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גדר –195פורצת ובפשטות הגלות, גדרי מפריצת החל ,

תיכ� צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה
ממש, dfומיד dlila.

]:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ בזהר‰¯· שהלילה196איתא
יאיר" כיו� ד"לילה באופ� הי' .197דיצי"מ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלגאולה בנוגע ועאכו"כ
יאיר", כיו� "לילה היעוד יקויי� שאז – העתידה

כולו]. העול� בכל מדבר דקרא דפשוטו

הלילה נשתנה "מה ישאלו וא� בחיו�:) (והוסי�
ע"י השאלות כל ע� ביחד זו שאלה תפתר – הזה"

הנביא! אליהו

*

.ÊÈ:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הביקור על רבה תודה
"שבע תמימות, של ובאופ� העניני�, בכל רבה הצלחה
"שנה שהיא זו בשנה ובפרט תהיינה", תמימות שבתות

ממש198תמימה" ובקרוב טובות, בשורות ונשמע ,

הקדושה. בארצנו נתראה
יש� תניא ספר בידו שיש אמר שליט"א שפירא הרב
אלו שהערות בידו קבלה ויש בכת"י, הערות בו ורשו�
אדמו"ר כ"ק לו ואמר הצמח�צדק. של כת"י ה�
על הצ"צ הערות לכת"ר שישלחו אבקש שליט"א:
לכ� תהי' – הוספות ישנ� וא� נדפסו, שכבר התניא
להעיר וכדאי הצמח�צדק. של תורתו להפי� הזכות
משיח של שמותיו ה� צדק" "צמח השמות ששתי

.199צדקנו

שפ יעקבהרב הרב בנו את הציג שליט"א ירא
"יראה ברכו שליט"א אדמו"ר וכ"ק שי', הכה� אלעזר
עד הקדושה בארצנו בנ"י את לבר� תזכו בציו�", כה�
משיח ביאת לאחרי ועאכו"כ צדקנו, משיח ביאת
ר"מ הוא שבנו שליט"א שפירא הרב וכשאמר צדקנו.
"יעקב" הש� שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – בישיבה

(כידוע התורה עני� ע� ויעקב200קשור יצחק אברה� ש
"אלקי ע"ש ו"אלעזר" ותורה), תפלה גמ"ח כנגד ה�

בעזרי" .201אבי

המקובל שהרב אמר שליט"א מוצפי יהודה הרב
ד"ש למסור ביקש מירושלי� שליט"א כדורי יצחק
רבה תודה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מיוחדת. מאד
הברכה, מכתב על נוספת ותודה שליט"א, כדורי להרב

מתבר� המבר� שתוספתה202וכל הקב"ה של בברכתו
העיקר על .203מרובה

– שידו� ועל סמיכה קבלת על ברכה שביקש לא'
להיות צרי� "סמיכה" שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר

כחו יחלי�204בכל והקב"ה בזה, כחו כל ישקיע ובודאי ,
כח" יחליפו ה' ("וקווי חדשי�.205כחו כחות לו וית� (

בדר� בזה להשתדל שצרי� – לשידו� בנוגע וכ�
ומזווג "יושב – שלו את הקב"ה יעשה ואז, הטבע,

העני�206זיווגי�" נעשה שכבר לאחרי בעמדנו [ובפרט
הא ג� כולל פסח, של בשביעי סו� י� דקריעת

סו�" י� כקריעת לזווג� בשעה207ש"קשי� שיהא ויה"ר ,[
והצלחה. וברכה טובה,

כ"ק אמר – ועסק פרנסה בעניני ברכה שביקש לא'
העסק ע� במסחר העסק יקשר שליט"א: אדמו"ר

וכמארז"ל תורה208בתורה, עול עליו המקבל "כל
כו' ממנו כלlerמעבירי� נעשי� אז אר�", דר�

הקב"ה ע"י שנשמע209העסקי� ויה"ר בשלימות,
טובות. בשורות

כ"ק אמר – מילדיו לנחת ברכה שביקש לא'
הדי�, משורת לפני� חסידותי, נחת שליט"א: אדמו"ר

המצטר�. בכל והצלחה וברכה

הרבני� את ללוות יצא שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הנאספי� של השירה את הק' בידיו ועודד שליט"א,

ובשלו� תצאו בשמחה "כי – ].oelaez"210שיחיו

•

ואיל�.195) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
א.196) לח, ח"ב
יב.197) קלט, תהלי�
רמב"�198) במשנה. – א לא, ערכי� וראה ל. כה, (בהר) פרשתנו

ה"ה. פי"ב ויובל שמיטה הל'
וש"נ.199) ואיל�. 150 ע' הישועה מעייני ראה
ל�.200) ר"פ עה"ת עמוקות מגלה (בסופו). רנ אופ� עמוקות מגלה

ועוד.
ד.201) יח, יתרו
בסופ�.202) כפי� נשיאת הל' רמב"� ב. לח, סוטה ראה
ד.203) פס"א, ב"ר

פ"א204) חגיגה הל' הי"ג. פ"ג מעה"ק הל' רמב"� ב. טז, חגיגה
ה"ט.

לא.205) מ, ישעי'
וש"נ.206) ד. פס"ח, ב"ר
וש"נ.207) א. ב, סוטה
מ"ה.208) פ"ג אבות
(209– תעשה" אשר בכל אלקי� ה' "וברכ� יח) טו, (ראה כמ"ש

ובכ"מ), רע"ד. מב, שלח לקו"ת – ולב לב (בלא לבד במעשה אצלו
זוטרתא. ומעשה

יב.210) נה, ישעי'
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ÔÈ·È·Áשנאמר כו' חמדה כלי לה� שנת� גו'1ישראל תורתי לכ� נתתי טוב לקח ויש2כי .
ועוד ויטרי (במחזור כאשר3גורסי� וג� העול�. נברא שבו חמדה כלי לה� שנת� (

דברי פירוש הרי בסידורו), הזק� אדמו"ר (כגירסת העול� נברא שבו התיבות גורסי� אי�
רש"י כפירוש העול�, נברא שבה הוא, דייקא), (כלי חמדה כלי נקראת שהתורה המשנה

שנאמר העול�, נברא שבו הוא וחשוב גדול כלי תורה4שהתורה אמרה אמו�, אצלו ואהי'
כו' אומנותו כלי הייתי שטוב5אני הרע"ב כפירוש גו', טוב לקח כי ממ"ש ראי' מביא זה ועל .

בו שנאמר בראשית מעשה על בה6קאי שנאמר התורה על קאי ולקח טוב, כי אלקי� 7וירא

העול� נברא שבו אומנותו) (כלי חמדה כלי היא (לקח) שהתורה וזהו לקחי. כמטר יערו�
מעלת עיקר הרי העול�, נברא שבו חמדה כלי שהיא דתורה השבח מהו להבי�, וצרי� (טוב).

כמ"ש בה, שמשתעשע הקב"ה המל� שעשועי שהיא גו',8התורה שעשועי� גו' אצלו ואהי'
נעלמה אבל כו', דרכה הבי� אלקי� כי דייקא, חי9אצלו כל אותה10מעי� משבחי� ולמה .

מהעול� למעלה שהוא שבה העיקרי בהעני� ולא העול�, נברא שבו חמדה דכלי בהעני�
בדא"ח המבואר ע"פ יוקשה וביותר שכאשר11לגמרי. גו', אמו� אצלו ואהי' הכתוב בפירוש
כמ"ש זמירות, בש� תורה דברי קרא דוד12דוד הקב"ה לו אמר גו', חוקי� לי היו זמירות

כו' זה על שנענש ועד (בתמי'), להו קרית כפי13זמירות התורה במעלת משתבח הי' דוד כי, ,
וע"י התורה, מדקדוקי אחד בדקדוק תלוי העול� וקיו� חיות (שכל לעולמות שייכת שהיא
התורה את שבח שלא חטאו הי' וזה כו'), בעולמות וחיות אור תוספות נמש� התורה
בתהלת כלל לשבחה שאי� כ� כדי עד לגמרי, מהעולמות למעלה שהיא העיקרית במעלתה
למה זו, במשנה ביותר יוקשה ועפ"ז כו'. חשיבי ממש דלא מאחר העולמות כל חיות
שמקדי� מה להבי� צרי� ג� העול�. נברא שבו חמדה כלי שהיא בכ� התורה את משבחי�
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ÔÈ·È·Áשנאמר כו' חמדה כלי לה� שנת� גו'1ישראל תורתי לכ� נתתי טוב לקח ויש2כי .
ועוד ויטרי (במחזור כאשר3גורסי� וג� העול�. נברא שבו חמדה כלי לה� שנת� (

דברי פירוש הרי בסידורו), הזק� אדמו"ר (כגירסת העול� נברא שבו התיבות גורסי� אי�
רש"י כפירוש העול�, נברא שבה הוא, דייקא), (כלי חמדה כלי נקראת שהתורה המשנה

שנאמר העול�, נברא שבו הוא וחשוב גדול כלי תורה4שהתורה אמרה אמו�, אצלו ואהי'
כו' אומנותו כלי הייתי שטוב5אני הרע"ב כפירוש גו', טוב לקח כי ממ"ש ראי' מביא זה ועל .

בו שנאמר בראשית מעשה על בה6קאי שנאמר התורה על קאי ולקח טוב, כי אלקי� 7וירא

העול� נברא שבו אומנותו) (כלי חמדה כלי היא (לקח) שהתורה וזהו לקחי. כמטר יערו�
מעלת עיקר הרי העול�, נברא שבו חמדה כלי שהיא דתורה השבח מהו להבי�, וצרי� (טוב).

כמ"ש בה, שמשתעשע הקב"ה המל� שעשועי שהיא גו',8התורה שעשועי� גו' אצלו ואהי'
נעלמה אבל כו', דרכה הבי� אלקי� כי דייקא, חי9אצלו כל אותה10מעי� משבחי� ולמה .

מהעול� למעלה שהוא שבה העיקרי בהעני� ולא העול�, נברא שבו חמדה דכלי בהעני�
בדא"ח המבואר ע"פ יוקשה וביותר שכאשר11לגמרי. גו', אמו� אצלו ואהי' הכתוב בפירוש
כמ"ש זמירות, בש� תורה דברי קרא דוד12דוד הקב"ה לו אמר גו', חוקי� לי היו זמירות

כו' זה על שנענש ועד (בתמי'), להו קרית כפי13זמירות התורה במעלת משתבח הי' דוד כי, ,
וע"י התורה, מדקדוקי אחד בדקדוק תלוי העול� וקיו� חיות (שכל לעולמות שייכת שהיא
התורה את שבח שלא חטאו הי' וזה כו'), בעולמות וחיות אור תוספות נמש� התורה
בתהלת כלל לשבחה שאי� כ� כדי עד לגמרי, מהעולמות למעלה שהיא העיקרית במעלתה
למה זו, במשנה ביותר יוקשה ועפ"ז כו'. חשיבי ממש דלא מאחר העולמות כל חיות
שמקדי� מה להבי� צרי� ג� העול�. נברא שבו חמדה כלי שהיא בכ� התורה את משבחי�
מוסי� ולאח"ז וכו', למקו� בני� שנקראו ישראל חביבי� כו', בצל� שנברא אד� חביב לפנ"ז
אלו. עניני� דג' וההמש� השייכות הקשר מהו כו', חמדה כלי לה� שנת� ישראל חביבי�
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צדק15תרכ"ו להצמח ישראל חביבי� לד"ה ג� (ושיי� מהר"ש לאדמו"ר שנה) מאה (לפני
התורה עתה16באור זה לאור אדמו"ר17(שיצא מו"ח כ"ק מאמרי ג� מיוסדי� ועליו ,((18[

נברא התורה שע"י הא', פירוש פירושי�. ב' בזה שיש העול�, נברא שבו חמדה כלי בפירוש
כמארז"ל בו"ד5העול�, מל� וכמו הקב"ה, של אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה (הנ"ל)

היא� לדעת לו יש ופינקסאות דיפתראות אלא עצמו מדעת בונה אינו פלטרי� בונה כשהוא
וכמאמר העול�, את ובורא בתורה מביט הקב"ה הי' כ� כו', חדרי� עושה אסתכל19הוא

העול� מבריאת המכוו� שכל העול�, נברא שבו במ"ש הב' ופירוש עלמא. וברא באורייתא
כמארז"ל התורה, בשביל ישראל20הי' יקיימו א� בראשית מעשה ע� הקב"ה התנה תנאי

וכמ"ש וכו'. מוטב בשביל21תורתי הי' האר� שעשיית בראתי, עלי' ואד� אר� עשיתי אנכי
תרי"ג גימטריא בראתי בשביל והאד� התומ"צ22האד�, קיו� בשביל הוא האר� עשיית שכל ,

אמרז"ל וכ� שבגופי�. נשמות והאר�23ע"י השמי� תולדות עומדי�24אלה ה� מי בזכות אלה ,
ישראל בני שמות ואלה בזכות קיימי�, ה� מי אלה25ובזכות בזכות כו', מי בזכות ואלה ,

והחוקי� משארז"ל26העדות ג� וזהו ראשית27. שנקראו ישראל בשביל ראשית, ב' בראשית
העול�, נברא (בשבילו) שבו חמדה כלי יתפרש ועפ"ז ראשית. שנקראת התורה ובשביל
כלי לה� שנית� ישראל (חביבי� לישראל שניתנה התורה, הוא העול� מבריאת שהמכוו�
הבריאה. כוונת נשלמת התומ"צ מקיימי� שישראל שעי"ז העול�), נברא שבשבילו חמדה

והעני�ÌÈ„˜ÓÂג) כו'. למקו� בני� שנקראו ישראל חביבי� כו' בצל� שנברא אד� חביב לזה
נפש האלקית, נפש על קאי למקו�, בני� שנקראו ישראל חביבי� דהנה, בזה,
(כמבואר האב ממוח נמש� שהב� כמו ית' וחכמתו ממחשבתו שנמשכת בישראל, השנית

צל�28בתניא שנקראת השכלית נפש על קאי בצל�, שנברא אד� וחביב ועז"נ29). בצל�30, א�
נפש על דקאי צל�, בחי' ע"י הוא הבהמית בנפש האלקית דנפש שההילו� איש, יתהל�

העני� וביאור לחבר�. ביניה� הממוצע שהיא הבהמית31השכלית, ונפש האלקית נפש דהנה, ,
האד� רוח בבחי' היא האלקית נפש כי, לגמרי, ערו� שבאי� בריחוק זמ"ז רחוקי� בעצ� ה�

למעלה ועניני�32העולה אלקות אלא אינו ענינה וכל למעלה, לעלות תמיד ותשוקתה שטבעה ,

בלבד, אלקות לעניני שייכת היתה למטה ירידתה שקוד� בלבד זו שלא והיינו, רוחניי�,

בחוקותי)15 א� ד"ה ג� �וראה ואיל�. צג ע' תרכ"ו סה"מ

וכו' הוספות וע� ואיל�. קסג ע' תקס"ו הזק� אדמו"ר במאמרי

אוה"ת ואיל�. תשלו ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר במאמרי

(סה"מ עטר"ת בחוקותי א� ד"ה ואיל�. תרלד ע' בחוקותי

ואיל�). תכ ע' עטר"ת

ואיל�.)16 קעא ע' לשבועות דרושי� במדבר אוה"ת

ה'תשכ"ו.)17 אייר בי"ג

ואיל�.)18 104 ע' תש"ב .92ֿ98 ע' ה'ש"ת סה"מ

ואיל�.)19 סע"א קסא, זח"ב

א.)20 בראשית תנחומא א. ג, ע"ז א. פח, שבת ראה

יב.)21 מה, ישעי'

ב.)22 רה, לזח"א מל� מקדש

א.)23 פמ"ח, שמו"ר

ד.)24 ב, בראשית

א.)25 א, שמות

מה.)26 ד, ואתחנ�

א.)27 א, בראשית ורמב"� בפרש"י הובא

רפ"ב.)28

ג.)29 מז, בחוקותי לקו"ת

ז.)30 לט, תהלי�

תער"בֿתרע"ו)31 (סה"מ תרע"ו ישראל חביבי� ד"ה ג� ראה

ואיל�). קח ע'

כא.)32 ג, קהלת ע"פ
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לאלקות33וכמ"ש ויראה באהבה תמיד שעומדת לפניו, עמדתי אשר גו' הוי' עוד34חי אלא ,
הבהמית ונפש הגו� של וההסתר ההעל� (לולי עצמה מצד הרי למטה, בירידתה שג� זאת,
מזה ההיפ� היא הבהמית נפש משא"כ רוחניי�. לעניני� רק היא שייכת להסירו) שצריכי�

למטה היורדת הבהמה רוח בבחי' שהיא היות�32לגמרי, וע� כו'. תחתוני� לעניני� שנמשכת ,

לתקנ� כדי הבהמית ונפש בגו� ונתלבשה למטה הנשמה ירדה מ"מ, בתכלית, זמ"ז רחוקי�
כלל) תיקו� צריכה אינה עצמה הנשמה בעניני�35(שהרי שנתלבשו התומ"צ קיו� ע"י ,

תולדות שאלה כמארז"ל כולה, הבריאה כוונת שזוהי (וכאמור, הגשמי שבעוה"ז גשמיי�
והחוקי�). העדות אלה ובזכות ישראל בני שמות ואלה בזכות וקיימי� עומדי� והאר� השמי�
שזהו בממוצע, צור� יש הבהמית, דנפש התיקו� לפעול תוכל האלקית שנפש כדי אמנ�,
אנושי, בשכל ה' בגדולת ולהתבונ� להשיג האד� שיכול מה והיינו השכלית, נפש של ענינה
אפשר אי השכלית נפש ולולי כו'. הבהמית לנפש ג� להסביר האלקית נפש ביכולת יש ועי"ז
אלא אינו ענינה שכל כיו� הבהמית, נפש כי, הבהמית, נפש על לפעול האלקית לנפש
זי (ווי מזה בורחת היא הרי אלקות, אודות שמדברי� בשמעה הנה מטה, לעניני שנמשכת
באד� במוחש שרואי� וכפי דערפו�). זי אנטלויפט אלקות, וועג� זי� רעדט עס אז ַַהערט
שאפשר בידעו הנה רוחניי�, עניני� אודות שמדברי� שבשמעו גשמיי�, בתאוות שמושקע

בורח הוא הרי כו', בתאוותיו מונח להיות לו ויפריעו עליו, הדברי� ולכ�,שיפעלו מזה.
השכלית, נפש באמצעות אלא אינה הבהמית נפש על לפעול תוכל האלקית שנפש האפשרות
היא שג� ועד הבהמית, לנפש ג� ומוב� ששיי� באופ� האלקית נפש של ההסבר בא ידה שעל

כמ"ש ה', את לאהבה יצרי�36תבוא בשני לבב�, בכל אלקי� ה' את .37ואהבת

(שעז"נÂ‰�‰ד) השכלית דנפש הממוצע באמצעות הבהמית נפש על האלקית נפש פעולת
גו' שמע הקדמת וזהו"ע שכלית. התבוננות ע"י היא איש) יתהל� בצל� לפני38א�

הקדמת ע"י ה"ז יצרי�, בשני לבב�, בכל גו' ואהבת לפעול שכדי לבב�, בכל גו' ואהבת
והשגה הבנה לשו� הוא ששמע גו', עבד�39שמע שומע כי דבר כמו שעני�40, זאת, ועוד .

ע' ש� הוא שמע דהנה, עצמה. שמע בתיבת מבואר עליונות41ההתבוננות מדות ז' הוא ע' .
מבחי' הארה) אלא שאינו הש� (שזהו"ע הארה הוא ע' וש� מיו"ד, כלולה א' שכל כפי
כל שהתהוות דשמע, ההתבוננות תוכ� וזהו העליונות. מדות ז' מבחי' בלבד הארה ע',

ע'). (ש� המדות מבחי' בלבד מהארה אלא אינה העולמות

ÔÈ�Ú‰Âחסד עול� אמרתי כי כמ"ש המדות, מבחי' רק היא לעולמות השייכות דהנה, בזה,
יבנה המדות) שאר ג� שכולל המדות, מעול�42(ראשית כי וחסדי� רחמי� זכור ,

למטה,43המה באד� עד"מ וכמו לגמרי. מעולמות למעלה שה� המוחי� בחי' משא"כ ,

א.)33 יז, מלכי�ֿא

ובכ"מ.)34 .13 ע' ה'ש"ת .234 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

ב).)35 (מח, פל"ז תניא

ה.)36 ו, ואתחנ�

עה"פ.)37 ופרש"י ספרי א). (נד, רפ"ט ברכות

ד.)38 ו, ואתחנ�

ובכ"מ.תו"א)39 בתחילתו.

ט.)40 ג, שמואלֿא

ב.)41 יא, ואתחנ� לקו"ת ש�. תו"א ב. רלו, בזח"ג רע"מ

ובכ"מ.

ג.)42 פט, תהלי�

ו.)43 כה, ש�
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לאלקות33וכמ"ש ויראה באהבה תמיד שעומדת לפניו, עמדתי אשר גו' הוי' עוד34חי אלא ,

הבהמית ונפש הגו� של וההסתר ההעל� (לולי עצמה מצד הרי למטה, בירידתה שג� זאת,
מזה ההיפ� היא הבהמית נפש משא"כ רוחניי�. לעניני� רק היא שייכת להסירו) שצריכי�

למטה היורדת הבהמה רוח בבחי' שהיא היות�32לגמרי, וע� כו'. תחתוני� לעניני� שנמשכת ,

לתקנ� כדי הבהמית ונפש בגו� ונתלבשה למטה הנשמה ירדה מ"מ, בתכלית, זמ"ז רחוקי�
כלל) תיקו� צריכה אינה עצמה הנשמה בעניני�35(שהרי שנתלבשו התומ"צ קיו� ע"י ,

תולדות שאלה כמארז"ל כולה, הבריאה כוונת שזוהי (וכאמור, הגשמי שבעוה"ז גשמיי�
והחוקי�). העדות אלה ובזכות ישראל בני שמות ואלה בזכות וקיימי� עומדי� והאר� השמי�
שזהו בממוצע, צור� יש הבהמית, דנפש התיקו� לפעול תוכל האלקית שנפש כדי אמנ�,
אנושי, בשכל ה' בגדולת ולהתבונ� להשיג האד� שיכול מה והיינו השכלית, נפש של ענינה
אפשר אי השכלית נפש ולולי כו'. הבהמית לנפש ג� להסביר האלקית נפש ביכולת יש ועי"ז
אלא אינו ענינה שכל כיו� הבהמית, נפש כי, הבהמית, נפש על לפעול האלקית לנפש
זי (ווי מזה בורחת היא הרי אלקות, אודות שמדברי� בשמעה הנה מטה, לעניני שנמשכת
באד� במוחש שרואי� וכפי דערפו�). זי אנטלויפט אלקות, וועג� זי� רעדט עס אז ַַהערט
שאפשר בידעו הנה רוחניי�, עניני� אודות שמדברי� שבשמעו גשמיי�, בתאוות שמושקע

בורח הוא הרי כו', בתאוותיו מונח להיות לו ויפריעו עליו, הדברי� ולכ�,שיפעלו מזה.
השכלית, נפש באמצעות אלא אינה הבהמית נפש על לפעול תוכל האלקית שנפש האפשרות
היא שג� ועד הבהמית, לנפש ג� ומוב� ששיי� באופ� האלקית נפש של ההסבר בא ידה שעל

כמ"ש ה', את לאהבה יצרי�36תבוא בשני לבב�, בכל אלקי� ה' את .37ואהבת

(שעז"נÂ‰�‰ד) השכלית דנפש הממוצע באמצעות הבהמית נפש על האלקית נפש פעולת
גו' שמע הקדמת וזהו"ע שכלית. התבוננות ע"י היא איש) יתהל� בצל� לפני38א�

הקדמת ע"י ה"ז יצרי�, בשני לבב�, בכל גו' ואהבת לפעול שכדי לבב�, בכל גו' ואהבת
והשגה הבנה לשו� הוא ששמע גו', עבד�39שמע שומע כי דבר כמו שעני�40, זאת, ועוד .

ע' ש� הוא שמע דהנה, עצמה. שמע בתיבת מבואר עליונות41ההתבוננות מדות ז' הוא ע' .
מבחי' הארה) אלא שאינו הש� (שזהו"ע הארה הוא ע' וש� מיו"ד, כלולה א' שכל כפי
כל שהתהוות דשמע, ההתבוננות תוכ� וזהו העליונות. מדות ז' מבחי' בלבד הארה ע',

ע'). (ש� המדות מבחי' בלבד מהארה אלא אינה העולמות

ÔÈ�Ú‰Âחסד עול� אמרתי כי כמ"ש המדות, מבחי' רק היא לעולמות השייכות דהנה, בזה,
יבנה המדות) שאר ג� שכולל המדות, מעול�42(ראשית כי וחסדי� רחמי� זכור ,

למטה,43המה באד� עד"מ וכמו לגמרי. מעולמות למעלה שה� המוחי� בחי' משא"כ ,

א.)33 יז, מלכי�ֿא

ובכ"מ.)34 .13 ע' ה'ש"ת .234 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

ב).)35 (מח, פל"ז תניא

ה.)36 ו, ואתחנ�

עה"פ.)37 ופרש"י ספרי א). (נד, רפ"ט ברכות

ד.)38 ו, ואתחנ�

ובכ"מ.תו"א)39 בתחילתו.

ט.)40 ג, שמואלֿא

ב.)41 יא, ואתחנ� לקו"ת ש�. תו"א ב. רלו, בזח"ג רע"מ

ובכ"מ.

ג.)42 פט, תהלי�

ו.)43 כה, ש�
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לעליו� אדמה ע"ש אד� ג�44שנקרא שהרי הזולת, בלא ג� מציאות לה� יש שהמוחי� ,

מבלבל הזולת שלפעמי� מזה, ויתירה השכלות, ולהשכיל לעצמו לישב יכול זולת בלא
המדות משא"כ דוקא. והתבודדות בפרישות להיות צרי� בשכלו להעמיק שיוכל וכדי אותו,

החסד השפעת ע"י עמו להתחסד הזולת כשישנו רק היא המדות.45שמציאות� בשאר וכ� ,
להתהוות שיי� העליונות המדות והתפשטות שגילוי העליו�, אד� בבחי' למעלה ודוגמתו
כו' ופעולותיו כוחותיו שיתגלו כדי הוא העולמות לבריאת שמהטעמי� וזהו ,46העולמות.

בי' דישתמודעו� סו�47בגי� שאי� גבול, בלי של באופ� ה� עצמ� העליונות המדות אמנ�, .
אינה זו הגבלה הרי, ההגבלה, שהו"ע ושיעור, מדידה מלשו� ה� שמדות [דא� להתפשטות�
ומתגלי� שנמשכי� כהמדות דלא לגמרי, מעולמות למעלה שה� המוחי� לבחי' בער� אלא
גבול, בלי בבחי' ה� העליונות המדות הרי לעולמות בער� אבל גבול, בבחי' שה� בעולמות
עצמ�, העליונות מהמדות העולמות התהוות להיות אפשר אי ולכ� להתפשטות�], סו� שאי�
אחד, גו' שמע וזהו העליונות. המדות מבחי' בעלמא הארה שהוא ע', ש� מבחי' א� כי
אחד בתיבת שמרומזי� השמי� רוחות וד' ואר� רקעי� ז' שכללות� העולמות, ,48שהתהוות

שממשיכי� כפי מזה, ויתירה (ע'). העליונות המדות מבחי' (ש�) בלבד מהארה אלא אינה
כו' דהארה הארה אלא זה שאי� ועד, לעול� מלכותו כבוד ש� ברו� כמ"ש49באמירת כי50,

מהעולמות למעלה היא (הארה) שמו בחי' שג� ושמי�, אר� על הודו לבדו שמו נשגב
ושמי� אר� התהוות מזה להיות נמש� שמו, מבחי' וזיו הוד הודו, ורק לבדו), שמו .51(נשגב

Â‰ÊÂנפש שג� לבב�, בכל ה' לאהבת לבוא שכדי לבב�, בכל גו' ואהבת גו' שמע
(ע"י בשכל ההתבוננות שזהו"ע דשמע, העני� צ"ל ה', את לאהבה תתהפ� הבהמית
יתעורר שעי"ז בלבד, מהארה אלא אינ� העולמות שכל ע', דש� בהעני� השכלית) נפש

ה בעניני רצו� שו� לו יהי' שלא לאלקות, ויתירהבאהבה ע', ש� ע"י שמתהווי� עול�
תוכ� וזהו אוא"ס. בעצמות וליכלל ליבטל א� כי בע', ולא בש� לא יחפו� שלא מזה,

כידוע ציווי, לשו� ואהבת אלקי�, ה' את ואהבת אהבה52הציווי על ציווי שיי� אי� הקושיא
את ואהבת במילא יהי' ועי"ז ההתבוננות, על הוא שהציווי הוא, והתירו� שבלב, (מדה)
את אלקי�, ה' את לאהבה תתהפ� הבהמית נפש שג� נפש�, ובכל לבב� בכל אלקי� ה'

רז"ל דרשת (ע"ד לאלקות ובטל טפל להיות דייקא,53דייקא, אלקי� וה' לבשרו), הטפל את
וחיות� כח� יהי' הבהמית).54שהוי' דנפש ג� וחיות� (כח�

שהציווי‡Ì�Óה) ציווי, לשו� ואהבת נאמר (שעלי' שכלית התבוננות ע"י שבאה זו אהבה
שמולידה שהשכל דכיו� והגבלה, במדידה היא כנ"ל), בשכל, ההתבוננות על הוא

ובכ"מ.)44 פל"ג. ח"ב חי כל א� מאמר מאמרות עשרה ספר

ובכ"מ.)45 .273 ע' תש"ח סה"מ ג� ראה

שער)46 א. ענ� ויושר) עיגולי� (דרוש א שער חיי� ע�

ג. הקדמה ההקדמות

ב.)47 מב, זח"ב

סמ"ק).)48 כתב (ד"ה סא סימ� או"ח יוס� בבית הובא סמ"ק

ו. סעי� ש� או"ח ודאדה"ז שו"ע

ובכ"מ.)49 ש�. תו"א ראה

יג.)50 קמח, תהלי�

ואיל�.)51 סע"ג לא, אמור לקו"ת ב. סה, בשלח תו"א ראה

וש"נ.)52 .116 ע' תש"א סה"מ ראה

ב.)53 כב, פסחי� ב. ד, עירובי�

ובכ"מ.)54 ע"ג. ריש עג, בלק לקו"ת ראה
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בכל שחודרת נפש�, ובכל לבב� בכל היותה ע� מזה, שנולדה האהבה ג� הרי מוגבל, הוא
במ"ש השני הפירוש בא זה ועל והגבלה. במדידה עדיי� היא הרי כו', הפנימיי� הכחות

ידוע דהנה, אהבה. לידי לבוא שסופ� אלקי�, ה' את בתיבת55ואהבת פירושי� ב' שיש
ניתוס� מה מוב�, אינו ולכאורה הבטחה. לשו� הב', ופירוש ציווי, לשו� הא', פירוש ואהבת,
הוא, העני� א� הציווי. שע"י האהבה כבר שישנה לאחרי אהבה לידי לבוא שסופ� בהפירוש
ממילא יבוא שעי"ז בשכל ההתבוננות על הוא שהציווי כיו� ציווי, לשו� ואהבת הא' שבפי'
לשו� ואהבת הב', שבפי' ההוספה וזוהי כנ"ל. והגבלה, במדידה היא האהבה הרי לאהבה,
סופ� הא'), (כפי' ההתבוננות על הציווי קיו� ע"י שבאה המוגבלת האהבה שמלבד הבטחה,

גבול בלי מאד�, דבכל שזהו"ע והגבלה, ממדידה שלמעלה אהבה לידי .56לבוא

ÍÈ¯ˆÂשסו"ס כיו� מאד�, בכל והגבלה, ממדידה שלמעלה לאהבה יבוא כיצד להבי�,
והגבלה. במדידה שהיא שכלית התבוננות כו', דשמע ההתבוננות ע"י האהבה באה
יצרי� בשני לבב�, דבכל להעני� ובהמש� לאחרי בא מאד� דבכל שהעני� הוא, העני� א�
ה' את לאהבה שתתהפ� הבהמית נפש על פועלת האלקית שנפש שלאחרי היינו, דוקא,
בירור ע"י הנה השכלית), נפש שבאמצעות השכלית ההתבוננות ע"י נעשה זה (שעני�
לזה והמשל והגבלה. ממדידה שלמעלה מאד� דבכל לאהבה באי� הבהמית, נפש ,57וזיכו�

הילו� את ומעכבת מונעת שהיתה הסתימה הסרת לאחרי המי� מרוצת ותוק� מהתגברות
הסתימה שבמקו� לפי הסתימה, לולי המי� ומרוצת הילו� לגבי בער� שלא שהוא המי�,
וגורפי� הסתימה את שפורצי� עד וגובר הול� שכח� רבי� מי� ומתקבצי� מתאספי�
הנפש על הבהמית דנפש וההסתר שההעל� בנמשל, ודוגמתו מרוצת�. בתוק� עמה� אותה
הבהמית נפש וזיכו� ובירור המי�, מרוצת ומעכבת שמונעת הסתימה בדוגמת הוא האלקית
שזהו"ע גדול, ותוק� בהתגברות המי� מרוצת שגורמת הסתימה פריצת בדוגמת הוא
ההעל� הסרת וע"י לאחרי שנעשית והגבלה, ממדידה שלמעלה מאד� דבכל האהבה

ה'. את לאהבה והפיכתה וזיכוכה בירורה הבהמית, דנפש וההסתר

ÌÚË‰Âממדידה שלמעלה לאהבה באי� יצרי�, בשני לבב� בכל נה"ב, וזיכו� בירור שע"י
ולא בלבד, הוכחה רק הוא המי� ממרוצת המשל (שהרי מאד� בכל והגבלה,

ידוע הנה, הדבר). הבהמית58הסברת נפש ושורש התיקו�, מעול� הוא האלקית נפש ששורש
ודומ�), צומח ועד"ז החי, מי� (וכללות הבהמה [וכמו מהתיקו� שלמעלה התהו מעול� הוא
המדבר מי� שורש הוא שש� התיקו�, מעול� למעלה שהוא התהו, מעול� ].59ששרשה

מועטי�, והכלי� מרובי� האורות התהו שבעול� התיקו�, עול� על התהו עול� ומעלת
מעול� הוא נה"ב ששורש וכיו� מרובי�. והכלי� מועטי� שהאורות התיקו� כבעול� דלא
שהיא מאד� דבכל לאהבה באי� נה"ב וזיכו� בירור ע"י לכ�, מרובי�, האורות שבו התהו

מהגבלה. שלמעלה שהו"ע דתהו האור ריבוי בדוגמת והגבלה, ממדידה למעלה

ובכ"מ.)55 ג. פו, תשא תו"א

ובכ"מ.)56 ואיל�. ג לט, מק� תו"א ראה

ובכ"מ.)57 .250 ע' ואיל�. 244 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

ובכ"מ.)58 ד. מ, מק� א. ט, בראשית תו"א ראה

ובכ"מ.)59 ואיל�. ג לז, אמור ב. יג, צו לקו"ת ראה
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בכל שחודרת נפש�, ובכל לבב� בכל היותה ע� מזה, שנולדה האהבה ג� הרי מוגבל, הוא
במ"ש השני הפירוש בא זה ועל והגבלה. במדידה עדיי� היא הרי כו', הפנימיי� הכחות

ידוע דהנה, אהבה. לידי לבוא שסופ� אלקי�, ה' את בתיבת55ואהבת פירושי� ב' שיש
ניתוס� מה מוב�, אינו ולכאורה הבטחה. לשו� הב', ופירוש ציווי, לשו� הא', פירוש ואהבת,
הוא, העני� א� הציווי. שע"י האהבה כבר שישנה לאחרי אהבה לידי לבוא שסופ� בהפירוש
ממילא יבוא שעי"ז בשכל ההתבוננות על הוא שהציווי כיו� ציווי, לשו� ואהבת הא' שבפי'
לשו� ואהבת הב', שבפי' ההוספה וזוהי כנ"ל. והגבלה, במדידה היא האהבה הרי לאהבה,
סופ� הא'), (כפי' ההתבוננות על הציווי קיו� ע"י שבאה המוגבלת האהבה שמלבד הבטחה,

גבול בלי מאד�, דבכל שזהו"ע והגבלה, ממדידה שלמעלה אהבה לידי .56לבוא

ÍÈ¯ˆÂשסו"ס כיו� מאד�, בכל והגבלה, ממדידה שלמעלה לאהבה יבוא כיצד להבי�,
והגבלה. במדידה שהיא שכלית התבוננות כו', דשמע ההתבוננות ע"י האהבה באה
יצרי� בשני לבב�, דבכל להעני� ובהמש� לאחרי בא מאד� דבכל שהעני� הוא, העני� א�
ה' את לאהבה שתתהפ� הבהמית נפש על פועלת האלקית שנפש שלאחרי היינו, דוקא,
בירור ע"י הנה השכלית), נפש שבאמצעות השכלית ההתבוננות ע"י נעשה זה (שעני�
לזה והמשל והגבלה. ממדידה שלמעלה מאד� דבכל לאהבה באי� הבהמית, נפש ,57וזיכו�

הילו� את ומעכבת מונעת שהיתה הסתימה הסרת לאחרי המי� מרוצת ותוק� מהתגברות
הסתימה שבמקו� לפי הסתימה, לולי המי� ומרוצת הילו� לגבי בער� שלא שהוא המי�,
וגורפי� הסתימה את שפורצי� עד וגובר הול� שכח� רבי� מי� ומתקבצי� מתאספי�
הנפש על הבהמית דנפש וההסתר שההעל� בנמשל, ודוגמתו מרוצת�. בתוק� עמה� אותה
הבהמית נפש וזיכו� ובירור המי�, מרוצת ומעכבת שמונעת הסתימה בדוגמת הוא האלקית
שזהו"ע גדול, ותוק� בהתגברות המי� מרוצת שגורמת הסתימה פריצת בדוגמת הוא
ההעל� הסרת וע"י לאחרי שנעשית והגבלה, ממדידה שלמעלה מאד� דבכל האהבה

ה'. את לאהבה והפיכתה וזיכוכה בירורה הבהמית, דנפש וההסתר

ÌÚË‰Âממדידה שלמעלה לאהבה באי� יצרי�, בשני לבב� בכל נה"ב, וזיכו� בירור שע"י
ולא בלבד, הוכחה רק הוא המי� ממרוצת המשל (שהרי מאד� בכל והגבלה,

ידוע הנה, הדבר). הבהמית58הסברת נפש ושורש התיקו�, מעול� הוא האלקית נפש ששורש
ודומ�), צומח ועד"ז החי, מי� (וכללות הבהמה [וכמו מהתיקו� שלמעלה התהו מעול� הוא
המדבר מי� שורש הוא שש� התיקו�, מעול� למעלה שהוא התהו, מעול� ].59ששרשה

מועטי�, והכלי� מרובי� האורות התהו שבעול� התיקו�, עול� על התהו עול� ומעלת
מעול� הוא נה"ב ששורש וכיו� מרובי�. והכלי� מועטי� שהאורות התיקו� כבעול� דלא
שהיא מאד� דבכל לאהבה באי� נה"ב וזיכו� בירור ע"י לכ�, מרובי�, האורות שבו התהו

מהגבלה. שלמעלה שהו"ע דתהו האור ריבוי בדוגמת והגבלה, ממדידה למעלה

ובכ"מ.)55 ג. פו, תשא תו"א

ובכ"מ.)56 ואיל�. ג לט, מק� תו"א ראה

ובכ"מ.)57 .250 ע' ואיל�. 244 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

ובכ"מ.)58 ד. מ, מק� א. ט, בראשית תו"א ראה

ובכ"מ.)59 ואיל�. ג לז, אמור ב. יג, צו לקו"ת ראה
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אלא)Â‡È·Â¯ו) בכמות, ריבוי רק (לא הוא דתהו מרובי� דאורות הפירוש דהנה, העני�,
דעול� האור שמהות ועד יותר, נעלי� ה� שהאורות היינו, באיכות, ריבוי ג�
מהאור לזה והדוגמא התיקו�. דעול� האור למהות כלל בער� שאינו אור מהות הוא התהו
הלבנה אור המדורה, אור האבוקה, אור הנר, אור כמו חילוקי�, כמה בו שיש דלמטה,

החמה עוד60ואור אלא חבירו, משל (בכמות) מרובה מה� א' כל של שאורו בלבד זו שלא ,

עוד ישנו אמנ�, זל"ז. בער� ה"ה שמ"מ אלא יותר, נעלה אור וסוג מהות שהוא זאת,
אמרז"ל שעליו ראשו� ביו� שנברא האור שזהו לגמרי, ערו� שבאי� אור וסוג שהי'61מהות

צופה שהי' רק לא הוא בזה דהפירוש סופו, ועד העול� מסו� בו ומביט צופה אדה"ר
והמצומצ� המוגבל מהשיעור יותר בער� שלא זה (שג� הזה העול� סו� עד בו ומביט

האד� עי� שולטת (או62שבו מתחלת הול"ל דא"כ השמש), אור שמאיר בשעה אפילו
על היא שהכוונה מוב�, סופו, ועד העול� מסו� שאומר וכיו� סופו, ועד העול� מראשית)
העולמות ב' על וקאי סופי�. ב' סופו, ועד העול� מסו� הלשו� נופל זה שעל עולמות, ב'
ועלמא דאתגלייא עלמא השתלשלות) שבסדר העולמות כל נכללי� (שבה� הכלליי�
ערו� שבאי� אור וסוג מהות ה"ז וא"כ, זה. אור ע"י מביט אדה"ר הי' שבה� דאתכסייא,

כו' וגנזו עמד זה, באור להשתמש ראוי העול� שאי� הקב"ה כשראה ולכ�, היינו,62לגמרי. ,

אפס אפילו ממנו נשאר ולא לגמרי, נגנז זה שאור אלא (בכמות), האור מיעוט רק זה שאי�
שהוא התיקו�, דעול� אור הוא ראשו� ביו� מאיר שהי' נעלה היותר האור ג� אמנ�, קצהו.
ערו� האי� והפלאת מעלת גודל מוב� ומזה בלבד. מועטי�) (אורות האור מיעוט של באופ�
אורות ה� דתהו שהאורות והיינו, ככה. פעמי� כמה מרובי�) (אורות דתהו האור דריבוי
התחלקות בגדר שאינו הפשיטות בתכלית הפשוט אוא"ס מעצמות שנתגלו פשוטי�
לאור מציאות אי� כי כלי, שיש לומר מוכרח אור בש� שנקרא שמזה וא� בכלי�. והגבלה
לגמרי, ביטול בבחי' הוא שהכלי היינו, מועטי�), (כלי� במיעוט הוא הכלי מ"מ, כלי, בלי
עצמו מצד שהוא כמו בפשיטותו מאיר שהאור א�, כי האור, את ומגביל מעלי� אינו שלכ�
הוא שהאור להיפ�, הוא התיקו� בעול� משא"כ והגבלה. התחלקות לשו� שיי� שאינו
מהות מיעוט, של באופ� הוא עצמו שהאור לכ� שנוס� היינו, בריבוי, הוא והכלי במיעוט
הוא שהכלי זאת, עוד הנה התהו, דעול� האור למהות כלל בער� שאינו אור של אחר

הכלי�. ריבוי ע"י ובהגבלה בהעל� בא עצמו המועט שהאור היינו, בריבוי,

במק"אÈÂ˘ז) המבואר ע"פ בזה בה�63להוסי� שאי� נקודות, בבחי' ה� דתהו שהספירות
העצמית הנקודה בבחי' היא ספירה שכל והיינו, זו, ע� זו והתכללות התחברות
וזוהי זולתו, עני� ע� והתכללות הרכבה בבחי' בא שאינו שבה, הכתר בחי' שזהו שלה,

כמ"ש אחרת, ספירה להיות שתוכל כדי ספירה דכל השבירה כו',64סיבת וימת גו' וימלו�
בה שיי� שלא העצמית נקודה בבחי' להיותה זולתה, את לסבול יכולה אינה ספירה שכל

ואיל�,)60 רצד רפט, רפח, ע' ג' כר� חב"ד הערכי� ספר ראה

וש"נ. ואיל�. שמב

ו.)61 פי"ב, ב. פי"א, ב"ר א. יב, חגיגה

וש"נ.)62 .205 ע' תרצ"ז סה"מ ראה

ואיל�.)63 של ע' תרע"ח סה"מ

ואיל�.)64 לב לו, וישלח
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מיעוט שזהו"ע הספירות, התפשטות בחי' רק יש התיקו� בעול� משא"כ והתכללות. הרכבה
בבחי' ה"ה ולכ� בלבד, התפשטות� בחי' א� כי הספירות, עצמיות בחי' מאיר שלא האור,
שהספירות מפני היא לכ� והסיבה כו'. ההפכית מהספירה ג� כלולה ספירה שכל התכללות,
שאי� העצמית נקודה בבחי' ה� שלכ� ב"ה, באוא"ס והדביקות הביטול בתכלית ה� דתהו

לעיל (שנתבאר ותלמיד מרב המשל ע"פ ויוב� כו'. התכללות הוא65בה אמיתי שתלמיד ,(

מור נוטפות שפתותיו ההשפעה לקבל רבו לפני שיושב בבחי'66שבשעה שהוא היינו, ,

כלל, משפיע בבחי' אינו ואז דהמקבל, העצמית נקודה רק בו שנשאר בתכלית, ביטול
פליט לא למבלע דטריד אינו67דאיידי שעדיי� היינו, לעצמו, לא ג� אלא לאחרי� רק לא ,

שבאותיות השכל עצ� לקבל להרב וביטולו התקשרותו מפני לעצמו, העני� את להבי� שיי�
ובוד משא"כהרב, הרב. שכל היפ� שהיא סברא ועאכו"כ אחרת סברא לקבל יוכל שלא אי

אז הנה לעצמו, להבינו מרבו שקיבל בשכל להתבונ� ומתחיל הרב, מ� שמתרחק לאחרי
התפשטות בבחי' הוא אלא דהמקבל, העצמית נקודה רק להיות בתכלית ביטול בבחי' אינו
(ועד דחב"ד והשגה הבנה של באופ� אצלו שיבוא מהרב שקיבל השכל את לעצמו להשפיע
כו', הפכית לסברא ועד אחרת סברא ג� ולסבול לקבל יוכל ואז כו'), במדות ג� שיומש�
שבי� בהחילוק ודוגמתו כלל. לזה מקו� נתינת אי� דהמקבל העצמית הנקודה שמצד א�
מתגלה הכלי, מיעוט שזהו"ע דתהו, שבספירות הביטול שמצד התיקו�, לעול� התהו עול�
בעול� והפכו האור. ריבוי שזהו"ע והגבלה, להתחלקות שיי� שאינו באופ� בפשיטותו האור
והגבלה. להתחלקות ששיי� האור מיעוט את אפילו ומגביל מעלי� הכלי שריבוי התיקו�,

הטע�ÏÎÓÂח) וזהו והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� הוא דתהו האור שריבוי מוב� זה
וזיכו� בירור הקדמת ע"י באה והגבלה, ממדידה שלמעלה מאד�, דבכל שהאהבה
הוא שש� התהו בעול� שרשה הבהמית נפש כי, יצרי�), בשני לבב� (בכל דוקא הבהמית נפש
השורש הוא שש� התיקו� דעול� המוגבל מהאור למעלה גבול, בלי של באופ� האור ריבוי
מתגלה שעי"ז נה"ב, וזיכו� בבירור פעולתה פועלת האלקית נפש כאשר ולכ�, האלקית. דנפש
מאד�, דבכל האהבה האלקית נפש אצל ג� נעשה אזי התהו, דעול� גבול הבלי מהאור שרשה

של� מאד אלא זה שאי� היות ע� שהוא57אשר שלמעלה מאד בחי' לגבי הוא נחשב ובמה ,
המוגבלי� כחותיו לגבי רק גבול בלי שהוא של�, שהמאד הוי', חסד ה"ז האמיתי, גבול בלי
אות בשו� לא אתרמיז דלא גבול, דבלי העני� אמיתת שלמעלה, המאד את יעורר האד�, של

כו' קו� בשו� שמזה68ולא מוגבל, בציור שבא האות (שזהו"ע הגבלה של עני� שו� בו שאי� ,

כלל. והסתר העל� בו שיי� ולא כו'), והסתר העל� של עני� אח"כ לבוא יכול

Â‰ÊÂשעי"ז69מ"ש רבי�, לשו� נרוצה ומסיי� יחיד, לשו� משכני גו', נרוצה אחרי� משכני
נרוצה נעשה אזי ה', את לאהבה עלי' ופועלת הבהמית נפש את מושכת האלקית שנפש

זו)65 שנה השבועות דחג א' דליל שהקדימו בשעה בד"ה

(תשכ"ו).

