eùòå íðéé-úà eúLå íéîøë eòèðå eáLéå úBnLð íéøò eðáeåèíézòèðe ¨º¨¦³§©Æ§¨½̈§¨§´§¨¦½§¨−¤¥¨®§¨´Ÿ©½§¨§−¤§¦¤«§©§¦−

éäìà äåäé øîà íäì ézúð øLà íúîãà ìòî ãBò eLúpé àìå íúîãà-ìò:E ©©§¨¨®§¸Ÿ¦¨§¹À¥©³©§¨¨Æ£¤´¨©´¦¨¤½¨©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ã:úBiðîã÷ íéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáøråäíëéìà ézáø÷å §¨§¨Æ©Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨¨®¦¦¥´½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨©§¦´£¥¤»
éúééäå ètLnìøéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa øäîî ãr ©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À©§©§¦Æ©§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìàåízàå éúéðL àì ýåýé éðà ék ©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬
:íúéìë àì á÷ré-éðaæäáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà éîéîì §¥©£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«²§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨

:áeLð äna ízøîàå úBàáö ýåýé øîà íëéìàçíérá÷ ízà ék íéýìû íãà òa÷éä £¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®©£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´
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:äîeøzäå øNrnä Eeðrá÷ äna ízøîàå éúàèízà éúàå íéøàð ízà äøàna Ÿ¦½©£©§¤−©¤´§©£®©©£¥−§©§¨«©§¥¨Æ©¤´¥¨¦½§Ÿ¦−©¤´
:Blk éBbä íérá÷éàð éðeðçáe éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa-ìà øNrnä-ìk-úà eàéáä «Ÿ§¦®©−ª«¨¦̧¤¨©©£¥¹¤¥´¨À̈¦¦¬¤̧¤Æ§¥¦½§¨³¦¨Æ

äëøa íëì éú÷éøäå íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì-íà úBàáö ýåýé øîà úàæä½Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®¦¯Ÿ¤§©´¨¤À¥µ£ª´©¨©½¦©£¦Ÿ¦¬¨¤²§¨−̈
:éã-éìa-ãràéíëì ìkLú-àìå äîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ìëàa íëì ézørâå ©§¦¨«§¨©§¦³¨¤Æ¨«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨£¨¨®§«Ÿ§©¥̧¨¤³

:úBàáö ýåýé øîà äãOa ïôbäáéõôç õøà ízà eéäú-ék íéBbä-ìk íëúà eøMàå ©¤̧¤Æ©¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦§¬¤§¤−¨©¦®¦¦«§³©¤Æ¤´¤¥½¤
:úBàáö ýåýé øîàâéaãp-äî ízøîàå ýåýé øîà íëéøác éìr e÷æçéìr eðø:Eãéízøîà ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¨§¬¨©²¦§¥¤−¨©´§Ÿ̈®©£©§¤¾©¦§©−§¨¤«²£©§¤¾

:úBàáö ýåýé éðtî úépøã÷ eðëìä éëå BzøîLî eðøîL ék òöa-äîe íéýìû ãár àåL̈−§£´Ÿ¡Ÿ¦®©¤À©¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½¦§¥−§Ÿ̈¬§¨«
åè:eèìniå íéýìû eðça íb ärLø éNò eðáð-íb íéãæ íéøMàî eðçðà äzråæèeøaãð æà §©¾̈£©−§§©§¦´¥¦®©¦§ÆŸ¥´¦§½̈©¯¨£²¡Ÿ¦−©¦¨¥«¨¯¦§§²

ýåýé éàøéì åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå òîLiå ýåýé áL÷iå eärø-ìà Léà ýåýé éàøé¦§¥¬§Ÿ̈−¦´¤¥¥®©©§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ§¦§¥´§Ÿ̈½
:BîL éáLçìeæéíäéìr ézìîçå älâñ äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýé øîà éì eéäå §«Ÿ§¥−§«§¨´¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´§ª¨®§¨«©§¦´£¥¤½

:Búà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçé øLàkçéãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLå ©£¤Æ©§´Ÿ¦½©§−¨Ÿ¥¬Ÿ«§©§¤Æ§¦¤½¥¬©¦−§¨¨®¥µŸ¥´
:Bãár àì øLàì íéýìûèéärLø äNò-ìëå íéãæ-ìë eéäå øepzk øra àa íBiä äpä-ék ¡Ÿ¦½©£¤−¬Ÿ£¨«¦¦¥³©Æ½̈Ÿ¥−©©®§¨¸¨¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ

ðrå LøL íäì áæré-àì øLà úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷:óëäçøæå ©½§¦©̧Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¤²Ÿ©£¬Ÿ¨¤−¬Ÿ¤§¨¨«§¨§¨̧
:÷aøî éìârk ízLôe íúàöéå äéôðëa àtøîe ä÷ãö LîL éîL éàøé íëìàëíúBqrå ¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤§¨½̈©§¥−¦§¨¤®¨¦¨¤¬¦§¤−§¤§¥¬©§¥«§©¤´