א.)66 קיז, פסחי� ב. ל, שבת ראה

ג�)67 וראה א. סעי� ע סימ� יו"ד רמ"א ב. קח, חולי� ראה

ובכ"מ. קי. ע' לשבועות) (דרושי� במדבר אוה"ת

ב.)68 פ, פינחס לקו"ת ראה

לאזניא)69 אתהל� הזק� אדמו"ר מאמרי וראה ד. א, שה"ש

ובכ"מ. קסטֿקעד. ע'
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מיעוט שזהו"ע הספירות, התפשטות בחי' רק יש התיקו� בעול� משא"כ והתכללות. הרכבה
בבחי' ה"ה ולכ� בלבד, התפשטות� בחי' א� כי הספירות, עצמיות בחי' מאיר שלא האור,
שהספירות מפני היא לכ� והסיבה כו'. ההפכית מהספירה ג� כלולה ספירה שכל התכללות,
שאי� העצמית נקודה בבחי' ה� שלכ� ב"ה, באוא"ס והדביקות הביטול בתכלית ה� דתהו

לעיל (שנתבאר ותלמיד מרב המשל ע"פ ויוב� כו'. התכללות הוא65בה אמיתי שתלמיד ,(

מור נוטפות שפתותיו ההשפעה לקבל רבו לפני שיושב בבחי'66שבשעה שהוא היינו, ,

כלל, משפיע בבחי' אינו ואז דהמקבל, העצמית נקודה רק בו שנשאר בתכלית, ביטול
פליט לא למבלע דטריד אינו67דאיידי שעדיי� היינו, לעצמו, לא ג� אלא לאחרי� רק לא ,

שבאותיות השכל עצ� לקבל להרב וביטולו התקשרותו מפני לעצמו, העני� את להבי� שיי�
ובוד משא"כהרב, הרב. שכל היפ� שהיא סברא ועאכו"כ אחרת סברא לקבל יוכל שלא אי

אז הנה לעצמו, להבינו מרבו שקיבל בשכל להתבונ� ומתחיל הרב, מ� שמתרחק לאחרי
התפשטות בבחי' הוא אלא דהמקבל, העצמית נקודה רק להיות בתכלית ביטול בבחי' אינו
(ועד דחב"ד והשגה הבנה של באופ� אצלו שיבוא מהרב שקיבל השכל את לעצמו להשפיע
כו', הפכית לסברא ועד אחרת סברא ג� ולסבול לקבל יוכל ואז כו'), במדות ג� שיומש�
שבי� בהחילוק ודוגמתו כלל. לזה מקו� נתינת אי� דהמקבל העצמית הנקודה שמצד א�
מתגלה הכלי, מיעוט שזהו"ע דתהו, שבספירות הביטול שמצד התיקו�, לעול� התהו עול�
בעול� והפכו האור. ריבוי שזהו"ע והגבלה, להתחלקות שיי� שאינו באופ� בפשיטותו האור
והגבלה. להתחלקות ששיי� האור מיעוט את אפילו ומגביל מעלי� הכלי שריבוי התיקו�,

הטע�ÏÎÓÂח) וזהו והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� הוא דתהו האור שריבוי מוב� זה
וזיכו� בירור הקדמת ע"י באה והגבלה, ממדידה שלמעלה מאד�, דבכל שהאהבה
הוא שש� התהו בעול� שרשה הבהמית נפש כי, יצרי�), בשני לבב� (בכל דוקא הבהמית נפש
השורש הוא שש� התיקו� דעול� המוגבל מהאור למעלה גבול, בלי של באופ� האור ריבוי
מתגלה שעי"ז נה"ב, וזיכו� בבירור פעולתה פועלת האלקית נפש כאשר ולכ�, האלקית. דנפש
מאד�, דבכל האהבה האלקית נפש אצל ג� נעשה אזי התהו, דעול� גבול הבלי מהאור שרשה

של� מאד אלא זה שאי� היות ע� שהוא57אשר שלמעלה מאד בחי' לגבי הוא נחשב ובמה ,
המוגבלי� כחותיו לגבי רק גבול בלי שהוא של�, שהמאד הוי', חסד ה"ז האמיתי, גבול בלי
אות בשו� לא אתרמיז דלא גבול, דבלי העני� אמיתת שלמעלה, המאד את יעורר האד�, של

כו' קו� בשו� שמזה68ולא מוגבל, בציור שבא האות (שזהו"ע הגבלה של עני� שו� בו שאי� ,

כלל. והסתר העל� בו שיי� ולא כו'), והסתר העל� של עני� אח"כ לבוא יכול

Â‰ÊÂשעי"ז69מ"ש רבי�, לשו� נרוצה ומסיי� יחיד, לשו� משכני גו', נרוצה אחרי� משכני
נרוצה נעשה אזי ה', את לאהבה עלי' ופועלת הבהמית נפש את מושכת האלקית שנפש

זו)65 שנה השבועות דחג א' דליל שהקדימו בשעה בד"ה

(תשכ"ו).

א.)66 קיז, פסחי� ב. ל, שבת ראה

ג�)67 וראה א. סעי� ע סימ� יו"ד רמ"א ב. קח, חולי� ראה

ובכ"מ. קי. ע' לשבועות) (דרושי� במדבר אוה"ת

ב.)68 פ, פינחס לקו"ת ראה

לאזניא)69 אתהל� הזק� אדמו"ר מאמרי וראה ד. א, שה"ש

ובכ"מ. קסטֿקעד. ע'
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נפש שורש מצד גבול, בלי של באופ� המרוצה, עני� נעשה האלקית נפש אצל שג� רבי�, לשו�
(ס"ג) כמשנת"ל איש, יתהל� בצל� א� מ"ש ג� וזהו התהו. דעול� האור בריבוי הבהמית
הבהמית, נפש על האלקית נפש פעולת להיות הממוצע שהיא השכלית, נפש על קאי שצל�

גבול בלי של באופ� שהיא אמיתית הליכה דייקא, יתהל� איש, יתהל� שנפש70ועי"ז עי"ז כי, ,
ההליכה. שזהו"ע גבול, דבלי העילוי אצלה ג� נעשה הבהמית נפש על פועלת האלקית

מש"נÈÂ˘ט) ע� זה בזה71לקשר והעני� קוממיות. אתכ� ואול� וגו' תלכו בחוקותי ,72א�

כמ"ש מהל�, בבחי' להיות הוא למטה הנשמה ירידת מהלכי�73שתכלית ל� ונתתי
למטה ירידתה וע"י עומד, בבחי' ה"ה למטה הנשמה ירידת קוד� כי, האלה, העומדי� בי�
ע"י נעשה זה ועני� גבול. בלי מאד�, דבכל האהבה לבחי' שבאה מהל�, בבחי' נעשית
אור גילוי לקבל מוכשרת שתהי' הבהמית בנפש החקיקה על דקאי חקיקה, לשו� בחוקותי,

בתוכ� דושכנתי שזהו"ע ואחד74אלקי, אחד כל בתו� בתוכ�, אלא נאמר לא בתוכו ,75.

עד כו', והזיכו� הבירור בה לפעול הבהמית בנפש החקיקה שע"י תלכו, בחוקותי א� וזהו
שזהו"ע דבל"ג, ההליכה עני� נעשה יצרי�), בשני לבב� (בכל ה' את לאהבה שתתהפ�
לימוד בתורה, עמלי� שתהיו תלכו בחוקותי א� כפרש"י בזה, עני� ועוד מאד�. דבכל
והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� שהיא אמיתית ויגיעה דוקא, יגיעה של באופ� התורה
במק"א בארוכה (כמבואר ובי' מיני' אלא נוס� דבר זה שאי� חקיקה, של ובאופ� ).72דוקא,

בכתובו שממשי� מה ג� התורה76זהו על רומז הגשמי� שעני� בעת�, גשמיכ� ונתתי
גש� בש� הבלי77שנקראת האור לגילוי זוכי� התורה בלימוד היגיעה שע"י בזה, והעני� .

קומות78גבול ב' קוממיות, אתכ� ואול� ומסיי� האלקית79. דנפש הקומות ב' על דקאי ,

גבול. בלי ההילו� עני� נעשה שבה� הבהמית, ונפש

ÍÈ˘ÓÓÂהקשר76בכתוב מהו להבי�, וצרי� פריו. ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה
אמרו דהנה הוא, העני� א� תלכו. לבחוקותי האיל� ופירות האר� דיבול והשייכות

בהברא�80חז"ל והאר� השמי� תולדות אלה תרי�, מ� בר וא"ו, חסר שבמקרא תולדות ,24כל

פר� תולדות הראשו�,81ואלה מאד� שניטלו דברי� ו' כנגד וא"ו, חסרי� אינו� מה ומפני .
על (עול� מליאת� על הדברי� נבראו דבתחילה האיל�, ופירות האר� פרי ביניה� וחשיב
וזהו פר�. ב� שיבוא עד לתיקונ� חוזרי� ואי� נתקלקלו. אדה"ר שחטא וכיו� נברא), מילואו
שיחזור שבעול� החסרו� ומילוי תיקו� על שרומז פריו, ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה
זה ועל האיל�. ופירות האר� בפרי ג� ניכר יהי' זה שעני� החטא, לפני כמו מילואו על להיות

ובכ"מ.)70 ואיל�. קח ע' תר"ס סה"מ ראה

גֿיג.)71 כו, בחוקותי

ואיל�.)72 א מה, בחוקותי לקו"ת ראה

ז.)73 ג, זכרי'

ח.)74 כה, תרומה

(ד"ה)75 לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

א. רא, א. סט, של"ה ש�. תרומה עה"פ אלשי� פסוקי�). ושני

סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק

ד.)76 ש�, בחוקותי

עה"פ.)77 בחוקותי רמב"� ראה

צג.)78 ע' תרס"ו המש� ג� וראה תטו. ע' תרמ"ו סה"מ ראה

א.)79 עה, ב"ב ראה

ש�).)80 (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, ש� וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

יח.)81 ד, רות

e"kyz'd zereayd bgc 'a mei

חז"ל וגו'82אמרו תלכו בחוקותי א� וזהו האיל�. פירות על ובעצרת התבואה על נידוני� בפסח
נעשה שעי"ז למטה התומ"צ דקיו� העבודה שע"י פריו, ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה
וגילוי המשכת פועל ה"ה גבול, הבלי אור גילוי אצלו שמתגלה תלכו), (בחוקותי מהל� בבחי'

ית' לו דירה שנעשה דהעול� האמיתית להשלימות ועד בעול�, ג� גבול הבלי דירה83אור ,
עצמותו בכל מתגלה שבה האד� דירת בדוגמת העצמות.84דייקא, גילוי בעול� שנעשה היינו, ,

(„"ÂÈהיא בשמי� לא התורה דהנה, תורה. דמת� העני� כללות ג� ניתנה85וזהו אלא ,

ועאכו"כ ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� בעוה"ז בגופי�, לנשמות דוקא, למטה
שבה� הגשמיי� בהדברי� דוקא, הגשמי בעוה"ז הוא שקיומ� התורה, למצוות בנוגע
בבשר נרגשי� להיות צריכי� הלבבות דחובת המצוות שאפילו ועד המצוות, עניני נתלבשו

אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי (כמבואר הגשמי חז"ל86הלב שאמרו וזהו מלאכי87). שכאשר
השמי� על הוד� תנה להקב"ה טענו תשובה,88השרת לה� החזיר למשה הקב"ה אמר ,

זה ועל דוקא, בגו� נשמה ע"י להיות יכולה היתה המלאכי� טענת על שהתשובה היינו,
וכו', בה כתיב מה לי נות� שאתה תורה רבש"ע הקב"ה לפני באמרו רבינו משה השיב
עני� שכל היינו, וכו', ביניכ� יש יצה"ר כו' ירדת� למצרי� השרת) (למלאכי לה� אמר
ביניכ� יש ויצה"ר ירדת� דלמצרי� תחתו� הכי למקו� ועד דוקא, למטה הוא התורה נתינת
באי� התחתו� וזיכו� בירור ע"י דוקא כי, התחתו�, וזיכו� בירור לפעול צריכי� שש� כו',
התהו בעול� ששרשה הבהמית נפש וזיכו� לבירור בנוגע משנת"ל ע"ד גבול, הבלי לבחי'
הניצוצות נפלו שבה� העול� עניני לכל בנוגע ג� מוב� ומזה בל"ג, בבחי' האור ריבוי שבו
התהו בעול� שרש� ומתגלה נמש� שלה� והזיכו� הבירור שע"י דתהו, הכלי� משבירת
שנתאווה כיו� דוקא, למטה העצמות וגילוי להמשכת ועד בל"ג, בבחי' האור ריבוי שבו

בתחתוני� דירה ית' לו להיות .83הקב"ה

בני�Ê"ÙÚÂיא) שנקראו ישראל חביבי� כו', בצל� שנברא אד� חביב המשנה מאמר יתבאר
ו כו'. חמדה כלי לה� שנית� ישראל חביבי� כו', שמתחיללמקו� בזה, העני�

ישראל חביבי� האלקית, נפש ומעלת בצל�, שנברא אד� חביב השכלית, נפש מעלת לבאר
(כמשנת"ל הבהמית דנפש וזיכו� בירור נעשה יד� שעל ס"ג), (כנ"ל למקו� בני� שנקראו
נמש� שעי"ז השכלית), נפש באמצעות היא הבהמית בנפש האלקית נפש של שפעולתה
(כנ"ל הבהמית נפש שורש הוא שש� התהו דעול� הבל"ג האור ריבוי האלקית בנפש ומתגלה
לה� שנית� ישראל חביבי� שעז"א התורה, ע"י בעיקר נעשה זה שעני� לבאר וממשי� ס"ו).

בזה והעני� התורה. על דקאי כו', חמדה חז"ל89כלי שאמרו היות דע� דברי�90, שלשה על
ג� ישנו התורה קו שמלבד היינו, חסדי�, גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העול�

א.)82 טז, ר"ה

תניא)83 ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. פל"ו.

אוה"ת)84 הגהות (וע� תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי

ח"ב תרל"ה סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש

ג. ס"ע תרס"ו המש� שנג. ע' ריש

ב.)85 נט, ב"מ יב. ל, נצבי�

וש"נ.)86 .215 ע' תרצ"ז סה"מ

ואיל�.)87 ב פח, שבת

ב.)88 ח, תהלי�

תיט.)89 ע' ש� תרמ"ו סה"מ ראה

מ"ב.)90 פ"א אבות
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חז"ל וגו'82אמרו תלכו בחוקותי א� וזהו האיל�. פירות על ובעצרת התבואה על נידוני� בפסח
נעשה שעי"ז למטה התומ"צ דקיו� העבודה שע"י פריו, ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה
וגילוי המשכת פועל ה"ה גבול, הבלי אור גילוי אצלו שמתגלה תלכו), (בחוקותי מהל� בבחי'

ית' לו דירה שנעשה דהעול� האמיתית להשלימות ועד בעול�, ג� גבול הבלי דירה83אור ,
עצמותו בכל מתגלה שבה האד� דירת בדוגמת העצמות.84דייקא, גילוי בעול� שנעשה היינו, ,

(„"ÂÈהיא בשמי� לא התורה דהנה, תורה. דמת� העני� כללות ג� ניתנה85וזהו אלא ,

ועאכו"כ ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� בעוה"ז בגופי�, לנשמות דוקא, למטה
שבה� הגשמיי� בהדברי� דוקא, הגשמי בעוה"ז הוא שקיומ� התורה, למצוות בנוגע
בבשר נרגשי� להיות צריכי� הלבבות דחובת המצוות שאפילו ועד המצוות, עניני נתלבשו

אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי (כמבואר הגשמי חז"ל86הלב שאמרו וזהו מלאכי87). שכאשר
השמי� על הוד� תנה להקב"ה טענו תשובה,88השרת לה� החזיר למשה הקב"ה אמר ,

זה ועל דוקא, בגו� נשמה ע"י להיות יכולה היתה המלאכי� טענת על שהתשובה היינו,
וכו', בה כתיב מה לי נות� שאתה תורה רבש"ע הקב"ה לפני באמרו רבינו משה השיב
עני� שכל היינו, וכו', ביניכ� יש יצה"ר כו' ירדת� למצרי� השרת) (למלאכי לה� אמר
ביניכ� יש ויצה"ר ירדת� דלמצרי� תחתו� הכי למקו� ועד דוקא, למטה הוא התורה נתינת
באי� התחתו� וזיכו� בירור ע"י דוקא כי, התחתו�, וזיכו� בירור לפעול צריכי� שש� כו',
התהו בעול� ששרשה הבהמית נפש וזיכו� לבירור בנוגע משנת"ל ע"ד גבול, הבלי לבחי'
הניצוצות נפלו שבה� העול� עניני לכל בנוגע ג� מוב� ומזה בל"ג, בבחי' האור ריבוי שבו
התהו בעול� שרש� ומתגלה נמש� שלה� והזיכו� הבירור שע"י דתהו, הכלי� משבירת
שנתאווה כיו� דוקא, למטה העצמות וגילוי להמשכת ועד בל"ג, בבחי' האור ריבוי שבו

בתחתוני� דירה ית' לו להיות .83הקב"ה

בני�Ê"ÙÚÂיא) שנקראו ישראל חביבי� כו', בצל� שנברא אד� חביב המשנה מאמר יתבאר
ו כו'. חמדה כלי לה� שנית� ישראל חביבי� כו', שמתחיללמקו� בזה, העני�

ישראל חביבי� האלקית, נפש ומעלת בצל�, שנברא אד� חביב השכלית, נפש מעלת לבאר
(כמשנת"ל הבהמית דנפש וזיכו� בירור נעשה יד� שעל ס"ג), (כנ"ל למקו� בני� שנקראו
נמש� שעי"ז השכלית), נפש באמצעות היא הבהמית בנפש האלקית נפש של שפעולתה
(כנ"ל הבהמית נפש שורש הוא שש� התהו דעול� הבל"ג האור ריבוי האלקית בנפש ומתגלה
לה� שנית� ישראל חביבי� שעז"א התורה, ע"י בעיקר נעשה זה שעני� לבאר וממשי� ס"ו).

בזה והעני� התורה. על דקאי כו', חמדה חז"ל89כלי שאמרו היות דע� דברי�90, שלשה על
ג� ישנו התורה קו שמלבד היינו, חסדי�, גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העול�

א.)82 טז, ר"ה

תניא)83 ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. פל"ו.

אוה"ת)84 הגהות (וע� תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי

ח"ב תרל"ה סה"מ תתקצז. ע' בלק אוה"ת תרפ). ע' ח"ב שה"ש

ג. ס"ע תרס"ו המש� שנג. ע' ריש

ב.)85 נט, ב"מ יב. ל, נצבי�

וש"נ.)86 .215 ע' תרצ"ז סה"מ

ואיל�.)87 ב פח, שבת

ב.)88 ח, תהלי�

תיט.)89 ע' ש� תרמ"ו סה"מ ראה

מ"ב.)90 פ"א אבות
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תקנו� קרבנות במקו� תפלות התפלה, עבודת היא שדוגמת� הקרבנות, עבודת העבודה, ,91קו

כל כללות היא (גמ"ח) צדקה כי המצוות, קיו� על שקאי חסדי�, דגמילות הקו ג� וישנו
כו'),92המצוות חמדה כלי לה� שנית� ישראל חביבי� (שעז"א התורה קו הוא העיקר מ"מ, ,

לב' כח הנתינת נמשכת ידה על ולכ� ותיקו�, מתהו שלמעלה בבחי' הוא התורה שורש כי,
ותיקו�, בתהו ששרש� המצוות) (קיו� ושוב (תפלה) רצוא הוא שענינ� וגמ"ח, דעבודה הקוי�
ולהעלותה ולזככה ולבררה הבהמית בנפש להתלבש האלקית דנפש החיבור נעשה ידה ועל
התהו. דעול� הבל"ג האור ריבוי האלקית בנפש ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� לשרשה

˘ÈÂאדמו"ר מו"ח כ"ק של במאמרו המבואר ע"פ בזה, המשנה93להוסי� לשו� כפל בביאור
חמדה כלי לה� שנית� לה� נודעת יתירה חבה חמדה, כלי לה� שנית� ישראל חביבי�
לה� נודעת יתירה וחבה שבתורה, גליא על קאי חמדה כלי לה� שנית� ישראל שחביבי� כו',
לקח כי הפסוק פירוש שזהו לבאר וממשי� התורה. פנימיות על קאי חמדה כלי לה� שנית�
כפירוש שבתורה, גליא על קאי לכ� נתתי טוב שלקח תעזובו, אל תורתי לכ� נתתי טוב
והחידושי� הסברות שמצד רצוי, בלתי באופ� שלכ� שתהי' אפשר דתורה שגליא הבעש"ט

ז"ל אמר� [היפ� ומציאות יש נעשה תורה94שמחדש כי מחול, כבודו כבודו על שמחל ת"ח
יכול אנושי בשכל לימודו שמצד אלא עוד ולא ה', תורת היא שהתורה ושוכח היא], דילי'
רשעי� דר� מדוע הקושיא וכמו הקב"ה, של הנהגתו ועל התורה על ח"ו קושיות אצלו להיות

וכו' ועז"נ95צלחה התורה,1. פנימיות דתורתי, הלימוד ג� להיות שמוכרח תעזובו, אל תורתי
החיי� י"ל,96ע� ועפ"ז כדבעי. לכ�) נתתי טוב (לקח דתורה גליא לימוד ג� יהי' שעי"ז ,

תורה גופי ע� דאורייתא דנשמתא החיבור דתורה, גליא ע� התורה דפנימיות החיבור שע"י
בזהר בגו�,97(כמ"ש דנשמה החיבור ג� נעשה שבתורה, וגליא) (סתי� וגו� נשמה חיבור ,(

לשרש� ולהעלות� ולזככ� לברר� והגו�, הבהמית נפש ע� האלקית דנפש החיבור היינו,
כו'. הבל"ג האור ריבוי בהנשמה ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� ומקור�

Â‰ÊÂלעיל נתבאר דהנה, העול�. נברא שבו חמדה כלי היא שהתורה במשנה שמוסי� ג�
שעל הקב"ה של אומנותו כלי היא שהתורה הא', פי' פירושי�. ב' בזה שיש (ס"ב)
בתיוו� לומר ויש התורה. בשביל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הב', ופי' העול�, נברא ידו

כמארז"ל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הפירושי�, העול�99עה"פ98ב' זה שש עמודי שוקיו
בתחתוני�, דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה מה שזהו לבראותו, הקב"ה שנשתוקק
על ה' דוירד באופ� הי' דמ"ת העני� וכללות דוקא, למטה התורה ירידת היתה זה ובשביל

סיני למעלה100הר בנ"י את שהעלה באופ� ולא למטה, ירד שהקב"ה היינו, ע"י101, דוקא כי ,
לה הקב"ה שנתאווה הכוונה נשלמת למטה ונמצא,הירידה בתחתוני�. דירה ית' לו יות

אֿב.)91 כו, ברכות

92(.35 שבהערה תניא ראה

ואיל�.)93 108 ס"ע תש"ב סה"מ

סע"א.)94 לב, קידושי�

א.)95 צו, סנהדרי� א. יב, ירמי'

ב).)96 (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ב. קכד, בזח"ג רע"מ ראה

ואיל�. יא פרק החיי� ע� קונטרס

א.)97 קנב, ח"ג

רפ"י.)98 במדב"ר

טו.)99 ה, שה"ש

ג.)100 פי"ב, שמו"ר וראה כ. יט, יתרו

ובכ"מ.)101 קפח. ע' תרנ"ה סה"מ ראה
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כל כללות היא (גמ"ח) צדקה כי המצוות, קיו� על שקאי חסדי�, דגמילות הקו ג� וישנו
כו'),92המצוות חמדה כלי לה� שנית� ישראל חביבי� (שעז"א התורה קו הוא העיקר מ"מ, ,

לב' כח הנתינת נמשכת ידה על ולכ� ותיקו�, מתהו שלמעלה בבחי' הוא התורה שורש כי,
ותיקו�, בתהו ששרש� המצוות) (קיו� ושוב (תפלה) רצוא הוא שענינ� וגמ"ח, דעבודה הקוי�
ולהעלותה ולזככה ולבררה הבהמית בנפש להתלבש האלקית דנפש החיבור נעשה ידה ועל
התהו. דעול� הבל"ג האור ריבוי האלקית בנפש ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� לשרשה

˘ÈÂאדמו"ר מו"ח כ"ק של במאמרו המבואר ע"פ בזה, המשנה93להוסי� לשו� כפל בביאור
חמדה כלי לה� שנית� לה� נודעת יתירה חבה חמדה, כלי לה� שנית� ישראל חביבי�
לה� נודעת יתירה וחבה שבתורה, גליא על קאי חמדה כלי לה� שנית� ישראל שחביבי� כו',
לקח כי הפסוק פירוש שזהו לבאר וממשי� התורה. פנימיות על קאי חמדה כלי לה� שנית�
כפירוש שבתורה, גליא על קאי לכ� נתתי טוב שלקח תעזובו, אל תורתי לכ� נתתי טוב
והחידושי� הסברות שמצד רצוי, בלתי באופ� שלכ� שתהי' אפשר דתורה שגליא הבעש"ט

ז"ל אמר� [היפ� ומציאות יש נעשה תורה94שמחדש כי מחול, כבודו כבודו על שמחל ת"ח
יכול אנושי בשכל לימודו שמצד אלא עוד ולא ה', תורת היא שהתורה ושוכח היא], דילי'
רשעי� דר� מדוע הקושיא וכמו הקב"ה, של הנהגתו ועל התורה על ח"ו קושיות אצלו להיות

וכו' ועז"נ95צלחה התורה,1. פנימיות דתורתי, הלימוד ג� להיות שמוכרח תעזובו, אל תורתי
החיי� י"ל,96ע� ועפ"ז כדבעי. לכ�) נתתי טוב (לקח דתורה גליא לימוד ג� יהי' שעי"ז ,

תורה גופי ע� דאורייתא דנשמתא החיבור דתורה, גליא ע� התורה דפנימיות החיבור שע"י
בזהר בגו�,97(כמ"ש דנשמה החיבור ג� נעשה שבתורה, וגליא) (סתי� וגו� נשמה חיבור ,(

לשרש� ולהעלות� ולזככ� לברר� והגו�, הבהמית נפש ע� האלקית דנפש החיבור היינו,
כו'. הבל"ג האור ריבוי בהנשמה ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� ומקור�

Â‰ÊÂלעיל נתבאר דהנה, העול�. נברא שבו חמדה כלי היא שהתורה במשנה שמוסי� ג�
שעל הקב"ה של אומנותו כלי היא שהתורה הא', פי' פירושי�. ב' בזה שיש (ס"ב)
בתיוו� לומר ויש התורה. בשביל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הב', ופי' העול�, נברא ידו

כמארז"ל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הפירושי�, העול�99עה"פ98ב' זה שש עמודי שוקיו
בתחתוני�, דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה מה שזהו לבראותו, הקב"ה שנשתוקק
על ה' דוירד באופ� הי' דמ"ת העני� וכללות דוקא, למטה התורה ירידת היתה זה ובשביל

סיני למעלה100הר בנ"י את שהעלה באופ� ולא למטה, ירד שהקב"ה היינו, ע"י101, דוקא כי ,
לה הקב"ה שנתאווה הכוונה נשלמת למטה ונמצא,הירידה בתחתוני�. דירה ית' לו יות
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ג.)100 פי"ב, שמו"ר וראה כ. יט, יתרו
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`"hily x"enc` w"k ixac zniyx .c"qa

w"d`a miiy`xd mipaxd xewia zra

`"hily edil` ikcxn axde `"hily `xity odkd mdxa` axd

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

.‡:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהרואה" – הלכה ע"פ
שהחיינו" מבר� יו� שלושי� לאחר חבירו אבל,1את ,

כ�. נוהגי� שאי� הטע� וצ"ע כ�, נוהגי� ראיתי לא
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�בפוסקי שבברכת2איתא

אופני� ובכמה הספק, על כ"כ מקפידי� לא שהחיינו
לרע� "ואהבת הציווי ע"פ כי ספק, כשיש ג� מברכי�

קדושי� (בפ' השבת3כמו�" שלפני בשבת שקראנו
שהתורה (ובפרט ישראל איש שכל בודאי האחרונה),

תדבר הרוב יתירה4על ובהדגשה חבירו. בראיית שמח (

בתוכנו כמארז"לodkכשנמצא הכה�5– לאהר� בנוגע
כו'". הבריות את אוהב שלו� ורוד� שלו� "אוהב

צריכי� שבה� – הספירה בימי בעמדנו ובמיוחד
יותר עוד l`xyiלהוסי� zad`aולמלאות לתק� כדי ,

זה כבוד נהגו ש"לא עקיבא רבי דתלמידי החסרו�
.6לזה"

על שהחיינו לבר� נוהגי� שאי� א� אופ�, ובכל
שרוצה זה על מקפידי� לא בודאי – חבירו ראיית

של�. בלב אמ� ועוני� שהחיינו, לבר�

– הראשונה בפע� שהחיינו אמרו שא� ולהעיר,
באופ� שה"ז האמורה) הלכה (לקיי� עליה� מתנה ב"ד
ע"ד שלאח"ז, השני� כל על נמשכת" ד"פעולה
שקאי היו"ט, של ראשו� ביו� שהחיינו ברכת ובדוגמת

היו"ט .7על

– בפועל הדבר שישנו epniiweוהעיקר, epiigdy"

"dfd onfl epribde!

.·:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ שהחיינו‰¯· לברכת בנוגע
על8בפורי� ג� שהחיינו לבר� האשכנזי� מנהג �

לבר� הספרדי� מנהג אבל ביו�, המגילה קריאת
בלילה, המגילה קריאת על רק עלmipeekneשהחיינו ג�

שביו�, המצוות שאר על וכ� ביו�, המגילה קריאת
לאביוני�. ומתנות מנות משלוח

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבסידורו כותב הזק� רבינו
אבל ביו�". ולא בלילה אלא שהחיינו מברכי� ש"אי�

הצמח�צדק של דיני� הזק�,9בפסקי רבינו של נכדו �
כותב – הזק� רבינו של בכבודו ביותר כו' זהיר שהי'
אלא שהחיינו מברכי� ש"אי� בסידור מ"ש שלמרות
ועפ"ז ביו�, ג� שהחיינו לבר� יש ביו�", ולא בלילה
י"ל, ואולי ביו�. ג� שהחיינו לבר� הרב בבית נהגו
(ומ"ש ביו� ג� לבר� נהג בעצמו הזק� רבינו שג�
ביו� שהחיינו שלברכת "היינו – ביו�" "ולא בסידורו
שיי� זה ואי� האריז"ל, וקבלת הגמרא מ� הכרח אי�

הזה" הסידור כנ"ל).10לפסקי בסידורו כתב ולכ� ,

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ביהודה‰¯· אומר11הנוגע
קריאת רק הקבלה דדברי מ"ע לאו הלילה ש"קריאת
בלילה רק שהחיינו שמברכי� למנהגנו אבל, היו�",
מ"ע היא בלילה הקריאה שג� משמע, ביו�, ולא

מביו�). פחות (לא קבלה מדברי

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהחיוב הרי – אופ� ובכל
לבר� יש בשנה", "אחת שלהיותו וכו', מנות דמשלוח

דוקא ביו� אלא) בלילה, (לא זמנו .12"שהחיינו",

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ תיקנו‰¯· לא – מנות משלוח על
חבירו א� יודע כשאינו יבר� אי� כי, מיוחדת, ברכה

הרשב"א מ"ש וע"ד לקבל. אי�13ירצה זה שמטע�
הצדקה. מצות על מברכי�

.‚:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשקו"ט כשיש בכגו��דא
אבות" "מסורת כשיש ג� כולל שהחיינו, ברכת בחיוב
– הברכה על לוותר רוצי� לא ואעפ"כ, לבר�, שלא
בודאי חייבי� שאז, חדש, בגד ללבוש היא, העצה

סדר1) רכה ר"ס או"ח טושו"ע ה"ב. פ"י ברכות הל' רמב"�
הי"א. פי"ב לאדה"ז ברה"נ

וראה2) .9 הערה דלקמ� בפס"ד הובא סק"א. סכ"ב רבה אליהו
וש"נ. דש). (ע' בברכות ער� תלמודית אנציק'

יח.3) יט,
פל"ד.4) ח"ג מו"נ ראה
מי"ב.5) פ"א אבות
ב.6) סב, יבמות

סי"ב.7) סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע א. מז, סוכה ראה
תרצב8) ר"ס או"ח טושו"ע ה"ג. פ"א מגילה הל' רמב"� ראה

ש�. ובנ"כ
ד).9) (תז, להצ"צ פס"ד שבסו� לקוטי� ראה
ס"ב.10) פמ"ז הכולל שער ראה
סמ"א.11) או"ח בשו"ת
ש�.12) מג"א ראה
ועוד.13) סרנ"ד. סי"ח. ח"א בשו"ת

המשך בעמוד לג
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תקנו� קרבנות במקו� תפלות התפלה, עבודת היא שדוגמת� הקרבנות, עבודת העבודה, ,91קו

כל כללות היא (גמ"ח) צדקה כי המצוות, קיו� על שקאי חסדי�, דגמילות הקו ג� וישנו
כו'),92המצוות חמדה כלי לה� שנית� ישראל חביבי� (שעז"א התורה קו הוא העיקר מ"מ, ,

לב' כח הנתינת נמשכת ידה על ולכ� ותיקו�, מתהו שלמעלה בבחי' הוא התורה שורש כי,
ותיקו�, בתהו ששרש� המצוות) (קיו� ושוב (תפלה) רצוא הוא שענינ� וגמ"ח, דעבודה הקוי�
ולהעלותה ולזככה ולבררה הבהמית בנפש להתלבש האלקית דנפש החיבור נעשה ידה ועל
התהו. דעול� הבל"ג האור ריבוי האלקית בנפש ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� לשרשה

˘ÈÂאדמו"ר מו"ח כ"ק של במאמרו המבואר ע"פ בזה, המשנה93להוסי� לשו� כפל בביאור
חמדה כלי לה� שנית� לה� נודעת יתירה חבה חמדה, כלי לה� שנית� ישראל חביבי�
לה� נודעת יתירה וחבה שבתורה, גליא על קאי חמדה כלי לה� שנית� ישראל שחביבי� כו',
לקח כי הפסוק פירוש שזהו לבאר וממשי� התורה. פנימיות על קאי חמדה כלי לה� שנית�
כפירוש שבתורה, גליא על קאי לכ� נתתי טוב שלקח תעזובו, אל תורתי לכ� נתתי טוב
והחידושי� הסברות שמצד רצוי, בלתי באופ� שלכ� שתהי' אפשר דתורה שגליא הבעש"ט

ז"ל אמר� [היפ� ומציאות יש נעשה תורה94שמחדש כי מחול, כבודו כבודו על שמחל ת"ח
יכול אנושי בשכל לימודו שמצד אלא עוד ולא ה', תורת היא שהתורה ושוכח היא], דילי'
רשעי� דר� מדוע הקושיא וכמו הקב"ה, של הנהגתו ועל התורה על ח"ו קושיות אצלו להיות

וכו' ועז"נ95צלחה התורה,1. פנימיות דתורתי, הלימוד ג� להיות שמוכרח תעזובו, אל תורתי
החיי� י"ל,96ע� ועפ"ז כדבעי. לכ�) נתתי טוב (לקח דתורה גליא לימוד ג� יהי' שעי"ז ,

תורה גופי ע� דאורייתא דנשמתא החיבור דתורה, גליא ע� התורה דפנימיות החיבור שע"י
בזהר בגו�,97(כמ"ש דנשמה החיבור ג� נעשה שבתורה, וגליא) (סתי� וגו� נשמה חיבור ,(

לשרש� ולהעלות� ולזככ� לברר� והגו�, הבהמית נפש ע� האלקית דנפש החיבור היינו,
כו'. הבל"ג האור ריבוי בהנשמה ג� יאיר שעי"ז התהו, בעול� ומקור�

Â‰ÊÂלעיל נתבאר דהנה, העול�. נברא שבו חמדה כלי היא שהתורה במשנה שמוסי� ג�
שעל הקב"ה של אומנותו כלי היא שהתורה הא', פי' פירושי�. ב' בזה שיש (ס"ב)
בתיוו� לומר ויש התורה. בשביל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הב', ופי' העול�, נברא ידו

כמארז"ל הוא העול� בבריאת שהמכוו� הפירושי�, העול�99עה"פ98ב' זה שש עמודי שוקיו
בתחתוני�, דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה מה שזהו לבראותו, הקב"ה שנשתוקק
על ה' דוירד באופ� הי' דמ"ת העני� וכללות דוקא, למטה התורה ירידת היתה זה ובשביל

סיני למעלה100הר בנ"י את שהעלה באופ� ולא למטה, ירד שהקב"ה היינו, ע"י101, דוקא כי ,
לה הקב"ה שנתאווה הכוונה נשלמת למטה ונמצא,הירידה בתחתוני�. דירה ית' לו יות

אֿב.)91 כו, ברכות

92(.35 שבהערה תניא ראה

ואיל�.)93 108 ס"ע תש"ב סה"מ

סע"א.)94 לב, קידושי�

א.)95 צו, סנהדרי� א. יב, ירמי'

ב).)96 (קמה, סכ"ו אגה"ק תניא ב. קכד, בזח"ג רע"מ ראה

ואיל�. יא פרק החיי� ע� קונטרס

א.)97 קנב, ח"ג

רפ"י.)98 במדב"ר

טו.)99 ה, שה"ש

ג.)100 פי"ב, שמו"ר וראה כ. יט, יתרו

ובכ"מ.)101 קפח. ע' תרנ"ה סה"מ ראה

`"hily x"enc` w"k ixac zniyx .c"qa
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`"hily edil` ikcxn axde `"hily `xity odkd mdxa` axd

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

.‡:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהרואה" – הלכה ע"פ
שהחיינו" מבר� יו� שלושי� לאחר חבירו אבל,1את ,

כ�. נוהגי� שאי� הטע� וצ"ע כ�, נוהגי� ראיתי לא
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�בפוסקי שבברכת2איתא

אופני� ובכמה הספק, על כ"כ מקפידי� לא שהחיינו
לרע� "ואהבת הציווי ע"פ כי ספק, כשיש ג� מברכי�

קדושי� (בפ' השבת3כמו�" שלפני בשבת שקראנו
שהתורה (ובפרט ישראל איש שכל בודאי האחרונה),

תדבר הרוב יתירה4על ובהדגשה חבירו. בראיית שמח (

בתוכנו כמארז"לodkכשנמצא הכה�5– לאהר� בנוגע
כו'". הבריות את אוהב שלו� ורוד� שלו� "אוהב

צריכי� שבה� – הספירה בימי בעמדנו ובמיוחד
יותר עוד l`xyiלהוסי� zad`aולמלאות לתק� כדי ,

זה כבוד נהגו ש"לא עקיבא רבי דתלמידי החסרו�
.6לזה"

על שהחיינו לבר� נוהגי� שאי� א� אופ�, ובכל
שרוצה זה על מקפידי� לא בודאי – חבירו ראיית

של�. בלב אמ� ועוני� שהחיינו, לבר�

– הראשונה בפע� שהחיינו אמרו שא� ולהעיר,
באופ� שה"ז האמורה) הלכה (לקיי� עליה� מתנה ב"ד
ע"ד שלאח"ז, השני� כל על נמשכת" ד"פעולה
שקאי היו"ט, של ראשו� ביו� שהחיינו ברכת ובדוגמת

היו"ט .7על

– בפועל הדבר שישנו epniiweוהעיקר, epiigdy"

"dfd onfl epribde!

.·:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ שהחיינו‰¯· לברכת בנוגע
על8בפורי� ג� שהחיינו לבר� האשכנזי� מנהג �

לבר� הספרדי� מנהג אבל ביו�, המגילה קריאת
בלילה, המגילה קריאת על רק עלmipeekneשהחיינו ג�

שביו�, המצוות שאר על וכ� ביו�, המגילה קריאת
לאביוני�. ומתנות מנות משלוח

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבסידורו כותב הזק� רבינו
אבל ביו�". ולא בלילה אלא שהחיינו מברכי� ש"אי�

הצמח�צדק של דיני� הזק�,9בפסקי רבינו של נכדו �
כותב – הזק� רבינו של בכבודו ביותר כו' זהיר שהי'
אלא שהחיינו מברכי� ש"אי� בסידור מ"ש שלמרות
ועפ"ז ביו�, ג� שהחיינו לבר� יש ביו�", ולא בלילה
י"ל, ואולי ביו�. ג� שהחיינו לבר� הרב בבית נהגו
(ומ"ש ביו� ג� לבר� נהג בעצמו הזק� רבינו שג�
ביו� שהחיינו שלברכת "היינו – ביו�" "ולא בסידורו
שיי� זה ואי� האריז"ל, וקבלת הגמרא מ� הכרח אי�

הזה" הסידור כנ"ל).10לפסקי בסידורו כתב ולכ� ,

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ביהודה‰¯· אומר11הנוגע
קריאת רק הקבלה דדברי מ"ע לאו הלילה ש"קריאת
בלילה רק שהחיינו שמברכי� למנהגנו אבל, היו�",
מ"ע היא בלילה הקריאה שג� משמע, ביו�, ולא

מביו�). פחות (לא קבלה מדברי

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהחיוב הרי – אופ� ובכל
לבר� יש בשנה", "אחת שלהיותו וכו', מנות דמשלוח

דוקא ביו� אלא) בלילה, (לא זמנו .12"שהחיינו",

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ תיקנו‰¯· לא – מנות משלוח על
חבירו א� יודע כשאינו יבר� אי� כי, מיוחדת, ברכה

הרשב"א מ"ש וע"ד לקבל. אי�13ירצה זה שמטע�
הצדקה. מצות על מברכי�

.‚:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשקו"ט כשיש בכגו��דא
אבות" "מסורת כשיש ג� כולל שהחיינו, ברכת בחיוב
– הברכה על לוותר רוצי� לא ואעפ"כ, לבר�, שלא
בודאי חייבי� שאז, חדש, בגד ללבוש היא, העצה

סדר1) רכה ר"ס או"ח טושו"ע ה"ב. פ"י ברכות הל' רמב"�
הי"א. פי"ב לאדה"ז ברה"נ

וראה2) .9 הערה דלקמ� בפס"ד הובא סק"א. סכ"ב רבה אליהו
וש"נ. דש). (ע' בברכות ער� תלמודית אנציק'

יח.3) יט,
פל"ד.4) ח"ג מו"נ ראה
מי"ב.5) פ"א אבות
ב.6) סב, יבמות

סי"ב.7) סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע א. מז, סוכה ראה
תרצב8) ר"ס או"ח טושו"ע ה"ג. פ"א מגילה הל' רמב"� ראה

ש�. ובנ"כ
ד).9) (תז, להצ"צ פס"ד שבסו� לקוטי� ראה
ס"ב.10) פמ"ז הכולל שער ראה
סמ"א.11) או"ח בשו"ת
ש�.12) מג"א ראה
ועוד.13) סרנ"ד. סי"ח. ח"א בשו"ת
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שופר לתקיעת בנוגע שנוהגי� כפי שהחיינו, לבר�
דר"ה שני .14ביו�

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰– במנהגנו יש זה בעני�
דר"ה שני ליל בקידוש פלא: דבר – הספרדי� מנהג
ובתקיעת חדש), פרי כשאי� (ג� שהחיינו מברכי� –

(כמ"ש שהחיינו מברכי� אי� – דר"ה שני ביו� שופר
יוס� ובי'.15הבית מיני' סתירה ה"ז שלכאורה א� ,(

ה� הימי� ששני כיו� הדי�, שמעיקר – הדבר וטע�
אריכתא" "יומא חשובי�, אחד וכיו� אחת ,16קדושה

ולא היו"ט) על (שהוא בקידוש לא שהחיינו לבר� אי�
כמו בא"י) (ג� בקידוש מברכי� שאעפ"כ אלא בשופר,
יבואו שלא כדי גלויות של שני יו"ט בכל שמברכי�

יו"ט. בקדושת לזלזל

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ הספרדי�‰¯· מנהג לבאר יש
הוא דר"ה א' יו� dxezdכ�: onשתי שישנ� וכיו� ,

מברכי� דתק"ש, והמצוה דיו"ט, המצוה מצוות,
הוא דר"ה ב' יו� אבל בפ"ע. מצוה כל על שהחיינו

opaxcnעוה"פ לחזור הוא דרבנ� שהחיוב לומר, ויש ,
שניה� נעשי� ובמילא, דאתמול, העניני� כל על

והשופר) `zg(היו"ט devnרק שהחיינו מברכי� ולכ� ,
ביו�). ולא (בלילה, אחת פע�

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î– דר"ה שני ליו� בנוגע
ב' ר"ה עושי� א"י בני שג� לכ� הסיבה אדרבה, הרי
מקדשי� שהיו בזמ� ג� עושי� היו שכ� (משו� ימי�
העדי� נשתהו אחת ש"פע� משו� היא הראי') ע"פ
המנחה, עד אלא מקבלי� יהיו שלא התקינו כו' מלבוא
היו� אותו נוהגי� ולמעלה המנחה מ� עדי� באו וא�

קודש" ולמחר היו"ט17קודש (עיקר) שאז, ,zd ondxe

ש"נוהגי�"xgnl"הוא ומה שני, יו� ,meid eze`�יו)
באיסורו אותו ש"גומרי� אלא זה אי� קודש", ראשו�)

הלילה עד יו"ט mixteqבקדושת ixacn"18,כלומר .

לעול� היא הקדושה עיקר גלויות של שני יו"ט בשאר
הקדושה עיקר ש"לפעמי� בר"ה משא"כ ראשו�, ביו�

שני" ביו� ר"ה,19היא ימי� שני לעשות (כשתיקנו
היו"ט, על רק (לא שהחיינו לבר� חייבי� ולכ�, כנ"ל),

תק"ש. על ג� אלא)

כיו� השנה, לראש "תודה" א"י בני חייבי� בכלל,
ב' לעשות ההזדמנות לה� שיש היחידי היו"ט שזהו

א' יו� שעושי� טובי� הימי� שאר משא"כ יו"ט, ימי�
בלבד.

.„:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ בב'‰¯· דתק"ש לחיוב בנוגע
בשבת להיות שחל שבר"ה להעיר, יש – ר"ה ימי
חייבי� התורה מ� הרי, שני, ביו� אלא תוקעי� שאי�
דר"ה), ראשו� (ביו� בשבת שחל בר"ה ג� בתק"ש

דרבה גזירה משו� וביו�20ורק שני, ליו� תק"ש דוחי�
התורה. מ� תק"ש מצות מקיימי� דוקא שני

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמשמע21בירושלמי
בשבתoexkf"22שהפסוק שחל ר"ה על שקאי תרועה"

אינו בחול) שחל דר"ה תרועה" "יו� ולא "זכרו�", (רק
הבבלי (כדעת בלבד מ�20אסמכתא ודי� לימוד אלא ,(

שחל בר"ה תוקעי� שאי� הטע� ובמילא, התורה,
החיוב הוא כ� אלא דרבנ�, גזירה משו� אינו בשבת

התורה. מ�

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ דעת‰¯· ומכא�i"ayx21זוהי .
שופר לתקוע שרצה בירושלי� א' למקובל ראי' הבאתי
צריכי� קבלה שע"פ באמרו, בשבת, שחל בר"ה

שדעת – (בירושלי�) וחכמתi"ayxלתקוע הזהר בעל ,
בשבת תוקעי� שאי� dxezdהקבלה, on.

כוונות שיש הרש"ש של בסידורו לי [וכשהראה
למחשבה בנוגע זה כל לו, אמרתי – בשבת לתק"ש

למעשה. בנוגע לא אבל (בדיבור), ולימוד

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,בדיבור ג� להיות יכול
(והוסי� – למעשה. בנוגע מחייב זה אי� ואעפ"כ,
(ע"י כתיבה של מעשה אמנ� כא� יש בחיו�:)

תקיעה]. של מעשה לא אבל הרש"ש),

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשל23מצינו דינו שבבית
בשבת. שחל בר"ה תקעו הרי"�

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ רצה‰¯· שני� עשרות כמה לפני
לתקוע שלזינגר, יוס� עקיבא הרב ירושלי�, מחכמי א'
של דינו בבית שנהגו כמו בשבת, שחל בר"ה בשופר

לכ� התנגדו רבני� וכו"כ שא'24הרי"�, ומספרי� .

הי' כו', התנגדותו שלמרות אמר, שהתנגדו, הרבני�
בשבת! תק"ש לשמוע החלו� מאחורי מתחבא

יתקעו ואז ביהמ"ק, שיבנה רצו� יהי אופ�, ובכל
הבעל"ט. השנה כבקביעות בשבת, שחל בר"ה ג� בשופר

תר.14) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ש�.15) אדה"ז שו"ע ג� וראה סת"ר. או"ח
ס"ג16) ש� אדה"ז שו"ע – ובארוכה ספ"א. יו"ט הל' רמב"�
ואיל�.
ובפרש"י.17) (במשנה) ב ל, ר"ה
ס"ד.18) ש� אדה"ז שו"ע

תרסב.19) ר"ס או"ח ט"ז ג� ראה
ב.20) כט, ר"ה
ה"א.21) פ"ד ר"ה
כד.22) כג, אמור
ועוד.23) ש�. ר"ה – להרמב"� ה'" ו"מלחמת ריטב"א ר"�, ראה
וש".24) נג. ע' זוי�) (לרש"י בהלכה" "המועדי� ראה

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ יקדשו‰¯· צדקנו, משיח כשיבוא
בקביעות שינוי שיהי' יתכ� ואז, הראי', ע"פ החדשי�
בשבת. יחול לא ור"ה שלנו), (ב"לוח" החשבו� ע"פ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהגמרא משמע25מדברי
שינוי להיות יכול אלול דחודש האחרו� ביו� שאפילו

אלול. חודש שיעברו – בהקביעות

.‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאודות לעיל המוזכר
נוגע צדקנו, משיח בביאת דר"ה הקביעות שינוי

כידוע � ספה"ע ימי אלה, לימי� החקירה26במיוחד
להיות יכול א� ספה"ע, באמצע משיח יבוא בא�
א� התורה, מ� בברכה ספה"ע מצות קיו� המש�
אלא היתה לא המשיח) ביאת (לפני הספירה שהתחלת
מדרבנ� המצוה קיו� שע"י לומר, ומסתבר מדרבנ�.
להמשי� יכולי� ובמילא, שלפנ"ז, הימי� ספירת ישנה

שישנה כיו� התורה, מ� בברכה (א�ze`ivndולספור
תמימות שבתות "שבע הימי�, דכל דמצוה) שאינה

תמי�.27תהיינה" שבוע וה"ז ,
:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ השאלה‰¯· מתעוררת כ� כמו

משיח יבוא א� – יומיי�) (בעוד שני לפסח בנוגע
בזה שיש לשני, ראשו� פסח בי� ביהמ"ק ויבנה

בירושלמי בית28פלוגתא לבנות לישראל "נית�
פסח עושי� ציבור ואי� שני פסח עושה יחיד הבחירה,
ג� [וקשור שני" פסח עושה ציבור אומר יודא ר' שני,

בבבלי הפלוגתא עצמו29ע� בפני "רגל שני פסח א�
בזה והארי� הוא"], דראשו� "תשלומי� או הוא",

הוא30החיד"א דאב"א אילי� ש"כל שמקדי� לאחרי ,

כו'". היא תורה מ"מ ויאמר אליהו ולכשיבוא

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאליהו של הפס"ד ג�
התורה, מ� ראיות על מיוסד להיות יצטר� ומשיח
"לא תורה כי נבואה, ע"פ לפסוק אפשר אי שהרי,

היא" ושקו"ט31בשמי� פלפול בזה שיש ומכיו� .32–

כדי שני, פסח לפני זמ� מש� לבוא משיח צרי�
למסקנת ולבוא והשקו"ט הפלפול לסיי� שיספיקו

שני. פסח הקרבת זמ� קוד� העני�

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ בהגדה‰¯· שמ"ש מפרשי� יש
יגיענו . . "כ� גאלנו אשר milbxleבברכת micrenl

mixg`על קאי – "ipy gqt�שמתפללי היינו, ,

פסח להקריב ונזכה צדקנו משיח שיבוא ומבקשי�
בתוספתא וכ"ה (בירושלמי, כהדעה שג�33שני, (

על שקאי – נוס� פירוש (ויש שני" פסח עושה "ציבור
מגילת ש"בטלה שא� תענית, שבמגילת המועדי�

העתידה,34תענית" בגאולה אלו מועדי� ג� יחזרו ,
מימי שיתהפכו החדשי� ל"מועדי�" בנוגע ועד"ז

כו'). הצומות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הברכה מהמש� אבל,
מ� ש� חגיגהmigafd"ונאכל קרב� ג� הפסחי�", ומ�

אודות אלא שני, פסח אודות מדובר שלא מוכח –

שנזכה היא והבקשה שהתפלה היינו, ראשו�, פסח
הבאה. דשנה ניס� בי"ד פסח קרב� להקריב

ביאת על והבקשה התפלה לעצ� בנוגע אופ�, ובכל
– שני) פסח (והקרבת שני פסח לפני צדקנו משיח
ורוצי� מסכימי� כול� לויכוח, מקו� אי� בודאי
להקרבת בנוגע נפלפל ואז, ומיד, תיכ� יבוא שמשיח

זו. בשנה שני פסח

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ צדקה‰¯· חוס� הרה"צ דודי
מה לקיי� כו' הלל עשה "כ� ב"כור�" מ"ש פירש

שנאמר35שנאמר פסוק – יאכלוהו" ומרורי� מצות על
ipy gqtaזכינו שלא שכיו� מהשי"ת שמבקשי� לרמז, ,

ולאכול להקריב אותנו יזכה זה, בלילה הפסח לאכול
ipy gqtמצות על שנאמר "כמו מסיימי� ולכ� ,

יאכלוהו". ומרורי�

.Â:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשני פסח חל זו בשנה
שאי� לישראל לה� מובטח ש"כבר וכיו� שבת, בערב

שבתות" בערבי בא (לכל36אליהו לבוא יצטר� ,

לפנ"ז, עוד שיבוא טוב ומה חמישי, ביו� המאוחר)
כלומר, הרביעי, xweaaביו� xgn!

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ מאר�37כתיב‰¯· צאת� "כימי
הגאולה היתה ביצי"מ והרי, נפלאות", אראנו מצרי�

בלבד! ספורות דקות חימו�, משיעור פחות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבגאולה כ�, ביצי"מ וא�
בזהר כדאיתא – וכמה כמה אחת על 38העתידה

של באופ� תהי' העתידה אפילו"ze`ltp"שהגאולה
חמישי� מכות, (עשר והמופתי� האותות הנסי�, לגבי

ב.25) יט, ר"ה ראה
וש"נ.26) ואיל�. 54 ע' ח"ח לקו"ש ראה
טו.27) כג, אמור
ה"א.28) פ"ט פסחי�
א.29) צג, פסחי�
ס"ו.30) אומ� יוס� שו"ת
ב.31) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבי�

וש"נ.32) ואיל�. 218 ע' חי"ב לקו"ש ג� ראה
ה"ב.33) פ"ח פסחי�
ב.34) יח, ר"ה
יא.35) ט, בהעלות�
ב.36) מג, עירובי�
טו.37) ז, מיכה
וש"נ.38) תפז). (ע' עה"פ נ"� אוה"ת ראה
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מכות וחמשי� מאתיי� מכות, מאתיי� שהיו39מכות, (

ביצי"מ.

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰" נפלאות",`ep`xממ"ש
רואי� שלא אלא עכשיו, ג� ישנ� ש"נפלאות" משמע,
הנפלאות שיראו נפלאות", "אראנו נאמר ולכ� אות�,

בפועל.

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהדבר מפורש לכאורה
ולא40בגמרא בניסו", מכיר אינו הנס בעל "אפילו –

שעז"נ גדול, נס שזהו אלא, ze`ltp"לעושה41עוד,

zelecb"נס שהוא יודע לבדו ש"הוא אבל42לבדו", ,

הנס, בעל ומכיר שרואה לנס דומה זה אי� אעפ"כ,
צרי� הנסjxalשאז, "43על לבוא שלעתיד וכיו� ,ep`x`

ואולי אלו, נפלאות על לבר� יצטרכו נפלאות",
שהחיינו. ג� לבר� יצטרכו

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ג�‰¯· שהחיינו לבר� יצטרכו
יצטר� הפסח שיקריב הכה� וכ� שני, פסח אכילת על
אבל, היא, השאלה ההקרבה. על ג� שהחיינו לבר�
ואי� לקרב�, הראויי� הכבשי� ישיגו ומניי� איפוא

ממו�? לבדק� יספיקו

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבמדרש שאליהו44איתא
ישנ� בודאי שכ�, וכיו� יו�, בכל תמידי� מקריב הנביא
ובעני� המוכ�. מ� קרבנות לעוד הראויי� כבשי� ג�
לא שהרי, הנביא, אליהו על ג� לסמו� יכולי� זה

על כא� izkldמדובר oic wqtע"פ לפסוק אפשר (שאי
על א�, כי כנ"ל), ze`ivndנבואה, xexiaבו (שאי�

מו�, בו שאי� בנבואה שרואה אומר וכשנביא מו�),
ועצ"ע. ממו�. בדוק חשיב

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ איתא‰¯· אדומה לפרה בנוגע
עוזיאל ב� יונת� בי"ח45בתרגו� לבודקה שצרי�

מטריפות לבודקה אפשר אי� ולכאורה, טריפות.
שלימה" כשהיא זה46כש"שריפתה על ומתרצי� ,47–

יכולי� היו שדרכו הענ�, דר� אותה מעבירי� שהיו
בתוספות כדאיתא בפני�, נעשה מה ואולי48לראות .

באופ� כלומר, בכיו"ב, פסח הקרב� בדיקת ג� תהי'
נסי.

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאבל במדבר, הי' – הענ�
מציאות היתה א� צ"ע – ישראל לאר� הכניסה לאחרי

אדומה. לפרה בנוגע אפילו כזו

ומוספי� כסדר� תמידי� הקרבנות, לשאר ובנוגע
(ע"י נס של בדיקה על סמכו לא כנראה – כהלכת�
טבעי, באור הטבע, בדר� בדקו אלא וכיו"ב), ענ�

במשנה וכמפורש התמיד49ובלשו� לשחיטת בנוגע
הביקור מלבד לשחיטה, (סמו� אותו מבקרי� ש"היו

ימי�) ד' ביקור zewea`dמבערב, xe`l."

הרמב"� כתב – אדומה לפרה בנוגע "תשע50וג�
שחרב עד זו במצוה משנצטוו נעשו אדומות פרות

יעשה העשירית . . בשני' giyndהבית jlnd,�ולכ ,"
לשאר בנוגע משא"כ בזה, משקו"ט אנו פטורי�
והצביע חיי� שליט"א אדמו"ר (כ"ק שה� הקרבנות

אחריות על שליט"א) הכה� שפירא הרב .odkdלעבר

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ ימצאו‰¯· – יבוא כשמשיח
ישתנה – יבוא כשמשיח שיבוא! רק דבר, לכל עצה
העיניי� וראיית יותר, גדול אור יהי' העול�, טבע ג�
מהר. יותר לבדוק ג� יוכלו ובמילא, יותר, טובה תהי'

*

.Ê:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î– אייר לחודש בנוגע
"אני ר"ת אחד) (ביו"ד ש"איר" הרמז ה'51ידוע

ורפואתו52רופא�" היא, רופא�") ה' ("אני הקב"ה של
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הנ"ל. לר"ת בהתא� יודי"�, בשני אייר לכתוב שצרי�

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ לכתוב‰¯· שלא נוהגי� היו פע�
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שטז43) (ע' הודאה ברכות ער� תלמודית אנציק' ב. נד, ברכות ראה
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סכ"ג.44) ח"ג אכ"ח מאמר בעש"מ הובא
ג.45) יט, חוקת
א.46) יא, חולי�
סי"ב.47) שלו� משמיע שו"ת סל"ט. יו"ד יצחק בית שו"ת

ב.48) כב, שבת – לאורה וכי ד"ה
ה"ט.49) פ"א ומוספי� תמידי� הל' רמב"� רע"ב). (ל, פ"ג תמיד
ספ"ג.50) אדומה פרה הל'
כו.51) טו, בשלח
כו'52) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי' ראה

סה"ק). (בש� ס"ג אייר מאמר ממונקאטש)
קכא.53) אופ� עמוקות מגלה פד. אות א' מערכת אור מאורי
ס"כ.54) סקכ"ו לאה"ע ב"ש
ס"ז.55) ש� רמ"א ראה
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אפשר אי בא"י, הגדולות בעיירות היו�, אבל הזמ�,
לדחות.

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבכל תחילה מנסי� בודאי
ועאכו"כ לאשתו. איש בי� שלו� לעשות האופני�
להוסי� יכולי� – הספירה בימי שכולו אייר, בחודש
להשתדל יש במיוחד אלה שבימי� לה� ולהסביר
לרע� ש"ואהבת עקיבא רבי הוראת בקיו� ביותר

בתורה" גדול כלל זה אמורי�56כמו�, הדברי� וא� ,
שורה שהשכינה לאשתו, איש בי� – אד� לכל בנוגע

וכמה!57ביניה� כמה אחת על ,

]:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ לגרש.‰¯· מצוה לפעמי�,

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלא להעיר: כדאי אולי
ועאכו"כ לאר�, בחו� אפילו – בישראל כזאת תהי'

ישראל]. באר�

שבו אייר בחודש הרמזי� – לעניננו ונחזור
יו� ה"ז – גופא אייר ובחודש עתה, iyilydעומדי�

השני מלאכת לגמר "אחת טוב, כי בו שהוכפל בשבוע,
היו�" מלאכת לגמר שזהו58ואחת החסרו�, שמתק� ,

עני� ובדוגמת ע"ד שני, דיו� השלמתו ובמילא תיקונו
הרפואה.

שלישי יו� – גופא השלישי xdaוביו� 'tc,

ואכלת� פרי' האר� "ונתנה – היו� פרשת והתחלת
עלי'" לבטח וישבת� ברכות,59לשובע ריבוי –

האמיתית בגאולה לאר� הכניסה ע� הקשורות
והשלימה.

לא – פרי'" האר� "ונתנה הכתוב לשו� ובדיוק
יש אולי – דוקא שלה פרי פרי', אלא פירות, סת�
שנית� כפי שלה, הפירות שתת� היא שהכוונה לומר,
כפי שנתקלקלה, לפני הבריאה בהתחלת הכל לה

חז"ל (ולא60שדרשו יבולה" האר� "ונתנה הפסוק על
אלא עכשיו עושה שהיא כדר� "לא סת�), "יבול"
ב� פירות ועושה נזרעת . . אדה"ר בימי שעושה כדר�

וכמ"ש תהי'61יומה", שהצמיחה בקוצר", חורש "ונגש
החורש. את יפגוש שהקוצר כ� כל גדולה במהירות
– הבריאה בתחלת שהיו העניני� לשאר בנוגע ועד"ז

ית� השדה "וע� הפסוק בהמש� חז"ל דרשת כהמש�
מה . . פרי ע� . . נאכל להיות עתיד "שהע� פריו",
כטע� הע� טע� ("שיהא נאכל" הע� א� נאכל פרי

עושי�62הפרי" להיות עתידי� סרק אילני "א� ,(

פירות".

מארז"ל כאילו63וע"פ עולה בתורת העוסק "כל
(ע� בתושב"כ בהעסק ג� ה"ז – עולה" הקריב
הגאולה ע� הקשורות בברכות תושבע"פ) פירושה,

" רק לא – והעיקר אלאeli`kהעתידה. כו'", הקריב
אלו ברכות ynnשיקויימו lreta.

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ דברכה‰¯· הנוסחאות בא'
כו' לתוכה והעלנו כו' ירושלי� "ובנה אומרי� אחרונה

ישראל,ונ אר� מפירות רק לא כלומר, מפרי'", אכל
של לפירות ועד ירושלי�, של מהפירות ג� אלא

ביומא כדאיתא .64ביהמ"ק,

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ פירות‰¯· ג� יהיו לבוא לעתיד
קטני�, נעשו אח"כ [ורק פע� שהיו כמו גדולי�,

כדאיתא65ועז"נ בה", יושבי מרעת למליחה פרי "אר�
שכל66בגמרא הבריאה, בהתחלת שהיו כפי ועד ,[

מקרי� פר "שור השור, כמו גדולי�, היו הברואי�
וכמחז"ל67מפריס" נבראו".68, "בקומת�

.Á:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ נאמר‰¯· היו� פרשת בהמש�
את וצויתי גו' השביעית בשנה נאכל מה תאמרו "וכי

השני�" לשלש התבואה את ועשת גו' ומפרש69ברכתי ,
תת� הששית שבשנה הכוונה שאי� הקדוש האוה"ח
שבכמות א�, כי שני�, לשלש שיספיק רב יבול האר�
קמח ככד התבואה ברכת תהי' הרגילה היבול

עובדי'. אשת וכשמ� הצרפתית
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבתבואה היא זו ברכה

על (נוס� הששית משנה הישני�, ובפירות הישנה
השביעית בשנה ג� מאליה� שיצמחו חדשי� פירות

ברכה70(והשמינית) בה� שהיתה שכיו� ולהעיר, .(

בה� ניתוס� בודאי ycgמיוחדת, mrh,ובמילא ,

ממש) חדש פרי זה שאי� (א� שהחיינו לבר� הוצרכו
.mrhdycgd71על

יח).56) יט, (קדושי� עה"פ ופרש"י תו"כ
א.57) יז, סוטה
ו).58) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
יט.59) כה,
ד.60) כו, בחוקותי עה"פ תו"כ
יג.61) ט, עמוס
יא.62) א, בראשית פרש"י
ואיל�.63) ס"ב זו שנה פסח ערב לקו"ש (וראה בסופה מנחות
וש"נ).

ב.64) לט, ב. כא,
לד.65) קז, תהלי�
רע"א.66) קיב, כתובות
לב.67) סט, תהלי�
וש"נ.68) א. ס, חולי�
כ�כא.69) כה,
עה"פ.70) פרש"י
סקל"ה).71) מהרי"ל (מתשובת סק"י סרכ"ה או"ח מג"א



יט h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei
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ועאכו"כ לאשתו. איש בי� שלו� לעשות האופני�
להוסי� יכולי� – הספירה בימי שכולו אייר, בחודש
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בתורה" גדול כלל זה אמורי�56כמו�, הדברי� וא� ,
שורה שהשכינה לאשתו, איש בי� – אד� לכל בנוגע
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]:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ לגרש.‰¯· מצוה לפעמי�,
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יש אולי – דוקא שלה פרי פרי', אלא פירות, סת�
שנית� כפי שלה, הפירות שתת� היא שהכוונה לומר,
כפי שנתקלקלה, לפני הבריאה בהתחלת הכל לה
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:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ שהחיינו‰¯· בר� שא� דעות יש
תאני� על שהחיינו ומבר� חוזר לבנות, תאני� על
אלא אינו והחילוק שוה, כשטעמ� אפילו שחורות,

כשחלוקי�72בצבע� אבל .onrha�מברכי בודאי –

החדש. הטע� על שהחיינו

*

שהרמ"א ירק, על שהחיינו ברכת אודות 73דובר

מנהג ואעפ"כ, ירק, על שהחיינו מברכי� שאי� כותב
– (לדוגמא ירק על ג� שהחיינו לבר� הספרדי�

ירוקה) שאצלנו74שעועית שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר .
ניכר החדש "א� – ירק על ג� שהחיינו לבר� נוהגי�
העי� במראית חדשי� . . במראיתו וג� בטעמו היטב

לשבח" שהוא אכילה75ובטעמ� של שבעני� והוסי�, .
כבשרו, ובשר ד� שנעשה מדבר היא ההנאה ירק) (ג�

חדש. בבגד משא"כ

ויש הספירה, בימי שהחיינו ברכת אודות דובר וכ�
אבל חדש, פרי על שהחיינו לבר� שנוהגי� מקומות

המקו� במנהג ותלוי חדש, בגד על כ"ק76לא ואמר .
אי� הספירה שבימי נוהגי� אצלנו שליט"א: אדמו"ר
השבת, ביו� מלבד חדש, פרי על שהחיינו מברכי�
בימי ג� לבר� הנוהגי� אלה אמנ�, בעומר. ובל"ג
בכ�, שנהגו כיו� מה� למנוע אי� בודאי – הספירה
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*
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וש"נ.76) פט"ז. כה�) שי' צבי (להרב לשבועות" פסח "בי� ראה
ה"ג.77) פ"ט המקדש כלי הל' רמב"�
וש"נ.78) .149 ע' ל"ב חלק לקו"ש ראה
א.79) נ, נדרי�

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

הזהירות להיות צריכה תורה, של ובמלחמתה התורה,
כדרשת דוקא, וחיבה אהבה ומתו� חבירו, של בכבודו

הפסוק80חז"ל האב81על "אפילו בסופה", והב "את
זה את זה אויבי� (ש)נעשי� . . ותלמידו הרב ובנו

זה דברי מקבל זה ואי� לזה זה שמקשי� ואינ�82(מתו� (
שנעשי� עד מש� את`miadeזזי� שנאמר זה, את זה

בסופה". והב

הוא, זה, במארז"ל הלשו� שפשטות ולהעיר,
בסו� ורק זה", את זה "אויבי� ה� שבתחלה
בפסוק אבל, זה", את זה אוהבי� "נעשי� ("בסופה")
היינו, אחד, ובהמש� בפסוק בסופה" והב "את נאמר

dznglnשג� zlgzaאת זה "אוהבי� ה"ה תורה של
זה".

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ הפסוק‰¯· ג� דרש עקיבא 83רבי

"z`"�חכמי תלמידי לרבות – תירא אלקי� והי'84ה' .
דורשזה (ש)הי' העמסוני "שמעו� כי – חידוש דבר

תירא אלקי� ה' לאת שהגיע כיו� שבתורה, אתי� כל
ד' שבכל אתי� כל שדרש לאחרי דברי�, (בספר

כו'".yxitספרי�) ודרש עקיבא רבי שבא עד . .

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î'ה ("את הנ"ל בפסוק
עני� מודגש תירא") אדמו"רd`xidאלקי� (כ"ק אבל ,

– חסידי� ואצל רבני�, אצל ואמר:) חיי� שליט"א
עני� על היא ההדגשה פולחנאdad`dעיקר "לית ,

דרחימותא" "ואהבת85כפולחנא ,z`"�אלקי .86ה'

ההדגשה שעיקר – לישראל בנוגע ג� מוב� ומזה
"לרבות תירא", גו' "את היראה, על כ"כ (לא היא

ה'" לימודי בני� "כל חכמי�", על87תלמידי אלא) ,

zad`.ישראל

– חכמי� תלמידי לישראל, בנוגע ועוד: זאת
ד" ע"יxiz`החיוב נתחדש (א) "`aiwr iax ly ezyxc,

בפירושה ש"תורה [ואע"פ ודרש" עקיבא רבי "בא
בתושבע"פ פירושה ע� ביחד תושב"כ היינו,88ניתנה", ,

הפירוש ע� ביחד נית� תירא" אלקי� ה' "את שהפסוק
החידושי� ככל ה"ז � חכמי�" תלמידי "לרבות

של באופ� היתה מסיני למשה שאמירת� ותיק דתלמיד
בש� שנקראי� עד העניני�, פרטי נתגלו ואח"כ כלל,

בספר89"חידוש" שנאמר מפסוק ונלמד (ב) ,[mixac;

החיוב (א)dad`cואילו הוא כמו�") לרע� ("ואהבת
מפורש גדולk"ayezaפסוק כלל ש"זה מוסי� (ור"ע

קדושי� ובפ' (ב) דברי�.iptlyבתורה"), ספר

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ "עד‰¯· הלשו� רביay`בדיוק
פירוש פע� שמעתי בא? מהיכ� כו'", ודרש עקיבא
(כדאיתא עשיר שנעשה לאחרי (בא) שחזר שהכוונה

כי,79בנדרי� עקיבא"), רבי איעתר מילי שית "מ�
פשוטה, במלאכה ועוסק עני הי' העמסוני" "שמעו�
כבוד במעלת לדרוש יכול הי' לא ולכ� משאות, מעמיס
דורש, הוא עצמו כבוד יאמרו שלא חכמי�, תלמידי

שנעשה לאחרי – עקיבא" רבי שבא והי'xiyr"עד ,
"עד נוס�, ופירוש כו'". "ודרש – בלאה"כ כבוד לו

שבא – עקיבא" רבי המאורעminydnשבא לאחרי ,

לפרדס" שנכנסו עקיבא90ד"ארבעה רבי וביניה� ,

הסוגיא ובהמש� בשלו�), ש"אפקוהו91(שיצא
קמת לא חזיתי' כי מ"ט א"ל . . ומחיוהו למטטרו�
חכמי� דתלמידי החשיבות גודל ובראותו מקמי'",
ודרש בא מפניה�, לעמוד צריכי� בשמי� שאפילו

חכמי�. תלמידי של בכבוד�

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�שלמדי – זה עני�
כמ"ש המצוות, בכל ג� הוא – בשמי� 92מההנהגה

"מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
לעשות" לישראל אומר הוא עושה היינו,93שהוא ,

ג� הציווי בא ואח"כ למעלה, העני� ישנו שתחילה
ואשל�" הקדימני "מי – הידוע ובלשו� "ואני94למטה. ,

דרבי�95המתחיל" תורה בתלמוד מצינו ועד"ז ,

בעדת נצב "אלקי� – מעיקרא96א�ל"(בעשרה) ("נצב
ואתיא" שכינה "קדמא .97משמע"),

עני� ה� צ"ל בפועל להנהגה בנוגע – אופ� ובכל
האהבה. עני� ועאכו"כ וה� (יראה), הכבוד

להוסי� צרי� שבה� הספירה בימי בפרט וכאמור,
לזה, זה כבוד לנהוג ישראל, באהבת ולהרבות

ב.80) ל, קידושי�
יד.81) כא, חוקת
ש�.82) קידושי� פרש"י
כ.83) יו"ד, עקב
וש"נ.84) ב. כב, פסחי�
א.85) רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה
ד.86) ו, ואתחנ�
יג.87) נד, ישעי'
בתחלתה.88) הי"ד לספר הרמב"� הקדמת
וש"נ.89) ואיל�. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה

סע"ב.90) יד, חגיגה
א.91) טו, ש�
יט.92) קמז, תהלי�
ט.93) פ"ל, שמו"ר
במדב"ר94) ב. פכ"ז, ויק"ר ז. אמור תנחומא וראה ג. מא, איוב
ב. פי"ד,
ועוד.95) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
א.96) פב, תהלי�
(ובפרש"י).97) א ו, ברכות
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ט.93) פ"ל, שמו"ר
במדב"ר94) ב. פכ"ז, ויק"ר ז. אמור תנחומא וראה ג. מא, איוב
ב. פי"ד,
ועוד.95) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
א.96) פב, תהלי�
(ובפרש"י).97) א ו, ברכות
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איזה בעבר הי' וא� כו', הפכו שלילת – [ופשיטא
ולא שעברו, בשני� תוק� כבר בודאי בלתי�רצוי, עני�
נעשה הבלתי�רצוי, המצב תיקו� שלאחרי אלא, עוד,
ע"ד ישראל, דאהבת בהנהגה יותר גדול תוק�
בב"ד, ונתקיי� ערעור עליו שיצא שטר ובדוגמת
ערעור עליו יצא שלא שטר לגבי תוק� בו שניתוס�
אבל, דשטר, תוק� לו יש תורה ע"פ ובמילא לעול�,
שנתקיי� לאחרי משא"כ עליו, לערער אפשרות יש

ערעור של אפשרות בטלה ],98בב"ד

הגלות סיבת מבטלי� הגאולה99ועי"ז את ומזרזי� ,
כולל המתי�, תחיית ע� ביחד והשלימה, האמיתית
הא� אות� ונשאל עקיבא, רבי תלמידי כל כפשוט
שלהיות� היא, לזה, זה כבוד נהגו שלא לזה הסיבה
מקיי� שאינו למי לוותר יכולי� היו לא ר"ע תלמידי
כמו� לרע� ש"ואהבת רב� עקיבא רבי והוראת ציווי

השלימות. בתכלית בתורה" גדול כלל זה

*

.Èשלא כדי לסיי�, שצרי� העיר הנוכחי� (א'
אדמו"ר כ"ק ואמר מדאי. יותר ולהכביד להטריח

שליט"א:)
אלא ח"ו, וא"ו) (בלא כבד לשו� הכבדה, זו אי�

וא"ו. בתוספת "כבוד",

את לשאול – ובפרט לחקו"ד, זקוק לא זה עני� ג�
שזהו ובודאי בדבר, ספק אי� כי, הנביא, אליהו
וא"ו רק לא – גופא ובזה וא"ו, בתוספת "כבוד"
בריתי) את לו נות� ד"(הנני הוא"ו כמו קטיעא,

אליהוe"�100של זה בפינחס וא"ו101שנאמר שהיא ,

אריכתא102קטיעא וא"ו ועד בשלימותה, וא"ו אלא ,103,

ד"יעקוב", הוא"ו ע"ד וי"ל

– קטיעא דוא"ו השייכות ע"ד העיר הנוכחי� [א'
נלקח שבו אייר, יו"ד לאתמול, – בוא"ו חסרו�

ולפעמי�104הארו� מלא לפעמי� נכתב ש"ארו�" ומצינו ,
וכשאי� מלא, נכתב הלוחות בו יש שכאשר וי"א חסר,

חסר נכתב הלוחות שליט"א:105בו אדמו"ר כ"ק ואמר .
"ארו�" נכתב (שבגלל� שבארו� הלוחות על נוס�
בתו� או הארו�, מצד הספר�תורה, ג� ישנו מלא)

וכל106הארו� מלבד107, שלמי�, ה� שבס"ת הואוי"�
וא"ו שהוא פינחס, שבפרשת ד"שלו�" הוא"ו

קטיעא],

ע� שקשור ד"יעקוב", ואוי"� חמש – מזה ויתירה
חז"ל כדרשת העתידה, מקומות108הגאולה "בחמשה

יעקב מקומות, בחמשה חסר ואלי' מלא, (יעקוב) נכתב
גאולת ויבשר שיבוא ערבו� אליהו של משמו אות נטל

בניו".

(חמשה חמשה מספר שג� ולהעיר, להוסי� ויש
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה ע� לקשר יש ואוי"�)

כי: – צדקנו משיח

גאולה של לשונות ד' כנגד ה� דפסח כוסות ,109ד'

היא לאח"ז) שהיו הגאולות (וכ� דפסח הגאולה אבל,
באמצעות שהיתה כיו� גלות, אחרי' שיש xyaגאולה

mce�שאי גאולה והשלימה, האמיתית הגאולה ואילו ,
גלות ע"י110אחרי' תהי' ,ecal d"awd,חמישית דרגא –

לפרעה" כל111"החמישית מיני' ואתגליי� ד"אתפריעו ,
.112נהורי�"

ש"נגלה עי"ז היתה דמצרי� הגאולה שג� [וא�
המלכי� מלכי מל� envraeעליה� eceaka d"awd"�וגאל

הוצרכו ואח"כ בלבד, שעה לפי הי' זה גילוי הרי, –

העבודה mceלהתחיל xya mc`cהעומר ספירת ,113ע"ד

בזהר בארוכה צ"ל114כמבואר היתה יצי"מ שלאחרי
ראויי� שיהיו כו' להטהר כדי דספה"ע העבודה

לאר� בכניסה וקשורה תלוי' וספה"ע התורה, ,115לקבלת

שהגאולה ונמצא, ממצרי�, הגאולה ושלימות תכלית
בנ"א]. עבודת ע� קשורה היתה ממצרי�

(סקכ"ב).98) ש� וסמ"ע ס"ז ש� מו. ר"ס חו"מ טושו"ע ראה
ב.99) ט, יומא ראה
יב.100) כה, פינחס
סע"א.101) קצ, זח"ב יח. ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ"א רלב"ג

ועוד.
ב.102) סו, קידושי�
מב).103) יא, (שמיני ד"גחו�" וא"ו היא המסורה ע"פ
ס"ב.104) סתק"פ או"ח טושו"ע האחרו�. פרק תענית מגילת
יו�105) דבר בס' הובא – מקאמארנא) כו' (להרה"צ הברכה היכל

אייר). (יו"ד ביומו
כו.106) לא, ויל� פרש"י ואיל�. א יד, ב"ב
ועוד).107) גדולות. דמקראות תנ"� (בסו� מסורה ראה
מב.108) כו, בחוקותי פרש"י

וש"נ.109) ואיל�. 14 לקו"שחי"אע' וראה ה"א. פסחי�פ"י ירושלמי
ועוד.110) א. טו, בשלח מכילתא
ובכ"מ.111) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
א.112) רי, זח"א
(ראה113) הידוע ע"פ – ואוי"� לחמשה דספה"ע מהשייכות להעיר

שה� המסעות, מ"ב ע� קשור שספה"ע ואיל�) א פט, מסעי לקו"ת
dyy)e"`eשכל כפי מדות שבע או משבע, כלולה א' שכל כפי מדות (

כלולה הודdyyn)e"`eא' בעומר, בל"ג נכלל דספה"ע העני� ועיקר ;(
– ואיל�) א דש, בעומר הל"ג שער דא"ח ע� סידור (ראה שבהוד

iyingay iying)dyng.(�"ואוי
ואיל�.114) סע"א צז, ח"ג
ו.115) פכ"ח, ויק"ר ראה
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ב" ואוי"� מדגישי�aewriוהחמשה – דוקא "

כפי מישראל, לכאו"א העתידה הגאולה של שייכותה
באגה"ק הזק� רבינו יעקב116שמבאר של שנשמתו

עול�", ועד מעול� שבישראל הנשמות מכל "כלולה
מנשמתו ניצו� היא מישראל כאו"א של שנשמתו היינו,
ד"יעקוב" ואוי"� החמשה שג� י"ל ולכ�, יעקב, של

מישראל. לכאו"א שייכי� הגאולה) על (שרומזי�

– צדקנו למשיח בנוגע ג� הוא שכ� ולהעיר,
בספרי� ניצו�117כדאיתא יש מישראל שבכאו"א

לזה הראי' וידועה צדקנו, משיח של �118מנשמתו

בירושלמי "דר�119שמצינו awrinשהפסוק akek"120

זה, ע� וביחד פשוט), יהודי (אפילו יהודי על רומז
ברמב"� לביאת121מפורש מהתורה הראי' (בפירוט

המשיחי�" בשני נבא . . בלע� ש"בפרשת המשיח)
"אראנו הפסוקי� ומפרט והול� המשיח), ומל� (דוד,

גו' עתה akekולא jxcawrinזה שפסוק היינו, וגו'",
המשיח מל� על .122קאי

.‡È:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהנ"ל הרמב"� בדברי
פלא: דבר יש –

עליו" העידה ש"התורה בראיות מארי� הרמב"�
שנאמר פסוקי�: כו"כ ומביא המשיח), מל� ושב123(על

יהי' א� וגו' וקבצ� ושב ורחמ� שבות� את אלקי� ה'
"א� ומוסי�, ה'", והביא� וגו' השמי� בקצה נדח�
פרטי בארוכה ומבאר כו'", נאמר בלע� בפרשת
משאר הראיות ג� (כולל בלע� שבפרשת הלשונות

ומסיי� צרי�124פסוקי�), הדבר אי� הנביאי� ש"בדברי ,

זה". בדבר מלאי� הספרי� שכל ראי'

פסקי הוא הרמב"� של שענינו כיו� ולכאורה,
קצרה" ודר� ברורה "בלשו� הלכות", "הלכות 125הלכות,

אלא) אחד, מפסוק רק (לא בראיות מארי� למה –

dnkn"ב ניתוס�) (ומה נפק"מ למאי "dkldפסוקי�,

זה?! בעני� שמדבר פסוק ועוד פסוק עוד כשישנו

]:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ שהרמב"�‰¯· לומר אפשר
בחיזוק להוסי� כדי פסוקי� מכמה ראיות מביא
מאמי� שאינו מי שהרי, המשיח, בביאת האמונה

כופר. הוא המשיח בביאת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהאמונה בשביל לכאורה
ועאכו"כ בתורה, אחת אות מספיקה – המשיח בביאת
פסוקי�]. בכו"כ והכרח צור� ואי� בתורה, של� פסוק

הרמב"� שמביא הפסוקי� שריבוי לומר, יש ואולי
ימות אודות שכותב העניני� פרטי לריבוי בהתא� ה�
הזמ� "ובאותו כולו) (והספר העני� לסיו� עד המשיח,
ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב לא ש� יהי' לא

"שנאמר ומסיי�, ה'126וכו'", את דעה האר� מלאה כי
יש ופרט, פרט לכל שבנוגע – מכסי�" לי� כמי�

הפ מאחד ראי' לפנ"ז(כנראה) שמביא .127סוקי�

על שעמדו הרמב"� במפרשי מצאתי לא עתה לעת
מהתורה חלק הוא הרמב"� שספר כיו� אבל, זה, דיוק

בה" דכולא בה והפ� בה "הפ� בה בכל128שנאמר הרי, ,
דיוק עוד פרט, עוד בהלימוד להוסי� יש ופע� פע�
דמשיחא, דעקבתא בעקבתא כשנמצאי� ובפרט וכו',

אימתי! עכשיו לא וא�

.·È:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îישנה ש� ברמב"�
שאינו מי או בו מאמי� שאינו מי "כל – נוספת הדגשה

רק לא הוא שהחיוב היינו, כו'", לביאתו oin`dlמחכה

ג� אלא המשיח, ez`ialבביאת zekglבהי"ג וכמ"ש ,
. . המשיח בביאת מאמי� "אני lkaעיקרי� el dkg`

`eaiy mei."