:úBàáö ýåýé øîà äNò éðà øLà íBia íëéìâø úBtk úçz øôà eéäé-ék íérLøáëeøëæ §¨¦½¦¦«§´¥½¤©−©©´©§¥¤®©Æ£¤´£¦´Ÿ¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦§¾
:íéètLîe íéwç ìàøNé-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLà écár äLî úøBzâëéëðà äpä ©−Ÿ¤´©§¦®£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨¦§¨¥½ª¦−¦§¨¦«¦¥³¨Ÿ¦Æ

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìLãëúBáà-áì áéLäå Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«§¥¦³¥¨Æ
:íøç õøàä-úà éúékäå àBáà-ït íúBáà-ìr íéða áìå íéða-ìrâëíëì çìL éëðà äpä ©¨¦½§¥¬¨¦−©£¨®¤¨¾§¦¥¦¬¤¨−̈¤¥¤«¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½

ðôì àéápä äiìà úà:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa é ¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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,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:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג 

כשר ושמח ולחירות אמתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה 

ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל 

היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בברכת החג,

מ. שניאורסאהן

ע"פ השמועות המגיעות לכאן, נראה שזה זמן רב ביותר אשר כ' משך ידיו מעסקנות בצ"צ, כהרגלו 

מאז )מלבד הו"ל של ספרים(. ומובנת הפליאה מתופעה הכי מצערת ומכאיבה זו. האומנם לדעת כ' עתה 

היא שעת הכושר לנוס מן המערכה? או שלדעתו אכשור דרא? וקס"ד שעסקנות רצוי' אין מצליחה עתה, 

וכן לא תעמולה ליר"ש לתומ"צ - מופרכת בהחלט ע"י המציאות. ובפרט אשר מי מאתנו תוכן לבות בנ"י, 

וכמרז"ל הוכח  והערב,  ידבר אליהם השכם  גם אם  ישמעו לקול מוכיח ע"פ דרך התורה,  אשר ח"ו לא 

תוכיח עד מאה פעמים, ובדברים יוצאים מן הלב. מה שכן ברור, אשר העדר העסקנות בודאי שלא תוסיף 

דבר להטבת המצב ביהודות ותומ"צ.

הי' מצב איום ונורא ר"ל בימי יחזקאל )קאפ' ח-ט( שמאז אנשי כנה"ג לא הי' עוד כמוהו )יומא 

סט, ב(. ובכ"ז ידוע סיפור חז"ל )שבת נה, א(, אשר אפילו בהתבוננות קלה בו, תסמרנה שערות ראש איש 

הישראלי.

אולי אין הסגנון דיפלומטי או מנומס כדי צרכו - אבל בודאי שאין החריפות מספיקה כלל בערך 

הצרה ומצוקה בה עניני יהדות נמצאים בכ"מ.
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(·)Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac..רבה (ויקרא «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈
�רבת"כ) מ�ני �הקהל ז� �ר�ה ��אמרה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמל�ד

�� �ל�יי� ��רה eÈ‰z:��פי ÌÈL„˜.�ר��י� הו� ְִֵָָ¿…ƒƒ¿ְֱִ

העברה, �מ� הערי�ת רבה)מ� מק��(ויקרא ��ל ֲֲִִֵֶָָָָָָ

קד�ה, מ�צא א�ה ערוה, �דר מ�צא (לקמ��א�ה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ

מק��כ�".כא) ה' "אני � וג�'" וחללה זנה "א�ה :ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹ

מק���".(ש�) ה' אני זרע�... יח�ל "ולא :(ש�): ְְְְְֲִֵַַַֹ

וג�'": וחללה זנה א�ה יהי�... ‡LÈ(‚)"קד�י� ְְְֲִִִַָָָָֹֹƒ
e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡.אביו �ירא� מ�� אחד �ל ƒ¿»ƒƒ»ְִִִֶֶָָָ

�מדר��: ���ט�. זה� קידושי�וא��; כהני�. (תורת ְְְִִֶָ

א�מכט) ��ה�א מ�י�? א�ה אי�, א�א לי ר:אי� ְִִִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר ל�ה א�ֿ��, �ני�. �א� הרי ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָ"�ירא�",

א�ה אבל לע��ת, �יד� ס�ק �האי� ְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"אי�"?

עליה אחרי� e‡¯Èz:ר��ת ÂÈ·‡Â Bn‡.�א� ְֲִֵֶָָƒ¿»ƒƒ»ָ

את ירא �ה�� לפניו ��ל�י לפי לאב, א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהק�י�

לפי לא�, אב הק�י� �ב�ב�ד, מא��, י�תר ְְְִִִִִֵֵֵַָָָאביו

מאביו, י�תר א�� את מכ�ד �ה�� לפניו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ל�י

�דברי� ����ל�� e¯ÓLz:מ�ני È˙˙aLŒ˙‡Â. ְְְְִִִֵֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…
א�ֿעלֿ�י ל�מר: אב, למ�רא ��ת �מירת ְְִִַַַַַַָָָָסמ�

את 'ח�ל ל�: יאמר א� אב, מ�רא על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ�הזהר�י�

ה�צו�ת �ל ��אר וכ� ל�, ��מע אל :ה��ת'! ְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡.(ה ח�בי�(יבמות ואבי� א�ה ¬ƒ¡…≈∆ְִִַַָָָ