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ המשיח‰¯· בביאת האמונה
אינו א� כלומר, תליא, בהא הא – לביאתו והצפי'
כדבעי, בו מאמי� שאינו הוכחה ה"ז לביאתו, מחכה
שלא יתכ� אי� כדבעי, שלו האמונה היתה אילו כי,
שישנה מאמי� אתה א� לביאתו?!... ויצפה יחכה
מחכה משתוקק שאינ� יתכ� אי� – כזו גדולה טובה
ומחכה משתוקק אינו וא� זו?!... לטובה ומצפה

שלו! באמונה חסר המשיח, לביאת

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ וההשתוקקות‰¯· האמונה
ומיד. תיכ� מהר, שיבוא ג� כוללת המשיח לביאת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�"הרמב מביא זה פרט ג�
לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה – הי"ד בספר

גלות� בסו� נגאלי�"cineתשובה דייקא.129ה� "מיד" ,

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ הקודמת‰¯· על130בפע� דיברנו

סע"ב).116) (קיא, ס"ז
פינחס.117) ס"פ עיני� מאור
ועוד.118) בהערה. 692 וע' .599 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ה"ו.119) פ"ד מע"ש
יז.120) כד, בלק
רפי"א.121) מלכי� הל'
ועוד.122) ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי
ואיל�.123) ג ל, נצבי�

ה"ב.124) ש�
לספרו.125) בהקדמתו כלשונו
ט.126) יא, ישעי'
וש"נ.127) ואיל�. 271 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה
מכ"א.128) פ"ה אבות
ה"ה.129) פ"ז תשובה הל'
נדפסה130) ר"ד – ה'תשמ"ו שני אדר כ"ז תזריע, פ' ב' ליו� אור

ואיל�). 830 (ע' בסופו ה'תשמ"ו התוועדויות בס'
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כפי מישראל, לכאו"א העתידה הגאולה של שייכותה
באגה"ק הזק� רבינו יעקב116שמבאר של שנשמתו

עול�", ועד מעול� שבישראל הנשמות מכל "כלולה
מנשמתו ניצו� היא מישראל כאו"א של שנשמתו היינו,
ד"יעקוב" ואוי"� החמשה שג� י"ל ולכ�, יעקב, של

מישראל. לכאו"א שייכי� הגאולה) על (שרומזי�

– צדקנו למשיח בנוגע ג� הוא שכ� ולהעיר,
בספרי� ניצו�117כדאיתא יש מישראל שבכאו"א

לזה הראי' וידועה צדקנו, משיח של �118מנשמתו

בירושלמי "דר�119שמצינו awrinשהפסוק akek"120

זה, ע� וביחד פשוט), יהודי (אפילו יהודי על רומז
ברמב"� לביאת121מפורש מהתורה הראי' (בפירוט

המשיחי�" בשני נבא . . בלע� ש"בפרשת המשיח)
"אראנו הפסוקי� ומפרט והול� המשיח), ומל� (דוד,

גו' עתה akekולא jxcawrinזה שפסוק היינו, וגו'",
המשיח מל� על .122קאי

.‡È:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהנ"ל הרמב"� בדברי
פלא: דבר יש –

עליו" העידה ש"התורה בראיות מארי� הרמב"�
שנאמר פסוקי�: כו"כ ומביא המשיח), מל� ושב123(על

יהי' א� וגו' וקבצ� ושב ורחמ� שבות� את אלקי� ה'
"א� ומוסי�, ה'", והביא� וגו' השמי� בקצה נדח�
פרטי בארוכה ומבאר כו'", נאמר בלע� בפרשת
משאר הראיות ג� (כולל בלע� שבפרשת הלשונות

ומסיי� צרי�124פסוקי�), הדבר אי� הנביאי� ש"בדברי ,

זה". בדבר מלאי� הספרי� שכל ראי'

פסקי הוא הרמב"� של שענינו כיו� ולכאורה,
קצרה" ודר� ברורה "בלשו� הלכות", "הלכות 125הלכות,

אלא) אחד, מפסוק רק (לא בראיות מארי� למה –

dnkn"ב ניתוס�) (ומה נפק"מ למאי "dkldפסוקי�,

זה?! בעני� שמדבר פסוק ועוד פסוק עוד כשישנו

]:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ שהרמב"�‰¯· לומר אפשר
בחיזוק להוסי� כדי פסוקי� מכמה ראיות מביא
מאמי� שאינו מי שהרי, המשיח, בביאת האמונה

כופר. הוא המשיח בביאת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהאמונה בשביל לכאורה
ועאכו"כ בתורה, אחת אות מספיקה – המשיח בביאת
פסוקי�]. בכו"כ והכרח צור� ואי� בתורה, של� פסוק

הרמב"� שמביא הפסוקי� שריבוי לומר, יש ואולי
ימות אודות שכותב העניני� פרטי לריבוי בהתא� ה�
הזמ� "ובאותו כולו) (והספר העני� לסיו� עד המשיח,
ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב לא ש� יהי' לא

"שנאמר ומסיי�, ה'126וכו'", את דעה האר� מלאה כי
יש ופרט, פרט לכל שבנוגע – מכסי�" לי� כמי�

הפ מאחד ראי' לפנ"ז(כנראה) שמביא .127סוקי�

על שעמדו הרמב"� במפרשי מצאתי לא עתה לעת
מהתורה חלק הוא הרמב"� שספר כיו� אבל, זה, דיוק

בה" דכולא בה והפ� בה "הפ� בה בכל128שנאמר הרי, ,
דיוק עוד פרט, עוד בהלימוד להוסי� יש ופע� פע�
דמשיחא, דעקבתא בעקבתא כשנמצאי� ובפרט וכו',

אימתי! עכשיו לא וא�

.·È:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îישנה ש� ברמב"�
שאינו מי או בו מאמי� שאינו מי "כל – נוספת הדגשה

רק לא הוא שהחיוב היינו, כו'", לביאתו oin`dlמחכה

ג� אלא המשיח, ez`ialבביאת zekglבהי"ג וכמ"ש ,
. . המשיח בביאת מאמי� "אני lkaעיקרי� el dkg`

`eaiy mei."

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ המשיח‰¯· בביאת האמונה
אינו א� כלומר, תליא, בהא הא – לביאתו והצפי'
כדבעי, בו מאמי� שאינו הוכחה ה"ז לביאתו, מחכה
שלא יתכ� אי� כדבעי, שלו האמונה היתה אילו כי,
שישנה מאמי� אתה א� לביאתו?!... ויצפה יחכה
מחכה משתוקק שאינ� יתכ� אי� – כזו גדולה טובה
ומחכה משתוקק אינו וא� זו?!... לטובה ומצפה

שלו! באמונה חסר המשיח, לביאת

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ וההשתוקקות‰¯· האמונה
ומיד. תיכ� מהר, שיבוא ג� כוללת המשיח לביאת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�"הרמב מביא זה פרט ג�
לעשות ישראל שסו� תורה "הבטיחה – הי"ד בספר

גלות� בסו� נגאלי�"cineתשובה דייקא.129ה� "מיד" ,

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ הקודמת‰¯· על130בפע� דיברנו

סע"ב).116) (קיא, ס"ז
פינחס.117) ס"פ עיני� מאור
ועוד.118) בהערה. 692 וע' .599 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ה"ו.119) פ"ד מע"ש
יז.120) כד, בלק
רפי"א.121) מלכי� הל'
ועוד.122) ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי
ואיל�.123) ג ל, נצבי�

ה"ב.124) ש�
לספרו.125) בהקדמתו כלשונו
ט.126) יא, ישעי'
וש"נ.127) ואיל�. 271 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה
מכ"א.128) פ"ה אבות
ה"ה.129) פ"ז תשובה הל'
נדפסה130) ר"ד – ה'תשמ"ו שני אדר כ"ז תזריע, פ' ב' ליו� אור

ואיל�). 830 (ע' בסופו ה'תשמ"ו התוועדויות בס'
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פסק�די�, החלטה, לעשות צריכי� והיינו המשיח,
מיד. לבוא צרי� שמשיח

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î– בזכרוני הרשו� כפי
אז הצור�131הדגשתי ע"ד oicג� wqtlצדקנו שמשיח

– זה במעמד כמוב� כולל ומיד, תיכ� לבוא צרי�
רבני� – וביניה� רבני�, משלשה יותר כא� שנמצאי�

ישראל" אר� כתורת תורה "אי� אשר, ישראל, ,132מאר�

גופא (ב"ציו�" לציו� הראשו� ותורת כה�, תורת ובפרט
לציו�"). "ראשו� –

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ גואל"‰¯· לציו� .133"ובא

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î"גואל לציו� "ובא (בחיו�):
בלשו� נאמר –cizr�בלשו כבר שיהי' וצרי� ,xar,

זה! לאחרי אחד רגע עכ"פ

הנביא) (אליהו צדקנו שמשיח מצינו חז"ל במדרשי
בגליל תחילה בטבריא134יתגלה � גופא ובגליל ,135,

א�137ראייתה"136ש"טובה ג� יקפיד לא איש אבל, ;

בברוקלי�, אפילו לאר�, בחו� יבוא הנביא אליהו
לטבריא. משיח יבוא ולמחרתו

.‚È:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ משיח‰¯· לביאת בנוגע
`ixahaבעל מאיר שרבי הספרדי� אצל מסורת יש –

ביקש בטבריא) כבוד ומנוחתו אייר בי"ד (שנפטר הנס
ליל� שיוכל כדי בידו, מקל ויתנו בעמידה, שיקברוהו

– בטבריא שיבוא – המשיח את zeidyולפגוש `ll

llk onfשכיבה של ממצב קימה של הזמ� לא אפילו ,

עמידה! של למצב
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î– בעמידה לקבורה בנוגע

הכוכי� למדות בנוגע הש"ס שמסוגיית להעיר, יש
בעמידה שקבורה נראה, הארו�, מכניסי� היו שבה�

ואדרבא, הכלל. מ� היוצא דבר היתה lretaלא ebdp jk

dnke dnk:

במשנה משפחה138איתא בני (כל מערה של "תוכה :
ד' עצמו) בפני בכו� אחד כל אחת במערה נקברי�
וכוכי� כו' כוכי� שמונה לתוכה ופותח שש, על אמות
שמעו� רבי ששה. ורחב� שבע ורומ� אמות ארבע ארכ�

שמונה של אמות שש מערה של תוכה עושה אומר
וארבעה מכא� ארבעה כו�, עשר שלשה לתוכה ופותח
מ� ואחד הפתח מימי� ואחד מכנגד�, ושלשה מכא�

השמאל".

ש� דקתני139ובגמרא דר"ש כוכי (תרי תרי "הני :
. להו שדי להיכא מימינו) ואחד הפתח משמאל אחד
נגר", כמי� להו דעביד חנינא ברבי יוסי רבי אמר .

הפתח צידי משני כוכי� עמוקי�oitewf"שני בור כמי�
המתי� ונת� ו', על ו' ורחבי� אמות ".mitewfד'

מערה בכל היו חנינא ברבי יוסי ר' שלדברי וכיו�
יכולי� היו לא שבה� זקופי�, קברי� שני ומערה
פליגי שלא הוא וכלל – בעמידה אלא לקבור

היוצא140במציאות דבר אינה מעומד שקבורה עכצ"ל, �
אלא, הכלל, dnkeמ� dnk lreta ebdp jk141.

קבורת יוחנ� ר' אמר "והא הסוגיא: בהמש� ומ"ש
להלכה ופס"ד זו", היא בשכיבה142חמורי� שקוברי�

אפשר אולי – כבוד דר� זה שאי� כיו� בעמידה, ולא
הצד מ� אפילו משפחתו בקבר קבור שלהיות לתר�

a"eikeלכאורה – די� וע"פ יותר. כבוד שצ"לxexaהוא
מחוצה שלא ובלבד שיהי' אופ� באיזה משפחתו בקבר

ועניני� סיפורי� שכמה ולהעיר, –migixknלו. לומר
שקברו ועד במקו�, דוחק הי' ומקומות זמני� שבכמה

קברי� .a"eikeע"ג

הגמרא מסיפור שליט"א הרבני� העירו זה 143[בעני�

חזיי' דנורא עמודא בהדי' "ק� הונא, רב קבורת אודות
אבעית חנא כו'"].itwf'רב לארונא

.„È:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ טבריא‰¯· של מעלתה
הרמב"� כמ"ש – הסנהדרי� לגבי ג� "קבלה144מצינו

נעתקי� ומש� תחלה לחזור עתידי� שבטבריא היא
למקדש".

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאודות שהזכרת� כיו�
לקביעת בנוגע פלא דבר על להעיר יש – "סנהדרי�"

" הואoixcdpqש� הקודש בלשו� שמ� שלכאורה, ,"

ש� הוא "סנהדרי�" ואילו ו"דייני�", "שופטי�"

(131.(832 ע' (ש� ס"ב הנ"ל ר"ד
ד.132) פט"ז, ב"ר
כ.133) נט, ישעי'
א.134) רכ, רע"א. ט, ב. ז, ח"ב א. קיט, ח"א זהר
ש�.135) לזהר נצו"ז א) רכ, ב. (ז, ש� לזח"ב נצו"א ראה

.144 שבהערה לרמב"� רדב"ז וש"נ.
א.136) ו, מגילה
התורה137) שלימוד כידוע – הראי' עני� ע� קשור שמשיח ולהעיר,

ובכ"מ). א. יז, צו לקו"ת (ראה ראי' של באופ� יהי' צדקנו דמשיח
ש�.138) רשב"� ובפי' ואיל� סע"ב ק, ב"ב

ש�.139) רשב"� ובפי' א קא,
קסד.140) כלל המ"� מע' כללי� מערכת שד"ח ראה
כדרכו,141) מושכב מת המוצא נזיר בסו� דתנ� "הא ש�: ובתוס'

דוקא דהכא חנינא ברבי יוסי לר' ליושב, פרט מושכב בגמרא ואמר
עומד". ולא ממעט יושב

ומקורו142) סשס"ב. יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ד אבל הל' רמב"�
ג� וראה ה"ג. פ"ט נזיר ג� וראה ה"ג. פ"ט (כלאי� � בירושלמי*

ה"ג). פ"ט נזיר
א.143) כה, מו"ק
הי"ב.144) פי"ד סנהדרי� הל'

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

הקודש בלשו� בתושבע"פ שמ� קבעו לא ולמה לע"ז,
בלע"ז?! אלא

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ "שונא‰¯· נוטריקו� "סנהדרי�"
פני�" .145הדור

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הרמז ע"ד הוא זה עני�
בלע"ז הוא "סנהדרי�" הש� של פשוטו אבל

יו� בלשו� – ).146("מועצה"

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰– ל"טבריא" בנוגע ג�
"טיבירואיס" ע"ש דרשו147נקראת ואעפ"כ, לע"ז), (ש�

ראייתה" "טובה – הקודש בלשו� זה ש� .136חז"ל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשל לש� xirבנוגע

אי� – וכו' ושטרות המדינה להנהגת ששיי� (טבריא)
וגדולה לע"ז. בש� (ג�) שמשתמשי� כ� כל פלא זה
(כשרצה מוקדו� לאלכסנדר שהבטיחו – מצינו מזו
שיוולדו הכהני� שכל בביהמ"ק) דיוקנו דמות שישימו

שמו על יקראו שנה "אלכסנדר"148באותה נעשה ומאז, ,
– "סנהדרי�" לש� בנוגע הוא הפלא עיקר יהודי; ש�

(אע"פdxezaש� סנהדרי�" "מסכת (תושבע"פ),
בלה"ק, השמות ג� מופיעי� עצמה זו שבמסכת
תורה" ב"משנה ג� כולל "שופטי�"), "דייני�",
"בלשו� הקודש, בלשו� שכתב היחידי ספרו להרמב"�,
בש� משתמש ואעפ"כ, קצרה", ודר� ברורה
או דייני� הלכות ולא סנהדרי�", "הלכות – "סנהדרי�"

וכיו"ב. שופטי�

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ רק‰¯· לא ה� "סנהדרי�"
הרמב"� כמ"ש אלא סת�, "דייני�" או 149"שופטי�"

כו'", ההוראה עמודי וה� פה שבעל תורה עיקר ש"ה�
אומרי� וד�, בשר היות� שע� – גדול חידוש שזהו

ש" פהmdעליה� שבעל תורה עמודיmdeעיקר
של דב"ד פס"ד של לחשיבות בנוגע ומצינו ההוראה".
בנוגע ואפילו למעלה, ג� בזה שמתחשבי� מטה

בגמרא כמסופר לעוה"ב, חלק של "בשעה150לעניני�
אי� הדיוטות וארבעה מלכי� שלשה ואמרו שנימנו
שלמה את לצר� ביקשו כו' הבא לעול� חלק לה�

יצאת אש אומר ויש לפניה�, ונשתטח דוד בא עמה�
מלמעלה שהשתדלו היינו, כו'", הקדשי� קדש מבית
עד מוב� שמזה שלמה, את יצרפו לא מטה של שב"ד

מטה. של ב"ד של כח� גדול כמה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבמסכת הובא זה עני�
oixcdpqשל ספר� ,mipax,כאמור היא, השאלה אבל, .

בשעה בה לע"ז, ש� "סנהדרי�", הש� לקחו למה
בתושבע"פ) וג� (בתושב"כ, הקודש בלשו� שהש�

"דייני�". או "שופטי�" הוא

השימוש לכללות בנוגע ולהעיר להוסי� ויש
שביניה�) והמיוחדי� (החשובי� דאוה"ע בלשונות

ארמי.151בתורה בלשו� נכתבה ככולה רובה שהגמרא �

תיבות מצינו בתושב"כ שאפילו – מזה ויתירה
" כמו דאוה"ע, zecdy`בלשונות xbi"152וידועה וכיו"ב. ,

שייכות אלו שתיבות הוא הפירוש א� השקו"ט
אח"כ שנבללו אלא הקודש, ללשו� מלכתחילה

האומות דאוה"ע,153בלשונות בלשו� תיבות שה� או ,

(שעי"ז שבכתב בתורה חלק ונעשו נכללו ואעפ"כ,
אוה"עxexiadjekifdeנעשה ).154דלשונות

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ הבירור‰¯· (ע"ד כת"ר דברי
יעקב על זכות לימוד מהווי� אוה"ע) דלשו� והזיכו�

במדרש מצינו שהרי, על155אבינו, נענש אבינו שיעקב
של תוספת שהדותא", "יגר בתורה נכתב שבגללו כ�
הי' לא אבינו שיעקב רואי� [ואכ� בתורה ארמית

גלעד" לו קרא "ויעקב – מזה "יגר152מרוצה לא ,

הקודש], בלשו� "גלעד" אלא בארמית, שהדותא"
יתעלו אלו שתיבות גר� – כת"ר דברי .dyecwlוע"פ

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ בגמרא‰¯· אלקי�156איתא "יפת
לשו� "הוא ש�", באהלי יהא יפת של יפיפותו ליפת,

יפת" בני כל משל יפה לשונו הש�157יו�, וג� .

יו�. בלשו� מקורו "סנהדרי�"

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאודות להאמור בהמש�
עיקרי עני� ה"ז – דאוה"ע הלשונות וזיכו� בירור
העול�, עניני כל ולזכ� לברר ישראל של בעבודת�

למסכת145) התויו"ט בהקדמת (הובא מי"א פ"ט סוטה רע"ב
סנהדרי�).
בערכו.146) השל� ערו� ראה
רפכ"ג.147) ב"ר
תמ"ח.148) ג"א סדה"ד
ממרי�.149) הל' ריש
סה"ב.150) פ"י סנהדרי� ירושלמי
וש"נ.151) ש�. ובהערות 447 ע' חכ"א לקו"ש ראה – לקמ� בהבא

מז.152) לא, ויצא
ב.153) תט, של"ה ראה
ג.154) עח, ד. עז, משפטי� תו"א ראה
(לפ'155) (בהשמטות התורה חנוכת בספר הובא – רזיא גליא ספר

רכז). אות תבוא)
ב.156) ט, מגילה
ש�.157) פרש"י

.laan mipey mibdpn ± mipipr k"ekay ,xirdl (*



כה h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

הקודש בלשו� בתושבע"פ שמ� קבעו לא ולמה לע"ז,
בלע"ז?! אלא

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ "שונא‰¯· נוטריקו� "סנהדרי�"
פני�" .145הדור

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הרמז ע"ד הוא זה עני�
בלע"ז הוא "סנהדרי�" הש� של פשוטו אבל

יו� בלשו� – ).146("מועצה"

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰– ל"טבריא" בנוגע ג�
"טיבירואיס" ע"ש דרשו147נקראת ואעפ"כ, לע"ז), (ש�

ראייתה" "טובה – הקודש בלשו� זה ש� .136חז"ל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשל לש� xirבנוגע

אי� – וכו' ושטרות המדינה להנהגת ששיי� (טבריא)
וגדולה לע"ז. בש� (ג�) שמשתמשי� כ� כל פלא זה
(כשרצה מוקדו� לאלכסנדר שהבטיחו – מצינו מזו
שיוולדו הכהני� שכל בביהמ"ק) דיוקנו דמות שישימו

שמו על יקראו שנה "אלכסנדר"148באותה נעשה ומאז, ,
– "סנהדרי�" לש� בנוגע הוא הפלא עיקר יהודי; ש�

(אע"פdxezaש� סנהדרי�" "מסכת (תושבע"פ),
בלה"ק, השמות ג� מופיעי� עצמה זו שבמסכת
תורה" ב"משנה ג� כולל "שופטי�"), "דייני�",
"בלשו� הקודש, בלשו� שכתב היחידי ספרו להרמב"�,
בש� משתמש ואעפ"כ, קצרה", ודר� ברורה
או דייני� הלכות ולא סנהדרי�", "הלכות – "סנהדרי�"

וכיו"ב. שופטי�

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ רק‰¯· לא ה� "סנהדרי�"
הרמב"� כמ"ש אלא סת�, "דייני�" או 149"שופטי�"

כו'", ההוראה עמודי וה� פה שבעל תורה עיקר ש"ה�
אומרי� וד�, בשר היות� שע� – גדול חידוש שזהו

ש" פהmdעליה� שבעל תורה עמודיmdeעיקר
של דב"ד פס"ד של לחשיבות בנוגע ומצינו ההוראה".
בנוגע ואפילו למעלה, ג� בזה שמתחשבי� מטה

בגמרא כמסופר לעוה"ב, חלק של "בשעה150לעניני�
אי� הדיוטות וארבעה מלכי� שלשה ואמרו שנימנו
שלמה את לצר� ביקשו כו' הבא לעול� חלק לה�

יצאת אש אומר ויש לפניה�, ונשתטח דוד בא עמה�
מלמעלה שהשתדלו היינו, כו'", הקדשי� קדש מבית
עד מוב� שמזה שלמה, את יצרפו לא מטה של שב"ד

מטה. של ב"ד של כח� גדול כמה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îבמסכת הובא זה עני�
oixcdpqשל ספר� ,mipax,כאמור היא, השאלה אבל, .

בשעה בה לע"ז, ש� "סנהדרי�", הש� לקחו למה
בתושבע"פ) וג� (בתושב"כ, הקודש בלשו� שהש�

"דייני�". או "שופטי�" הוא

השימוש לכללות בנוגע ולהעיר להוסי� ויש
שביניה�) והמיוחדי� (החשובי� דאוה"ע בלשונות

ארמי.151בתורה בלשו� נכתבה ככולה רובה שהגמרא �

תיבות מצינו בתושב"כ שאפילו – מזה ויתירה
" כמו דאוה"ע, zecdy`בלשונות xbi"152וידועה וכיו"ב. ,

שייכות אלו שתיבות הוא הפירוש א� השקו"ט
אח"כ שנבללו אלא הקודש, ללשו� מלכתחילה

האומות דאוה"ע,153בלשונות בלשו� תיבות שה� או ,

(שעי"ז שבכתב בתורה חלק ונעשו נכללו ואעפ"כ,
אוה"עxexiadjekifdeנעשה ).154דלשונות

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ הבירור‰¯· (ע"ד כת"ר דברי
יעקב על זכות לימוד מהווי� אוה"ע) דלשו� והזיכו�

במדרש מצינו שהרי, על155אבינו, נענש אבינו שיעקב
של תוספת שהדותא", "יגר בתורה נכתב שבגללו כ�
הי' לא אבינו שיעקב רואי� [ואכ� בתורה ארמית

גלעד" לו קרא "ויעקב – מזה "יגר152מרוצה לא ,

הקודש], בלשו� "גלעד" אלא בארמית, שהדותא"
יתעלו אלו שתיבות גר� – כת"ר דברי .dyecwlוע"פ

:‡"ËÈÏ˘ ‡¯ÈÙ˘ בגמרא‰¯· אלקי�156איתא "יפת
לשו� "הוא ש�", באהלי יהא יפת של יפיפותו ליפת,

יפת" בני כל משל יפה לשונו הש�157יו�, וג� .

יו�. בלשו� מקורו "סנהדרי�"

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îאודות להאמור בהמש�
עיקרי עני� ה"ז – דאוה"ע הלשונות וזיכו� בירור
העול�, עניני כל ולזכ� לברר ישראל של בעבודת�

למסכת145) התויו"ט בהקדמת (הובא מי"א פ"ט סוטה רע"ב
סנהדרי�).
בערכו.146) השל� ערו� ראה
רפכ"ג.147) ב"ר
תמ"ח.148) ג"א סדה"ד
ממרי�.149) הל' ריש
סה"ב.150) פ"י סנהדרי� ירושלמי
וש"נ.151) ש�. ובהערות 447 ע' חכ"א לקו"ש ראה – לקמ� בהבא

מז.152) לא, ויצא
ב.153) תט, של"ה ראה
ג.154) עח, ד. עז, משפטי� תו"א ראה
(לפ'155) (בהשמטות התורה חנוכת בספר הובא – רזיא גליא ספר

רכז). אות תבוא)
ב.156) ט, מגילה
ש�.157) פרש"י

.laan mipey mibdpn ± mipipr k"ekay ,xirdl (*



w"d`aכו miiy`xd mipaxd xewia zra

שלוקחי� הקרבנות, בעני� כמודגש שבעול�, הגשמיות
dndazinybאותה dl'ועושי� oaxwכי "אד� כמ"ש ,

הצא�" ומ� הבקר מ� הבהמה מ� גו' או158יקריב "שור ,
לה'" אשה לקרב� גו' יולד כי עז או שעי"ז159כשב ,

קירוב מלשו� "קרב�" – עיקרי הכי עני� ,160נעשה

לתכלית עד שבשמי�, לאביה� דישראל הקירוב
בזהר כדאיתא רזא161העילוי, עד עולה דקורבנא ש"רזא

סו�". דאי�

*

.ÂË:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îקודמת נדבר162בפגישה
תורת ללימוד בנוגע והכרזה בקריאה הצור� ע"ד
כו"כ עדיי� ישנ� לצערנו שכ�, הקבלה, תורת הסוד,

מימיה�. קבלה למדו שלא
– בעומר לל"ג בסמיכות בעמדנו יתירה ובהדגשה

רשב"י, של ההילולא xdfdיו� lraבנגלה וגדול ,

בעצמו163דתורה שאמר וכפי כו', להסכמות צרי� ואינו ,
"יכול מ�164ובפשטות כולו העול� כל את לפטור אני

הדי�"!

הגאולה, את ומזרזי� ממהרי� שעי"ז – ועיקר ועוד
בזהר .165כמ"ש הזהר ספר דאיהו דיל� חיבורא "בהאי

כולל דייקא, "ברחמי" ברחמי", גלותא מ� בי' יפקו� .
שיהי' "רחמי" cineג� skizשבפסח שיה"ר וכאמור, ,

(לא פסח קרב� להקרבת בנוגע השקו"ט תהי' זה שני
בנוגע אלא) עד"ז, בלימוד שקו"ט ,dyrnllretaרק

יומא בריש הגמרא כדברי – ובניו אהר� 166וע"י

יורו שבודאי עמה�", ומשה ובניו אהר� "לכשיבואו
ברורה. הלכה

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡Â ‡¯ÈÙ˘ ÌÈ�·¯‰נדה במסכת 167ג�

עמה�". רבינו משה "כשיבוא נאמר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,משה רק נזכר נדה במסכת
זאת עמה�". ומשה ובניו "אהר� – יומא במסכת ואילו

"מתי� לשאלה בנוגע זה הובא נדה במסכת ועוד:
אי� או ושביעי שלישי הזאה צריכי� לבוא לעתיד
נחכ� "לכשיחיו – בגמרא זה על והמענה צריכי�",

עמה�" רבינו משה לכשיבוא דאמרי איכא ,168לה�,

משמע הסוגייא מפשטות הרי, – יומא במסכת ואילו
ויכנסו ובניו אהר� יהיו המקדש כשיבנה ומיד שתיכ�
להמתי� שיצטרכו מבלי כו', עבודה ויעבדו למקדש

ושביעי שלישי .169להזאה

ובניו ("אהר� רבינו למשה בנוגע להוסי� dyneויש

משה, כהונת לגדר בנוגע הידועה השקו"ט – עמה�")
הפלוגתא יסוד שבעת170על אלא משה נתכה� "לא א�

אלא כהונה פסקה ש"לא או בלבד", המילואי� ימי
ג� כה� נשאר עצמו משה אבל משה", של מזרעו
השמיני יו� לאחרי וג� המילואי�, ימי שבעת לאחרי

"הושוו שבו לכה171למילואי� ע�172ונה"כול� וביחד ,
בבגדי היתה שלא – משה בכהונת פלא דבר מצינו זה,

ולתפארת" "לכבוד לב�"173כהונה, ב"חלוק א�, כי ,174,

בארוכה .175כמשנ"ת

.ÊË:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלהאמור בהמש�
ספירת בעני� ג� מודגש ה"ז – הקבלה תורת אודות

של הו"ע העומר ספירת כי, דתורה,dlbpהעומר,
עול�" של ב"רבונו אומרי� ומיד תיכ� ואעפ"כ,

השייכי� מלכותzexitqlעניני� עד שבחסד חסד –

קבלה למד שלא מי ג� אומר זה וכל שבמלכות,
מימיו!

יותר: ובפרטיות

נאמר העומר שבע27בספירת גו' לכ� "וספרת�
היינו, תהיינה", תמימות ואעפ"כh"nשבתות ימי�,

"תספרו במש�miyingמסיי� העבודה ע"י כי יו�",
מגיעי� בינה, שערי מ"ט כנגד שה� הספירה ימי מ"ט

דבינה הנו"� לשער השבועות) (חג החמישי� .176ביו�

חז"ל בלשו� הביאור שערי177ובהקד� "חמישי�

ב.158) א, ויקרא
כז.159) כב, אמור
(קט).160) סמ"ו הבהיר ספר
ב.161) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב
ואיל�162) ס"ו – ה'תשד"מ כסלו דר"ח ב' ויצא, פ' ב' ליו� אור

ואיל�). 3090 ע' – בסופו ח"ה תשמ"ה (התוועדויות
א).163) (קמג, סכ"ו אגה"ק סע"ב. לג, שבת לדוגמא: ראה
ב.164) מה, סוכה
ברע"מ165) – ב קכד, ח"ג
סע"ב.166) קיד, פסחי� – אחד תוד"ה ג� וראה ב. ה,
ב).167) (ע, בסופה
ואיל�.168) 240 ע' חי"ח בלקו"ש בארוכה נתבאר
עה"פ169) חוקת פ' יפות פני� ש�. לנדה מהרש"א חדא"ג ג� ראה

גו'. התורה זאת

א.170) קב, זבחי�
לא.171) מ, פקודי פרש"י
(שמיני172) הקטורת מעשה על ללמדו אהר� ע� כניסתו על נוס�

"וירא שעי"ז דוקא, אהר� של כהונתו הדגשת היינו, ובפרש"י), כג ט,
שכינה" תשרה אהר� של ועבודתו קרבנותיו "ע"י ה'", כבוד אליכ�
כל וירא גו' ה' מלפני אש "ותצא כד) (ש�, כמ"ש – ש�) (פרש"י
כריעה רק לא – הביטול (שלימות פניה�" על ויפלו וירונו הע�
(ראה כו' שוי� והרגל שהראש באופ� אפי�, נפילת אלא והשתחוואה,

וש"נ)). נפ"א. ער� להצ"צ דא"ח הליקוטי� ספר
ב�מ.173) כח, תצוה
כח.174) ח, צו פרש"י
וש"נ.175) ואיל�. 28 ע' ל"ב חלק לקו"ש
ובכ"מ.176) ואיל�. א יו"ד, במדבר לקו"ת ראה
וש"נ.177) ב. כא, ר"ה

h"nyz'd xii` `"i ,xda 't 'b mei

נבראו הול"לmleraבינה דלכאורה – אחת" חסר . .

נאמר ולמה בעול�", נבראו בינה שערי "מ"ט
אחת"? חסר גו' "חמישי�

מלכתחילה בעול� נבראו שאילו – בזה והביאור
להגיע אפשרות היתה לא בלבד, בינה שערי מ"ט
נבראו בינה שערי ש"חמישי� כיו� אבל הנו"�, לשער
ע"י אזי, אחת", ה"חסר ניתוס� אח"כ ורק בעול�"
לקבל זוכי� בינה, שערי במ"ט העבודה שלימות
שג� (כיו� יותר בנקל הנו"� שער ג� (מלמעלה)
עבודת כלומר, לעול�). שייכות לו יש מלכתחילה

ומצאת" ("יגעת בינה178האד� שערי במ"ט אלא אינה (
ד"חולת`xqgzg("חמישי� בהעני� ג� וכמרומז ,("
(ס"ט)179אהבה" לעיל כמוזכר העבודה, (שלימות

"חולה" דרחימותא"), כפולחנא פולחנא ש"לית
מ"ט –180בגימטריא מלמעלה לקבל זוכה עי"ז אמנ�, ,

הנו"�. שער ג� – דשמיא" "סייעתא של באופ�

בכ"מ המבואר חז"ל181[וע"ד לשו� בנוגע182בדיוק
ל"ט ולא אחת", חסר "ארבעי� דשבת למלאכות
ממלאכות למדי� המלאכות מספר כי, – מלאכות
שפע� אלא פעמי�, ארבעי� "מלאכה" שנזכר המשכ�,
בעניני ה� המלאכות של"ט כיו� המני�, מ� אינה אחת
המשכ� עני� כללות על קאי ה"אחת" והמלאכה חול,

בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו מכל183– לעשות ,

ודירה משכ� כולו והעול� דחול) (עובדי� העול� עניני
ית']. לו

נאמר שעליו – רבינו במשה שמצינו וכפי
ניתנו כול� בעול� נבראו בינה שערי dynl"חמישי�

סמו� עבודתו, שלימות שלאחרי – אחת" חסר
כמ"ש הנו"�, לשער ג� זכה גו'184לפטירתו, משה "ויעל

הר המגידeapאל ופירש אותיות185", eaש"נבו" o"ep,

הנו"�. דשער בו הגילוי

ניצו� שמצד – מישראל בכאו"א ג� מוב� ומזה
נאמר [שלכ� שבקרבו ה'186משה מה ישראל "ועתה

שואל `mאלקי� ik jnrnהיא שיראה גו'", ליראה

זוטרתי'" אצל187"מילתא כמו מישראל, כאו"א אצל
רבינו אלא188משה שע"ב, מ"ט רק (לא אצלו ג� שיי� ,[

הנו"� שער גילוי ודוגמת מעי� הנו"�, שער גילוי ג�)
רבינו. דמשה

רק הנו"� לשער הגיע רבינו משה מזה: ויתירה
שנה ועשרי� מאה "ב� די�, בעלמא עבודתו בסיו�

היו�" ושנותי"189אנכי ימי מלאו "היו� לאחרי190, אבל ,
כאו"א יכול ישראל, לכל הדר� את פתח רבינו שמשה
די�, בעלמא בעבודתו הנו"� שער לקבל מישראל

טובות. ושני� ימי� לאור� בגו�, נשמה

יו� – השבועות בחג במיוחד נעשה זה ועני�
שה� דספה"ע העבודה שלאחרי כאמור, החמישי�,
ב"יו� הנו"� שער לגילוי זוכי� בינה, שערי מ"ט כנגד
"שהחיינו מברכי� שבו השבועות, חג החמישי�",
שמשנה אלא, עוד, ולא הזה", לזמ� והגיענו וקיימנו

ביו�191לשנה דבינה הנו"� שער בגילוי וניתוס� הול�
יותר. נעלה באופ� החמישי�

:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ג�‰¯· מרומז זה שעני� לומר יש
ואמרו192בפסוק הזה", ההר על האלקי� את "תעבדו�
לאחר193חז"ל לו רמז אלא תעבדו, לומר לו "הי'

עבודה היינו, נו"�, ביו� כלומר, תעבדו�", יו� חמישי�
הנו"�. לשער מגיעי� ידה שעל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשער דגילוי י"ל לכאורה
נאמר עלי' העתידה, הגאולה ע� ג� קשור 37הנו"�

ואיתא נפלאות", אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי
ze`lt"נפלאות194בזהר o"ep."

ספה"ע בעניני ועבודתינו מעשינו שע"י ויה"ר
דשנה השבועות בחג הנו"� שער גילוי לאחרי (ובפרט
לפני (עוד ומיד תיכ� נזכה שלפנ"ז), ובשני� שעברה
הנו"� שער לגילוי שני) פסח לפני ואפילו ספה"ע, יו�
נעלה באופ� הנו"� שער גילוי יהי' השבועות (ובחג
העתידה, דגאולה פלאות דנו"� הגילוי וכ� יותר),
ששמחה � לבב וטוב שמחה מתו� העבודה ע"י ובפרט

רע"ב.178) ו, מגילה
ה.179) ב, שה"ש – הכ' ל'
ד"ה180) ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

ועוד. תרנ"ג. שע"ב חמשי�
תר"ל.181) מלאכות ארבעי� ד"ה ואיל�. ב'פט ע' ויקהל אוה"ת ראה

עת"ר. השבת וביו� סד"ה
במשנה.182) – א עג, שבת
בתוכו183) בתוכ�", "ושכנתי במ"ש הדיוק וידוע – ח. כה, תרומה

של"ה עה"פ. אלשי� (ראה ואחד אחד כל בתו� בתוכ�, אלא נאמר לא
ועוד). א. סט,

א.184) לד, ברכה

בלקו"ש185) בהנסמ� וראה ואיל�. א יב, במדבר בלקו"ת הובא
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יב.186) יו"ד, עקב
סע"ב.187) לג, ברכות
רפמ"ב.188) תניא ראה
ב.189) לא, ויל�
עה"פ.190) בפרש"י הובא וש"נ. א. יא, ר"ה
סי"ד.191) אגה"ק ראה
יב.192) ג, שמות
וש"נ.193) קסז). (אות עה"פ תו"ש ראה
רע"ב.194) רסא, ח"א
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נבראו הול"לmleraבינה דלכאורה – אחת" חסר . .

נאמר ולמה בעול�", נבראו בינה שערי "מ"ט
אחת"? חסר גו' "חמישי�

מלכתחילה בעול� נבראו שאילו – בזה והביאור
להגיע אפשרות היתה לא בלבד, בינה שערי מ"ט
נבראו בינה שערי ש"חמישי� כיו� אבל הנו"�, לשער
ע"י אזי, אחת", ה"חסר ניתוס� אח"כ ורק בעול�"
לקבל זוכי� בינה, שערי במ"ט העבודה שלימות
שג� (כיו� יותר בנקל הנו"� שער ג� (מלמעלה)
עבודת כלומר, לעול�). שייכות לו יש מלכתחילה

ומצאת" ("יגעת בינה178האד� שערי במ"ט אלא אינה (
ד"חולת`xqgzg("חמישי� בהעני� ג� וכמרומז ,("
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הנו"�. שער ג� – דשמיא" "סייעתא של באופ�
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ית']. לו
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:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ ג�‰¯· מרומז זה שעני� לומר יש
ואמרו192בפסוק הזה", ההר על האלקי� את "תעבדו�
לאחר193חז"ל לו רמז אלא תעבדו, לומר לו "הי'

עבודה היינו, נו"�, ביו� כלומר, תעבדו�", יו� חמישי�
הנו"�. לשער מגיעי� ידה שעל
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נעלה באופ� הנו"� שער גילוי יהי' השבועות (ובחג
העתידה, דגאולה פלאות דנו"� הגילוי וכ� יותר),
ששמחה � לבב וטוב שמחה מתו� העבודה ע"י ובפרט

רע"ב.178) ו, מגילה
ה.179) ב, שה"ש – הכ' ל'
ד"ה180) ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ ראה

ועוד. תרנ"ג. שע"ב חמשי�
תר"ל.181) מלאכות ארבעי� ד"ה ואיל�. ב'פט ע' ויקהל אוה"ת ראה

עת"ר. השבת וביו� סד"ה
במשנה.182) – א עג, שבת
בתוכו183) בתוכ�", "ושכנתי במ"ש הדיוק וידוע – ח. כה, תרומה

של"ה עה"פ. אלשי� (ראה ואחד אחד כל בתו� בתוכ�, אלא נאמר לא
ועוד). א. סט,

א.184) לד, ברכה

בלקו"ש185) בהנסמ� וראה ואיל�. א יב, במדבר בלקו"ת הובא
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יב.186) יו"ד, עקב
סע"ב.187) לג, ברכות
רפמ"ב.188) תניא ראה
ב.189) לא, ויל�
עה"פ.190) בפרש"י הובא וש"נ. א. יא, ר"ה
סי"ד.191) אגה"ק ראה
יב.192) ג, שמות
וש"נ.193) קסז). (אות עה"פ תו"ש ראה
רע"ב.194) רסא, ח"א
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גדר –195פורצת ובפשטות הגלות, גדרי מפריצת החל ,

תיכ� צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה
ממש, dfומיד dlila.

]:‡"ËÈÏ˘ Â‰ÈÏ‡ בזהר‰¯· שהלילה196איתא
יאיר" כיו� ד"לילה באופ� הי' .197דיצי"מ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îלגאולה בנוגע ועאכו"כ
יאיר", כיו� "לילה היעוד יקויי� שאז – העתידה

כולו]. העול� בכל מדבר דקרא דפשוטו

הלילה נשתנה "מה ישאלו וא� בחיו�:) (והוסי�
ע"י השאלות כל ע� ביחד זו שאלה תפתר – הזה"

הנביא! אליהו

*

.ÊÈ:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הביקור על רבה תודה
"שבע תמימות, של ובאופ� העניני�, בכל רבה הצלחה
"שנה שהיא זו בשנה ובפרט תהיינה", תמימות שבתות

ממש198תמימה" ובקרוב טובות, בשורות ונשמע ,

הקדושה. בארצנו נתראה
יש� תניא ספר בידו שיש אמר שליט"א שפירא הרב
אלו שהערות בידו קבלה ויש בכת"י, הערות בו ורשו�
אדמו"ר כ"ק לו ואמר הצמח�צדק. של כת"י ה�
על הצ"צ הערות לכת"ר שישלחו אבקש שליט"א:
לכ� תהי' – הוספות ישנ� וא� נדפסו, שכבר התניא
להעיר וכדאי הצמח�צדק. של תורתו להפי� הזכות
משיח של שמותיו ה� צדק" "צמח השמות ששתי

.199צדקנו

שפ יעקבהרב הרב בנו את הציג שליט"א ירא
"יראה ברכו שליט"א אדמו"ר וכ"ק שי', הכה� אלעזר
עד הקדושה בארצנו בנ"י את לבר� תזכו בציו�", כה�
משיח ביאת לאחרי ועאכו"כ צדקנו, משיח ביאת
ר"מ הוא שבנו שליט"א שפירא הרב וכשאמר צדקנו.
"יעקב" הש� שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – בישיבה

(כידוע התורה עני� ע� ויעקב200קשור יצחק אברה� ש
"אלקי ע"ש ו"אלעזר" ותורה), תפלה גמ"ח כנגד ה�

בעזרי" .201אבי

המקובל שהרב אמר שליט"א מוצפי יהודה הרב
ד"ש למסור ביקש מירושלי� שליט"א כדורי יצחק
רבה תודה שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מיוחדת. מאד
הברכה, מכתב על נוספת ותודה שליט"א, כדורי להרב

מתבר� המבר� שתוספתה202וכל הקב"ה של בברכתו
העיקר על .203מרובה

– שידו� ועל סמיכה קבלת על ברכה שביקש לא'
להיות צרי� "סמיכה" שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר

כחו יחלי�204בכל והקב"ה בזה, כחו כל ישקיע ובודאי ,
כח" יחליפו ה' ("וקווי חדשי�.205כחו כחות לו וית� (

בדר� בזה להשתדל שצרי� – לשידו� בנוגע וכ�
ומזווג "יושב – שלו את הקב"ה יעשה ואז, הטבע,

העני�206זיווגי�" נעשה שכבר לאחרי בעמדנו [ובפרט
הא ג� כולל פסח, של בשביעי סו� י� דקריעת

סו�" י� כקריעת לזווג� בשעה207ש"קשי� שיהא ויה"ר ,[
והצלחה. וברכה טובה,

כ"ק אמר – ועסק פרנסה בעניני ברכה שביקש לא'
העסק ע� במסחר העסק יקשר שליט"א: אדמו"ר

וכמארז"ל תורה208בתורה, עול עליו המקבל "כל
כו' ממנו כלlerמעבירי� נעשי� אז אר�", דר�

הקב"ה ע"י שנשמע209העסקי� ויה"ר בשלימות,
טובות. בשורות

כ"ק אמר – מילדיו לנחת ברכה שביקש לא'
הדי�, משורת לפני� חסידותי, נחת שליט"א: אדמו"ר

המצטר�. בכל והצלחה וברכה

הרבני� את ללוות יצא שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הנאספי� של השירה את הק' בידיו ועודד שליט"א,

ובשלו� תצאו בשמחה "כי – ].oelaez"210שיחיו

•

ואיל�.195) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
א.196) לח, ח"ב
יב.197) קלט, תהלי�
רמב"�198) במשנה. – א לא, ערכי� וראה ל. כה, (בהר) פרשתנו

ה"ה. פי"ב ויובל שמיטה הל'
וש"נ.199) ואיל�. 150 ע' הישועה מעייני ראה
ל�.200) ר"פ עה"ת עמוקות מגלה (בסופו). רנ אופ� עמוקות מגלה

ועוד.
ד.201) יח, יתרו
בסופ�.202) כפי� נשיאת הל' רמב"� ב. לח, סוטה ראה
ד.203) פס"א, ב"ר

פ"א204) חגיגה הל' הי"ג. פ"ג מעה"ק הל' רמב"� ב. טז, חגיגה
ה"ט.

לא.205) מ, ישעי'
וש"נ.206) ד. פס"ח, ב"ר
וש"נ.207) א. ב, סוטה
מ"ה.208) פ"ג אבות
(209– תעשה" אשר בכל אלקי� ה' "וברכ� יח) טו, (ראה כמ"ש

ובכ"מ), רע"ד. מב, שלח לקו"ת – ולב לב (בלא לבד במעשה אצלו
זוטרתא. ומעשה

יב.210) נה, ישעי'

.i"gyz'd oeiq g"dan ,izewegaÎxda t"y zgiy .c"qa

מוגה בלתי

נאמר1בהתחלת‡. רש"י2הסדרה ומפרש להוי'". שבת האר� ושבתה גו' סיני בהר משה אל הוי' "וידבר :
תורתֿכהני� נאמרו3בש� שמיטה מה אלא מסיני, נאמרו המצוות כל והלא סיני הר אצל שמיטה עני� "מה :

מסיני". ודקדוקיה� כללותיה� נאמרו כול� א� מסיני ודקדוקי' כללותי'
במצוה להכתב יכול הי' הלימוד הרי דוקא, שמיטה במצות הוא סיני" "בהר הלימוד מדוע להבי�: וצרי�

הפרטי�), נמני� (שבה מסיני?dze`neאחרת נאמרו דקדוקיה� שכל המצוות כל על למדי� היינו מצוה

"והשביעית – מת�ֿתורה) (לאחר משפטי� בפ' בכללות נאמרה שמיטה שמצות כיו� לומר: יש בפשטות
ונטשתה" שנאמרו4תשמטנה מצוות עוד ישנ� כי מספיק, זה אי� אבל פרט. בדר� ונשנית חוזרת בהר ובפרשת ,

משפטי�. בפ'

נבחרה ומדוע כללית, מצוה להיות צריכה היתה – המצוות כל על למדי� שממנה מצוה יוקשה: וביותר
ואפילו נוהג; שהיובל בזמ� רק נוהגת הגבלות: וכמה כמה בה ויש פרטית, מצוה היא שלכאורה שמיטה, מצות

מדרבנ� רק הפוסקי� רוב לדעת זה הרי – הזה בזמ� ג� שנוהגת הגבלה5להדעות ג� בה ויש בזמ�. הגבלה זוהי .
בחו�ֿלאר� ולא דוקא ישראל באר� .6במקו�:

לקמ�. שיתבאר כפי ידוע, במוב� כללית מצוה היא שמיטה שמצות לומר, בהכרח ולכ�

נאמר·. הכתוב הכתוב7בהמש� הוצר� למה ולכאורה, גו'". כרמ� תזמור שני� ושש שד� תזרע שני� "שש :
גו'"? שני� "שש לומר שהוצר� אסור, שיהי' תיתי מהיכי רשות, של עני� אלא ציווי זה שאי� כיו� – זאת לומר
"ובשנה רק לא היא המצוה שמיטה. מצות בעני� נכלל גו'" שד� תזרע שני� "שש שג� לומר, ובהכרח

שבתו�" שבת מהמצוה.8השביעית חלק הוא גו'" תזרע שני� "שש ג� אלא ,

אופני�: בשני הוא זה עני�

זהו ההכנהdpkdא) ע"י זה הרי – שבתו�" שבת השביעית "ובשנה לקיי� שיוכלו בכדי שמיטה: למצות
גו'". תזרע שני� ד"שש

זהו יהי'zilkzdב) שלאח"ז בכדי – היא השביעית שבשנה ד"שבתו�" הכוונה תכלית שמיטה: מצות של
גו'". תזרע שני� "שש

לא‚. וכרמ� תזרע לא "שד� – לאר� שבתו� להיות צרי� השביעית שבשנה הוא, כפשוטו השמיטה עני�
האד�. יחי' שעליו וכו' לח� עושי� שמה� האר� מלאכות עניני בכל "שבתו�" צ"ל השביעית בשנה וגו'". תזמור
השני�" לשלש התבואה את ועשת גו' ברכתי את "וצויתי התורה: עונה כ� על – נאכל" מה תאמרו .9"וכי

הצרכי� הארציי�, העניני� מכל ייפרד שני� לשבע שאחת מיהודי תובעי� הוא: שמיטה מצות עני� תוכ�
הקב"ה, על לגמרי ויסמו� האד�, יחי' שעליו הלח� ע� הקשורות האר� מלאכות ע� עסק לו יהי' שלא הארציי�,

מהטבע. למעלה פרנסתו לו שית�

עבודת בשביל העול�, עניני ע� להתעסק יהודי צרי� – בכמות – הזמ� רוב הזמני�. כל עבור סדר זה אי�
"הטבע" בגימטריא "אלקי�", ש� ע"י העול� התהוות עני� זהו והרי ע"פ10הבירורי�. יעסוק שהאד� בכדי ,

הטבע. עניני את ויזכ� יברר ועי"ז הטבע, בעניני תורה

(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ח עד מכא�
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 273 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני
בהר.2) ר"פ
עה"פ.3)
יא.4) כג,
רמב"�5) א. לו, גיטי� ובתוס' ברש"י הובא השולח. בפ' ירושלמי

וראה – בתחלתו סשל"א יו"ד הב"י (לפי' ה"ט פ"י ויובל שמיטה הל'

פד. מצוה חינו� ש�. טויו"ד ה"ב). פ"ט ש� כס"מ
ש�.6) וחינו� טור הכ"ה. פ"ד ש� רמב"� ב. לו, קידושי�
ג.7) כה,
ד.8) ש�,
כֿכא.9) ש�,
(10– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
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עה"פ.3)
יא.4) כג,
רמב"�5) א. לו, גיטי� ובתוס' ברש"י הובא השולח. בפ' ירושלמי

וראה – בתחלתו סשל"א יו"ד הב"י (לפי' ה"ט פ"י ויובל שמיטה הל'

פד. מצוה חינו� ש�. טויו"ד ה"ב). פ"ט ש� כס"מ
ש�.6) וחינו� טור הכ"ה. פ"ד ש� רמב"� ב. לו, קידושי�
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ד.8) ש�,
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ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
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צריכה הזמני� מ� בזמ� הנה לבררו, שצרי� הג� העול�. מ� ש"יצא" מיהודי תובעי� מסויימי� בזמני� אבל
העול�. מ� למעלה עצמו את להעמיד התנועה להיות

בזה:„. זה תלויי� אלו עניני� שני
כאחד ויהי' הוה הי' להוי'", שבת האר� "ושבתה מהעול�, למעלה עצמו להעמיד התנועה שתהי' ,11כדי

תורה. ע"פ העול� בעניני העסק ע"י זה הרי – "הטבע" בגימטריא אלקי� מש� למעלה

גו'" שד� תזרע שני� ש"שש הראשו�, האופ� וזהו

– וכו' כלאי� כמו ערו�, שולח� עלֿפי העניני� בכל הוא נזהר שבשדה הוא, גו'" שד� "תזרע שהפירוש –

השביעית".dpkdהוא ל"ובשנה

עצמו את מעמיד לזמ� שמזמ� עי"ז דוקא זה הרי העול�, בעניני הבירור להיות שיוכל בכדי השני: האופ�
ניט ווערט ("ער נגרר שאינו בלבד זו לא הרי העול�, אל כשבא ג� ואז, מהעול�. לגמרי למעלה בעבודתו

לאלקות. כלי גופא מהעול� עושה הוא – אדרבה אלא בתוכו, ַאריינגעשלע�ט")

החיי� ע� בקונטרס בכללות12וכמ"ש ההרגש, להיות צרי� כדבעי, תתאה" "יחודא במדריגת לאחוז שכדי ,

עילאה". "יחודא של עכ"פ,

הוא גו'" שד� "תזרע השני: האופ� ג�zilkzdוזהו ישנה כאשר אלא העול�, בירור שיהי' אפשר אי אבל ,

מהעול�. ההפשטה תנועת

החול.‰. ימי וששת השבת בעני� ג� מצינו כזה באופ�
תעבוד" ימי� "ששת הבירורי�, עבודת ישנה השבוע ימי אסור.13בששת בורר – בשבת אבל ,

אלקי�" "ויכל לשבת בנוגע נאמר שלמעלה14ולכ� הוי' ש� ומאיר אלקי�, דש� ההעלמות שמסתיימי� –

.15מהטבע

בזה. זה כאמור, תלויי�, וחול דשבת אלו עניני� ושני

.Â,�מהעול למעלה האד� עומד ואז דחול", ב"עובדי� אסור – שבת שבת: על בשמיטה מעלה יש באמת
שנמצא והיינו, דחול", "עובדי� עניני שאר לעשות מותר – בשמיטה משא"כ עמו. קשר לו העול�,jezaואי�

שבת האר� "ושבתה מהעול�,iedl'ואעפ"כ שלמעלה להוי'" "שבת אלא אלקי�, שבש� הבירורי� עבודת לא :"
העול�. בתו� שנמצא א�

לגמרי. מהעול� שלמעלה הוי' ש� את הוא ממשי� – גופא בעול�

באר� וביטול שביתה – האר�" "ושבתה טוב: ש� הבעל תורת ע"פ הפירוש ע"ד שביתה16וזהו מחדירי� ;

גופא. הארציי� בעניני�

.Ê"בראשית בשבת שנאמר כש� ה' "לש� להוי'": "שבת הפסוק על רש"י בפירוש מ"ש ג"כ יוב� .17ובזה

"עובדי� לעשות לו מותר שבשמיטה כיו� מוב�: לעיל האמור לפי אבל – רש"י? כא� מחדש מה לכאורה,
"הוי'" של עני� אינו בשמיטה והזריעה החרישה שאיסור לחשוב מקו� הי' – העול� ע� להתעסק דחול",
בעול� בירור שענינ� גו'", תזרע שני� ד"שש המצוות וע"ד הבירורי�, עבודת של עני� אלא מהעול�, שלמעלה

מהעול�; למעלה לא גופא,

האר� שביתת של עני� זהו בראשית". בשבת שנאמר כש� הוי' "לש� של עני� שזהו רש"י, אומר כ� על
לעשות ההיתר ואילו בראשית. בשבת שהוא כש� מהעול�, הפשטה זוהי האד�; חיות עיקר לח�, תצא שממנה
שלמעלה הוי' אור את מחדירי� גופא דחול" שב"עובדי� – נוספת מעלה זו הרי – אחרי� דחול" "עובדי�

לגמרי .18מהעולמות

(פב,11) פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
א).

ואיל�.12) פ"ז
(13117 ע' לעיל .8 הערה 189 ע' ח"א לקו"ש וראה ט. כ, יתרו

וש"נ. .7 הערה

ובכ"מ.14) ג. מב, (בהר) פרשתנו לקו"ת וראה ב. ב, בראשית
(15.270 ע' ח"א לקו"ש ראה
בהר.16) ר"פ יוס� יעקב תולדות ראה
ואיל�.17) 108 ע' חי"ב לקו"ש ג� ראה
(18.108 ע' ח"א לקו"ש ג� ראה
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.Áשל התוכ� זהו כללית: מצוה היא שמיטה שמצות ג"כ יוב� הריlkעפ"ז שמיטה שבמצות אלא המצוות,
בגילוי. זה

בתניא מבאר הזק� בצאתה19אדמו"ר כמו ממש נפש מסירת עני� ג"כ הוא והתפלה ומצות התורה ש"עסק
והתפ התורה באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא הגו� בצרכי מהרהרת שאינה כו' הגו� כלומר,מ� לה",

מהגו�, הנפש יציאת לאחר כבר עומד הוא כאילו ההרגש להיות צרי� והתפלה ומצוות התורה עסק שבשעת
אשא" נפשי הוי' .20"אלי�

שבכל הדקדוקי� כל וע� ומקו�, בזמ� הגבלותי' ע� כתיקונה, יקיי� מצוה שכל ממנו תובעי� גיסא, לאיד�
העול�. הגבלות ה� שה� מצוה,

גופא זו ובתנועה וגשמיות, מגו� הפשטה נפש, דמסירת התנועה את לקחת יש הוא: המצוות שעני� כלומר,
בגבול. בליֿגבול המשכת ודקדוקי'; פרטי' בכל המצוה את לקיי�

רק ונרגש בהעל�, הוא זה עני� מצוות שבסת� בגלוי,ote`aאלא הוא זה עני� בשמיטה אבל המצוות. קיו�
עצמה. בהמצוה ונרגש

.Ë"טוריא מכל "דמכי� סיני, מהר הוא ואלקות) (גשמיות אלו הפכי� ב' לחיבור שהכח – השיחה ,21המש�

בעבודה ושפלות דהגבהה ההפכי� ב' קבל22חיבור "משה וזהו סיני"; "בהר שמיטה במצות דוקא נאמר ולכ� ,
מסיני" אלו23תורה הפכי� ב' היו עצמו שבמשה לפי הוא משה ע"י היתה התורה שקבלת שהטע� הוגה24, –

ואיל� 276 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק .25ע"י

***

.È.העומר ספירת עני� להבי� ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה

***

.‡Èלכ�26מת�ֿתורה נוס� שהרי "שלישי", ע� קשורה שהתורה מוב� ומזה השלישי. חודש סיו�, בחודש הי'
מת�ֿתורה ע� השלישי דחודש הקישור הרי פרטית, בהשגחה ה� ומצוות, תורה עניני ובפרט העניני�, שכל

yxetnרז"ל תליתאי".27בדברי בירחא . . תליתאי לע� תליתאי "אוריא� –
את בעול� ולגלות להמשי� הוא התורה עני� שכל ובפרט דוקא? "שלישי" בחודש המעלה מהי מוב�: ואינו

ד"הוי' "תורהcg`"28העני� בשלשה?zg`"29ע"י ולא באחדות, היא התורה מעלת הרי וא"כ, ,

היא השלישי דחודש השייכות מזו: "xwiraיתירה רז"ל: כלשו� תליתאי".`o`ixeלתורה, בירחא כו' תליתאי

שאינ� וא� במרה. שנצטוו והמצוות מילה מצות בניֿנח, מצוות כמו מת�ֿתורה, קוד� ג� היו – מצוות
בסיני שניתנו כפי עצמ� המצוות לאות� אפילו עיקר30שוי� לכ�. קוד� ג� הי' עכ"פ בכלל המצוות עני� מ"מ, ,

מת�ֿ – הי' השלישי שבחודש השבועות בחג .dxezהחידוש

בתניא מבוארת המצוות על התורה לגבי31מעלת בטלה שמרכבה לאלקות, מרכבה נעשי� המצוות שע"י ,

הקב"ה. ע� ממש אחדות נעשית תורה ע"י אבל הרוכב; ע� אחד דבר אינה אבל הרוכב,

א).19) (נח, פמ"א
קצרות"20) והערות הגהות ב"מ"מ, וראה ד. פו, א. כה, תהלי�

רעג). (ע' ש� לתניא
יז.21) סח, תהלי� ה. ה, שופטי� ס' תיב"ע ראה
שפל22) להיות ועי"ז עני להיות אינה שהתכלית בגשמיות, וכמו

צרכיה� כל לישראל שיהי' – היא הקב"ה של כוונתו אלא עצמו, בעיני
והשפלות הביטול בתכלית יהיו ואעפ"כ ("הר"), רויחי ומזוני חיי בבני
עשיר בהיותו שג� – העבודה לכללות בנוגע ועד"ז ("מכי�").
מהגשמיות לעשות עליו גופא בגשמיות העסק בשעת הרי בגשמיות,

שבמצוות). ההפכי� ב' (חיבור לאלקות כלי
בתחלתה.23) אבות
(קה"ת24) אבות" לפרקי "ביאורי� (ראה במפרשי� וכדאיתא

עני� את סיני מהר למד שמשה וש"נ) ואיל�. 28 ס"ע ח"א תש"ס)

שעליו לחדש", עתיד ותיק שתלמיד "מה לכל בנוגע ועד"ז הביטול.
מאלו יהיו שחידושיו הוא זוכה ואזי דסיני, הביטול בבחי' להיות

ועוד). ב. יט, מגילה (ראה מסיני למשה שנאמרו
תשט"ז.25) אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת ע� בשילוב
(באידית),26) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ד עד מכא�

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 301 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני

א.27) פח, שבת
ד.28) ו, ואתחנ�
ועוד.29) מט. יב, בא – הכתוב לשו�
כו'.ר30) הגדול העיקר על ושי�לב� ספ"ז: חולי� פיה"מלהרמב"� אה
וראה31) ואיל�). קד ע' והערות (קיצורי� ש� הצ"צ ובהערות פכ"ג

ופ"ה. פ"ד ש� ג�
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.Áשל התוכ� זהו כללית: מצוה היא שמיטה שמצות ג"כ יוב� הריlkעפ"ז שמיטה שבמצות אלא המצוות,
בגילוי. זה

בתניא מבאר הזק� בצאתה19אדמו"ר כמו ממש נפש מסירת עני� ג"כ הוא והתפלה ומצות התורה ש"עסק
והתפ התורה באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא הגו� בצרכי מהרהרת שאינה כו' הגו� כלומר,מ� לה",

מהגו�, הנפש יציאת לאחר כבר עומד הוא כאילו ההרגש להיות צרי� והתפלה ומצוות התורה עסק שבשעת
אשא" נפשי הוי' .20"אלי�

שבכל הדקדוקי� כל וע� ומקו�, בזמ� הגבלותי' ע� כתיקונה, יקיי� מצוה שכל ממנו תובעי� גיסא, לאיד�
העול�. הגבלות ה� שה� מצוה,

גופא זו ובתנועה וגשמיות, מגו� הפשטה נפש, דמסירת התנועה את לקחת יש הוא: המצוות שעני� כלומר,
בגבול. בליֿגבול המשכת ודקדוקי'; פרטי' בכל המצוה את לקיי�

רק ונרגש בהעל�, הוא זה עני� מצוות שבסת� בגלוי,ote`aאלא הוא זה עני� בשמיטה אבל המצוות. קיו�
עצמה. בהמצוה ונרגש

.Ë"טוריא מכל "דמכי� סיני, מהר הוא ואלקות) (גשמיות אלו הפכי� ב' לחיבור שהכח – השיחה ,21המש�

בעבודה ושפלות דהגבהה ההפכי� ב' קבל22חיבור "משה וזהו סיני"; "בהר שמיטה במצות דוקא נאמר ולכ� ,
מסיני" אלו23תורה הפכי� ב' היו עצמו שבמשה לפי הוא משה ע"י היתה התורה שקבלת שהטע� הוגה24, –

ואיל� 276 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק .25ע"י

***

.È.העומר ספירת עני� להבי� ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה

***

.‡Èלכ�26מת�ֿתורה נוס� שהרי "שלישי", ע� קשורה שהתורה מוב� ומזה השלישי. חודש סיו�, בחודש הי'
מת�ֿתורה ע� השלישי דחודש הקישור הרי פרטית, בהשגחה ה� ומצוות, תורה עניני ובפרט העניני�, שכל

yxetnרז"ל תליתאי".27בדברי בירחא . . תליתאי לע� תליתאי "אוריא� –
את בעול� ולגלות להמשי� הוא התורה עני� שכל ובפרט דוקא? "שלישי" בחודש המעלה מהי מוב�: ואינו

ד"הוי' "תורהcg`"28העני� בשלשה?zg`"29ע"י ולא באחדות, היא התורה מעלת הרי וא"כ, ,

היא השלישי דחודש השייכות מזו: "xwiraיתירה רז"ל: כלשו� תליתאי".`o`ixeלתורה, בירחא כו' תליתאי

שאינ� וא� במרה. שנצטוו והמצוות מילה מצות בניֿנח, מצוות כמו מת�ֿתורה, קוד� ג� היו – מצוות
בסיני שניתנו כפי עצמ� המצוות לאות� אפילו עיקר30שוי� לכ�. קוד� ג� הי' עכ"פ בכלל המצוות עני� מ"מ, ,

מת�ֿ – הי' השלישי שבחודש השבועות בחג .dxezהחידוש

בתניא מבוארת המצוות על התורה לגבי31מעלת בטלה שמרכבה לאלקות, מרכבה נעשי� המצוות שע"י ,

הקב"ה. ע� ממש אחדות נעשית תורה ע"י אבל הרוכב; ע� אחד דבר אינה אבל הרוכב,

א).19) (נח, פמ"א
קצרות"20) והערות הגהות ב"מ"מ, וראה ד. פו, א. כה, תהלי�

רעג). (ע' ש� לתניא
יז.21) סח, תהלי� ה. ה, שופטי� ס' תיב"ע ראה
שפל22) להיות ועי"ז עני להיות אינה שהתכלית בגשמיות, וכמו

צרכיה� כל לישראל שיהי' – היא הקב"ה של כוונתו אלא עצמו, בעיני
והשפלות הביטול בתכלית יהיו ואעפ"כ ("הר"), רויחי ומזוני חיי בבני
עשיר בהיותו שג� – העבודה לכללות בנוגע ועד"ז ("מכי�").
מהגשמיות לעשות עליו גופא בגשמיות העסק בשעת הרי בגשמיות,

שבמצוות). ההפכי� ב' (חיבור לאלקות כלי
בתחלתה.23) אבות
(קה"ת24) אבות" לפרקי "ביאורי� (ראה במפרשי� וכדאיתא

עני� את סיני מהר למד שמשה וש"נ) ואיל�. 28 ס"ע ח"א תש"ס)

שעליו לחדש", עתיד ותיק שתלמיד "מה לכל בנוגע ועד"ז הביטול.
מאלו יהיו שחידושיו הוא זוכה ואזי דסיני, הביטול בבחי' להיות

ועוד). ב. יט, מגילה (ראה מסיני למשה שנאמרו
תשט"ז.25) אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת ע� בשילוב
(באידית),26) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ד עד מכא�

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 301 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני

א.27) פח, שבת
ד.28) ו, ואתחנ�
ועוד.29) מט. יב, בא – הכתוב לשו�
כו'.ר30) הגדול העיקר על ושי�לב� ספ"ז: חולי� פיה"מלהרמב"� אה
וראה31) ואיל�). קד ע' והערות (קיצורי� ש� הצ"צ ובהערות פכ"ג

ופ"ה. פ"ד ש� ג�
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דבר נעשי� ידה שעל שהתורה, יתכ� אי� יותר: עוד מוב� אינו בחודש`cgועפ"ז ניתנה הקב"ה, iyilydע�

דוקא?

.·È�העני :32וביאור

לידי שבאה ואחדות אמיתית היא האחדות מתי אבל חסֿושלו�. שניות ולא אחדות, אמנ� היא התכלית
במדרי אוחזי� ואעפ"כ אחרת, מציאות אודות יודעי� כאשר – יודעי�מבח�ֿנסיו� לא א� אמיתית. אחדות גת

יהא מה יודעי� לא עדיי� אמיתית; היא אוחזי� שבה שהאחדות ראי' עדיי� אי� – אחרת מציאות אודות כלל
אחרת. מציאות אודות לו כשייוודע עמו

המל�33וכידוע אל התקשרותו חזקה כמה עד לנסות שרוצי� מל� מב� למטה, הנשמה ירידת עני� על ,34המשל

ש� ג� מתנהג הוא וכאשר שפלי�, אנשי� בי� רחוק, למקו� מש� אותו ומוליכי� המל� מהיכל אותו מסלקי�
שהוא רואי� אזי – מל� המל�.zn`aכב� אביו, ע� קשור

האחדות את מעכב אינו והדבר הפכי, בעני� נתקל והוא שניות, של למקו� בא כשאד� בעניננו: הוא וכ�
האחדות. במדריגת באמת שהוא רואי� אזי – אצלו

לגמרי עמה מתחשב שלא ההפכית, המציאות את מבטל הוא א) אופני�: שני ישנ� גופא הוא35ובזה ב) ;

לאלקות. כלי גופא זו ממציאות עושה

עדיי� הרי – ההפכית המציאות את מבטלי� רק כאשר יותר. אמיתית יותר, עמוקה היא הב' באופ� האחדות
עד כלֿכ� חודרת האחדות כאשר אבל עמה. מתחשבי� שאי� אלא לאחדות, ומנגדת הסותרת מציאות ישנה

אמיתית. היא האחדות אזי – לאחדות כלי בעצמה נעשית מציאות שכל

.‚È�וסיו אייר ניס�, החדשי�, בג' ה� האמורות התנועות :36ג'

חודש הוא הקב"ה"oey`xdניס� המלכי� מלכי מל� עליה� "שנגלה מצרי�, יציאת היא בניס� גילוי37. ,
הע�" ברח "כי למטה. שייכות שו� לו שאי� באלקות.38מלמעלה ונדבקי� מהכל בורחי� –

חודש הוא העומרipydאייר ספירת סופרי� החודש בכל ב"מטה"39. עוסקי� הבהמית. דנפש המדות בירור –
אייר, – החודש בש� הרמז ג� זהו אלקות. ולא מציאות, עדיי� היא המציאות אבל אותו. ומבררי� – שניות –

רחל יעקב יצחק אברה� רק40ראשיֿתיבות: הוא המרכבה שעני� המרכבה, רגלי ד' ,lehia.יחוד ולא להרוכב,

דמת�ֿתורה החודש הוא חודש41סיו� ,iyilydומטה מעלה העניני�, ב' את נוטלי� עני�42. מה� ועושי� ,
באלקות. וההתכללות היחוד אמיתית – משניה� למעלה שהוא שלישי,

.„Èאת אמנ� מבטלי� מצוה, מקיימי� כאשר יחוד. הוא התורה עני� כי השלישי, בחודש תורה ניתנה ולכ�
מיוחד האד� שכל הרי – בתורה אבל עמה. אחד דבר נעשי� אי� אבל המצוה, בשביל הפרטית ע�43המציאות

ד העני� וזהו הקב"ה. של ורצונו משניה�iyilyחכמתו ועושה הקב"ה, של חכמתו ואת שלו שכלו את נוטל הוא :
חד" "כולא – אחד .44דבר

בתחלתה32) דאשתקד סיו� מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת ג� ראה
וש"נ. ואיל�). 16 ע' ח"כ (תו"מ

(33.53 ע' חי"ט תו"מ ג� וראה ואיל�. שפ ס"ע תרס"ו המש� ראה
וש"נ.

מוגה).34) בלתי (מהנחה המל� אל התקשרותו תוק� את לגלות וג�
ע�35) וההתעסקות הוי', אחדות תנועות: ב' אצלו יש זה ובאופ�

באלקות; בהתקשרותו לעמוד שיוכל כדי לבטלו, כדי העול� מציאות
רק בו יש שאז העול�, ממציאות כלל יודע שאינו במצב משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה הוי' אחדות – אחת תנועה
ואיל�.36) 263 ס"ע ח"א לקו"ש ג� ראה
זו".37) "מצה פיסקא פסח של הגדה
ספל"א.38) תניא וראה ה. יד, בשלח
ימי39) בכל אינה העומר שספירת וסיו�, ניס� בחודש משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה החודש
סק"כ.40) סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
בתו"א41) וכמבואר סיו�, מר"ח היא דמ"ת העני� התחלת שהרי

השלישי "בחודש (ובפרש"י)) א יט, (יתרו הכתוב בפירוש ג) סז, (יתרו
דספירת העבודה שלאחרי סיני", מדבר באו (ר"ח) הזה ביו� גו'
כבר כאילו הוא סיו�) (ר"ח בו הג' ביו� הז' "בשבוע הנה העומר,
– חג"ת – הראשונות ג' בירור נעשה שכבר (כיו� השבוע כל נכנסה
מוכני� ישראל אז ונעשו המלכות) שבספירת המדות עיקרי שה�

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" לקבל ועומדי�
היחוד42) נתחדש שבמ"ת ועוד) ג. פי"ב, (שמו"ר במדרש וכדאיתא

מוגה). בלתי (מהנחה כו' סוריא ובני רומי דבני
וכו'.43) יחוד והוא ב): (ט, פ"ה תניא ראה
א.44) עג, זח"ג ראה
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מסיני" תורה קבל ש"משה מה ג"כ ענינו23וזהו כי דוקא, "מסיני" – התורה אבל במרה, ג� ניתנו המצוות :

טוריא" מכל "דמכי� הוא סיני ההפכי�21של ב' יחוד דוקא.45, בתורה נתגלה זה ויחוד ,

***

.ÂËבהמאמר לעיל עצרת46דובר קוד� בחוקותי פרשת קריאת כדי47בעני� במדבר, פרשת קורי� ולאחרי' ,
למת�ֿתורהלהפס התוכחה בי� .48יק

אלו: פרשיות ב' בקריאת הסדר בביאור לומר ויש

בלקו"ת מבואר – בחוקותי לפרשת ברכות".49בנוגע רק אינ� האמת "לפי התוכחה עניני שכל בארוכה,
עניני ה� הרי – האלקית לנפש בנוגע אבל הרע, ויצר הבהמית לנפש בנוגע רק ה� – הברכה דהיפ� העניני�

ברכות.

וכמשנ"ת האלקית. בנפש עלי' תוספת נעשית היצה"ר ודחיית דנה"ב המדות בירור שע"י – בזה העני� ותוכ�
"קוממיות"46בהמאמר קומות50בעני� ב' והעלי'51, עצמה, נה"ב קומת הקומות: ב' ישנ� נה"ב בירור שע"י ,

נה"א. בקומת עי"ז שנעשית

בהמאמר כמשנ"ת למ"ת, הכנה הוא ד"קוממיות" שהעני� כיו� מת�ֿתורה, קוד� זו פרשה קורי� 46ולכ�

הקומות. ב' צ"ל דמ"ת העני� שבשביל

באה במדבר שפרשת כיו� הוא הטע� שבפשטות [דא� דוקא במדבר בפרשת ביניה� שמפסיקי� והטע�
שייכות לה יש במדבר פרשת שג� לומר בהכרח ולכ� בפנימיות, תוכ� לו יש עני� כל הרי בחוקותי, פרשת לאחרי

הידוע52למת�ֿתורה ע"פ – המדבר,53] עני� ע"י היא דמ"ת להגילוי שההכנה במדבר, ניתנה שהתורה בהטע�
לאח"ז ורק הגרעי�, רקבו� להיות צרי� שתחלה הצמיחה, מעני� ועד"מ מסירותֿנפש. והביטול, ההפקר שהו"ע

הצמיחה. להיות יכולה

המדות בירור ענינה – בחוקותי פרשת במדבר: פרשת ולאח"ז בחוקותי, פרשת תחלה – הפרשיות סדר וזהו
עדיי� הוא שהאד� דהיינו ודעת, טע� ע"י נעשה זה שבירור העומר), דספירת העני� (בדוגמת הבהמית דנפש
הכנה שהוא האמיתי הביטול ודעת, מטע� שלמעלה ומס"נ ביטול – במדבר פרשת באה ולאח"ז מציאות; בבחי'

כולה.54למ"ת השנה כל על ובפנימיות בשמחה התורה את לקבל הולכי� שעי"ז ,

•

וש"נ.45) ס"ט. לעיל ראה
(46.(300 ע' (לעיל בתחלתו
ב.47) לא, מגילה
העמוד.48) בסו� ש� תוס' ראה
ואיל�.49) סע"א מח, (בחוקותי) פרשתנו
יג.50) כו, (בחוקותי) פרשתנו

ש�.51) מהרש"א ובחדא"ג א עה, ב"ב ראה
וש"נ.52) .22 ע' חכ"ח לקו"ש ג� ראה
ועוד.53) ז. פ"א, במדב"ר סע"א. נה, נדרי� א. נד, עירובי� ראה
ה�54) במדבר) ופ' בחוקותי (פ' אלו עניני� שב' שאמר כמדומה

) לנשמע נעשה והקדמת העומר דספירת ההכנות ב' ).l"endע"ד

e"kyz'd zereayd bgc 'a mei

נברא שבו הקב"ה של אומנותו כלי היא (שהתורה העול� לבריאת בשייכות דתורה שהשבח
שיהי' בתחתוני�, דירה ית' לו להיות העצמות כוונת נשלמת התורה שע"י הוא, העול�),
יבולה האר� ונתנה גו' תלכו בחוקותי א� בפירוש (ס"ט) וכמשנת"ל העצמות. גילוי בעול�
להשלימות ועד מילואו, על העול� שלימות נעשית התורה שע"י פריו, ית� השדה וע�
דיד�. בעגלא בימינו, במהרה פר�, תולדות אלה צדקנו, משיח ע"י העתידה, בגאולה שתהי'

•



לג i"gyz'd oeiq g"dan ,izewegaÎxda t"y zgiy

מסיני" תורה קבל ש"משה מה ג"כ ענינו23וזהו כי דוקא, "מסיני" – התורה אבל במרה, ג� ניתנו המצוות :

טוריא" מכל "דמכי� הוא סיני ההפכי�21של ב' יחוד דוקא.45, בתורה נתגלה זה ויחוד ,

***

.ÂËבהמאמר לעיל עצרת46דובר קוד� בחוקותי פרשת קריאת כדי47בעני� במדבר, פרשת קורי� ולאחרי' ,
למת�ֿתורהלהפס התוכחה בי� .48יק

אלו: פרשיות ב' בקריאת הסדר בביאור לומר ויש

בלקו"ת מבואר – בחוקותי לפרשת ברכות".49בנוגע רק אינ� האמת "לפי התוכחה עניני שכל בארוכה,
עניני ה� הרי – האלקית לנפש בנוגע אבל הרע, ויצר הבהמית לנפש בנוגע רק ה� – הברכה דהיפ� העניני�

ברכות.

וכמשנ"ת האלקית. בנפש עלי' תוספת נעשית היצה"ר ודחיית דנה"ב המדות בירור שע"י – בזה העני� ותוכ�
"קוממיות"46בהמאמר קומות50בעני� ב' והעלי'51, עצמה, נה"ב קומת הקומות: ב' ישנ� נה"ב בירור שע"י ,

נה"א. בקומת עי"ז שנעשית

בהמאמר כמשנ"ת למ"ת, הכנה הוא ד"קוממיות" שהעני� כיו� מת�ֿתורה, קוד� זו פרשה קורי� 46ולכ�

הקומות. ב' צ"ל דמ"ת העני� שבשביל

באה במדבר שפרשת כיו� הוא הטע� שבפשטות [דא� דוקא במדבר בפרשת ביניה� שמפסיקי� והטע�
שייכות לה יש במדבר פרשת שג� לומר בהכרח ולכ� בפנימיות, תוכ� לו יש עני� כל הרי בחוקותי, פרשת לאחרי

הידוע52למת�ֿתורה ע"פ – המדבר,53] עני� ע"י היא דמ"ת להגילוי שההכנה במדבר, ניתנה שהתורה בהטע�
לאח"ז ורק הגרעי�, רקבו� להיות צרי� שתחלה הצמיחה, מעני� ועד"מ מסירותֿנפש. והביטול, ההפקר שהו"ע

הצמיחה. להיות יכולה

המדות בירור ענינה – בחוקותי פרשת במדבר: פרשת ולאח"ז בחוקותי, פרשת תחלה – הפרשיות סדר וזהו
עדיי� הוא שהאד� דהיינו ודעת, טע� ע"י נעשה זה שבירור העומר), דספירת העני� (בדוגמת הבהמית דנפש
הכנה שהוא האמיתי הביטול ודעת, מטע� שלמעלה ומס"נ ביטול – במדבר פרשת באה ולאח"ז מציאות; בבחי'

כולה.54למ"ת השנה כל על ובפנימיות בשמחה התורה את לקבל הולכי� שעי"ז ,

•

וש"נ.45) ס"ט. לעיל ראה
(46.(300 ע' (לעיל בתחלתו
ב.47) לא, מגילה
העמוד.48) בסו� ש� תוס' ראה
ואיל�.49) סע"א מח, (בחוקותי) פרשתנו
יג.50) כו, (בחוקותי) פרשתנו

ש�.51) מהרש"א ובחדא"ג א עה, ב"ב ראה
וש"נ.52) .22 ע' חכ"ח לקו"ש ג� ראה
ועוד.53) ז. פ"א, במדב"ר סע"א. נה, נדרי� א. נד, עירובי� ראה
ה�54) במדבר) ופ' בחוקותי (פ' אלו עניני� שב' שאמר כמדומה

) לנשמע נעשה והקדמת העומר דספירת ההכנות ב' ).l"endע"ד
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מסיני" תורה קבל ש"משה מה ג"כ ענינו23וזהו כי דוקא, "מסיני" – התורה אבל במרה, ג� ניתנו המצוות :

טוריא" מכל "דמכי� הוא סיני ההפכי�21של ב' יחוד דוקא.45, בתורה נתגלה זה ויחוד ,

***

.ÂËבהמאמר לעיל עצרת46דובר קוד� בחוקותי פרשת קריאת כדי47בעני� במדבר, פרשת קורי� ולאחרי' ,
למת�ֿתורהלהפס התוכחה בי� .48יק

אלו: פרשיות ב' בקריאת הסדר בביאור לומר ויש

בלקו"ת מבואר – בחוקותי לפרשת ברכות".49בנוגע רק אינ� האמת "לפי התוכחה עניני שכל בארוכה,
עניני ה� הרי – האלקית לנפש בנוגע אבל הרע, ויצר הבהמית לנפש בנוגע רק ה� – הברכה דהיפ� העניני�

ברכות.

וכמשנ"ת האלקית. בנפש עלי' תוספת נעשית היצה"ר ודחיית דנה"ב המדות בירור שע"י – בזה העני� ותוכ�
"קוממיות"46בהמאמר קומות50בעני� ב' והעלי'51, עצמה, נה"ב קומת הקומות: ב' ישנ� נה"ב בירור שע"י ,

נה"א. בקומת עי"ז שנעשית

בהמאמר כמשנ"ת למ"ת, הכנה הוא ד"קוממיות" שהעני� כיו� מת�ֿתורה, קוד� זו פרשה קורי� 46ולכ�

הקומות. ב' צ"ל דמ"ת העני� שבשביל

באה במדבר שפרשת כיו� הוא הטע� שבפשטות [דא� דוקא במדבר בפרשת ביניה� שמפסיקי� והטע�
שייכות לה יש במדבר פרשת שג� לומר בהכרח ולכ� בפנימיות, תוכ� לו יש עני� כל הרי בחוקותי, פרשת לאחרי

הידוע52למת�ֿתורה ע"פ – המדבר,53] עני� ע"י היא דמ"ת להגילוי שההכנה במדבר, ניתנה שהתורה בהטע�
לאח"ז ורק הגרעי�, רקבו� להיות צרי� שתחלה הצמיחה, מעני� ועד"מ מסירותֿנפש. והביטול, ההפקר שהו"ע

הצמיחה. להיות יכולה

המדות בירור ענינה – בחוקותי פרשת במדבר: פרשת ולאח"ז בחוקותי, פרשת תחלה – הפרשיות סדר וזהו
עדיי� הוא שהאד� דהיינו ודעת, טע� ע"י נעשה זה שבירור העומר), דספירת העני� (בדוגמת הבהמית דנפש
הכנה שהוא האמיתי הביטול ודעת, מטע� שלמעלה ומס"נ ביטול – במדבר פרשת באה ולאח"ז מציאות; בבחי'

כולה.54למ"ת השנה כל על ובפנימיות בשמחה התורה את לקבל הולכי� שעי"ז ,

•

וש"נ.45) ס"ט. לעיל ראה
(46.(300 ע' (לעיל בתחלתו
ב.47) לא, מגילה
העמוד.48) בסו� ש� תוס' ראה
ואיל�.49) סע"א מח, (בחוקותי) פרשתנו
יג.50) כו, (בחוקותי) פרשתנו

ש�.51) מהרש"א ובחדא"ג א עה, ב"ב ראה
וש"נ.52) .22 ע' חכ"ח לקו"ש ג� ראה
ועוד.53) ז. פ"א, במדב"ר סע"א. נה, נדרי� א. נד, עירובי� ראה
ה�54) במדבר) ופ' בחוקותי (פ' אלו עניני� שב' שאמר כמדומה

) לנשמע נעשה והקדמת העומר דספירת ההכנות ב' ).l"endע"ד

e"kyz'd zereayd bgc 'a mei

נברא שבו הקב"ה של אומנותו כלי היא (שהתורה העול� לבריאת בשייכות דתורה שהשבח
שיהי' בתחתוני�, דירה ית' לו להיות העצמות כוונת נשלמת התורה שע"י הוא, העול�),
יבולה האר� ונתנה גו' תלכו בחוקותי א� בפירוש (ס"ט) וכמשנת"ל העצמות. גילוי בעול�
להשלימות ועד מילואו, על העול� שלימות נעשית התורה שע"י פריו, ית� השדה וע�
דיד�. בעגלא בימינו, במהרה פר�, תולדות אלה צדקנו, משיח ע"י העתידה, בגאולה שתהי'

•

המשך מעמוד יד
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הקודש ללשו� מתורג�
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יושביה" לכל באר� דרור "וקראת� הפסוק אומרת1על

עליה".2הגמרא יושביה שכל "בזמ� רק חל היובל שדי� ,

מנשה, שבט וחצי גד ושבט ראוב� שבט "משגלו ולכ�

יובלות". בטלו

בגמרא נאמר זאת השני3למרות הבית בתקופת שג� ,

(וקדשו כיו�4מנו שמיטי�": "לקדש כדי היובל, שנת את (

מהשנה מתחיל השמיטה שנות היובלxg`lyשמני� שנת

חכמי� לכ�5(וכדעת המני�"), מ� "אינה החמישי� ששנת ,

"כדי היובלות, את אז ג� במקומ�".6מנו השמיטי� שיבואו

התוספות בעלי שואלי� כ� הירושלמי7על בתלמוד :

משמט8נאמר אתה אי יובל, משמט אתה שאי ש"בזמ� ,

"בטלו9שביעית" שני בית שבתקופת כיו� כ�, וא� .

השמיטה? ג� ממילא התבטלה יובלות",

מסביר רק10רש"י השמיטה היתה שני בית שבתקופת ,

סוברי� התוספות בעלי א� הנאמר11מדרבנ�. שלפי ,

השמיטה הרי שמיטי�", לקדש יובלות ש"מנו בגמרא,

היובל,ziixe`cn`נוהגת בטל כאשר מהנאמרdpeyaג�

הירושלמי. בתלמוד

.·
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למטה12ידוע ההלכות את פסקו והאמוראי� שהתנאי� ,

למעלה העניני� את ראיית� או13לפי תנא שכל וכיו� .

נשמתו לשורש בהתא� למעלה העני� את ראה ,elyאמורא

שורש14לכ� דרגת לפי כי מסויימי�, בדיני� מחלוקות יש

תנא של שורש`cgהנשמה דרגת לפי ואילו כ�, הוא הדי�

תנא של שונה.`xgהנשמה הדי�

הבבלי התלמוד בי� שהמחלוקת בעניננו, לומר יש כ�

הירושלמי התלמוד א�15לבי� – ה"תוספות") שיטת (לפי

נובעת – חל אינו שהיובל בזמ� מדאורייתא חלה שביעית

התלמוד של מהותו מצד שהוא כפי השמיטה שעני� מכ�,

") מדרגת16הושיבני"mikygnaהבבלי יותר נמו� (

כדי הירושלמי: התלמוד מצד שהיא כפי השמיטה

התלמוד מצד מדאורייתא, בשלמותה, השמיטה שתתקיי�

משמיטה הנעלה היובל, לעני� זקוקי� ואילו17הירושלמי, .

להתקיי� השמיטה עני� יכול הבבלי התלמוד מצד

להל� שיתבאר כפי נוהג, היובל שאי� בזמ� א� בשלמותו

ואיל�. ד' בסעיפי�

.‚
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בית חורב� שלאחר לכ� הטע� יוב� לעיל האמור לפי

השמיטה: שנות במני� חדשה שיטה התחילה שני

הבית שבעl`בזמ� במני� החמישי� שנת נכללה

"מנו עדיי� יובלות", ש"בטלו לאחר א� ולכ�, השני�.