�ברי. את לב�ל ל� ��מע לא לפיכ� (ב"מ�כב�די, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

לו) קידושי� ולאלב. �מק�מ�, י�ב לא מ�רא? ְְִֵֵֵֶָֹֹאיזה�

�ב�ד? ואיזה� �בריו. את יס�ר ולא �מק�מ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיד�ר

�מ�ציא: מכניס �מנעיל, מל�י� �מ�קה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַַמאכיל

(„).ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡.�(ת"כ)לעבד «ƒ¿∆»¡ƒƒְְָָ

ח��ב ה�א �לא � 'אל' ל��� È‰Ï‡Â:אלילי� ְְֱִִַָָ≈…≈
‰ÎqÓ.נה�� א�ה וא� ה�, אלילי� �ח�ת� «≈»ְְֱִִִִֵֶַָָָ

אלה�ת: לע��ת� ס�פ� ˙אחריה� ‡ÏÌÎÏ eNÚ. ְֱֲֲֵֶַַָֹ…«¬»∆
�אמר: וא� לכ�. אחרי� ולא לאחרי� �ע�� ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹלא

לכ�?! ע��י� אחרי� אבל לעצמכ�, �ע�� ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹלא

נאמר �בר ג)הרי כ לא(שמות � ל�" יהיה "לא : ְְְֱֲִֵֶֶַָֹֹ

אחרי�: �ל ולא ���(‰)'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ.לא ְְֲִֵֶֶֹ¿ƒƒ¿¿¿ֹ

זביחת� �הא ��א לל�ד א�א ז� �ר�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹנאמרה

לק�ע �א� ה�ה, ה�מ� �ת�� להאכל עלֿמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�א

נאמר �בר הרי אכילה זמ� טז)לה� ז "וא�(לעיל : ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָ

וג�'" קר�נ� זבח נדבה א� e‰ÁaÊz:נדר ÌÎ�ˆ¯Ï. ְְְֶֶֶַָָָָƒ¿…¿∆ƒ¿»À
לכ� ��הא נחתֿר�ח, עלֿמנת �הא זביחת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ח�ת

יר�ה לא �ס�ל, מח�בת עליו �ח�ב� �א� ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלרצ��,

לפני לפי.ÌÎ�ˆ¯Ï:עליכ� זה� אפיצימנט"ו, ְֲֵֶַָƒ¿…¿∆ְִֶ

למד� ור��תינ� יג)���ט�; ל�תע�ק(חולי� מ�א� ְְְְִִֵֵַַַָָ

��ס�ל ל�חט:.�קד�י� ��ת��� ��רי� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(Â)ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa.�חט�ה�� ���ז�ח�ה� ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְֲִִֶ
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�בר: לכ� ��בע�י זה זמ� מנת Ì‡Â(Ê)על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ
'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰.,��לזמ לח�� עני� אינ� א� ≈»…≈»≈¿ְְְִִִֵַָ

נאמר �בר ז)�הרי יאכל(לעיל האכל "וא� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לח עני� �נה� וג�'", �למיו למק�מ�.מ��רֿזבח �� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ל�מר �למ�ד אכילת�? על �רת ח�בי� יהי� ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכ�ל

מ���(ש�) ��א", ע�נ� מ��� האכלת "וה�פ� :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

למק�מ� ח�� �מח�בת ה��חט יצא מחבר�, :ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt.�מ� ד)מתעב, סה ��לי�(ישעיה "�מרק : ƒְְְִַָֹ�ִ

OÈ‡(Á)�ליה�": B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â.מ�ר� �נ�תר ְֵֶ¿…¿»¬ƒ»ְָָ

ח�� ה��חט על �רת ענ�� ואינ� מד�ר, ְְְִֵֵֵַַַַָָָָה�ת�ב

כא)למק�מ�, וזה�(זבחי� ה�ת�ב. מעט� ��בר ְְְֲִִֶֶַָָ

מ�זרה למד�ה� �רת�ת �במ�כת מד�ר. �מ�ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ�נ�תר

E„N(Ë)�וה: ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï.אה� ���יח ָָ…¿«∆¿«»¿ִֵֶַַָ

�דה� ˜ˆE¯È:(ת"כ)�ס�� Ë˜ÏÂ.�ה���רי ��לי� ְֵָ¿∆∆¿ƒ¿ְֳִִִַ

אינ� �ל� אבל ��י�, א� אחת קצירה, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ��עת

ח)לקט. פאה ˙ÏÏBÚ(È):(ת"כ. ‡Ï.ל�� לא ֶֶ…¿≈ִֹֹ

�אי� �ל ע�ללת? איזה� נ�ר�ת. וה� ,��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָע�לל�ת