התחיל השני� שבע שמני� כלומר, שמיטי�", לקדש יובלות

וא א'. בסעי� כדלעיל ואחת, החמישי� "באות�מהשנה ילו

משחרב וכ� ראשו�... בית חורב� שבי� שנה השבעי�

בלבד" שבע שבע אלא החמישי� שנת מנו לא .18באחרונה

יו"ד.1) כה, פרשתנו

ה"ח.2) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"� ב. לב, ערכי�

ה"ג.3) ש� רמב"� ש�. ערכי�

ש�.4) רמב"�

ג'.5) סעי� לקמ� וראה וש"נ. א. לג, ש� ערכי�

סע"ב.6) לב, ש� רש"י לשו�

ש�.7) ערכי�

ה"ג.8) פ"ד גיטי� ה"ב. פ"י שביעית

רק9) הרמב"�) (לדעת אשר הכ"ה, פ"ד ויובל שמיטה הל' בכס"מ

שלא ג� מה"ת נוהגת קרקעות שמיטת משא"כ ביובל תלוי' כספי� שמיטת

שמיטת שג� לי', דסבירא מוכח, ש� הנ"ל התוס' מקושיית אבל הבית. בפני

שמנו שזה לתר� אפשר הי' הרי (דאל"כ, נוהג שהיובל בזמ� רק היא קרקעות

ברמב"� מל"מ וראה קרקעות). לשמיטת בנוגע הוא שמיטי� לקדש יובלות

ולהעיר דמו"ק. מהסוגיא ג� מוכח שכ� (אמ"שi"anש�, שכתב סשל"א יו"ד

דברי ה� "וכ� מדרבנ�") האידנא ובא"י כו' בחרישה "ואסור ש� m"anxdהטור

ופ"י". פ"ט שמיטה בהל'

ש�).10) ערכי� בתוס' (הובא א לו, גיטי�

מחלוקת.11) שהוא אני ואומר ש�: גיטי� רש"י ג� וראה ש�. ערכי�

ב.12) כ, וישלח ביאוה"ז

שלאחרי13) הוא העני� – ב) נט, (ב"מ היא בשמי� לא אשר שידוע וא�
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דשמיטה). זו ושמעתתא (ד"ה סק"ט סס"ז

xda zyxt zegiyÎihewl

שבע ספירת אופ� את לשנות יש מדוע ולכאורה:

יובלות"? ש"בטלו לאחר הבית, בזמ� שהיה מכפי השני�

הוא: העניני� בפנימיות לכ� ההסבר

היא ולכ� גבוהה, בדרגה השמיטה היתה הבית, בזמ�

ליובל, אז קשורה היתה

בזמ� ודרגות: תקופות שתי היו עצמו הבית (ובזמ�

מהות לעצ� קשורה השמיטה דרגת כאשר – נוהג שהיובל

השמיטה היתה כבר שאז – יובלות" ו"משבטלו היובל;

רק היתה הירושלמי, שיטת ולפי יותר, נמוכה בדרגה

לגבי רק היובל אל השמיטה של הקשר היה ואז מדרבנ�,

dxitqd,("�שמיטי לקדש יובלות "מנו –

עוד נמוכה בדרגה היא השמיטה הבית, משחרב א�

לא ואפילו ליובל, כלל עתה קשורה היא אי� ולפיכ� יותר,

.oipndלגבי

.„
˙Â¯ÈÁ Y Ï·ÂÈ ;˘È‰ ÏÂËÈ· Y ‰ËÈÓ˘

של המשמעות את תחילה לבאר יש זאת, להבי� כדי

האד�: של הרוחנית בעבודתו יובל ושל שמיטה

שמי� מלכות עול קבלת של עבודה היא –19השמיטה

ומציאותyid20ביטול "יש" בעצ� הוא ה"עובד" כלומר, .

להתעורר יכולה לכ� ישותו. את מבטל שהוא אלא קיימת,

dhinye dhiny lkaנאכל מה תאמרו "וכי השאלה מחדש

השביעית" בעצמו21בשנה ראה כבר שהאד� למרות ,

הקודמות את22בשמיטות "וצויתי של התוצאות את

אפשרות23ברכתי..." אצלו קיימת שבו, הישות מפני כי –

את "וצויתי לו להשיב יש מחדש פע� ובכל זו, לשאלה

ברכתי...".

בבחינת הבינה, בספירת הוא היובל זאת, לעומת

דחירו" מאיר24"עלמא האלקי שהאור החירות), (=עול�

העניני� מכל "משתחרר" הוא כ� ומשו� בגלוי. אצלו

אלקות ומסתירי� "וקראת�25המעלימי� –xexc,"�באר

dnecaייתכנו לא כאשר לבוא, לעתיד שתהיה לחירות

"ואת שהרי כלל, והסתרי� אעביר26העלמות הטומאה רוח

האר�" .27מ�

דוקא היתה יובל" מצות ש"עיקר לכ� ההסבר זהו

הבינה דרגת כי שני, בבית ולא הראשו�, המקדש בבית

ה' (האות עילאה" "ה' של למהות קשורה דחירו" "עלמא

ה' חסרה שני שבבית וכיו� הוי'), ש� של ,ef28הראשונה

א� וממילא (ברוחניות, אמיתית חירות אז היתה לא כבר

עליה�" מושלי� כוכבי� עובדי מלכי ש"היו ).29בגשמיות,

דחירו עלמא היובל, מהות אז התקיימה לא כבר .27ולפיכ�

.‰
"˙Â‡ÈˆÓ· ÏÂËÈ·"Â "˘È‰ ÏÂËÈ·"

בהרחבה פע� הוסבר הדרגות30כבר שתי אודות

של העבודה בכללות, שזוהי, היש", "ביטול – שבביטול

–lerקבלת שכלית מהבנה הנובע במציאות", ו"ביטול ,

מיוחדת: מעלה יש מה� אחת שבכל

לגבי היא במציאות" ב"ביטול zenkdהמעלה

כולו,31וההתפשטות האד� את מקי� אשר הביטול, של

lkaעל משפיע אינו אשר היש", כ"ביטול שלא כוחותיו,

האד�. כוחות כל

לגבי היא היש" ב"ביטול והעוצמהzeki`dוהמעלה

הביטול במציאות" "ביטול שבדרגת כיו� הביטול: של

למציאותו קשור עצמו הביטול א� הרי מהבנה, נובע

אשר היש", "ביטול זאת, ולעומת האד�. של `eppiוהבנתו

מציאותו מצד להיפ�, שהרי, האד�, למציאות elyקשור

הוא אשר בהיקפו, הקט� זה, ביטול ולכ� "יש", הוא

עול קבלת מצד לקדושֿברו�ֿהוא minyמתבטל zekln,

רבה. בעוצמה ביטול הוא

שהיובל בזמ� ראשו� בית בתקופת השמיטה מעלת זוהי

העול קבלת ג� יחדיו: המעלות שתי חברו שאז נוהג,

וטע� הבנה היו (יובל). בינה של באופ� היתה (השמיטה)

עול קבלת מתו� הנעלה32בהתבטלות הביטול ג� ולכ�, ,

בכל האד� את הקי� האד�, של וממציאותו מהבנתו

לא (א� המציאות).lhiaמציאותו את

וז"ס19) ב: לה, בדרמ"צ הובא – בפרשתנו להאריז"ל טעהמ"צ ג� ראה

בחי' האר� .zeklnושבתה

ד.20) מב, פרשתנו לקו"ת

כ.21) כה, פרשתנו

(ראה22) התבואה" ריבוי בששית ראו "כבר הרי – עצמה זו בשמיטה וג�

הרמב"�). על שהקשה מה כא�, יקר כלי

ואיל�.23) כא ש�, פרשתנו

ב.24) ס, ר"ה .p"yeלקו"ת

התבואה25) את "ועשת שנאמר מה העניני�) בפנימיות (ג� יומתק ועפ"ז

ylylהשנה עד היובל)ziriyzd"השני�.. (שלפני השביעית שבשמיטה א� –

שנאמר זה כי – כב) פסוק ורש"י תו"כ (ראה שני� לארבע לעשות צריכה היתה

נאכל", מה תאמרו "וכי קושיא, לתר� בכדי הוא וגו'" ברכתי את "וצויתי

כלל. לקושיא מקו� מלכתחלה אי� – דחירו" "עלמא ליובל ובנוגע

ב.26) יג, זכרי'

ש�.27) לקו"ת

וראה28) ה'. חסר – ואכבדה ח) א, (חגי עה"פ ב) כא, (יומא כמרז"ל

ג. נז, ש� לקו"ת

ש�.29) לקו"ת

ש�.30) ובהנסמ� ואיל� 72 ס"ע ח"ט לקו"ש בארוכה ראה

יש.31) שאינו היא) (וגדולה מעלה ישנה באיכות שג� מוב�

בקיו�32) הנרצה אופ� בעני� ואיל�, 126 ע' ח"ח לקו"ש עד"ז ראה

ה"חוקי�".



לה xda zyxt zegiyÎihewl

שבע ספירת אופ� את לשנות יש מדוע ולכאורה:

יובלות"? ש"בטלו לאחר הבית, בזמ� שהיה מכפי השני�

הוא: העניני� בפנימיות לכ� ההסבר

היא ולכ� גבוהה, בדרגה השמיטה היתה הבית, בזמ�

ליובל, אז קשורה היתה

בזמ� ודרגות: תקופות שתי היו עצמו הבית (ובזמ�

מהות לעצ� קשורה השמיטה דרגת כאשר – נוהג שהיובל

השמיטה היתה כבר שאז – יובלות" ו"משבטלו היובל;

רק היתה הירושלמי, שיטת ולפי יותר, נמוכה בדרגה

לגבי רק היובל אל השמיטה של הקשר היה ואז מדרבנ�,

dxitqd,("�שמיטי לקדש יובלות "מנו –

עוד נמוכה בדרגה היא השמיטה הבית, משחרב א�

לא ואפילו ליובל, כלל עתה קשורה היא אי� ולפיכ� יותר,

.oipndלגבי

.„
˙Â¯ÈÁ Y Ï·ÂÈ ;˘È‰ ÏÂËÈ· Y ‰ËÈÓ˘

של המשמעות את תחילה לבאר יש זאת, להבי� כדי

האד�: של הרוחנית בעבודתו יובל ושל שמיטה

שמי� מלכות עול קבלת של עבודה היא –19השמיטה

ומציאותyid20ביטול "יש" בעצ� הוא ה"עובד" כלומר, .

להתעורר יכולה לכ� ישותו. את מבטל שהוא אלא קיימת,

dhinye dhiny lkaנאכל מה תאמרו "וכי השאלה מחדש

השביעית" בעצמו21בשנה ראה כבר שהאד� למרות ,

הקודמות את22בשמיטות "וצויתי של התוצאות את

אפשרות23ברכתי..." אצלו קיימת שבו, הישות מפני כי –

את "וצויתי לו להשיב יש מחדש פע� ובכל זו, לשאלה

ברכתי...".

בבחינת הבינה, בספירת הוא היובל זאת, לעומת

דחירו" מאיר24"עלמא האלקי שהאור החירות), (=עול�

העניני� מכל "משתחרר" הוא כ� ומשו� בגלוי. אצלו

אלקות ומסתירי� "וקראת�25המעלימי� –xexc,"�באר

dnecaייתכנו לא כאשר לבוא, לעתיד שתהיה לחירות

"ואת שהרי כלל, והסתרי� אעביר26העלמות הטומאה רוח

האר�" .27מ�

דוקא היתה יובל" מצות ש"עיקר לכ� ההסבר זהו

הבינה דרגת כי שני, בבית ולא הראשו�, המקדש בבית

ה' (האות עילאה" "ה' של למהות קשורה דחירו" "עלמא

ה' חסרה שני שבבית וכיו� הוי'), ש� של ,ef28הראשונה

א� וממילא (ברוחניות, אמיתית חירות אז היתה לא כבר

עליה�" מושלי� כוכבי� עובדי מלכי ש"היו ).29בגשמיות,

דחירו עלמא היובל, מהות אז התקיימה לא כבר .27ולפיכ�

.‰
"˙Â‡ÈˆÓ· ÏÂËÈ·"Â "˘È‰ ÏÂËÈ·"

בהרחבה פע� הוסבר הדרגות30כבר שתי אודות

של העבודה בכללות, שזוהי, היש", "ביטול – שבביטול

–lerקבלת שכלית מהבנה הנובע במציאות", ו"ביטול ,

מיוחדת: מעלה יש מה� אחת שבכל

לגבי היא במציאות" ב"ביטול zenkdהמעלה

כולו,31וההתפשטות האד� את מקי� אשר הביטול, של

lkaעל משפיע אינו אשר היש", כ"ביטול שלא כוחותיו,

האד�. כוחות כל

לגבי היא היש" ב"ביטול והעוצמהzeki`dוהמעלה

הביטול במציאות" "ביטול שבדרגת כיו� הביטול: של

למציאותו קשור עצמו הביטול א� הרי מהבנה, נובע

אשר היש", "ביטול זאת, ולעומת האד�. של `eppiוהבנתו

מציאותו מצד להיפ�, שהרי, האד�, למציאות elyקשור

הוא אשר בהיקפו, הקט� זה, ביטול ולכ� "יש", הוא

עול קבלת מצד לקדושֿברו�ֿהוא minyמתבטל zekln,

רבה. בעוצמה ביטול הוא

שהיובל בזמ� ראשו� בית בתקופת השמיטה מעלת זוהי

העול קבלת ג� יחדיו: המעלות שתי חברו שאז נוהג,

וטע� הבנה היו (יובל). בינה של באופ� היתה (השמיטה)

עול קבלת מתו� הנעלה32בהתבטלות הביטול ג� ולכ�, ,

בכל האד� את הקי� האד�, של וממציאותו מהבנתו

לא (א� המציאות).lhiaמציאותו את

וז"ס19) ב: לה, בדרמ"צ הובא – בפרשתנו להאריז"ל טעהמ"צ ג� ראה

בחי' האר� .zeklnושבתה

ד.20) מב, פרשתנו לקו"ת

כ.21) כה, פרשתנו

(ראה22) התבואה" ריבוי בששית ראו "כבר הרי – עצמה זו בשמיטה וג�

הרמב"�). על שהקשה מה כא�, יקר כלי

ואיל�.23) כא ש�, פרשתנו

ב.24) ס, ר"ה .p"yeלקו"ת

התבואה25) את "ועשת שנאמר מה העניני�) בפנימיות (ג� יומתק ועפ"ז

ylylהשנה עד היובל)ziriyzd"השני�.. (שלפני השביעית שבשמיטה א� –

שנאמר זה כי – כב) פסוק ורש"י תו"כ (ראה שני� לארבע לעשות צריכה היתה

נאכל", מה תאמרו "וכי קושיא, לתר� בכדי הוא וגו'" ברכתי את "וצויתי

כלל. לקושיא מקו� מלכתחלה אי� – דחירו" "עלמא ליובל ובנוגע

ב.26) יג, זכרי'

ש�.27) לקו"ת

וראה28) ה'. חסר – ואכבדה ח) א, (חגי עה"פ ב) כא, (יומא כמרז"ל

ג. נז, ש� לקו"ת

ש�.29) לקו"ת

ש�.30) ובהנסמ� ואיל� 72 ס"ע ח"ט לקו"ש בארוכה ראה

יש.31) שאינו היא) (וגדולה מעלה ישנה באיכות שג� מוב�

בקיו�32) הנרצה אופ� בעני� ואיל�, 126 ע' ח"ח לקו"ש עד"ז ראה
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שהוזכרו השמיטה, של הדרגות שלש יובנו זה לפי

שהיתה כפי ב) נוהג. שהיובל בזמ� שהיתה כפי א) לעיל:

שמיטי�". לקדש יובלות "מנו עדיי� א� יובלות, משבטלו

קשורה היא אי� אשר הזה, בזמ� שהיא כפי ליובל:llkג)

עילאה, ה' דרגת האירה כאשר ראשו�, בית בזמ� א)

יובל, בחינת – באלקות אמיתית השגה היתה הבינה, דרגת

של באופ� היתה השמיטה) (דרגת העול קבלת שג� עד

והבנה כדלעיל.33השגה ,

עדיי� א� עילאה, ה' דרגת חסרה כבר שני בית בזמ� ב)

השגה חב"דefהיתה לדרגת בדומה עול, לקבלת הקשורה

הרי העני�, בעצ� שכלית השגה לו שאי� שלמרות שבהוד,

להודות שעליו מבי�, לפחות יובלות34הוא אז מנו ולכ� .

ickדרגה היתה זאת בכל כי שמיטי�, היובלefלקדש של

עול). (קבלת לשמיטה הקשורה (הבנה),

בדומה שכלית, הבנה כלל אי� הבית משחרב א� ג)

שבהוד" כלל35ל"הוד קשורה השמיטה אי� עתה ולפיכ� ,

ליובל.

.Ê
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היא עול קבלת של הרוחנית העבודה הזה בזמ� אמנ�,

האד� את בגלוי מקיפה היא אי� ולכ� ודעת, מטע� למטה

מעצ� נובעת עול שקבלת כיו� זאת, בכל א� בפנימיותו,

מהשכל שלמעלה עתה36הנשמה שג� לומר, הכרחי ,

– האד� של הפנימיי� הכוחות על העול קבלת משפיעה

פרטיו בכל ומשפיע נמצא ה"עצ�" כי וכדומה, .37השכל

נראה, הגלות חוש� של וההסתר ההעל� מפני ורק

חיצוני. עני� היא עול קבלת שבזמננו

לבי� הבבלי התלמוד שבי� למחלוקת ההסבר זהו

מדאורייתא היא הזה בזמ� השמיטה א� הירושלמי התלמוד

או הזה) בזמ� עצמה מצד קיימת זו שמצוה (כלומר,

כזכר נוהג:38מדרבנ�, שהיובל בזמ� שהתקיימה לשמיטה

" בבלי"mikygnaמצד תלמוד זה – נראה,39הושיבני ,

התלמוד סובר ולכ� בלבד. חיצונית היא עול קבלת שכיו�

ואינה עצמה, מצד קיימת השמיטה הזה שבזמ� הבבלי

נוהג. שהיובל בזמ� קיימת שהיתה לשמיטה קשורה

שג� מורגש, הירושלמי התלמוד של האור מצד א�

זמני באופ� ורק פנימי, עני� היא הזה שבזמ� עול קבלת

הירושלמי, התלמוד סובר ולפיכ� בגלוי. מאיר הוא אי�

וזכר המש� אלא עצמו, בפני עני� אינה בזמננו שהשמיטה

הראשו�, הבית בזמ� שהיתה לשמיטה

לבוא, לעתיד שתהיה לשמיטה הכנה מהווה היא וכ�

שלישית" ויגאלנו40ב"ביאה יבוא צדקנו, משיח ידי על

ממש. בקרוב

(e"kyz ,mixet zgiyn)

•

תתאה.33) בה' עילאה ה' בחי' המשכת והיינו סע"ב): (ס, ש� לקו"ת ראה

עילאה. ה' שהיא הבינה במדרגת אז היתה המל' ג� ממק"מ: ג) (נז, וש�

ע' תרס"ו (המש� במקומו עתיק ופני' עתיק פני' אבא דפני' מהחילוק ולהעיר

ואיל�). קא

תש"ט34) עליו ונחה ד"ה ג� וראה ב). (שו, בעומר הל"ג שער סדור

פי"ח.

שבזמה"ג.35) העבודה עיקר שזהו משמע, ש� עליו ונחה ובד"ה ש�.

ובכ"מ.36) וי"ט. פי"ח ש� עליו ונחה ד"ה ראה

(נדפס37) החסידות" תורת של "ענינה קונט' .131ֿ2 ע' ש� לקו"ש ראה

סי"ז. א') כר� סו� הערכי�ֿחב"ד" ב"ספר

ב.38) לו, גיטי�

ליובל תיקנו ולא לשמיטה זכר רק שתיקנו מה יוב� בפני�, מ"ש וע"פ

עכשיו מאיר אינו דחירו, עלמא היובל בחי' כי – ש�) ומהרש"א תוס' (ראה

כלל.

(39.16 הערה לעיל נסמ�

הט"ז.40) פי"ב ש� רמב"� ראה

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

l`xyi zca xwir ± miznd ziigz

- "ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ 'È‰È˘ ‰ÓÈÏ˘ ‰�ÂÓ‡· ÔÈÓ‡Ó È�È¯‰"
˘Ù�‰ ÌÂ˜˙˘ ‰ÏÚÓ‰Â Á¯Î‰‰ (· .ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ÔÈ�Ú ÈË¯Ù (‡

‡˜Â„ ÈÓ˘‚ ÛÂ‚· ‰ÈÁ˙Ï

[d"yz uiw]

אשר המתי�, תחיית עני� פרטי א) לבאר: בבקשה
אינ� בו הפרטי� זה ובכל ישראל, בדת עיקר הוא

צרכ�. כל מבוארי�

הנפש השארת והוא: המתי�, בתחיית כללי עני� ב)
וחלק רוחנית הנפש בהיות הוא, מוב� דבר וקיומה
מכריח מה אבל ל"הכל". ה"חלק" ודומה ממעל, אלקה
בזה. המעלה היא ומה דוקא, גשמי בגו� לתחי' שתקו�

odk ,odkd opgl` xn

ניוֿיורק.

.daeyzוחקרו דברו אשר חז"ל לגדולי מצינו
מקומות. בכמה העניני� שמפוזרי� אלא אלו, בשאלות
בזה, רז"ל שאמרו ממה מקצת להל� להביא והנני

השאלות. לתשובת הדרוש כפי ביאור בתוספת

למה המתאונני� קושית לתר� יש שמתחילה אלא
בכל שנאמר במה לנו ודי כאלו, בעניני� כלל מדברי�
המתי�. תחיית שיהי' שלימה באמונה מאמי� הריני יו�
למשנת (בפירושו הרמב"� שכתב ממה בטענה ובאי�
מעט העוה"ב הבא): לעול� חלק לה� יש ישראל כל
הוא א� נופל הוא דבר איזה על שיחשוב תמצא...
הסיבה ובי� התכלית בי� שיבדיל או הטובה... תכלית
כולו הע� ששואלי� מה אבל התכלית, אל המביאה
או ערומי� המתי� יקומו היא� והמביני� ההמו�

עכ"ל. וכו', והדל העשיר ש� יהיו א� לבושי�...

הע�, שאלת על מתרע� הרמב"� אי� בודאי אבל
דני� רז"ל ומדרשי בש"ס מקומות שבכמה כיו�
שאי� מה על היא ותלונתו חכמינו. גדולי האלו בעניני�
ומסתפקי� ומהותו, ותחה"מ עוה"ב עני� בגו� חוקרי�
מ"ש וע"פ בלבד. בה� וכיוצא הנ"ל לפרטי� בשאלה
אשר משמע, שלו המתי� תחיית אגרת בראש הרמב"�
ונותני� נושאי� אד� ש"בני הנ"ל משנה בפי' כוונתו
הבא העול� אמנ� כו' ערומי� היקומו לבד בתחה"מ רק
אחרי ובא בלבד לנשמות הרמב"� לדעת (שהוא
שנלפענ"ד, מה אענה, ולכ� לגמרי". שכחוהו תחה"מ)

על מתחילה חשיבות�, סדר פי ועל אלו, בשאלות
הראשונה. על ואח"כ השני'

***

הה‡. לנשמהמהו תהי' המתי� תחיית אשר כרח
בזה*. יש מעלה ואיזה דוקא, גשמי בגו�

תחה"מ, עני� ביאור תחלה להקדי� יש זה ולהבי�
בגו�. לנשמה באה התחי' מה מפני יוב� זה פי על אשר

א) בה: עניני� שני האד� בחיי תחה"מ דהנה
שכר בקבלת מדריגה ב) האד�. מי� בשלמות מדריגה

בוראו. רצו� כפי הנהגתו על

***

כל (וכ� האד� הנה כי הוא, אחד שניה� ובאמת
לשליבה משליבה שיעלה באופ� נברא הבריאה) פרטי
התורה (ע"י בזה להשתדל ונצטווה השלימות, בסול�
כמה עד שלימותו אל וכשיתקרב כדלקמ�). והמצוות
מלמעלה לו עוזרי� אז עצמו, בעבודת ביכולתו שהוא
אד� א) לט, (יומא במרז"ל ונרמז מיכולתו. ביותר ג�
אותו מקדשי� בעוה"ז, מלמטה מעט, עצמו מקדש

בעוה"ב. מלמעלה, הרבה,

חב"ד: חסידות תורת ביאור ע"פ הזהר ובלשו� �
דלתתא, האתערותא את המעוררת דלעילא אתערותא
האתדל"ת. אחרי הבאה אתדל"ע דלתתא, אתערותא

דבר להמקבל שנותני� היינו שכר, נתינת והנה
ידו. על או ממנו לו, שטוב

ידי על נמדד השכר ואמיתיות שגודל מוב� ממילא
ממנו. הבא הטוב

לאכול לח� בשכרו המקבל פועל לדבר: דוגמא
בשכרו והרב רבו את המשמש תלמיד ללבוש. ובגד
יורנו והרב רבו את המשמש תלמיד חכמה. ילמדנו
לתכליתו. שיגיע בכדי יל� בה הדר� ואת בריאתו תכלית

אשר דוקא, בגו� תחה"מ עני� בביאור מובא, מקומות בכמה (*

יחדיו והגו� הנפש ידי על והמצות, התורה קיו� העבודה, שהיתה כמו
ע"י צ"ל והעונש השכר קיבול ג� כ� כמו לבחירה, מקו� שיש באופ�

א). צא, (סנה' וכמרז"ל יחדיו, שניה�

מפני היינו: שבשאלתנו, הטפל חלק רק מתור� זה פי על אבל
לנשמה שכר נתינת של מדריגה ג� השכר, קבלת במדריגות יש מה
הוא והעילוי הטוב תכלית מדוע והוא: השאלה, עיקר אבל יחדיו. וגו�

עומדת. במקומה דוקא, בגו� הנשמה התלבשות בעת
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שהוזכרו השמיטה, של הדרגות שלש יובנו זה לפי

שהיתה כפי ב) נוהג. שהיובל בזמ� שהיתה כפי א) לעיל:

שמיטי�". לקדש יובלות "מנו עדיי� א� יובלות, משבטלו

קשורה היא אי� אשר הזה, בזמ� שהיא כפי ליובל:llkג)

עילאה, ה' דרגת האירה כאשר ראשו�, בית בזמ� א)

יובל, בחינת – באלקות אמיתית השגה היתה הבינה, דרגת

של באופ� היתה השמיטה) (דרגת העול קבלת שג� עד

והבנה כדלעיל.33השגה ,

עדיי� א� עילאה, ה' דרגת חסרה כבר שני בית בזמ� ב)

השגה חב"דefהיתה לדרגת בדומה עול, לקבלת הקשורה

הרי העני�, בעצ� שכלית השגה לו שאי� שלמרות שבהוד,

להודות שעליו מבי�, לפחות יובלות34הוא אז מנו ולכ� .

ickדרגה היתה זאת בכל כי שמיטי�, היובלefלקדש של

עול). (קבלת לשמיטה הקשורה (הבנה),

בדומה שכלית, הבנה כלל אי� הבית משחרב א� ג)

שבהוד" כלל35ל"הוד קשורה השמיטה אי� עתה ולפיכ� ,

ליובל.

.Ê
Í˘Ó˙Ó ÔÈ�ÚÎ Â‡ ‰ÓˆÚ È�Ù· Y Â��ÓÊ· ‰ËÈÓ˘‰
היא עול קבלת של הרוחנית העבודה הזה בזמ� אמנ�,

האד� את בגלוי מקיפה היא אי� ולכ� ודעת, מטע� למטה

מעצ� נובעת עול שקבלת כיו� זאת, בכל א� בפנימיותו,

מהשכל שלמעלה עתה36הנשמה שג� לומר, הכרחי ,

– האד� של הפנימיי� הכוחות על העול קבלת משפיעה

פרטיו בכל ומשפיע נמצא ה"עצ�" כי וכדומה, .37השכל

נראה, הגלות חוש� של וההסתר ההעל� מפני ורק

חיצוני. עני� היא עול קבלת שבזמננו

לבי� הבבלי התלמוד שבי� למחלוקת ההסבר זהו

מדאורייתא היא הזה בזמ� השמיטה א� הירושלמי התלמוד

או הזה) בזמ� עצמה מצד קיימת זו שמצוה (כלומר,

כזכר נוהג:38מדרבנ�, שהיובל בזמ� שהתקיימה לשמיטה

" בבלי"mikygnaמצד תלמוד זה – נראה,39הושיבני ,

התלמוד סובר ולכ� בלבד. חיצונית היא עול קבלת שכיו�

ואינה עצמה, מצד קיימת השמיטה הזה שבזמ� הבבלי

נוהג. שהיובל בזמ� קיימת שהיתה לשמיטה קשורה

שג� מורגש, הירושלמי התלמוד של האור מצד א�

זמני באופ� ורק פנימי, עני� היא הזה שבזמ� עול קבלת

הירושלמי, התלמוד סובר ולפיכ� בגלוי. מאיר הוא אי�

וזכר המש� אלא עצמו, בפני עני� אינה בזמננו שהשמיטה

הראשו�, הבית בזמ� שהיתה לשמיטה

לבוא, לעתיד שתהיה לשמיטה הכנה מהווה היא וכ�

שלישית" ויגאלנו40ב"ביאה יבוא צדקנו, משיח ידי על

ממש. בקרוב

(e"kyz ,mixet zgiyn)

•

תתאה.33) בה' עילאה ה' בחי' המשכת והיינו סע"ב): (ס, ש� לקו"ת ראה

עילאה. ה' שהיא הבינה במדרגת אז היתה המל' ג� ממק"מ: ג) (נז, וש�

ע' תרס"ו (המש� במקומו עתיק ופני' עתיק פני' אבא דפני' מהחילוק ולהעיר

ואיל�). קא

תש"ט34) עליו ונחה ד"ה ג� וראה ב). (שו, בעומר הל"ג שער סדור

פי"ח.

שבזמה"ג.35) העבודה עיקר שזהו משמע, ש� עליו ונחה ובד"ה ש�.

ובכ"מ.36) וי"ט. פי"ח ש� עליו ונחה ד"ה ראה

(נדפס37) החסידות" תורת של "ענינה קונט' .131ֿ2 ע' ש� לקו"ש ראה

סי"ז. א') כר� סו� הערכי�ֿחב"ד" ב"ספר

ב.38) לו, גיטי�

ליובל תיקנו ולא לשמיטה זכר רק שתיקנו מה יוב� בפני�, מ"ש וע"פ

עכשיו מאיר אינו דחירו, עלמא היובל בחי' כי – ש�) ומהרש"א תוס' (ראה

כלל.

(39.16 הערה לעיל נסמ�

הט"ז.40) פי"ב ש� רמב"� ראה

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

l`xyi zca xwir ± miznd ziigz

- "ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ 'È‰È˘ ‰ÓÈÏ˘ ‰�ÂÓ‡· ÔÈÓ‡Ó È�È¯‰"
˘Ù�‰ ÌÂ˜˙˘ ‰ÏÚÓ‰Â Á¯Î‰‰ (· .ÌÈ˙Ó‰ ˙ÈÈÁ˙ ÔÈ�Ú ÈË¯Ù (‡

‡˜Â„ ÈÓ˘‚ ÛÂ‚· ‰ÈÁ˙Ï

[d"yz uiw]

אשר המתי�, תחיית עני� פרטי א) לבאר: בבקשה
אינ� בו הפרטי� זה ובכל ישראל, בדת עיקר הוא

צרכ�. כל מבוארי�

הנפש השארת והוא: המתי�, בתחיית כללי עני� ב)
וחלק רוחנית הנפש בהיות הוא, מוב� דבר וקיומה
מכריח מה אבל ל"הכל". ה"חלק" ודומה ממעל, אלקה
בזה. המעלה היא ומה דוקא, גשמי בגו� לתחי' שתקו�

odk ,odkd opgl` xn

ניוֿיורק.

.daeyzוחקרו דברו אשר חז"ל לגדולי מצינו
מקומות. בכמה העניני� שמפוזרי� אלא אלו, בשאלות
בזה, רז"ל שאמרו ממה מקצת להל� להביא והנני

השאלות. לתשובת הדרוש כפי ביאור בתוספת

למה המתאונני� קושית לתר� יש שמתחילה אלא
בכל שנאמר במה לנו ודי כאלו, בעניני� כלל מדברי�
המתי�. תחיית שיהי' שלימה באמונה מאמי� הריני יו�
למשנת (בפירושו הרמב"� שכתב ממה בטענה ובאי�
מעט העוה"ב הבא): לעול� חלק לה� יש ישראל כל
הוא א� נופל הוא דבר איזה על שיחשוב תמצא...
הסיבה ובי� התכלית בי� שיבדיל או הטובה... תכלית
כולו הע� ששואלי� מה אבל התכלית, אל המביאה
או ערומי� המתי� יקומו היא� והמביני� ההמו�

עכ"ל. וכו', והדל העשיר ש� יהיו א� לבושי�...

הע�, שאלת על מתרע� הרמב"� אי� בודאי אבל
דני� רז"ל ומדרשי בש"ס מקומות שבכמה כיו�
שאי� מה על היא ותלונתו חכמינו. גדולי האלו בעניני�
ומסתפקי� ומהותו, ותחה"מ עוה"ב עני� בגו� חוקרי�
מ"ש וע"פ בלבד. בה� וכיוצא הנ"ל לפרטי� בשאלה
אשר משמע, שלו המתי� תחיית אגרת בראש הרמב"�
ונותני� נושאי� אד� ש"בני הנ"ל משנה בפי' כוונתו
הבא העול� אמנ� כו' ערומי� היקומו לבד בתחה"מ רק
אחרי ובא בלבד לנשמות הרמב"� לדעת (שהוא
שנלפענ"ד, מה אענה, ולכ� לגמרי". שכחוהו תחה"מ)

על מתחילה חשיבות�, סדר פי ועל אלו, בשאלות
הראשונה. על ואח"כ השני'

***

הה‡. לנשמהמהו תהי' המתי� תחיית אשר כרח
בזה*. יש מעלה ואיזה דוקא, גשמי בגו�

תחה"מ, עני� ביאור תחלה להקדי� יש זה ולהבי�
בגו�. לנשמה באה התחי' מה מפני יוב� זה פי על אשר

א) בה: עניני� שני האד� בחיי תחה"מ דהנה
שכר בקבלת מדריגה ב) האד�. מי� בשלמות מדריגה

בוראו. רצו� כפי הנהגתו על

***

כל (וכ� האד� הנה כי הוא, אחד שניה� ובאמת
לשליבה משליבה שיעלה באופ� נברא הבריאה) פרטי
התורה (ע"י בזה להשתדל ונצטווה השלימות, בסול�
כמה עד שלימותו אל וכשיתקרב כדלקמ�). והמצוות
מלמעלה לו עוזרי� אז עצמו, בעבודת ביכולתו שהוא
אד� א) לט, (יומא במרז"ל ונרמז מיכולתו. ביותר ג�
אותו מקדשי� בעוה"ז, מלמטה מעט, עצמו מקדש

בעוה"ב. מלמעלה, הרבה,

חב"ד: חסידות תורת ביאור ע"פ הזהר ובלשו� �
דלתתא, האתערותא את המעוררת דלעילא אתערותא
האתדל"ת. אחרי הבאה אתדל"ע דלתתא, אתערותא

דבר להמקבל שנותני� היינו שכר, נתינת והנה
ידו. על או ממנו לו, שטוב

ידי על נמדד השכר ואמיתיות שגודל מוב� ממילא
ממנו. הבא הטוב

לאכול לח� בשכרו המקבל פועל לדבר: דוגמא
בשכרו והרב רבו את המשמש תלמיד ללבוש. ובגד
יורנו והרב רבו את המשמש תלמיד חכמה. ילמדנו
לתכליתו. שיגיע בכדי יל� בה הדר� ואת בריאתו תכלית

אשר דוקא, בגו� תחה"מ עני� בביאור מובא, מקומות בכמה (*

יחדיו והגו� הנפש ידי על והמצות, התורה קיו� העבודה, שהיתה כמו
ע"י צ"ל והעונש השכר קיבול ג� כ� כמו לבחירה, מקו� שיש באופ�

א). צא, (סנה' וכמרז"ל יחדיו, שניה�

מפני היינו: שבשאלתנו, הטפל חלק רק מתור� זה פי על אבל
לנשמה שכר נתינת של מדריגה ג� השכר, קבלת במדריגות יש מה
הוא והעילוי הטוב תכלית מדוע והוא: השאלה, עיקר אבל יחדיו. וגו�

עומדת. במקומה דוקא, בגו� הנשמה התלבשות בעת
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גשמי, מרכוש יותר נעלה רוחני רכוש ובאשר
שלימוד מזה מוב� הרי משניה�, נעלה נצחי ואושר
עוד וגדולה לאכול, מלח� יותר גדול שכר הוא החכמה

נצחיי�. בחיי� חיי� אורחות הוראת – ממנו

כנ"ל, לנו המושגי� ה� בטוב, מדריגות כמה והנה
לנו מושגי� שאינ� או1ה� שהגו� שבה� השווה הצד .

והנפש שהגו� וכיו� יד�. על או מה� מתענגת הנפש
הוא, גבולי התענוג ג� הרי ה�, גבול ובעלי נבראי�

הוא. מוגבל השכר ג� כ� וא�

והול� בוראו מצות מקיי� כשהאד� מכול� למעלה
זו מצוה קיו� הרי אז אשר ומשתל�, הול� ומזדכ�
בעל הבלתי בוראו המצוה, מצווה ע� אותו מחבר
האד� של וצוותא וחבור גבול. בעל ובלתי תכלית
נמצא ממנו. למעלה טוב ל� אי� הרי בוראו, ע� הנברא
בפי' וכנודע נעלה, היותר שכר הוא עצמו המצוה קיו�

מצוה מצוה שכר .2מרז"ל

***

את היטב, באר אותו הורה האד� על ד' ובחסד
היא ומבוארת ונתונה לשלמותו, בה יעלה הדר�
מרגע האד� חיי כל את המקפת הוראה, ל' בתורה,

ואיל�. חייו ימי של הראשו�

ומדה ער� לפי הוא דבר כל שלימות אשר מוב� כי
נברא. בשבילה אשר התכלית אל ומתאי� שוא� שהוא

בפרט3והנה האד� ובריאת בכלל הבריאה טע�
שנתאווה מפני הוא דירה4ותכלית� לו להיות הקב"ה

ומדריגה, (במעלה שהתחתוני� היינו דוקא. בתחתוני�
היש וה�) במקו�. ומטה מעלה ית' לפניו שיי� לא כי
ומתגלה שורה זה ידי שעל ביטול, בבחי' יהיו והחומר,
ויסוד תכלית הוא זה וביטול ב"ה. סו� אי� ה' אור בה�
ה' ויצוונו כד) ו, (דברי� וכמ"ש והמצוה התורה

האלה החוקי� כל את ה'd`xilלעשות וזהו5את .

גשמיי� בדברי� למטה, ניתנו והמצוות שהתורה
כדי דוקא, גשמי בגו� מלובשת כשהיא ולנשמה

לאלקות. כלי ויעשוהו לאי� היש שיהפכו

ציווהו נצטווה שעליה� האד� שבמעשי כמו והנה
אל הקל ומ� לאט לאט ואפשריותו, לכחותיו בהתא�
אל מחיל יעלה בה� אשר במעלות ג� הוא כ� הכבד,

מטפס ועולה מטפס למדריגה ממדריגה ג"כ הוא חיל
לקבל "כח" לו נותני� לו, הנית� בשכר וג� ועולה.
לקבל מעט מעט אותו ומרגילי� שמזככי� היינו שכרו,
– האמתיי שכר שזהו – אלקות וגילוי רוחני אור

ויותר. יותר וגדל ההול�

שעה בהוראת הכלל מ� יוצאי� ממקריי� לבד �

יציאת בעת וכמו ער�, לפי שלא אור גילוי שהי'
– וכיו"ב תורה מת� מצרי�,

dxwiraכי d`ixad zellkומתבררת הולכת
הנמוכות מדריגות מתבררות שעתה (אלא – ומשתלמת
– אמרז"ל ולכ� ועקביי�", "רגליי� בחי' שבבריאה
אנשי�) בני אנ� מלאכי� ראשוני� א� – ב קיב, שבת
לפי ממדריגת� ה� שנופלי� יש ממנה שחלקי� א� –

מגיעות הבחירה בעל אד� שידי במקו� ובפרט שעה.
וחלקו הוא, נופל אז אשר ברע, ג� לבחור יכול והוא
שבה ממדריגתו בעבודתו, ותלוי לו השיי� בעול�
וכל עצמו את והשיב תשובה יעשה אשר עד עומד.
אלא ממנה. למעלה ועוד הקודמת למדריגתו בו התלוי

יתגלה. לבא ולעתיד בהעל�, הוא זה כל שלע"ע

ימות הזה, עול� בזה: זמני� שלשה ובכלליות
המלחמה זמ� הוא הזה עול� המתי�. תחיית המשיח,
יאמ�, מלאו� ולאו� והרע. הטוב והרוחני, היש בי�

כו'. ולפעמי� הטוב מנצח לפעמי�

המלחמה את ישראל בני כשישלימו המשיח בימות
מ� ויפקו� מהטוב הרע ויופרד הרע מ� הטוב ויבררו

יגיעו אז קוד�mdגלותא שהי' כמו האד� לשלמות
הדעת ע� אילנא6חטא שליטת תחת ישראל יהיו שלא ,

בערב בעול� אחרא לסטרא עדיי� ישנה אבל ורע. דטוב
בני בשלימות ג� חסרו� יש עי"ז שממילא ומוב� רב.
קוד� ימותו המשיח בימות החיי� אלו כל ולכ� ישראל.

וכדלקמ�. יקומו, אח"כ ורק המתי� תחיית

האד� יכול שאלי' השלימות שזהו לומר ויש �

ער� לפי לו שנותני� השכר וע"י עבודתו, בכח להגיע
– עבודתו.

עבודת� ע"י יעלו עצמ� המשיח ימות ובמש�
דהיו� הזמ� הוא ימוה"ש שלכ� השלימות בסול�

לעשות�7לעשות� דהיו� העיקר הוא אז ואדרבה .

שלימותו .8ותכלית

שהארי�.1) להרמב"� ש� בפיה"מ ראה
הנדפס2) שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק במכתב ראה עד"ז בארוכה

כה. ע' ח"א ב"התמי�"
אופ�3) (בתחלתו) ובע"ח ב) מב, (ח"ב בזהר ומ"ש פל"ו. תניא

ה'תש"ב. דשנת שש עמודי שוקיו ד"ה בזה ראה – אחר
טז.4) נשא פ' תנחומא
ס"ג.5) תשמורו שבתותי את ד"ה תורה בלקוטי באריכות בזה ראה
הקודש6) עבודת בס' ובאריכות ו. פי"ב, רבה בראשית ג"כ ראה

פל"ח. ח"ב

כו.7) סי' הזק� לרבנו הקדש באגרת ע"ז שהובאו הראיות כל ראה
ג�, להבי�. זכיתי לא ו) ל, (דברי� התורה על בפי' הרמב"� ודברי
החטא. קוד� שנצטווה מצות שש על שכר לאדה"ר היה לא לדבריו,
ש� רש"י כפי' לפרשו יש ב), קנא, (שבת ממרז"ל שהביא ומה

יעב�). בהגהות (ועיי"ש
זמ� מש� ג� דלפעמי� הרמב"�, בדברי י"ל נקראn"dgzcואולי

ודוחק.n"deniבש� מדבר, ובזה ,
וככה8) ד"ה לגפ�. אוסרי ד"ה אור בתורה באריכות בזה ראה

ג� משמע וכ� ואיל�. יז פרק רביעי) שער שמואל (תורת תרל"ז

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

הטומאה רוח את שיעביר התחי' בעול� זה על מוסי�
כי בעול�, ומיתה חטא ואי� האר� מ� d"awdכליל

תכלית יהי' שאז המות, מלא� הוא הרע ליצר ישחוט
ושכרה, עבודתו ער� כפי רק לא האד�, מי� שלימות
בטלות מצות ולכ� מלמעלה. במתנה שנותני� מה אלא

המתי� בתחיית ועטרותיה�9לע"ל יושבי� צדיקי� אלא ,
האד� שהגיע שאחרי השכינה, מזיו ונהני� בראשיה�
לנו שאי� ביותר נעלה שכר מקבל שלימותו לתכלית
ונהני� בראשיה� "עטרותיה� במלות ונרמז בזה. מושג

השכינה (במ"אמזיו – אינו10" אבל זה רמז פי' נתבאר
בגו� נשמה למטה יתקבל זה ושכר – לעניננו) כ"כ נוגע
הזה. עול� בריאת ושלימות תכלית יהי' אז כי דוקא,
בתחתוני�. דירה ית' לו להיות מתחלתו, נברא שלכ�

***

המתי� ותחיית המשיח ימות עני� ביאור כא� עד
במדריגות ענינ� ולבאר האד�. מי� שלימות במדריגות
יש והרגשתו, השגתו האלקי אור גילוי ה', את הדעת

אלוקה,11להבי� אחזה ומבשרי כו) יט, (איוב כדכתיב
כל מלא הקב"ה מה א) יוד, (ברכות מרז"ל וע"פ

הגו�. כל את מלאה נשמה א� העול�

שתי יש הגו� את שמחי' הנפש בחיות דהנה
ומתלבש הגו� אברי כלי מזג לפי המתחלק א) בחינות:
מכח והוא האבר. לפי ומוגבל פנימי אור בבחי' בתוכ�
כח ב) ברגל. אשר ההילו� כח עד בראש אשר השכל
לפי מתחלק אינו אבל הגו�, כל בתו� שישנו הרצו�,
פנימי אור בבחי' בתוכ� להתלבש הגו� כלי חלקי
אור בבחי' בתוכ� שורה א� כי מזיגת�, כפי ממש
עצ� שהיא עצמה, הנפש היא אלו משתי למעלה מקי�.