נט� ולא �ת� לא ז)ל� EÓ¯k:(פאה Ë¯Ùe.ר�רי� ְֵֵָָָֹֹ∆∆«¿¿ְְֵַ

�צירה ��עת ה���רי� ‡ÌÎÈ‰Ï:ענבי� '‰ È�‡. ְְְֲִִִִַַָָ¬ƒ¡…≈∆

��אמר נפ��ת, א�א מ�� ��בה ואיני לה�רע ���ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כב) ריב�(משלי יריב ה' �י וג�'... �גזלֿ�ל "אל :ְְִִִִַָָָָ

e·�‚z(È‡)וג�'": ‡Ï.אבל ממ��, לג�נב אזהרה ְ…ƒ¿…ְְֲֵַָָָָ

לג�נב אזהרה ה��ר�ת, ��ע�רת תגנב" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ"לא

עליו �ח�בי� �בר מענינ�, ה�מד �בר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָנפ��ת;

�יתֿ�י� קט).eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ:מיתת לפי(ב"ק ִִֵַ¿…¿«¬ְִ

כב)��אמר ה קר�(ויקרא מ��� "וכח�ֿ��", : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ענ�, למדנ� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמ�.

תכח��" ��אמר.e¯wL˙Œ‡ÏÂ:"ולא :(ש�)לפי ְְֲַֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

ענ�. למדנ� וחמ�, קר� י��� עלֿ�קר", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ונ��ע

ת��ר�" "ולא ל�מר: �למ�ד מ�י�? Ï‡:אזהרה ְְְְְִִַַַַַָָֹ…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z. ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿
לה�בע ס�פ� ל��ר, ס�פ� לכח�, ס�פ� �נב�, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

·ÈÓL(È·)ל�קר: eÚ·M˙Œ‡ÏÂ.?נאמר ל�ה ֶֶַ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒֱֶַָָ

��אמר ז)לפי כ ��ֿה'(שמות את ת�א "לא : ְֱִִֵֶֶֶַָֹ

�� על א�א ח�ב יהא לא יכ�ל ל�וא". ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי�

ל�מר: �למ�ד ה���יי�? �ל לר��ת מ�י� ְְִִִִַַַַַָָ�ְַהמיחד?

לי: ��� �� �ל � ל�קר" ב�מי ת�בע� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ"ולא

(‚È)˜LÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)כיר� �כר ה��ב� :זה …«¬…ְִֵֶַַָ



קכג miyecwhi(oqip e"h) oey`x mei qelwpe`

óøOé Làa éLéìMäi''yx:æìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−
äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBiai''yx: ©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«

çìlç äBäé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§−̈¦¥®
äénòî àåää Lôpä äúøëðåi''yx:èíëøö÷áe §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ

Eãù úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«Ÿ§−
èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ìi''yx:éEîøëå ¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«§©§§Æ

øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì́Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
íëéäìà äBäé éðà íúà áæòzi''yx:àéàì ©«£´ŸŸ½̈£¦−§¨¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ

Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬
Búéîòai''yx:áéø÷Mì éîLá eòáMú-àìå ©«£¦«§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤

éäìà íL-úà zìlçåäBäé éðà Ei''yx:âé-àì §¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§¨«Ÿ
úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬

:„˜BzÈ ‡¯e�a ‰‡˙ÈÏ˙זÌ‡Â ¿ƒ»»¿»ƒ»¿ƒ

‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»

:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

È˙ח È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»

‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡ ÈÈ„ ‡L„e˜¿»«¿»«≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dÓÚÓ ‡È‰‰ט˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e «ƒ≈««¿∆¿»¿»

ÈˆÈL˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ¬»»¿«¿¬»¿≈≈

‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„י‡Ï CÓ¯ÎÂ «¬»»»¿«≈¿«¿»»

ËwÏ˙ ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙�Â ÏÏÚ¿̇»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈

‡�‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיא‡ÏÂ Ôe·�‚z ‡Ï ¿»¡»¬»ƒ¿¿¿»

L�‡ Ôe¯wL˙ ‡ÏÂ Ôe·cÎ¿̇«¿¿»¿«¿¡«

:d¯·ÁaיבÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ ¿«¿≈¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ

C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ¿ƒ¿»¿«≈»¿»∆¡»»

:ÈÈ C¯·Áיג‡�‡ ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï ¬»¿»»«¬»«¿»

‡¯‚‡ ˙È·˙ ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈»¿ƒ«¿»

é"ùø

�בר: לכ� ��בע�י זה זמ� מנת Ì‡Â(Ê)על ְְְְִֶֶֶַַַָָָָ¿ƒ
'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰.,��לזמ לח�� עני� אינ� א� ≈»…≈»≈¿ְְְִִִֵַָ

נאמר �בר ז)�הרי יאכל(לעיל האכל "וא� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לח עני� �נה� וג�'", �למיו למק�מ�.מ��רֿזבח �� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ל�מר �למ�ד אכילת�? על �רת ח�בי� יהי� ְְֲִִִֵַַַַָָָָיכ�ל

מ���(ש�) ��א", ע�נ� מ��� האכלת "וה�פ� :ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

למק�מ� ח�� �מח�בת ה��חט יצא מחבר�, :ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

Ïebt.�מ� ד)מתעב, סה ��לי�(ישעיה "�מרק : ƒְְְִַָֹ�ִ

OÈ‡(Á)�ליה�": B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â.מ�ר� �נ�תר ְֵֶ¿…¿»¬ƒ»ְָָ

ח�� ה��חט על �רת ענ�� ואינ� מד�ר, ְְְִֵֵֵַַַַָָָָה�ת�ב

כא)למק�מ�, וזה�(זבחי� ה�ת�ב. מעט� ��בר ְְְֲִִֶֶַָָ

מ�זרה למד�ה� �רת�ת �במ�כת מד�ר. �מ�ר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ�נ�תר

E„N(Ë)�וה: ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï.אה� ���יח ָָ…¿«∆¿«»¿ִֵֶַַָ

�דה� ˜ˆE¯È:(ת"כ)�ס�� Ë˜ÏÂ.�ה���רי ��לי� ְֵָ¿∆∆¿ƒ¿ְֳִִִַ

אינ� �ל� אבל ��י�, א� אחת קצירה, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ��עת

ח)לקט. פאה ˙ÏÏBÚ(È):(ת"כ. ‡Ï.ל�� לא ֶֶ…¿≈ִֹֹ

�אי� �ל ע�ללת? איזה� נ�ר�ת. וה� ,��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָע�לל�ת

נט� ולא �ת� לא ז)ל� EÓ¯k:(פאה Ë¯Ùe.ר�רי� ְֵֵָָָֹֹ∆∆«¿¿ְְֵַ

�צירה ��עת ה���רי� ‡ÌÎÈ‰Ï:ענבי� '‰ È�‡. ְְְֲִִִִַַָָ¬ƒ¡…≈∆

��אמר נפ��ת, א�א מ�� ��בה ואיני לה�רע ���ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כב) ריב�(משלי יריב ה' �י וג�'... �גזלֿ�ל "אל :ְְִִִִַָָָָ

e·�‚z(È‡)וג�'": ‡Ï.אבל ממ��, לג�נב אזהרה ְ…ƒ¿…ְְֲֵַָָָָ

לג�נב אזהרה ה��ר�ת, ��ע�רת תגנב" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ"לא

עליו �ח�בי� �בר מענינ�, ה�מד �בר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָנפ��ת;

�יתֿ�י� קט).eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ:מיתת לפי(ב"ק ִִֵַ¿…¿«¬ְִ

כב)��אמר ה קר�(ויקרא מ��� "וכח�ֿ��", : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ענ�, למדנ� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹוחמ�.

תכח��" ��אמר.e¯wL˙Œ‡ÏÂ:"ולא :(ש�)לפי ְְֲַֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ

ענ�. למדנ� וחמ�, קר� י��� עלֿ�קר", ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ונ��ע

ת��ר�" "ולא ל�מר: �למ�ד מ�י�? Ï‡:אזהרה ְְְְְִִַַַַַָָֹ…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z. ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿
לה�בע ס�פ� ל��ר, ס�פ� לכח�, ס�פ� �נב�, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

·ÈÓL(È·)ל�קר: eÚ·M˙Œ‡ÏÂ.?נאמר ל�ה ֶֶַ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒֱֶַָָ

��אמר ז)לפי כ ��ֿה'(שמות את ת�א "לא : ְֱִִֵֶֶֶַָֹ

�� על א�א ח�ב יהא לא יכ�ל ל�וא". ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאלהי�

ל�מר: �למ�ד ה���יי�? �ל לר��ת מ�י� ְְִִִִַַַַַָָ�ְַהמיחד?

לי: ��� �� �ל � ל�קר" ב�מי ת�בע� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ"ולא

(‚È)˜LÚ˙Œ‡Ï.(ת"כ)כיר� �כר ה��ב� :זה …«¬…ְִֵֶַַָ



miyecwhi(oqipקכד f"h) ipy meiqelwpe`

ø÷a-ãò Ezà øéëNi''yx:ãéLøç ìl÷ú-àì ¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½
éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìåE §¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−

äBäé éðài''yx:éðù
(ïñéðæ"è)

åèètLna ìåò eùòú-àì £¦¬§¨«Ÿ©«£¬Ÿ¨̧¤Æ©¦§½̈
÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤

Eúéîò ètLzi''yx:æèénòa ìéëø Cìú-àìE ¦§¬Ÿ£¦¤««Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½

:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„יד‡Ï «¬ƒ»¿»»««¿»»

ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ¿̇¿»»«¿»¿»»≈

C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN˙ ‡Ï»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»

:ÈÈ L˜¯טו‡�‡ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ¬»¿»»«¿¿¿«

‡ÏÂ ‡�kÒÓ Èt‡ ·q˙ ‡Ï ‡�È„a¿ƒ»»ƒ««≈ƒ¿≈»¿»

d�È„z ‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰∆̇¿««≈«»¿¿»¿ƒ≈

:C¯·ÁÏטזÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¿«¿»»≈¿ƒ

é"ùø

ÔÈÏ˙Œ‡Ï.ה�ע�ה על מ�סב נקבה, Œ„Ú:ל��� …»ƒְְְֵַַָָ�ָ«
¯˜a.�ציאת�� מד�ר, ה�ת�ב י�� ��כיר …∆ְְְִִִֵֶַַָָ

ה�ילה. �ל �כר� ���י זמ� לפיכ� ח�ה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָמ��קעה