פשוט. רוחני אחד

אינו המסתיר, הגשמי הגו� חומר מחמת האד�, והנה
להשיג המלובשתzednיכול הרוחניות אפילו הרוחניות,

אבל, הפנימיי�, אפילו וכחותי', הנפש דהיינו ממש, בו
הוא מרגיש פעולותיה�, ידי .oze`ivnעל

בא"ס הוא משל דר� על ככה האלו הדברי� וככל
מתלבש השכינה שזיו עלמי�, כל ממלא א) שהוא: ב"ה
מדריגת�. חילוקי לפי ומתחלק ממש העולמות בתוכיות
אבל ממש, בתוכ� הוא שהאור עלמי�, כל סובב ב)

אור בבחי' בה� שורה כ"א מדריגת�, לפי מתחלק אינו
ית' ומהותו עצמותו הוא אלו משתי ולמעלה מקי�.

כלל. עלמי� בגדר שאינו

מבחינות אחת בכל ישנ� מדריגות וכמה כמה �

המוכרח וכפי כלל, דר� אלא בזה כתבתי ולא הנ"ל,
– בלבד. לעניננו

הגשמי הזה בעול� הרי במשל, שהוא כמו והנה,
להשיג יכולי� אנו אי� האלקי,zednוהחומרי אור

שע"י א� כי עלמי�, כל הממלא אור מהות אפילו
וכמש"נ מציאותו, ומרגישי� יודעי� אנו פעולותיו
אלה. ברא מי וראו עיניכ� מרו� שאו כו) מ, (ישעי'

ש� ואי� הנשמות עול� שהוא עד�, בג� זה על מוסי�
עלמי�. כל הממלא אור מהות ג� שמשיגי� להסתיר, גו�

והאד� החומר שיזדכ� המשיח לימות ע"ז מוסי�
ועוד החטא קוד� שהי' וכמו אלקי�, צל� בו יאיר

עלמי�. כל הסובב מאור גילויי� יהיו מזה, למעלה

תכלית הוא שאז המתי�, שיחיו לאחר מכול� למעלה
ב"ה. א"ס עצמות גילוי אז יהי' הזה, עול� שלימות

בזה נבוא המתי�, תחיית עני� כללות שנתבאר אחרי
בדרז"ל. המובא פי על פרטיו לבאר

***

המתי�.·. תחיית עני� פרטי

.dpnfגליות לקבו� קוד� המקדש בית קבו�12תנ� ,

קוד� שנה ארבעי� תנ� כו' המתי� לתחיית קוד� גליות
ג"כ וראה א. קלט, ח"א (זהר לתחה"מ גליות הקבו�

א). קלד, ש�

.dnewnשנקברו ה� ישראל באר� הנקברי� ה�
ישראל. באר� לגופ� חוזרת נשמת� בחו"ל

א"ר א) (קיא, בכתובות איתא דהנה לה, אמינא ומנא
צבי ונתתי שנאמר חיי� אינ� לאר� שבחו� מתי� אלעזר
בה צביוני שאי� חיי� מתי' בה שצביוני אר� חיי� באר�
אינ� שבחו"ל צדיקי� אלעזר ולר' כו' חיי� מתי' אי�
(מתגלגלי� גלגול ע"י אילעא א"ר (בתמי') בחיי�
לצדיקי� גלגול ומקשה: ש�). וחיי� א"י עד העצמות

הרמב"� אבל מלכי�, הלכות וסו� פ"ט סו� תשובה הל' ברמב"�
בלבד מלכיות שיעבוד אלא לימוה"מ הזה עול� בי� דאי� לשיטתו

ואכמ"ל. זו. שלפני בהערה שהובא דשבת מרז"ל על דפליגא
מתניא9) (וצע"ק כו סי' סו� אגה"ק ש�. התוס' וכפי' ב סא, נדה

ס"ה בשופר יתקע גו' והי' ד"ה ובלקו"ת ש� אשר וי"ל בפל"ו. הגהה
נדה טהרה סדרי בס' ג� הובאו – הר"� וחי' הרשב"א לשיטת הוא
לאדמו"ר התשובה ש' ג"כ וראה לתחה"מ). בטלות מצות שאי� – ש�

לב. פרק ח"ב – האמצעי
בימוה"מ, ולא בטלות מצות בתחה"מ שדוקא זה, ובחילוק

ש�. בנדה חיות מהר"� בהגהות עליה� שציי� מהמקומות כמה מתורצי�
סד"ה10) לקו"ת יז, סי' אגה"ק ה"ב, פ"ה תשובה הל' רמב"� ראה

א. סימ� משה השיב שו"ת ועוד. שלח דפ' אלקיכ� ד' אני
חב"ד.11) חסידות בתורת עפמשנ"ת מיוסד ולהל� מכא� המבואר

תרע"ה) (דשנת יעקב וישב ד"ה תרנ"ב), (דשנת ל� ערו� אי� ד"ה ראה
ועוד.

פי"א.12) מלכי� הל' רמב"� יא. נח פ' תנחומא א. מט, ברכות ראה
כג. ע' א מכתבי� בקוב� נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב
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הטומאה רוח את שיעביר התחי' בעול� זה על מוסי�
כי בעול�, ומיתה חטא ואי� האר� מ� d"awdכליל

תכלית יהי' שאז המות, מלא� הוא הרע ליצר ישחוט
ושכרה, עבודתו ער� כפי רק לא האד�, מי� שלימות
בטלות מצות ולכ� מלמעלה. במתנה שנותני� מה אלא

המתי� בתחיית ועטרותיה�9לע"ל יושבי� צדיקי� אלא ,
האד� שהגיע שאחרי השכינה, מזיו ונהני� בראשיה�
לנו שאי� ביותר נעלה שכר מקבל שלימותו לתכלית
ונהני� בראשיה� "עטרותיה� במלות ונרמז בזה. מושג

השכינה (במ"אמזיו – אינו10" אבל זה רמז פי' נתבאר
בגו� נשמה למטה יתקבל זה ושכר – לעניננו) כ"כ נוגע
הזה. עול� בריאת ושלימות תכלית יהי' אז כי דוקא,
בתחתוני�. דירה ית' לו להיות מתחלתו, נברא שלכ�

***

המתי� ותחיית המשיח ימות עני� ביאור כא� עד
במדריגות ענינ� ולבאר האד�. מי� שלימות במדריגות
יש והרגשתו, השגתו האלקי אור גילוי ה', את הדעת

אלוקה,11להבי� אחזה ומבשרי כו) יט, (איוב כדכתיב
כל מלא הקב"ה מה א) יוד, (ברכות מרז"ל וע"פ

הגו�. כל את מלאה נשמה א� העול�

שתי יש הגו� את שמחי' הנפש בחיות דהנה
ומתלבש הגו� אברי כלי מזג לפי המתחלק א) בחינות:
מכח והוא האבר. לפי ומוגבל פנימי אור בבחי' בתוכ�
כח ב) ברגל. אשר ההילו� כח עד בראש אשר השכל
לפי מתחלק אינו אבל הגו�, כל בתו� שישנו הרצו�,
פנימי אור בבחי' בתוכ� להתלבש הגו� כלי חלקי
אור בבחי' בתוכ� שורה א� כי מזיגת�, כפי ממש
עצ� שהיא עצמה, הנפש היא אלו משתי למעלה מקי�.

פשוט. רוחני אחד

אינו המסתיר, הגשמי הגו� חומר מחמת האד�, והנה
להשיג המלובשתzednיכול הרוחניות אפילו הרוחניות,

אבל, הפנימיי�, אפילו וכחותי', הנפש דהיינו ממש, בו
הוא מרגיש פעולותיה�, ידי .oze`ivnעל

בא"ס הוא משל דר� על ככה האלו הדברי� וככל
מתלבש השכינה שזיו עלמי�, כל ממלא א) שהוא: ב"ה
מדריגת�. חילוקי לפי ומתחלק ממש העולמות בתוכיות
אבל ממש, בתוכ� הוא שהאור עלמי�, כל סובב ב)

אור בבחי' בה� שורה כ"א מדריגת�, לפי מתחלק אינו
ית' ומהותו עצמותו הוא אלו משתי ולמעלה מקי�.

כלל. עלמי� בגדר שאינו

מבחינות אחת בכל ישנ� מדריגות וכמה כמה �

המוכרח וכפי כלל, דר� אלא בזה כתבתי ולא הנ"ל,
– בלבד. לעניננו

הגשמי הזה בעול� הרי במשל, שהוא כמו והנה,
להשיג יכולי� אנו אי� האלקי,zednוהחומרי אור

שע"י א� כי עלמי�, כל הממלא אור מהות אפילו
וכמש"נ מציאותו, ומרגישי� יודעי� אנו פעולותיו
אלה. ברא מי וראו עיניכ� מרו� שאו כו) מ, (ישעי'

ש� ואי� הנשמות עול� שהוא עד�, בג� זה על מוסי�
עלמי�. כל הממלא אור מהות ג� שמשיגי� להסתיר, גו�

והאד� החומר שיזדכ� המשיח לימות ע"ז מוסי�
ועוד החטא קוד� שהי' וכמו אלקי�, צל� בו יאיר

עלמי�. כל הסובב מאור גילויי� יהיו מזה, למעלה

תכלית הוא שאז המתי�, שיחיו לאחר מכול� למעלה
ב"ה. א"ס עצמות גילוי אז יהי' הזה, עול� שלימות

בזה נבוא המתי�, תחיית עני� כללות שנתבאר אחרי
בדרז"ל. המובא פי על פרטיו לבאר

***

המתי�.·. תחיית עני� פרטי

.dpnfגליות לקבו� קוד� המקדש בית קבו�12תנ� ,

קוד� שנה ארבעי� תנ� כו' המתי� לתחיית קוד� גליות
ג"כ וראה א. קלט, ח"א (זהר לתחה"מ גליות הקבו�

א). קלד, ש�

.dnewnשנקברו ה� ישראל באר� הנקברי� ה�
ישראל. באר� לגופ� חוזרת נשמת� בחו"ל

א"ר א) (קיא, בכתובות איתא דהנה לה, אמינא ומנא
צבי ונתתי שנאמר חיי� אינ� לאר� שבחו� מתי� אלעזר
בה צביוני שאי� חיי� מתי' בה שצביוני אר� חיי� באר�
אינ� שבחו"ל צדיקי� אלעזר ולר' כו' חיי� מתי' אי�
(מתגלגלי� גלגול ע"י אילעא א"ר (בתמי') בחיי�
לצדיקי� גלגול ומקשה: ש�). וחיי� א"י עד העצמות

הרמב"� אבל מלכי�, הלכות וסו� פ"ט סו� תשובה הל' ברמב"�
בלבד מלכיות שיעבוד אלא לימוה"מ הזה עול� בי� דאי� לשיטתו

ואכמ"ל. זו. שלפני בהערה שהובא דשבת מרז"ל על דפליגא
מתניא9) (וצע"ק כו סי' סו� אגה"ק ש�. התוס' וכפי' ב סא, נדה

ס"ה בשופר יתקע גו' והי' ד"ה ובלקו"ת ש� אשר וי"ל בפל"ו. הגהה
נדה טהרה סדרי בס' ג� הובאו – הר"� וחי' הרשב"א לשיטת הוא
לאדמו"ר התשובה ש' ג"כ וראה לתחה"מ). בטלות מצות שאי� – ש�

לב. פרק ח"ב – האמצעי
בימוה"מ, ולא בטלות מצות בתחה"מ שדוקא זה, ובחילוק

ש�. בנדה חיות מהר"� בהגהות עליה� שציי� מהמקומות כמה מתורצי�
סד"ה10) לקו"ת יז, סי' אגה"ק ה"ב, פ"ה תשובה הל' רמב"� ראה

א. סימ� משה השיב שו"ת ועוד. שלח דפ' אלקיכ� ד' אני
חב"ד.11) חסידות בתורת עפמשנ"ת מיוסד ולהל� מכא� המבואר

תרע"ה) (דשנת יעקב וישב ד"ה תרנ"ב), (דשנת ל� ערו� אי� ד"ה ראה
ועוד.

פי"א.12) מלכי� הל' רמב"� יא. נח פ' תנחומא א. מט, ברכות ראה
כג. ע' א מכתבי� בקוב� נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב
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בקרקע לה� נעשות מחילות אביי אמר הוא, צער
א"י עד בה� ויוצאי�).13(והולכי� מבצבצי� וש�

כרח� על חיי�, בחו"ל שנקברו צדיקי� דג� כיו� והנה
ונתתי הכתוב פי' המסקנא, לפי אלעזר, דלר' לומר צרי�
אלא והקבורה, המיתה במקו� מדבר שאינו הוא, גו' צבי
לא"י שבאו אות� וג� בא"י. דוקא שתהי' התחי' במקו�

כיו� א"י, של מתי' נקראי� מחילות ניתנהע"י שהנשמה
וכדלקמ�. בא"י, שמבצבצי� לאחר רק בגופ�

הקבורה שמקו� וראי' הכרח כל אי� הרי שכ�, וכיו�
ס"ל אלעזר ר' שג� י"ל שוב וא"כ תחה"מ. לעני� נוגע
השל"ה מ"ש כפשוטו ומוב� חיי�. בחו"ל דהנקברי�
שבחו"ל מתי� אלעזר א"ר ק) אות סו� האותיות (שער
שצדיקי� אלא כנ"ל. והוא גלגול. ע"י אלא חיי� אינ�
משא"כ לא"י, גלגול צער לה� ואי� למחילות זוכי�
– לא"י באי� כול� אבל כ"כ. צדיקי� שאינ� אות�

חיי� וש� – שבא"י מתי� נקראי� .14ואז

(סנה' מתניתי� כפשוטה אתיא אלעזר, לר' ג� ובזה,
ומתורצת לעוה"ב. חלק לה� יש ישראל דכל א) צ,

א). ה, (סוטה כל תוד"ה תמיהת

ר"א על פליג (ש�) בכתובות ממל בר אבא ר' והנה
שכמה כיוו� אבל לתחי'. יקומו בחו"ל ג� אשר ואומר

אליבי', שקו"ט או אלעזר כר' ס"ל זו בסוגיא אמוראי�
כמותו שהלכה הש"ס15ש"מ בכללי וכידוע ,16.

.n"dgza mwd in�לעול חלק לה� יש ישראל כל
לעוה"ב חלק לה� שאי� ואלו כו' (תחה"מ) הבא
א). צ, (סנהדרי� כו' התורה מ� תחה"מ אי� האומר

פ"ג. תשובה הל' ברמב"� בזה והארי�

זה בקוב� וביאורי� תשובות במחלקת עד"ז וראה
פה הדברי� אכפיל ולא וֿז, .17חוברת

.otebe (mlera mrt eid xaky) zepyi zenypאי חזקי' א"ר
אינו� מעפרא, ויתערו� יקומו� דעלמא גופי� דכל תימא
בגו� תחלה (שהיתה חדא בנשמתא דאתנטיעו גופי�
יוסי א"ר מנייהו. תהא מה שני) בגו� באה ואח"כ אחד
ופירש מ). תי' ת"ז א. קלא, ח"א (זהר כו' גופי� אינו�
א� וז"ל: ד') הקדמה הגלגולי� (שער האריז"ל דבריו

(הנפש) אותה לתק� זכה לא הא'... ומת...dlekבפע�
תחה"מ בעת החלקלכ� אותו אלא הא' לגו� לו אי�

ולכ� בחיי�. הוא תיק� אשר הנפש) (של הפרטיי
תיקונה... להשלי� אחר בגו� הזאת הנפש כשמתגלגלת
ה� השני... הזה בגו� שנתקנו הנפש של החלקי� בחי'
בסבא הנז"ל ע"ד וזהו התחי'... בזמ� הב' הגו� לזה

עכ"ל היבו�. בעני� א) ק, (זח"ב .18דמשפטי�

ח"א13) (זהר מולי� גבריאל יצחק א"ר . . לא"י הגו� מולי� מי
ב). קכח,
לר"ח14) שאל ריב"א וז"ל: א) קיד, (ח"א בזהר נתבאר הדבר טע�

באתר נשמתהו� יהיב לא למה להחיות� הקב"ה שעתיד מתי� א"ל
הקב"ה נשבע א"ל דישראל בארעא לאחייא וייתו� תמ� דאתקברו
נשמת� מקבלי� אי� לפיכ� כו' לעולמי� תהרס ושלא ירושלי� לבנות
לעולמי�. בגו� קיימת הנשמה שתהי' כדי לעולמי� קיי� במקו� אלא
זה. למאמר קוד� ש� כדאמר היא ירושלי� בכלל ישראל אר� וכל –

הבאת15) בלי – כותב רהֿרו) סי' יו"ד חלק (מהד"ת ביהודה בנודע
הוא יחיד אבא דר' אקרא תמה על ותמה אבא. כר' דהלכה – ראי' כל

והסוברי� רבהש�. וג� דרבה. אחוהי חנינא, ר' קרנא, ה� אלעזר כר'
אליבי'. שקו"ט ואביי אילעא ור' אלעזר. כר' דס"ל ש� משמע ואילפא
נסמ�) וש� (פצ"ו. רבה בראשית וכתובות), (כלאי� בירושלמי ג�
לגופ� חוזרת נשמת� בחו"ל דהנקברי� מוכח בזהר מקומות ובכמה
הרמ"ז איברא – אבא כר' ולא אלעזר כר' דוקא לא"י שבאי� לאחר
נשמה באותה במקומ� יקומו ותחלה וז"ל: כתב ב קלד, ד� ח"א לזהר
כו' לה� צער שהוא במחילות יתגלגלו ואח"כ בעוה"ז לה� שהיתה
נשמה נפלאה העטרה ר"ל נשמת� יקבלו וש� בא"י יעלו ואח"כ
הרמ"ז, מפרש דבריו שאת בזהר, המימרא דבעל וצע"ק עכ"ל. חדשה.
וש� בא"י עומד הגו� אותו איתא: ב) (קכח, ש� ובזהר יצחק. ר' הוא

כו' לא"י הגו� מולי� מי אר"י נשמתו בו wgviנכנס x"`גבריאל
דילהו� גופא יתברי (חו"ל) דלבר ואינו� א): (קלא, וש� מולי�.

ek'ויקומו� `gex `la `teb.נשמתא יקבלו ותמ� לא"י דימטו� עד
ר' דברי סיו� שזהו ש� –wgviומשמע ש�)

לערכי. לאנשי� צע"ג הנו"ב דברי דבר: סו�
ישראל לאר� התוס' בעלי עלו לא מה מפני הקושיא ש� הביא כ�
(ש� לשיטתי' דהתוס' בנו, בש� ותיר�, תחה"מ. עני� תלוי שבזה כיו�
– במצותי'. ליזהר דא"א כיו� בא"י, לדור מצוה אי� דעכשיו ב) קי,
כלל עני� אינו חיי�, א"י מתי דדוקא הא דהלא להבי� זכיתי לא וג"ז

א"י לזכות אלא עתה, בא"י לדור n"dgzלמצות onfaמוכחת וראי' .
בא"י. להקבר הטריחו ויוס� דיעקב מהא –

ליזהר דא"א הטע� דמפני הנו"ב, כוונת לפרש הי' ואפשר
להתוס' דמצינו ומבאר לא"י. לעלות התוס' בעלי רצו לא במצותי'
בלשונו. כ� משמע לא אבל – בא"י דירה מצות בעני� זה טע� דס"ל

בימיה�16) הנהוגי� בדברי� אלא נאמרו לא הש"ס כללי אשר י"א
מלוא ג"כ וראה מ"ב. פ"ג כלי� בתוי"ט הובא קסה שורש (מהרי"ק

כא). סעי� שי"� אות ח"ב הרועי�
הנה נקיי�, הכלל לקיי� שנוכל כמה דכל ש� דמסיק מלבד אבל
כפלוני הלכה ופלוני פלוני בהכללי� אלא אמור זה דאי� פשוט נראה
יותר ובקי גדול הי' שהאחד שידעו מפני הוא זה כלל דטע� בו, וכיוצא
אחד בזוג אשר מצינו שלכ� א), סה, ב"ב ג"כ (ראה אלו בדיני� מחברו
מחלוקתו. כבעל – שני ובמקצוע כפלוני הלכה זה במקצוע הרי עצמו
בדיני וכר"נ באיסורי כר"ש הלכה נחמ� ור' ששת ר' לדוגמא: �

ושמואל רב קסב). סי' מלאכי יד וראה א. לב, עירובי� ר"ש (תוד"ה
לפי ס"ד) פ"ד (ב"ק הרא"ש ופי' בדיני. וכשמואל באיסורי כרב הלכה
בה� מדקדק הי' ולכ� דיני� לפסוק תמיד רגיל הי' ששמואל שידעו
בהוראת לדקדק רגיל הי' וכ� אמת דבר כל על ומשכיל לעומק� ויורד

– או"ה לעניני הוראותיו על סמכו לכ� והיתר איסור
הנהוגי�. בדיני� אלא הכלל נאמר שלא לומר מקו� יש ובמילא
רבי� הלכה ורבי� יחיד וכמו מחייב�, השכל אשר בכללי� אבל
בזמנ�. נהגו שלא בעניני� ג� הכלל מחייב עצמו זה שכל הרי וכיו"ב.

בחיי17) ר' בש� לעוה"ב, חלק ענ� תלפיות במדרש ראיתי עתה זה
אי� פירוש לעוה"ב חלק לה� שאי� ואלו ששנינו מה וז"ל: והריקנטי,

ידוע חלק onvrלה� iptaשל אוצרות מכמה וניזוני� נהני� ה� אבל ,

זכו. שלא לאות� הגנוזי� צדקה
יצחק18) דלר' כתב, האריז"ל דברי שהביא אחר (ש�) לזהר הרמ"ז

מנפשו, פרטי חלק אלא תיק� שלא להאד� הרי בזהר, ר"י על דפליג
מצות יעשו אולי חסד בתורת נשמה התחי' בזמ� לו נות� הקב"ה

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

בה� שאי� אד� בני כמה יהיו דא"כ להקשות ואי�
שלמה, נפש ולא מהנפש פרטיי� חלקי� איזה אלא

מכל כלול מהנפש חלק כל אשר למודעי, זאת כי
שלמה. קומה ציור הוא עצמו בפני חלק וכל החלקי�.
אלא אינו כללית יותר מנפש חלק היותו שמצד א�

אחת .19בחינה

יחד הנשמות כל כללות אשר מצינו, מזה וגדולה
וכמרומז הראשו�, אד� של אחת נשמה אלא אינ�
גול� מוטל שאדה"ר עד פ"מ) רבה (שמות במרז"ל
ממנו לעמוד שעתיד וצדיק צדיק כל הקב"ה לו הראה
תלוי שהוא ויש אד� של בראשו תלוי שהוא יש
ועוד. ס"ז אגה"ק ופל"ז, פ"ב תניא וראה וכו'. בשעריו

.dpte`ובא עור הול� בא. הוא כ� הול� שאד� כש�
הול� שהוא כש� אל�. ובא אל� חרש ובא חרש עור
שהלכו כמו יעמדו הקב"ה אמר כו' לבוש בא לבוש
וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אות� מרפא אני ואח"כ

ב). קצט, ח"ב ש�

ע� היורדת כסות נת� ר' בש� תני לבוש: הול� פי'
ה"ג. פי"ב כתובות (ירוש' עמו באה היא לשאול אד�
קיא, (כתובות התוס' גירסת ולפי ב). סא, בנדה וכ"מ
בלבושיה� באי� רבי ולדעת בדבר, יש מחלוקת ב)

בחיי� בה� רגילי� .20שהיו

מעפרא ישראל דיקומו� בזמנא ב): רג, (ח"א ובזהר
לו� ינהר קוב"ה וכדי� בהו� יהו� סומי� וכמה חגרי� כמה
ח, (נדרי� כמרז"ל והוא – בה. לאתסאה שמשא ההוא
בה. מתרפאי� צדיקי� מנרתקה חמה מוציא הקב"ה ב)

.dxcqאח"כ תחלה, חיי� א"י חו"ל21מתי מתי
ואח"כ ש�) וכתובות ה"ג פ"ט כלאי� דור22(ירושלמי

אומר שמעו� ר' א). קיג, ח"א (זהר האבות וי"א המדבר
ישני ואח"כ חו"ל מתי אח"כ תחלה חיי� א"י מתי

ח"ד)23חברו� שני (ספר רוכל אבקת בס' פי' והטע� .
שקמו בניה� בראות� שמחה על ויעוררו שיקיצו כדי

וחסידי�. צדיקי� מכמה מלאה והאר� מקבריה�

קמ, ש� (זהר בנ"א שאר ואח"כ תחלה קמי� צדיקי�
א) קפב, (ש� מצות מארי ואח"כ תורה מארי א),
ישראל אוהב בס' (הובא איתא ובמדרש הזהר). ובביאורי
ע"פ שמ� על אות� ויקראו שיקומו ברכה) פ' בלקוטי�
תחלה. יעמוד ענוה מדת בו שיש מי אבל ביתא אלפא סדר

n"dgz onfa eidiy miyp`d�גאו סעדי' רבנו כתב .

דבר לא שהכתוב בעבור מ"ז) סו� ודעות אמונת (בס'
כו'. בזה נחלקו קבלה, בזה קבלו לא רבותינו ולא בזה

(ח"ב ש� נמצא הזהר, ס' לגילוי שזכינו עתה אבל
מכא� אחרא, מסטרא הוות מותא השתא עד וז"ל: ב) קח,
אינו� כל זמנא דבההוא מכא� ואחי', אמית אני ולהלאה
מותא, לו� תהי (מהקב"ה) מיני דמותא, טעמא טעמי דלא
זוהמא מההוא ישתאר דלא בגי� אמאי, מיד. לו� ויקי�
דקוב"ה ידוי בעובדוי חדתא עלמא ויהא כלל .24בעלמא

.sebd ziigz ihxt'לתחי יקו� עצמו הגו� אותו
אמרeigiוכמש"נ ולא אחדxai`מתי�, עצ� כי .25

בטל מרככו הקב"ה התחי' ובזמ� הגו�, מ� נשאר
כל נבנה וממנו לעיסה כשאור נעשה והעצ� התחי',
סע"א). קסט, ח"ג ש� וראה ב. כח, ח"ב (זהר הגו�

.miznd eigiy ixg` oicd meil epyi m`�בעני דעות שלש
האד� כל שבו הגדול הדי� יו� יהי' תחה"מ אחר א) זה:
אד� כל ב) – ועוד). הגמול בס' (רמב"� מעשיו כפי נדו�
אחר נוס� למשפט מקו� ואי� למיתתו תיכ� נשפט
דלאחר בזמ� הדי� יו� הבטוי בכ"מ שנמצא ומה התחי'.
בס' אברבנאל (מהר"י ונקמה עונש יו� פירושו – התחי'
וז"ל: האריז"ל, ג) – ז'). תמר ח' מעי� הישועה מעיני
הכפורי� יו� הזאת הנשמה על שעברו מאחר תאמר וא�

יעשו לא וא� נשמה, אותה ע"י בעול� יתקיימו שאז שעה. באותה
כו'. הצדיקי� כפות תחת אפר יהיו

כוותי'. לי' דסבירא נראה יוסי ר' דברי אלא האריז"ל הביא ומדלא
אד�19) בדוגמא: ואסתפק בארוכה. זה עני� לבאר המקו� כא� אי�

זה, נפשו חלק ותיק� אלקי� ד' את ואהבת מצות בקיו� הצטיי� אשר
ג� בו יהיו זה בכל הנה זה, פרטי חלק רק ובו לתחי' הגו� בקו� הנה
תהי' וידעת, מצות לקיי� ד' בגדולת תתבונ� נפשו הנפש: עניני שאר

יהי' זה שכל אלא וכו'. היראה מדת ולכ�בו ה' אוהב שהוא מפני
לדעת רוצה האהבה שמצד יותר, בפנימיות או, רצונו, לקיי� רוצה
(סוטה וכמרז"ל וכו', האהוב מ� נפרד להיות הוא ירא האהוב, גדולת

א) באברה�xi`לא האמור אברה�dad`nאלקי� זרע דכתיב כו'
ס"ב. (השני) מסעי אלה ד"ה בלקו"ת וראה – אוהבי.

עז.20) ס"ק פל"ג לפדר"א בפי' הרד"ל בזה שקו"ט
תחי'21) בי� יהי' זמ� כמה החכמי� בי� במחלוקת הדבר ועדיי�

ראב"ע וש�). ב (קלט, זח"א ראה – ח"ד) שני ספר רוכל (אבקת לתחי'
הובא הריטב"א, בש� תרמד סי' ח"ג הרדב"ז שו"ת ב. יב, לדניאל

בסופו. ליו"ד הד"ט בעיקרי
דדור22) ס"ל ב) (קסח, ח"ג בזהר אבל יוחנ�. ר' דעת הוא כ�

בבלי הש"ס על בזה ופליג מתי�. יחיו כד"א בקדמיתא חיי� המדבר
הדעות, ולשתי – ישראל. אר� מתי על מתי� יחיו דמפרש וכו' וירוש'
ר"א וכדעת לעוה"ב. חלק לה� יש המדבר דור בזח"ג, ה� בזח"א ה�

ב). עג, ב"ב ורמו תוד"ה וראה ב. קי, (סנה'
יחיו23) מנסיא: ב� יהושע רבי דעת ג� מביא (ש�) רוכל באבקת

ככל דלא הוי וא"כ חו"ל. ומתי א"י מתי ואח"כ חברו� ישני אלו מתי�
ואולי אחר. מקו� בשו� לע"ע מצאתיו לא זה תנא אגב, דר� – הנ"ל.
– א יוד, בברכות – משמע ב"מ יהודא (ר' מנסיא. ב� שמעו� ר' צ"ל

תנא). ולא אמורא שהוא
שלו�24) תורת כ� ג� ועיי� בזה. שנסתפק פ"ג ח"ג יבק מעבר ראה

וצ"ע. רכג. ע' סו� השיחות ס'
באבקת25) אבל רקב. תרווד שנשאר כתוב פל"ד) (פדר"א במ"א

ה�. שהיינו פי' פ"מ ח"ב הקודש ובעבודת ח"ד שני ספר רוכל
יש בשדרה. שהוא ג) (פכ"ח, בב"ר ראה ומקומו זה עצ� ע"ד
שופטי� להאריז"ל נ"� (לקוטי תפלי� של קשר במקו� שהוא אומרי�
התחתו� עצ� שהוא אומרי� ויש ר"ה). מס' הש"ס לקוטי ג"כ וראה

ש�). רוכל אבקת עבוה"ק. לוז. מע' (ערו� שבשדרה

giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

בה� שאי� אד� בני כמה יהיו דא"כ להקשות ואי�
שלמה, נפש ולא מהנפש פרטיי� חלקי� איזה אלא

מכל כלול מהנפש חלק כל אשר למודעי, זאת כי
שלמה. קומה ציור הוא עצמו בפני חלק וכל החלקי�.
אלא אינו כללית יותר מנפש חלק היותו שמצד א�

אחת .19בחינה

יחד הנשמות כל כללות אשר מצינו, מזה וגדולה
וכמרומז הראשו�, אד� של אחת נשמה אלא אינ�
גול� מוטל שאדה"ר עד פ"מ) רבה (שמות במרז"ל
ממנו לעמוד שעתיד וצדיק צדיק כל הקב"ה לו הראה
תלוי שהוא ויש אד� של בראשו תלוי שהוא יש
ועוד. ס"ז אגה"ק ופל"ז, פ"ב תניא וראה וכו'. בשעריו

.dpte`ובא עור הול� בא. הוא כ� הול� שאד� כש�
הול� שהוא כש� אל�. ובא אל� חרש ובא חרש עור
שהלכו כמו יעמדו הקב"ה אמר כו' לבוש בא לבוש
וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אות� מרפא אני ואח"כ

ב). קצט, ח"ב ש�

ע� היורדת כסות נת� ר' בש� תני לבוש: הול� פי'
ה"ג. פי"ב כתובות (ירוש' עמו באה היא לשאול אד�
קיא, (כתובות התוס' גירסת ולפי ב). סא, בנדה וכ"מ
בלבושיה� באי� רבי ולדעת בדבר, יש מחלוקת ב)

בחיי� בה� רגילי� .20שהיו

מעפרא ישראל דיקומו� בזמנא ב): רג, (ח"א ובזהר
לו� ינהר קוב"ה וכדי� בהו� יהו� סומי� וכמה חגרי� כמה
ח, (נדרי� כמרז"ל והוא – בה. לאתסאה שמשא ההוא
בה. מתרפאי� צדיקי� מנרתקה חמה מוציא הקב"ה ב)

.dxcqאח"כ תחלה, חיי� א"י חו"ל21מתי מתי
ואח"כ ש�) וכתובות ה"ג פ"ט כלאי� דור22(ירושלמי

אומר שמעו� ר' א). קיג, ח"א (זהר האבות וי"א המדבר
ישני ואח"כ חו"ל מתי אח"כ תחלה חיי� א"י מתי

ח"ד)23חברו� שני (ספר רוכל אבקת בס' פי' והטע� .
שקמו בניה� בראות� שמחה על ויעוררו שיקיצו כדי

וחסידי�. צדיקי� מכמה מלאה והאר� מקבריה�

קמ, ש� (זהר בנ"א שאר ואח"כ תחלה קמי� צדיקי�
א) קפב, (ש� מצות מארי ואח"כ תורה מארי א),
ישראל אוהב בס' (הובא איתא ובמדרש הזהר). ובביאורי
ע"פ שמ� על אות� ויקראו שיקומו ברכה) פ' בלקוטי�
תחלה. יעמוד ענוה מדת בו שיש מי אבל ביתא אלפא סדר

n"dgz onfa eidiy miyp`d�גאו סעדי' רבנו כתב .

דבר לא שהכתוב בעבור מ"ז) סו� ודעות אמונת (בס'
כו'. בזה נחלקו קבלה, בזה קבלו לא רבותינו ולא בזה

(ח"ב ש� נמצא הזהר, ס' לגילוי שזכינו עתה אבל
מכא� אחרא, מסטרא הוות מותא השתא עד וז"ל: ב) קח,
אינו� כל זמנא דבההוא מכא� ואחי', אמית אני ולהלאה
מותא, לו� תהי (מהקב"ה) מיני דמותא, טעמא טעמי דלא
זוהמא מההוא ישתאר דלא בגי� אמאי, מיד. לו� ויקי�
דקוב"ה ידוי בעובדוי חדתא עלמא ויהא כלל .24בעלמא

.sebd ziigz ihxt'לתחי יקו� עצמו הגו� אותו
אמרeigiוכמש"נ ולא אחדxai`מתי�, עצ� כי .25

בטל מרככו הקב"ה התחי' ובזמ� הגו�, מ� נשאר
כל נבנה וממנו לעיסה כשאור נעשה והעצ� התחי',
סע"א). קסט, ח"ג ש� וראה ב. כח, ח"ב (זהר הגו�

.miznd eigiy ixg` oicd meil epyi m`�בעני דעות שלש
האד� כל שבו הגדול הדי� יו� יהי' תחה"מ אחר א) זה:
אד� כל ב) – ועוד). הגמול בס' (רמב"� מעשיו כפי נדו�
אחר נוס� למשפט מקו� ואי� למיתתו תיכ� נשפט
דלאחר בזמ� הדי� יו� הבטוי בכ"מ שנמצא ומה התחי'.
בס' אברבנאל (מהר"י ונקמה עונש יו� פירושו – התחי'
וז"ל: האריז"ל, ג) – ז'). תמר ח' מעי� הישועה מעיני
הכפורי� יו� הזאת הנשמה על שעברו מאחר תאמר וא�

יעשו לא וא� נשמה, אותה ע"י בעול� יתקיימו שאז שעה. באותה
כו'. הצדיקי� כפות תחת אפר יהיו

כוותי'. לי' דסבירא נראה יוסי ר' דברי אלא האריז"ל הביא ומדלא
אד�19) בדוגמא: ואסתפק בארוכה. זה עני� לבאר המקו� כא� אי�

זה, נפשו חלק ותיק� אלקי� ד' את ואהבת מצות בקיו� הצטיי� אשר
ג� בו יהיו זה בכל הנה זה, פרטי חלק רק ובו לתחי' הגו� בקו� הנה
תהי' וידעת, מצות לקיי� ד' בגדולת תתבונ� נפשו הנפש: עניני שאר

יהי' זה שכל אלא וכו'. היראה מדת ולכ�בו ה' אוהב שהוא מפני
לדעת רוצה האהבה שמצד יותר, בפנימיות או, רצונו, לקיי� רוצה
(סוטה וכמרז"ל וכו', האהוב מ� נפרד להיות הוא ירא האהוב, גדולת

א) באברה�xi`לא האמור אברה�dad`nאלקי� זרע דכתיב כו'
ס"ב. (השני) מסעי אלה ד"ה בלקו"ת וראה – אוהבי.

עז.20) ס"ק פל"ג לפדר"א בפי' הרד"ל בזה שקו"ט
תחי'21) בי� יהי' זמ� כמה החכמי� בי� במחלוקת הדבר ועדיי�

ראב"ע וש�). ב (קלט, זח"א ראה – ח"ד) שני ספר רוכל (אבקת לתחי'
הובא הריטב"א, בש� תרמד סי' ח"ג הרדב"ז שו"ת ב. יב, לדניאל

בסופו. ליו"ד הד"ט בעיקרי
דדור22) ס"ל ב) (קסח, ח"ג בזהר אבל יוחנ�. ר' דעת הוא כ�

בבלי הש"ס על בזה ופליג מתי�. יחיו כד"א בקדמיתא חיי� המדבר
הדעות, ולשתי – ישראל. אר� מתי על מתי� יחיו דמפרש וכו' וירוש'
ר"א וכדעת לעוה"ב. חלק לה� יש המדבר דור בזח"ג, ה� בזח"א ה�

ב). עג, ב"ב ורמו תוד"ה וראה ב. קי, (סנה'
יחיו23) מנסיא: ב� יהושע רבי דעת ג� מביא (ש�) רוכל באבקת

ככל דלא הוי וא"כ חו"ל. ומתי א"י מתי ואח"כ חברו� ישני אלו מתי�
ואולי אחר. מקו� בשו� לע"ע מצאתיו לא זה תנא אגב, דר� – הנ"ל.
– א יוד, בברכות – משמע ב"מ יהודא (ר' מנסיא. ב� שמעו� ר' צ"ל

תנא). ולא אמורא שהוא
שלו�24) תורת כ� ג� ועיי� בזה. שנסתפק פ"ג ח"ג יבק מעבר ראה

וצ"ע. רכג. ע' סו� השיחות ס'
באבקת25) אבל רקב. תרווד שנשאר כתוב פל"ד) (פדר"א במ"א

ה�. שהיינו פי' פ"מ ח"ב הקודש ובעבודת ח"ד שני ספר רוכל
יש בשדרה. שהוא ג) (פכ"ח, בב"ר ראה ומקומו זה עצ� ע"ד
שופטי� להאריז"ל נ"� (לקוטי תפלי� של קשר במקו� שהוא אומרי�
התחתו� עצ� שהוא אומרי� ויש ר"ה). מס' הש"ס לקוטי ג"כ וראה

ש�). רוכל אבקת עבוה"ק. לוז. מע' (ערו� שבשדרה



מי giyne dle`b ipipra mixe`iae miyecig

בה� שאי� אד� בני כמה יהיו דא"כ להקשות ואי�
שלמה, נפש ולא מהנפש פרטיי� חלקי� איזה אלא

מכל כלול מהנפש חלק כל אשר למודעי, זאת כי
שלמה. קומה ציור הוא עצמו בפני חלק וכל החלקי�.
אלא אינו כללית יותר מנפש חלק היותו שמצד א�

אחת .19בחינה

יחד הנשמות כל כללות אשר מצינו, מזה וגדולה
וכמרומז הראשו�, אד� של אחת נשמה אלא אינ�
גול� מוטל שאדה"ר עד פ"מ) רבה (שמות במרז"ל
ממנו לעמוד שעתיד וצדיק צדיק כל הקב"ה לו הראה
תלוי שהוא ויש אד� של בראשו תלוי שהוא יש
ועוד. ס"ז אגה"ק ופל"ז, פ"ב תניא וראה וכו'. בשעריו

.dpte`ובא עור הול� בא. הוא כ� הול� שאד� כש�
הול� שהוא כש� אל�. ובא אל� חרש ובא חרש עור
שהלכו כמו יעמדו הקב"ה אמר כו' לבוש בא לבוש
וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אות� מרפא אני ואח"כ

ב). קצט, ח"ב ש�

ע� היורדת כסות נת� ר' בש� תני לבוש: הול� פי'
ה"ג. פי"ב כתובות (ירוש' עמו באה היא לשאול אד�
קיא, (כתובות התוס' גירסת ולפי ב). סא, בנדה וכ"מ
בלבושיה� באי� רבי ולדעת בדבר, יש מחלוקת ב)

בחיי� בה� רגילי� .20שהיו

מעפרא ישראל דיקומו� בזמנא ב): רג, (ח"א ובזהר
לו� ינהר קוב"ה וכדי� בהו� יהו� סומי� וכמה חגרי� כמה
ח, (נדרי� כמרז"ל והוא – בה. לאתסאה שמשא ההוא
בה. מתרפאי� צדיקי� מנרתקה חמה מוציא הקב"ה ב)

.dxcqאח"כ תחלה, חיי� א"י חו"ל21מתי מתי
ואח"כ ש�) וכתובות ה"ג פ"ט כלאי� דור22(ירושלמי

אומר שמעו� ר' א). קיג, ח"א (זהר האבות וי"א המדבר
ישני ואח"כ חו"ל מתי אח"כ תחלה חיי� א"י מתי

ח"ד)23חברו� שני (ספר רוכל אבקת בס' פי' והטע� .
שקמו בניה� בראות� שמחה על ויעוררו שיקיצו כדי

וחסידי�. צדיקי� מכמה מלאה והאר� מקבריה�

קמ, ש� (זהר בנ"א שאר ואח"כ תחלה קמי� צדיקי�
א) קפב, (ש� מצות מארי ואח"כ תורה מארי א),
ישראל אוהב בס' (הובא איתא ובמדרש הזהר). ובביאורי
ע"פ שמ� על אות� ויקראו שיקומו ברכה) פ' בלקוטי�
תחלה. יעמוד ענוה מדת בו שיש מי אבל ביתא אלפא סדר

n"dgz onfa eidiy miyp`d�גאו סעדי' רבנו כתב .

דבר לא שהכתוב בעבור מ"ז) סו� ודעות אמונת (בס'
כו'. בזה נחלקו קבלה, בזה קבלו לא רבותינו ולא בזה

(ח"ב ש� נמצא הזהר, ס' לגילוי שזכינו עתה אבל
מכא� אחרא, מסטרא הוות מותא השתא עד וז"ל: ב) קח,
אינו� כל זמנא דבההוא מכא� ואחי', אמית אני ולהלאה
מותא, לו� תהי (מהקב"ה) מיני דמותא, טעמא טעמי דלא
זוהמא מההוא ישתאר דלא בגי� אמאי, מיד. לו� ויקי�
דקוב"ה ידוי בעובדוי חדתא עלמא ויהא כלל .24בעלמא

.sebd ziigz ihxt'לתחי יקו� עצמו הגו� אותו
אמרeigiוכמש"נ ולא אחדxai`מתי�, עצ� כי .25

בטל מרככו הקב"ה התחי' ובזמ� הגו�, מ� נשאר
כל נבנה וממנו לעיסה כשאור נעשה והעצ� התחי',
סע"א). קסט, ח"ג ש� וראה ב. כח, ח"ב (זהר הגו�

.miznd eigiy ixg` oicd meil epyi m`�בעני דעות שלש
האד� כל שבו הגדול הדי� יו� יהי' תחה"מ אחר א) זה:
אד� כל ב) – ועוד). הגמול בס' (רמב"� מעשיו כפי נדו�
אחר נוס� למשפט מקו� ואי� למיתתו תיכ� נשפט
דלאחר בזמ� הדי� יו� הבטוי בכ"מ שנמצא ומה התחי'.
בס' אברבנאל (מהר"י ונקמה עונש יו� פירושו – התחי'
וז"ל: האריז"ל, ג) – ז'). תמר ח' מעי� הישועה מעיני
הכפורי� יו� הזאת הנשמה על שעברו מאחר תאמר וא�

יעשו לא וא� נשמה, אותה ע"י בעול� יתקיימו שאז שעה. באותה
כו'. הצדיקי� כפות תחת אפר יהיו

כוותי'. לי' דסבירא נראה יוסי ר' דברי אלא האריז"ל הביא ומדלא
אד�19) בדוגמא: ואסתפק בארוכה. זה עני� לבאר המקו� כא� אי�

זה, נפשו חלק ותיק� אלקי� ד' את ואהבת מצות בקיו� הצטיי� אשר
ג� בו יהיו זה בכל הנה זה, פרטי חלק רק ובו לתחי' הגו� בקו� הנה
תהי' וידעת, מצות לקיי� ד' בגדולת תתבונ� נפשו הנפש: עניני שאר

יהי' זה שכל אלא וכו'. היראה מדת ולכ�בו ה' אוהב שהוא מפני
לדעת רוצה האהבה שמצד יותר, בפנימיות או, רצונו, לקיי� רוצה
(סוטה וכמרז"ל וכו', האהוב מ� נפרד להיות הוא ירא האהוב, גדולת

א) באברה�xi`לא האמור אברה�dad`nאלקי� זרע דכתיב כו'
ס"ב. (השני) מסעי אלה ד"ה בלקו"ת וראה – אוהבי.