א�מר ה�א אחר טו)�במק�� כד "ולאֿתב�א(דברי� : ְְֵֵַָָֹ

�ה�למת לילה, ��כיר מד�ר ה�מ�", ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעליו

ה�חר, ע��ד מ��עלה קי)�ע�ת� זמ�(ב"מ לפיכ� ְ�ְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

לבעל זמ� ��רה ��תנה לפי ה���; �ל �כר� ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ���י

מע�ת: לב�� ע�נה L¯Á(È„)ה�ית, Ïl˜˙Œ‡Ï. ְִֵַַַָָ…¿«≈≈≈
�למ�ד אד�? �ל לר��ת מ�י� חר�, א�א לי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאי�

כז)ל�מר כב ל�ה(שמות ,�� א� תאר". לא "בע�� : ְְִֵַַָָָֹֹ

א� �ח�י�, �ה�א מיחד, חר� מה "חר�"? ִֶַַַָ�ְֱֵֵֵֵֶַַנאמר

�ח�י� �אינ� ה�ת, יצא �ח�י�. �ה�א :(ת"כ)�ל ִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ È�ÙÏÂ.(ת"כ)ה��מא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִֵַָ

�אמר: אל ל�. ה�גנת �אינ� עצה ��� לא ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��בר,

ונ�טל� עליו ע�ק� וא�ה חמ�ר, ל� וקח �ד� ְְְְְְְֲֵַַָָָָָֹמכר

EÈ‰Ï‡Ó:הימ�� ˙‡¯ÈÂ.�אינ ה�ה �ה�בר לפי ֵֶ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָ

א� לט�בה זה �ל �ע�� א� לידע ל�ר��ת ְְְִִֵֶֶַַַָָמס�ר

נת��נ�י, לט�בה ול�מר: לה�מט ויכ�ל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָלרעה,

"ויראת :�� נאמר ה��ירלפיכ� מאלהי�", ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אד� �ל לל�� ה�ס�ר �בר �ל וכ� ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמח�ב�תי�.

:�� נאמר ,�� מ�יר�ת ה�ר��ת �אר ואי� ְְְֱִִֵֵֶַַַָָהע��ה�

מאלהי�": ÏÂÚ(ÂË)"ויראת eNÚ˙Œ‡Ï ְֱֵֵֶָָֹ…«¬»∆
ËtLna.קר�י ה�י� את המקלקל �ה��� מל�ד «ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

קר�י �העול ות�עבה, חר� �מ���, �נא�י ְֵֵֶֶֶֶָָָָ�ְַָָע�ל,

��אמר טז)��עבה, כה וג�'(דברי� ה' ת�עבת "�י : ְֱֲִֵֶֶַַָ

עול" ע�ה וחר�,.�ל �ק� קר�יה וה��עבה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

כו)��אמר ז אלֿ�ית�(ש� ת�עבה ולאֿתביא : ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

וג�'" ���צ�� ��� �מה�. חר� O˙Œ‡Ï‡:והיית ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ…ƒ»
Ï„ŒÈ�Ù.(ת"כ)והע�יר זה ה�א עני �אמר: ��א ¿≈»ְִִֶֶֶַָָֹֹ

�נק��ת מת�רנס ונמצא ��י� אז��� לפרנס�, :ח�ב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ÏB„‚ È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ.,זה ה�א ע�יר �אמר: ��א ¿…∆¿«¿≈»ִֶֶַָֹֹ

�ב���? ואראה אב���� היא� זה, ה�א �ד�לי� ��ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָ

�ני תה�ר "ולא נאמר: לכ� ��בר! י� ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹענ�

E˙ÈÓÚ:גד�ל" ËtLz ˜„ˆa.בר� �מ�מע�. ָ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְַָָָ

זכ�ת לכ� חבר� את �� הוי לב)אחר: :(סנהדרי� ְְְֱֲֵֵֵֶַַָ

(ÊË)ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï.ל�� עלֿ�� א�מר אני …≈≈»ƒֲִֵֵֶַָ

�ב�י ה�לכי� הרע, ל��� �מס�רי מדני� ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמ��חי

מה לר�ל לס�ררעיה� רע ��מע� מה א� רע, �רא� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

רגילה, ה�לכי רכיל', 'ה�לכי נקראי� ְְְְִִִִֵֵַָָָ���ק,

מצינ� ��א לדברי, �ראיה �לע"ז. ְְְִִֶַַַָָָָֹאשפיימנ"ט

תל� "לא 'הליכה': �ל��� �ת�ב �אי� ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ'רכיל�ת'

�ברזל" נח�ת רכיל "הלכי כח)רכיל", ו ;(ירמיה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

הליכה, �� �ת�ב אי� הרע ל��� קא��אר (תהילי� ְֲִֵָָָָָָ

רעה�",ה) ב�תר "מל�ני ג): קכ "ל���(ש� : ְְִֵֵֵֶַָָ

ד)רמ�ה", יב אני(ש� לכ� �דל�ת". מד�רת "ל��� : ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

נחלפת �ה�"� �מר�ל, ה�ל� �ה���� ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא�מר:

אחד מ�ק�� ���צאיה� הא�ת��ת ��ל ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ�גימ"ל,

�כ"�, וגימ"ל �פ"א, �י"ת �ז�; ז� ְְְְְִִֵֵֶַָָמתח�פ�ת

וכ� �צד"י. וזי"� �למ"ד, ונ�"� �כ"�, ְְְְְְְִִֵֶַָָָוק�"�

כח) יט ב �מרמה(שמואל ר�ל �עב��", "ויר�ל :ְְְְְְִִֵֵַַַָ

וכ� רעה, עלי ג)לאמר טו רגל(תהילי� "לא : ְֵֵַַָָָָֹֹ

�ל אחר �מר�ל ה��חר ר�כל, וכ� ְְְֵֵֵֵַַַַַָֹעלֿל�נ�",

ה��י�, �ה� להתק�ט ��מי� ה��כר וכל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָסח�רה,

ל��� 'ר�כל' נקרא �עיר�ת, �מיד ��ח�ר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעלֿ��

�מ� ק�רצי�", תיכ�ל "לא ותר��מ�: גר�גל. (דניאל ְְְְִֵֵַָ

קרצאח) �� "אכל יה�דיא"; �י קרציה�� "ואכל� :ְְֲֲִֵֵֵַַַַָ�ְָ

לאכל מ��ט� �היה �עיני, נראה מל�א". ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�י

�מר וה�א הלעטה, ��� �בריה� המק�ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ�בית

האמת, על �מעמיד� מק�מי� ��בריו ֱֲִִֶַַָָָ�ְְִֶָָח��ק,

ל��� ק�רצי�", "אכילת נקראת: הלעטה ְְְְְֲִִִֵַַָָָוא�ת�

miyecwhi(oqip f"h) ipy mei qelwpe`
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�עיניו" יג)"קר� ו רכיל(משלי ה�לכי �ל �ר� ��� , ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ

יבינ� ��א רכיל�ת�, �ברי ולרמז �עיניה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹלקר�

ה��מעי� ¯EÚ:�אר ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï.לרא�ת ְְִַָ…«¬…««≈∆ְִ

לה�יל� יכ�ל וא�ה ט�בע(ת"כ)�מיתת� �ג��: , ְְְְִִֵַַַָָָ

עליו �אי� לסטי� א� וח�ה ‰':��הר, È�‡.�נאמ ְְִִִַַָָָָָָ¬ƒֱֶָ

לה�רע: ונאמ� �כר, ÂÈÏÚ(ÊÈ)ל��� ‡O˙Œ‡ÏÂ ְְְֱִֵֶַַָָָָ¿…ƒ»»»
‡ËÁ.:�ר�י� �ניו את �ל�י� .Ìw˙Œ‡Ï(ÁÈ)לא ≈¿ְִִֶַַָָָֹ…ƒ…

כג) לאו.(יומא ל�: אמר מ�ל�! ה�אילני ל�: ְְִִֵַַַַָָָָאמר

איני ל�: אמר קר���! ה�אילני ל�: אמר ְִֵַָ�ְְְִִֵַַַָָָלמחר

נקימה. היא ז� � ה�אל�ני ��א �דר� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ�איל�,

קר���! ה�אילני ל�: אמר נטירה? היא ְ�ְְְְִִִִֵֵַַַָָואיז�

מ�ל�! ה�אילני ל�: אמר למחר לאו. ל�: ְְְִִֵַַַַָָָָָָאמר

ז� � ה�אל�ני ��א �מ�ת� ואיני ל�, הא ל�: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹאמר

�אינ� א�ֿעלֿ�י �ל��, האיבה ���טר נטירה, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיא

EBÓk:נ�ק� EÚ¯Ï z·‰‡Â.(ת"כ)ר�י אמר ֵ¿»«¿»¿≈¬»ִַַָ

���רה: �ד�ל �לל זה ‡˙È˙wÁŒ(ËÈ)עקיבא: ְֲִֶַָָָָ∆À…«
e¯ÓLz..'�וג �לאי� תר�יע לא �המ�� ה�: וא�� ƒ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ

ל�בר טע� �אי� מל�, �זר�ת א�� e·‚„:ח�י� �ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ∆∆
ÌÈ‡Ïk.��תל "לא ��אמר: לפי נאמר? ל�ה ƒ¿«ƒְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹ

לא יכ�ל יח�ו". �פ��י� צמר ��י�עטנז יל�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מ�י� "�גד". ל�מר: �למ�ד ?���� ואניצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָצמר

�בר "�עטנז". ל�מר: �למ�ד ה�בדי�? ְְְְִֵַַַַַַָָָלר��ת

�בר ל��� נ�ז אני: וא�מר ונ�ז. טו�י ��ע, ְְְֲִֵֶַָָָ�ה�א

�לע"ז, מישטי"ר לח�ר�. זה ע� זה ו�ז�ר ְְְְְִִֶֶַַַַָָה�מלל

יב)�מ�: �אנ�(מו"ק �ה��', �אית לנאזי 'חזי� ְְְְְֲִֵֶַַָָ

�ל��� פלישטר"א, .���� ל��� ְְְְִִָמפר�י�

�פ��י�: צמר מח�רת מנח�: �ר� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ"�עטנז",

(Î)LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�.ואיני לאי�, �מיחדת מיעדת ∆¡∆∆¿ƒְְֶֶֹ�ְְִִֵֶֶ

�נענית �ב�פחה ��קרא, �מי�� ל� (קידושי�י�דע ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

לעבדו) המארסת ח�רי� �ת וחצי� �פחה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�חצי�

מד�ר ה�ת�ב ��פחה, ���ר Ï‡:עברי ‰cÙ‰Â ְִִֶ�ְְְִֵַַָָָ¿»¿≈…
‰˙cÙ�..�כס� '�די��' �סת� �ד�יה, ואינ� �ד�יה ƒ¿»»ְְְְְְִֵֶֶָָָָ

לט) גיטי� LÙÁ‰:(ת"כ. B‡.טר��:‰È‰z ˙¯wa. À¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆
את לב�ר �יתֿ�י� על י� ה�א. ולא ל�קה ְְִִֵֵֵֶַַָֹהיא

ואי� ח��ה לא �י מיתה, לח�ב� ��א ְֵָָ�ְְִִֶַַָָָֹֹה�בר,

ור��תינ� �מ�רי�. קיד��י� יא)ק���יה (כריתות ְְִִִִֵֶַָ

�קריאה, יהא �מלק�ת �ה�א ��י מ�א�, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָלמד�

ה��קה על ק�רי� ה�לקי� כח�ה��ני� (דברי� ְִִִֶֶַַַַַַָ

ה'נחֿנט) והפלא וג�'... לע��ת ת�מר "א�ֿלא :ְְְְֲִִִַָֹֹ

וג�'" LtÁ‰:אתֿמ�ת� ‡ÏŒÈk.(כג לפיכ�(מכות ְְֶַֹƒ…À»»ְִָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אשר לומד הוא בישיבת..

וכותב איזה סברות בהנוגע להסתדרותו בעתיד הקרוב, ושואל חוות דעתי, באיזה מהן יבחר.

והנה לימוד התורה בימינו אלה באה"ק ת"ו במסגרת ישיבה נוסף על ענין תלמוד תורה בכלל, יש 

לה תפקיד עיקרי ותועלת הכי גדולה והיא העמדת הלומד על בסיס חזק למען יוכל עמוד בפני הנסיונות 

דתקופתנו זו ולא יתרשם מהרוחות הבלתי מצויות המנשבות מכל הצדדים, ואשר בעוה"ר לא רק שאינן 

פוחתות אלא אדרבה, וע"ד מרז"ל אין לך יום וכו', מזה מובן שלא רק זה שבוחר לדרכו בחיים משרה 

בקדש כמו רב ר"י ושו"ב וכיו"ב מוכחר ללמוד איזה שנים בישיבה, אלא כאו"א מבני הנוער החפץ באמת 

לחיות חיים של לומד תורה ומקיים מצות כרצון בורא העולם זקוק הוא לחיות שנים אחדות במסגרת 

יותר  קשים  יהיו  שלו  שהנסיונות  לומר  מקום  יש  בקדש  במשרה  בוחר  שאינו  כיון  ואדרבה,  האמורה, 

ומוכרח הוא יותר עוד באלו השנים הקובעים את צורתו הרוחנית להמצא במסגרת ישיבה מבלי לבלבל 

את עצמו בלימודים אחרים מבלי להיות באוירה אחרת, וכל זה אין זה שאלה לרכוש עוד ידיעות בתורה 

ולהעשות למדן יותר, אלא נוגע ג"כ לקיום המצות כפשוטן.

ועוד למודעי אשר דבר המשנה אל תאמין בעצמך פשוט הוא שתקפו הוא גם בימינו אלה, ובפרט 

בהנוגע להנוער שעדיין לא יצא מחוץ לד' אמות של בית הוריו או מחוץ לד' אמות של תורה ותפלה, שאי 

אפשר שיוכל לשער מראש תוקף הנסיון כלפיו יעמוד אחרי איזה שנים ולהחליט אם כבר מחוסן הוא ככל 

המצטרך להתגבר על כל העלמות והסתרים.

ישנם מקשים על הנ"ל שהשנים בישיבה מאחרות את התחלת ההסתדרות בפרנסה לעצמו, אבל 

סוף סוף הקב"ה הוא הזן ומפרנס לכל, ולא על הלחם לבדו יחי' האדם וצריך הוא בזמן המתאים לבסס 

את עמדתו הרוחנית השלום הנפשי שלו, ושיהיו מיוסדים ככל הצורך וכשהיסוד חזק ואיתן אפשר ליהנות 

מהבנין שעל יסוד זה ולשפרו ולשכללו, משא"כ כאשר היסוד רעוע הוא וכו'.

ויהי רצון אשר יחליט בטוב לפניו באמת, זאת אומרת להקדיש איזה שנים ללימודי קדש ובאוירה 

ובסביבה קדושה, ואז יצליח בעתיד וגם בגשמיות.

בברכת חג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

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
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי 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
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי 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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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:

bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:.U.S.A ארה"ב

dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
ISRAEL  ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

.U.S.A ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