עז.20) ס"ק פל"ג לפדר"א בפי' הרד"ל בזה שקו"ט
תחי'21) בי� יהי' זמ� כמה החכמי� בי� במחלוקת הדבר ועדיי�

ראב"ע וש�). ב (קלט, זח"א ראה – ח"ד) שני ספר רוכל (אבקת לתחי'
הובא הריטב"א, בש� תרמד סי' ח"ג הרדב"ז שו"ת ב. יב, לדניאל

בסופו. ליו"ד הד"ט בעיקרי
דדור22) ס"ל ב) (קסח, ח"ג בזהר אבל יוחנ�. ר' דעת הוא כ�

בבלי הש"ס על בזה ופליג מתי�. יחיו כד"א בקדמיתא חיי� המדבר
הדעות, ולשתי – ישראל. אר� מתי על מתי� יחיו דמפרש וכו' וירוש'
ר"א וכדעת לעוה"ב. חלק לה� יש המדבר דור בזח"ג, ה� בזח"א ה�

ב). עג, ב"ב ורמו תוד"ה וראה ב. קי, (סנה'
יחיו23) מנסיא: ב� יהושע רבי דעת ג� מביא (ש�) רוכל באבקת

ככל דלא הוי וא"כ חו"ל. ומתי א"י מתי ואח"כ חברו� ישני אלו מתי�
ואולי אחר. מקו� בשו� לע"ע מצאתיו לא זה תנא אגב, דר� – הנ"ל.
– א יוד, בברכות – משמע ב"מ יהודא (ר' מנסיא. ב� שמעו� ר' צ"ל

תנא). ולא אמורא שהוא
שלו�24) תורת כ� ג� ועיי� בזה. שנסתפק פ"ג ח"ג יבק מעבר ראה

וצ"ע. רכג. ע' סו� השיחות ס'
באבקת25) אבל רקב. תרווד שנשאר כתוב פל"ד) (פדר"א במ"א

ה�. שהיינו פי' פ"מ ח"ב הקודש ובעבודת ח"ד שני ספר רוכל
יש בשדרה. שהוא ג) (פכ"ח, בב"ר ראה ומקומו זה עצ� ע"ד
שופטי� להאריז"ל נ"� (לקוטי תפלי� של קשר במקו� שהוא אומרי�
התחתו� עצ� שהוא אומרי� ויש ר"ה). מס' הש"ס לקוטי ג"כ וראה

ש�). רוכל אבקת עבוה"ק. לוז. מע' (ערו� שבשדרה
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בה� שאי� אד� בני כמה יהיו דא"כ להקשות ואי�
שלמה, נפש ולא מהנפש פרטיי� חלקי� איזה אלא

מכל כלול מהנפש חלק כל אשר למודעי, זאת כי
שלמה. קומה ציור הוא עצמו בפני חלק וכל החלקי�.
אלא אינו כללית יותר מנפש חלק היותו שמצד א�

אחת .19בחינה

יחד הנשמות כל כללות אשר מצינו, מזה וגדולה
וכמרומז הראשו�, אד� של אחת נשמה אלא אינ�
גול� מוטל שאדה"ר עד פ"מ) רבה (שמות במרז"ל
ממנו לעמוד שעתיד וצדיק צדיק כל הקב"ה לו הראה
תלוי שהוא ויש אד� של בראשו תלוי שהוא יש
ועוד. ס"ז אגה"ק ופל"ז, פ"ב תניא וראה וכו'. בשעריו

.dpte`ובא עור הול� בא. הוא כ� הול� שאד� כש�
הול� שהוא כש� אל�. ובא אל� חרש ובא חרש עור
שהלכו כמו יעמדו הקב"ה אמר כו' לבוש בא לבוש
וראה א. צא, זח"ג פצ"ה. (ב"ר אות� מרפא אני ואח"כ

ב). קצט, ח"ב ש�

ע� היורדת כסות נת� ר' בש� תני לבוש: הול� פי'
ה"ג. פי"ב כתובות (ירוש' עמו באה היא לשאול אד�
קיא, (כתובות התוס' גירסת ולפי ב). סא, בנדה וכ"מ
בלבושיה� באי� רבי ולדעת בדבר, יש מחלוקת ב)

בחיי� בה� רגילי� .20שהיו

מעפרא ישראל דיקומו� בזמנא ב): רג, (ח"א ובזהר
לו� ינהר קוב"ה וכדי� בהו� יהו� סומי� וכמה חגרי� כמה
ח, (נדרי� כמרז"ל והוא – בה. לאתסאה שמשא ההוא
בה. מתרפאי� צדיקי� מנרתקה חמה מוציא הקב"ה ב)

.dxcqאח"כ תחלה, חיי� א"י חו"ל21מתי מתי
ואח"כ ש�) וכתובות ה"ג פ"ט כלאי� דור22(ירושלמי

אומר שמעו� ר' א). קיג, ח"א (זהר האבות וי"א המדבר
ישני ואח"כ חו"ל מתי אח"כ תחלה חיי� א"י מתי

ח"ד)23חברו� שני (ספר רוכל אבקת בס' פי' והטע� .
שקמו בניה� בראות� שמחה על ויעוררו שיקיצו כדי

וחסידי�. צדיקי� מכמה מלאה והאר� מקבריה�

קמ, ש� (זהר בנ"א שאר ואח"כ תחלה קמי� צדיקי�
א) קפב, (ש� מצות מארי ואח"כ תורה מארי א),
ישראל אוהב בס' (הובא איתא ובמדרש הזהר). ובביאורי
ע"פ שמ� על אות� ויקראו שיקומו ברכה) פ' בלקוטי�
תחלה. יעמוד ענוה מדת בו שיש מי אבל ביתא אלפא סדר

n"dgz onfa eidiy miyp`d�גאו סעדי' רבנו כתב .

דבר לא שהכתוב בעבור מ"ז) סו� ודעות אמונת (בס'
כו'. בזה נחלקו קבלה, בזה קבלו לא רבותינו ולא בזה

(ח"ב ש� נמצא הזהר, ס' לגילוי שזכינו עתה אבל
מכא� אחרא, מסטרא הוות מותא השתא עד וז"ל: ב) קח,
אינו� כל זמנא דבההוא מכא� ואחי', אמית אני ולהלאה
מותא, לו� תהי (מהקב"ה) מיני דמותא, טעמא טעמי דלא
זוהמא מההוא ישתאר דלא בגי� אמאי, מיד. לו� ויקי�
דקוב"ה ידוי בעובדוי חדתא עלמא ויהא כלל .24בעלמא

.sebd ziigz ihxt'לתחי יקו� עצמו הגו� אותו
אמרeigiוכמש"נ ולא אחדxai`מתי�, עצ� כי .25

בטל מרככו הקב"ה התחי' ובזמ� הגו�, מ� נשאר
כל נבנה וממנו לעיסה כשאור נעשה והעצ� התחי',
סע"א). קסט, ח"ג ש� וראה ב. כח, ח"ב (זהר הגו�

.miznd eigiy ixg` oicd meil epyi m`�בעני דעות שלש
האד� כל שבו הגדול הדי� יו� יהי' תחה"מ אחר א) זה:
אד� כל ב) – ועוד). הגמול בס' (רמב"� מעשיו כפי נדו�
אחר נוס� למשפט מקו� ואי� למיתתו תיכ� נשפט
דלאחר בזמ� הדי� יו� הבטוי בכ"מ שנמצא ומה התחי'.
בס' אברבנאל (מהר"י ונקמה עונש יו� פירושו – התחי'
וז"ל: האריז"ל, ג) – ז'). תמר ח' מעי� הישועה מעיני
הכפורי� יו� הזאת הנשמה על שעברו מאחר תאמר וא�

יעשו לא וא� נשמה, אותה ע"י בעול� יתקיימו שאז שעה. באותה
כו'. הצדיקי� כפות תחת אפר יהיו

כוותי'. לי' דסבירא נראה יוסי ר' דברי אלא האריז"ל הביא ומדלא
אד�19) בדוגמא: ואסתפק בארוכה. זה עני� לבאר המקו� כא� אי�

זה, נפשו חלק ותיק� אלקי� ד' את ואהבת מצות בקיו� הצטיי� אשר
ג� בו יהיו זה בכל הנה זה, פרטי חלק רק ובו לתחי' הגו� בקו� הנה
תהי' וידעת, מצות לקיי� ד' בגדולת תתבונ� נפשו הנפש: עניני שאר

יהי' זה שכל אלא וכו'. היראה מדת ולכ�בו ה' אוהב שהוא מפני
לדעת רוצה האהבה שמצד יותר, בפנימיות או, רצונו, לקיי� רוצה
(סוטה וכמרז"ל וכו', האהוב מ� נפרד להיות הוא ירא האהוב, גדולת

א) באברה�xi`לא האמור אברה�dad`nאלקי� זרע דכתיב כו'
ס"ב. (השני) מסעי אלה ד"ה בלקו"ת וראה – אוהבי.

עז.20) ס"ק פל"ג לפדר"א בפי' הרד"ל בזה שקו"ט
תחי'21) בי� יהי' זמ� כמה החכמי� בי� במחלוקת הדבר ועדיי�

ראב"ע וש�). ב (קלט, זח"א ראה – ח"ד) שני ספר רוכל (אבקת לתחי'
הובא הריטב"א, בש� תרמד סי' ח"ג הרדב"ז שו"ת ב. יב, לדניאל

בסופו. ליו"ד הד"ט בעיקרי
דדור22) ס"ל ב) (קסח, ח"ג בזהר אבל יוחנ�. ר' דעת הוא כ�

בבלי הש"ס על בזה ופליג מתי�. יחיו כד"א בקדמיתא חיי� המדבר
הדעות, ולשתי – ישראל. אר� מתי על מתי� יחיו דמפרש וכו' וירוש'
ר"א וכדעת לעוה"ב. חלק לה� יש המדבר דור בזח"ג, ה� בזח"א ה�

ב). עג, ב"ב ורמו תוד"ה וראה ב. קי, (סנה'
יחיו23) מנסיא: ב� יהושע רבי דעת ג� מביא (ש�) רוכל באבקת

ככל דלא הוי וא"כ חו"ל. ומתי א"י מתי ואח"כ חברו� ישני אלו מתי�
ואולי אחר. מקו� בשו� לע"ע מצאתיו לא זה תנא אגב, דר� – הנ"ל.
– א יוד, בברכות – משמע ב"מ יהודא (ר' מנסיא. ב� שמעו� ר' צ"ל

תנא). ולא אמורא שהוא
שלו�24) תורת כ� ג� ועיי� בזה. שנסתפק פ"ג ח"ג יבק מעבר ראה

וצ"ע. רכג. ע' סו� השיחות ס'
באבקת25) אבל רקב. תרווד שנשאר כתוב פל"ד) (פדר"א במ"א

ה�. שהיינו פי' פ"מ ח"ב הקודש ובעבודת ח"ד שני ספר רוכל
יש בשדרה. שהוא ג) (פכ"ח, בב"ר ראה ומקומו זה עצ� ע"ד
שופטי� להאריז"ל נ"� (לקוטי תפלי� של קשר במקו� שהוא אומרי�
התחתו� עצ� שהוא אומרי� ויש ר"ה). מס' הש"ס לקוטי ג"כ וראה

ש�). רוכל אבקת עבוה"ק. לוז. מע' (ערו� שבשדרה

המשך בעמוד מט



`xiiמב 'f-'e ipye oey`x mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר ו' ראשו� יו�
zekix`a.פרקמו l"pk -130- ...mixacd lkk dpde -dq- :zxaern dpyl xeriy dxen

יו�ראשו�ושניו'�ז'אייר

אייר ז' שני יו�

.d"a q"` xe`a -eq- ...mil`ey mleke -130- :zxaern dpyl xeriy dxen

:''`ipz''d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëeote`a §¨©¦¨©¤

,heicd eze`l d`xn jlndy dad`déìôëa ãàî øúé ìBãâå§¨¨¥§Ÿ§¦§¥
¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk,jlnd lyna miriten mixacdy itkneðì äNò ¦§©¦§¥¥¨¨¨

.eðéäìàd`xd d''awd ± ¡Ÿ¥
dlecb dad` ,l`xyi ipal

xy`n ,leab ila ,daxda

.lynay dad`d ote`ék¦
¯ ,ø÷ç ïéà Búlãâìezlecb ¦§ª¨¥¥¤

dlrnl `id d''awd ly

± jk ,lkyd zpade xwgn

mdy enk md mixacdy

`l` ,axe lecb jln lyna

,jlnd ly ezelcb ,lynpay

oi`a dlrnl `id ,d''awd

ly ezelcb xy`n jexr

;lecbd mce xya jlnd

xaecny ,lynl d`eeydae

''lecb'' wx `l `edy jlna

jlen `edy ,''axe'' mb `l`

xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn daxda

- oky ,jexr oi`a¯ ,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò ìk àlîî eäéàå§¦§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
;zenlerd lk z` siwne `lnn d''awdé"øàäå LBãwä øäfî òãBðå§©¦Ÿ©©¨§¨£¦

¯ ,ì"æ,zece`úBìëéää éeaølka zeillk zebixcn md ''zelkid'' ± ©¦©¥¨
,mipeilrd zenlerdn mleríìBò ìëáe ,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨§¨¨

áeúkL Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§¤¨
àøîba21¯ áéúk :aezk22:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"xtqn yid ©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbláéúëexne` xg` weqte ±23:ïéôìà óìà" §¦¤¤©§¦
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé,eze` miynyn mitl` sl` §©§¥§¦¦§¨¢¨¦

xtqn miiwy ,ipyd weqtdn gken ,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe

oey`xd weqta eli`e ,xzeia axe lecb `ed xtqndy `l` ,laben

xtqn mdl oi`y aezkllk?épLîe:zvxzn `xnbde ±ïéôìà óìà" §©¥¤¤©§¦
¯ ,ãçà ãeãb øtñî ¯ "'eëåoitl` sl`" ipyd weqta aezky dn §¦§©§¤¨

,cg` mik`ln dpgnay mihxtd xtqna xaecnd "'ekeåéãeãâì ìáà£¨¦§¨
¯ ,øtñî ïéà ¯weqta ¥¦§¨

''eicecb'' lr xaecn oey`xd

xtqn oi` mdle ,zepgn ±

.llkàìk dén÷ ílëå§ª¨©¥§¨
¯ ,éáéLç Lnîdl` lke ©¨£¦¥

melkl miaygp ,mixen`d

,d''awd iablíéìèáe§¥¦
ìehák ,Lnî úeàéöna©§¦©¨§¦
éaâì Lnî ãçà øeac¦¤¨©¨§©¥
úøaãîä Lôpä úeäî̈©¤¤©§©¤¤

¯ ,dúeîöòåzllek ytpd §©§¨
,xeaicd gek z`ãBòa§

døeac äéäL,ytpd ly ± ¤¨¨¦¨
ïBöøa Bà dzáLçîa ïéãò£©¦§©£©§¨¦§
ìéòì økæpk ,álä úcîçå§¤§©©¥©¦§¨§¥

¯ :úeëéøàax`azpy itk ©£¦
llk jxr cigie cg` xeaicl oi` dnk cr ,`''ke 'k miwxta zekix`a

f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl

jeza oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id

,daygna oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd

raep dl` lkny) ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie

dne daygna df iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky ,xeaicd

df cg`e cigi xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy

epnn ,xeaicd ,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha

,exewna cinz lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne

ílëå,mik`lnd lk ±¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBLly §ª¨£¦©¥§§
,d''awd"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå24¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerlíä¥
¯ ,Bnò ìàøNéd''awd ¦§¨¥©

ux`d lk z` `ln

ici lr ± ''eceak''a

l`xyi ipa ly mze`vnid

.my-LBãwä çépä ék¦¦¦©©¨
úà àeä-Ceøazenlerd ± ¨¤

úàå íéðBéìòäzenlerd ±¯ ,íéðBzçzäzenlerd oi` :xnelk ¨¤§¦§¤©©§¦
,d''awd ly ez`ixa ly dpeekd zilkz mieedn mipezgze mipeilrd

íà ék ílëa øça àìå§Ÿ¨©§ª¨¦¦
íàéöBäå ,Bnò ìàøNéa§¦§¨¥©§¦¨
,õøàä úåøò ,íéøönî¦¦§©¦¤§©¨¨¤
¯ ,äàîhäå àîäfä íB÷î§©ª£¨§©ª§¨
z`fe ;l`xyi ipa e`vnp my

xn`py dnl d`eeyda

dlrn jlndy ,lyna

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
130åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå

ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷"äæî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã

:úåëéøàá

íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá

ב.21. יג, ג.22.חגיגה כה, י.23.איוב ז, ג.24.דניאל ו, ישעי'

xii` 'f ipy mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

mze` `ived d''awde ± dty`n ''miyp` ltye heicd''d z` `ivene

mixvnn¯ ,'eë éãé ìò àìå Càìî éãé ìò àì,j`ln ici lr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
,gily ici lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy

,"zeliv`d mler" zbixcn `edyBãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä àlà¤¨©¨¨¦§
ì ãøé BîöòáeBîk ,íL §©§¨©§¨§

áeúkL25Bìéväì ãøàå" : ¤¨¨¥¥§©¦
¯ ,"'Bâåip` :xne` d''awd §

mixvnl izcxi invr

,lyna enke .elivdl

z` mixd jlndy ixg`y

,''dty`''n ''heicd yi`''d

mye elkidl eqipkde e`iad

xenb cegi''a ez` cgizd

weaiga izin` aexiwe

mb xacd jk ± 'eke ''weyipe

- lynpaåéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨
,ézîà ãeçéå áeø÷a§¥§¦£¦¦
Lnî Lôpä úeøM÷úäa± §¦§©§©¤¤©¨

didz icedi ly eytpy

mb jke ,d''awda dxeyw

,lekiak d''awd iabl

iytp `p`" :dxezd zxne`

z` qipkd ,lekiak d''awdy (ikp` :zeaiz iy`x) "ziadi ziazk

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd z` ,''iytp''ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦
¯ ,äôì ät,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eity ¤§¤

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáã øaãì,dxez cnele xacn icediy drya §©¥§©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic cg`zn

,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi ''oiwiyp''ay

qgia mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly ''gex''dy

:dxezl¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac''gex'' §¦§©§¨§¨
,dlrnly ''gex'' zpiga mr mc`dúòéãéå äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨¦¦©

¯ ,Búîëçå BðBöøoiadl ick ,dbyd jezn dxez micnely drya §§¨§¨
wqt ± d''awd ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z`

d''awdy ,oevxd edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd

ly eznkg `ed ,dkld dze`ay ''lky''de ;xacd didi jky dvex

,d''awd¯ ,Lnî ãç àlëcxac md d''awd ly eznkge epevx §ª¨©©¨
gex ,l`xyi ipa micg`zn ,dxez ici lre ± envr d''awd mr cg`

.envr lekiak d''awd mr ,gexa¯ ,÷eaç úðéçáa íâå''cegi''d §©¦§¦©¦
mb `ed ,zeevne dxez ici lr ,d''awd mr cg`zne cgizn icediy

eizerexfae eteba exag z` wagn mc` lynl enk ,''weaig'' zpigaa

-ç"îøa úBiNòî úBönä íei÷ àeä248 ±¯ ,íéøáàmpyiy ¦©¦§©£¦¦§¨¥¨¦

,eixa` g''nxa ,zeiyrn zeevn miiwn icediy drya ,f`y ± mc`a

,lekiak dlrnly mixa`d g''nxy ,''weaig'' ly oipr meyn jka yi

;eixa` g''nx z` miwagnïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨¥¨¦
àkìîcdlrnly ,''jln''d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± §©§¨

,lekiak¯ ,ìéòì økæpk©¦§¨§¥
xa`y enky ,b''k wxta

ytpa gekl ilk `ed mc`

gekl ilk ± oird :ely

gekl ± ofe`d ,di`xd

jk ,d`ld jke ,drinyd

cgein ilk `id devn lk ,mb

ly zcgein dkyndl

dvexy ,oeilrd oevxd

.devn dze` miiwi icediy

ïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLL §¨Ÿ

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøody zeevn opyi ©£¦
zeevn yie ,''oini'' zpigan

jke ,''l`ny'' zpigan ody

`id ''oini'' zpiga .d`ld

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± ''rvn`''e ,oice dxeab ± ''l`ny'' ,cqg

.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz,zipni rexf ± cqg ,sebe ''zerexf'' izy ± §¥§¦§¨§
mc` ly eweaigy myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab

mb jk ,etebae eizerexf izya exag z` wagn `edy jka `hazn

,sebde ± ''`teb''e ,zerexfd izy ± ''oirexc oixz''dy ,dlrnl

.zeevnd z` miiwnd icedid z` ''miwagn'' ,zeevnay ,dlrnly

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaeðLc÷ øLà" §¤¤§¦£¤¦§¨
¯ ,"åéúBöîad''awdycwnoeyln ''epycw'' .eizeevna epze` §¦§¨

z` ixd'' ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw

zycewn:`ed xacd zeevna mb ,oky ,''äMà Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥¦¨
áeúkL Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì26BzLàa ÷áãå" : ¦§§ª¤¤¦§¦¨§¤¨§¨©§¦§

Y "ãçà øNáì eéäåmdy cr ,d`ln zecg`zd o`k yiy ,ixd §¨§¨¨¤¨
.''cg` xyal'' miidpLnî äëk,oiyeciw ici lry ''cegi''d enk ± ¨¨©¨

äøBza ú÷ñBòä úéäìàä Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¥¤©¥§¥¥¦¤¤¨¡Ÿ¦¨¤¤©¨
¯ ,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe úéðeiçä Lôðå úBöîemlek mdy ¦§§¤¤©¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥

micg`zn.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàaoi`l xzi'' `ed df cegi ± §¥¨
yi` ly cegid z` oiivn owfd epax .dy`e yi` ly cegidn ''uw

x`ezn dfe ,xzeia wfgd cegid ote` edf zeinybay iptn ,dy`e

.oiyeciw oeyla

íéøîà éèå÷éì
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå .'åëå àôåâå ïéòåøã
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå

åñúåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
.ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå

ח.25. ג, כד.26.שמות ב, בראשית



מג xii` 'f ipy mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

mze` `ived d''awde ± dty`n ''miyp` ltye heicd''d z` `ivene

mixvnn¯ ,'eë éãé ìò àìå Càìî éãé ìò àì,j`ln ici lr `l Ÿ©§¥©§¨§Ÿ©§¥
,gily ici lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera `xap `edy

,"zeliv`d mler" zbixcn `edyBãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä àlà¤¨©¨¨¦§
ì ãøé BîöòáeBîk ,íL §©§¨©§¨§

áeúkL25Bìéväì ãøàå" : ¤¨¨¥¥§©¦
¯ ,"'Bâåip` :xne` d''awd §

mixvnl izcxi invr

,lyna enke .elivdl

z` mixd jlndy ixg`y

,''dty`''n ''heicd yi`''d

mye elkidl eqipkde e`iad

xenb cegi''a ez` cgizd

weaiga izin` aexiwe

mb xacd jk ± 'eke ''weyipe

- lynpaåéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨
,ézîà ãeçéå áeø÷a§¥§¦£¦¦
Lnî Lôpä úeøM÷úäa± §¦§©§©¤¤©¨

didz icedi ly eytpy

mb jke ,d''awda dxeyw

,lekiak d''awd iabl

iytp `p`" :dxezd zxne`

z` qipkd ,lekiak d''awdy (ikp` :zeaiz iy`x) "ziadi ziazk

,l`xyi liaya dxeza ,ely ytpd z` ,''iytp''ïé÷éLð úðéçáa¦§¦©§¦¦
¯ ,äôì ät,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi ly eity ¤§¤

¯ ,äëìä Bæ 'ä øáã øaãì,dxez cnele xacn icediy drya §©¥§©£¨¨
myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly xeaica exeaic cg`zn

,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k ,epyi ''oiwiyp''ay

qgia mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`zn cg`d ly ''gex''dy

:dxezl¯ ,àçeøa àçeø úe÷acúàåzecg`zde zewiac''gex'' §¦§©§¨§¨
,dlrnly ''gex'' zpiga mr mc`dúòéãéå äøBzä úâOä àéä¦©¨©©¨¦¦©

¯ ,Búîëçå BðBöøoiadl ick ,dbyd jezn dxez micnely drya §§¨§¨
wqt ± d''awd ly eznkge epevx z` jka mircei ,dxezd lky z`

d''awdy ,oevxd edf ,leqt e` xyk df xacy ,dxez ly dkldd

ly eznkg `ed ,dkld dze`ay ''lky''de ;xacd didi jky dvex

,d''awd¯ ,Lnî ãç àlëcxac md d''awd ly eznkge epevx §ª¨©©¨
gex ,l`xyi ipa micg`zn ,dxez ici lre ± envr d''awd mr cg`

.envr lekiak d''awd mr ,gexa¯ ,÷eaç úðéçáa íâå''cegi''d §©¦§¦©¦
mb `ed ,zeevne dxez ici lr ,d''awd mr cg`zne cgizn icediy

eizerexfae eteba exag z` wagn mc` lynl enk ,''weaig'' zpigaa

-ç"îøa úBiNòî úBönä íei÷ àeä248 ±¯ ,íéøáàmpyiy ¦©¦§©£¦¦§¨¥¨¦

,eixa` g''nxa ,zeiyrn zeevn miiwn icediy drya ,f`y ± mc`a

,lekiak dlrnly mixa`d g''nxy ,''weaig'' ly oipr meyn jka yi

;eixa` g''nx z` miwagnïéøáà ç"îø ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥§¨¥¨¦
àkìîcdlrnly ,''jln''d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248 ± §©§¨

,lekiak¯ ,ìéòì økæpk©¦§¨§¥
xa`y enky ,b''k wxta

ytpa gekl ilk `ed mc`

gekl ilk ± oird :ely

gekl ± ofe`d ,di`xd

jk ,d`ld jke ,drinyd

cgein ilk `id devn lk ,mb

ly zcgein dkyndl

dvexy ,oeilrd oevxd

.devn dze` miiwi icediy

ïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLL §¨Ÿ

ìàîNe ïéîé :úBðéça§¦¨¦§Ÿ
ïéc ãñç ïäL ,òöîàå§¤§©¤¥¤¤¦

¯ ,íéîçøody zeevn opyi ©£¦
zeevn yie ,''oini'' zpigan

jke ,''l`ny'' zpigan ody

`id ''oini'' zpiga .d`ld

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± ''rvn`''e ,oice dxeab ± ''l`ny'' ,cqg

.'eëå àôeâå ïéòBøc ïéøz,zipni rexf ± cqg ,sebe ''zerexf'' izy ± §¥§¦§¨§
mc` ly eweaigy myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny rexf ± dxeab

mb jk ,etebae eizerexf izya exag z` wagn `edy jka `hazn

,sebde ± ''`teb''e ,zerexfd izy ± ''oirexc oixz''dy ,dlrnl

.zeevnd z` miiwnd icedid z` ''miwagn'' ,zeevnay ,dlrnly

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaeðLc÷ øLà" §¤¤§¦£¤¦§¨
¯ ,"åéúBöîad''awdycwnoeyln ''epycw'' .eizeevna epze` §¦§¨

z` ixd'' ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw

zycewn:`ed xacd zeevna mb ,oky ,''äMà Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥¦¨
áeúkL Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì26BzLàa ÷áãå" : ¦§§ª¤¤¦§¦¨§¤¨§¨©§¦§

Y "ãçà øNáì eéäåmdy cr ,d`ln zecg`zd o`k yiy ,ixd §¨§¨¨¤¨
.''cg` xyal'' miidpLnî äëk,oiyeciw ici lry ''cegi''d enk ± ¨¨©¨

äøBza ú÷ñBòä úéäìàä Lôð ãeçé àeä ,õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¥¤©¥§¥¥¦¤¤¨¡Ÿ¦¨¤¤©¨
¯ ,ìéòì íéøkæpä ïäéLeáìe úéðeiçä Lôðå úBöîemlek mdy ¦§§¤¤©¦¦§¥¤©¦§¨¦§¥

micg`zn.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàaoi`l xzi'' `ed df cegi ± §¥¨
yi` ly cegid z` oiivn owfd epax .dy`e yi` ly cegidn ''uw

x`ezn dfe ,xzeia wfgd cegid ote` edf zeinybay iptn ,dy`e

.oiyeciw oeyla

íéøîà éèå÷éì
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå .'åëå àôåâå ïéòåøã
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå

åñúåöîå äøåúá ú÷ñåòä úéäìàä ùôð ãåçé àåä õ÷ ïéàì
.ä"á ñ"à øåàá ì"ðä ïäéùåáìå úéðåéçä ùôðå

ח.25. ג, כד.26.שמות ב, בראשית



`xiiמד 'g iyily mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר ח' שלישי יו�

.mdiiga mnler -eq- ...dnly liynd okle -eq- :zxaern dpyl xeriy dxen

äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"a íBìMä åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨§¦©¦¦¦¤
,zeevne dxez ici lr d''awde l`xyi ly ±,älëå ïúç ãeçéì§¦¨¨§©¨

¯:`edyä÷éáãa,zipevig `idy zewiac ±äöéôçå''utg''a ± ¦§¦¨©£¦¨
,xzei cer inipt `edy.÷eMðå ÷eaça,mixen`d mixacd lk ± §¦§¦

mr icedi ly ecegia mpyi

''awddxez miiwn `edyk d

:lirl epcnl .zeevne

`ed "epycw" dlndy

enk ,"oiyeciw" oeyln

''cegi''dy ,dhnl xacdy

.''oiyeciw'' ici lr dyrp

,owfd epax xiaqi oldl

,o`k ''epycw'' dlnay

dbixcnl mb mipeekzn

dyecwaicedi ycwzn da ,

dxez ici lr dlrzne

''ycw'' zbixcn ± zeevne

zenlern dlrnly

:zenlern zlcaeneeäæå§¤
íéøîBàL¯ :mikxanyk ¤§¦
:devn lreðLc÷ øLà"£¤¦§¨

¯ ,"åéúBöîadlndy §¦§¨
epycw,drnyneðìòäL¤¤¡¨

ïBéìòä Lã÷ úìòîì§©£©Ÿ¤¨¤§
BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøä¤¦§ª¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
äMã÷e ,Bîöòáe BãBáëa¦§§©§§ª¨

,''dyecw'' dlnd ±àéä¦
ìäî ,äìcáä ïBL §©§¨¨©

àeä àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨
ìcáî,dlrnle ±,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéça àéäå ,úBîìBòäî ª§¨¥¨¨§¦§¦©¥¨¨§¦

¯,zenlerd lk siwn¯ ,ïäa Laìúäì ìBëé BðéàM äîoi` ©¤¥¨§¦§©¥¨¤
rityne lret `l` ,zenlera zeinipta yalzdl ezlekia

milrzn ,dyecw ly ef dbixcnl ± mdn dlrnl ezeida ,zenlera

.zeevn ici lr l`xyi ipadúeìlkúäå Lôpä ãeçé éãé ìò ék¦©§¥¦©¤¤§¦§©§¨
úMã÷ úâøãîe úìòîa àéä éøä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨£¥¦§©£©©§¥©§ª©

úãçéúnL øçàî ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà,ytpd ± ¥¨©¨¥©©¤¦§©¤¤
áeúkL eäæå .Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé Ba úìlkúîe27: ¦§©¤¤¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¤¤¨

ïî íëúà ìcáàå ,'ä éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå"¦§¦¤¦§Ÿ¦¦¨£¦¨©§¦¤§¤¦
¯ ,"éì úBéäì íénòäipa ly mzyecwl mrh ozep weqtd ¨©¦¦§¦

,''oeilrd ycew'' ± d''awd ly ezyecwl dze` xywne ,l`xyi

md dae zeevne dxez ici lr l`xyi ipa milrzn dil`

,''lica`e'' ± dlcad oeyla ynzyne siqen weqtd .miycwzn

;dlcad ± drnyn ''dyecw''yøîBàå28ìk úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤¨
¯ ;"'Bâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúBöî¦§¨¦§¦¤§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦¡Ÿ¥¤§

el wx zcgein didzy ,dy` ycwn mc`y enk29.ìò ék ,Leøt¥¦©
¯ ,íëlL dBìà éðéøä úBönä íei÷ éãé,l`xyi ipa lyBîk §¥¦©¦§£¥¦¡©¤¨¤§

:`xwp d''awdy ±éäìà"¡Ÿ¥
÷çöé éäìà íäøáà©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨
éðtî ïk àø÷pL ,"'eëå§¤¦§¨¥¦§¥
úðéça eéä úBáàäL¤¨¨¨§¦©
¯ ,Cøaúé Bì äákøî¤§¨¨¦§¨¥
lk mixeqn eid zea`d

enk d''awdl milhae mlek

akexl dlhad ''dakxn''

lk dakxnl oi`y ,dilr

ly epevx xy`n xg` oevx

,akexdíéììëðå íéìèáe§¥¦§¦§¨¦
¯ ,BøBàa.d''awd ly §

Lôð ìëa àeä äëëå§¨¨§¨¤¤
÷ñò úòLa ìàøNiî¦¦§¨¥¦§©¥¤

.úBönäå äøBzä± ©¨§©¦§
lha `ed dyrn zryay

zea`a ;jxazi exe`a llkpe

x`ya eli`e ,cinz did df

micner md ,l`xyi ipa

wx dfk avnadryamdy

.zeevnae dxeza miwqer

ì"æø eáiç ïëìå30íe÷ì §¨¥¦§©©¨
÷ñBò ìk éðtî ãîòìå§©£Ÿ¦§¥¨¥

íà óà ,äåöîamiiwn ± §¦§¨©¦
,devndíòå øea àeä§©

¯ ,õøàädrya ,z`f lka ¨¨¤
,mixekia `ian `edy drya lynl enk ,devn miiwn `edy

,eiptn mewl mikixvBLôða Laìúîe ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥¦§©¥§©§
.Bæ äòLa,eiptn mewl mikixv okle ,devnd z` miiwn `edy ± §¨¨

¯ ,úLbøî BLôð ïéàL ÷ødyecwa`edy drya eytpa dxeyd ©¤¥©§©§¤¤
- ?dnl jk lke ,devn miiwnéðôebä øîçä Cñî éðtîea ± ¦§¥§©©Ÿ¤©¨¦

,eytp dyealéLçîe ,Ckcæð àlLúBàøî Lôpä éðéò C ¤Ÿ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§
íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk ,"íéäìà úBàøî"± ©§¡Ÿ¦§¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨

,`ad mlerd.íäéiçazea`d e`x ,dfdÎmlera mzeida mby ± §©¥¤
iptn ,z`fe ± `adÎmlera d`ex dnypdy ,zeiwl` zeielbzd

lk leki did zn`a jk ;zewl` lr xizqd `le jkefn did mteby

,ely iptebd xnegd `lel ,devn eneiw zrya ze`xl icedi

zkynpd dyecwd z` ze`xl ,eytp ipirl xyt`n epi`e xizqnd

.devn miiwn `edy drya eytpa

íéøîà éèå÷éì
ïëìå
ãåçéì äæ ãåçé íéøéùä øéùá ä"ò äîìù ìéùîä
.÷åùéðå ÷åáéçá äöéôçå ä÷éùç ä÷éáãá äìëå ïúç
ùãå÷ úìòîì åðìòäù åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúùåã÷ àéäù ä"á ïåéìòä
ìãáåî àåä ä"á÷äù äî äìãáä ïåùì àéä äùåã÷å
ìåëé åðéàù äî ïéîìò ìë ááåñ 'éçá àéäå úåîìåòäî
øåàá äúåììëúäå ùôðä ãåçé é"ò éë .ïäá ùáìúäì
ä"á ñ"à úùåã÷ úâøãîå úìòîá àéä éøä ä"á ñ"à
íéãçàì åéäå 'úé åá úììëúîå úãçééúîù øçàî ùîî
ìéãáàå 'ä éðà ùåã÷ éë íéùåã÷ éì íúééäå ù"æå .ùîî
ìë úà íúéùòå øîåàå éì úåéäì íéîòä ïî íëúà
'åâå íëéäìà 'ä éðà íëéäìàì íéùåã÷ íúééäå éúåöî
éäìà åîë íëìù äåìà éðéøä úåöîä íåé÷ é"ò éë 'éô
åéä úåáàäù éðôî ïë àø÷ðù 'åëå ÷çöé éäìà íäøáà
äëëå .åøåàá íéììëðå íéìèáå 'úé åì äáëøî 'éçá
úåöîäå äøåúä ÷ñò úòùá ìàøùéî ùôð ìëá àåä
äåöîá ÷ñåò ìë éðôî ãåîòìå íå÷ì ì"æø åáééç ïëìå
ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ו.27. כ, מ.28.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡29.במדבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(�העליו קדש קדושה (ל' אני קדוש כי גו' והיית� הפסוקי�: ג' "י"ל :

קדושי� הבדלה, ל' – המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïואבדיל כאד� –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק –·‡È�ÙÂ[לי לעול� זז אינו שלכ� –

ישראל]". ע� ביחד – אלקיכ� משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיי� א.30.וכיו"ב לג, קדושי� ראה

xii` 'h iriax mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר ט' רביעי יו�

.[zeliv`d -132- ...sq` y"fe -eq- :zxaern dpyl xeriy dxen

óñà øîàL eäæå31ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL32¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgøòá éðàå"©£¦©©
øîBìk ,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå33óàL §Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§©¤©

äîäák éðàL ét ìò©¦¤£¦¦§¥¨
¯ ,Enò éúBéäadrya mby ¦§¦¦§

,devn miiwn ip`y

ip` ± jz` ize` zcg`nd

,dndal dnecòãà àìå§Ÿ¥©
ãeçé éLôða Lébøà àìå§Ÿ©§¦§©§¦¦

¯ ,äæ,d''awd mr iytp ly ¤
,devn ly dneiw ici lr

did ,jka izybxd el ixdy

- ritydl jixv xacd

äéìò ìtzL,ytpd lr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,älçz ãçôå äúîéà¥¨¨¨©©§¦¨

Ck øçàåytpd dzid ± §©©¨
zlawnäaø äáäà©£¨©¨

íéâeðòúayi day dad` ± §©£¦
,zewl`n beprz ytplBà±

,dad`¯ ,Là éôLøk§¦§¥¥
,zewl`l¯ ,íøîç CkcæpL íé÷écvä úcîkmiwicvdy drya §¦©©©¦¦¤¦§©¥¨§¨

ytpd ji` ,''cegi''d z` miyibxn ,ok` ,md ,devn miniiwn

,ytpa rityn df xace ,devnd ici lr d''awd mr zcg`zn

;d''awdl xzeia dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza

"cegi"a miyibxn mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa

,dad`e d`xi mda xxern xacd oi` ± devnd meiw zryaòãBpëå§©©
,recike ±ì àeä úòcLàeäå ,Lôpa äLbøä ïBLzpiga ± ¤©©§©§¨¨©¤¤§

,ytpay ybxde ''zrc''dY äøeáâe ãñç ììBk,dad` ± ''cqg'' ¥¤¤§¨
,xxern df ,dybxde zrc opyiy dryay ± d`xi ± ''dxeab''e

± d`xie ,y` ityxk dad` e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k

zrcd ia oi`yk ,''rc` `le xra ip`e''y oeeikn ,j` .cgte dzni`

''zrc''d on mi`ad dad`e `xen ia xxern xacd oi` ± dybxdde

,j` ±¯ ,"Cnò ãéîz éðà" ïë ét ìò óà,d''awd mrïéà ék ©©¦¥£¦¨¦¦¨¦¥
ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa Lôpä ãeçé òðBî øîçä©Ÿ¤¥©¦©¤¤§¥¨©§©¥¨

¯ ,ïéîìò''xneg''d ly egeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd lk ¨§¦
ly zelbzdd z` wx repnl

didi `ly ,ytpa ''cegi''d

ji` ytpa ybxene ielb

oi` xe` mr zcg`zn `idy

,devn meiw zrya seq

oi` ''cegi''d mvr z` ,eli`e

.repnl ''xneg''d gekaBîëe§
áeúkL34àì CLç íb" : ¤¨©Ÿ¤Ÿ
éLçéäæáe ."jnî Cdna ± ©£¦¦¤¨¨¤

icedi lkly ,epcnly

zkynp ,devn miiwnd

ycew''n dyecw ,eznypa

ly cegi deedzne ''oeilrd

,`ed jexa seq oi` xe`

yibxn `ed oi`yk mb ,z`fe

cegid z`e dyecwd z`

lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvçñôa õîçå úBúaLa äëàìî øeqà Lðò øîç ïáeé©Ÿ¤Ÿ¤¦§¨¨§©¨§¨¥§¤©
¯ ,Lôð ìëì äåMäwicvl ribn didy xeng yper eze`did el ©¨¤§¨¤¤

yper eze` ,gqta ung lke` e` zaya dk`ln dyer melyeÎqg

lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,''ux`d mr''le ''xea''l ribn xeng

- ?dnl jkøBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL éôì§¦¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦
úøëa BLôða ïBcðå ,áBè íBéå úaL úMã÷ung zlik` lr ± §ª©©¨§§¦§©§§¨¥

,gqtaäìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò35, §¦¨©¦§ª¨
¯dxi`ndzexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpaoi`y`edyibxn

`id z`f lka ,dyecwadxi`neze` ozip recn oaen okl ,eytpa

ici lr ,mbet `ed mb ,oky ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper

.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jkõîç eäMî íâå± §©©¤¨¥

íéøîà éèå÷éì
ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

132æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå

כב�כג.31. עג, ˘ËÈÏ"‡32.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�וכ) הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציי� בתניא רגיל "אינו :

בנ"י בש� עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאס� שלפ"ז) הפסוקי� פי' ÙÓ„ÎÂ¯˘מוכרח ,Â¯Â„·˘,א�ל מקדשי אל אבוא :

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיי�. הוא:„Ï‡שביהמ"ק ˘‡Ó¯כ� ‰ÊÂ'הי שלא (א� אס� כדלקמ�) עמ�" הייתי "בהמות (ג�

עתידות (שיודעי� הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דג� מוכח עול�, סדר רש"י ש� ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא

בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא ש�, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש א� דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאי�. שאינ� אלה ג� – עי"ז

לאח"ז)". שני� כמה זה שהי' (א� שבגולה כנס"י ˘ËÈÏ"‡33.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�וכהפסוקי הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘מדבר שאס� ,„Ú·

ÂÓˆÚצ"ל וע"כ עמ�"? הייתי ב"בהמות מוסי� מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכא� אבינה (שאז) א�ל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו ÓÂÏÎ¯דהפי' ‡Ï‡התיבות ג� בתניא שהובאו מה מוב� ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמ� בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,

– והטע� כא�; להמדובר שייכות לה� שאי� א� אדע" ולא בער הפשוט".˘‰Ô"ואני כפי' דלא יב.34.המוכיחות קלט, Î"˜35.תהלי� ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡�מוב אינו שלכאורה (מה יוב� "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎדמחלל) בפסח וחמ� בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

– שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמ� שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אי� – ע"ה ולכאורה זה, בזמ� ששורה הקדושה את

הדיוק להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמ� רק יש שבע"ה (א� נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מוב�, אינו עדיי� בע"ה, ג� ישנו

עבירה גופה "אי� בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' ‰Â‡דמביא ‡Ï‡כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האד�)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי לגברא".‚·¯‡אחרוני� גברא בי� חילוק אי� בזה ג� ובכ"ז חפצא) (ולא



מה xii` 'h iriax mei Ð en wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר ט' רביעי יו�

.[zeliv`d -132- ...sq` y"fe -eq- :zxaern dpyl xeriy dxen

óñà øîàL eäæå31ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL32¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgøòá éðàå"©£¦©©
øîBìk ,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå33óàL §Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§©¤©

äîäák éðàL ét ìò©¦¤£¦¦§¥¨
¯ ,Enò éúBéäadrya mby ¦§¦¦§

,devn miiwn ip`y

ip` ± jz` ize` zcg`nd

,dndal dnecòãà àìå§Ÿ¥©
ãeçé éLôða Lébøà àìå§Ÿ©§¦§©§¦¦

¯ ,äæ,d''awd mr iytp ly ¤
,devn ly dneiw ici lr

did ,jka izybxd el ixdy

- ritydl jixv xacd

äéìò ìtzL,ytpd lr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,älçz ãçôå äúîéà¥¨¨¨©©§¦¨

Ck øçàåytpd dzid ± §©©¨
zlawnäaø äáäà©£¨©¨

íéâeðòúayi day dad` ± §©£¦
,zewl`n beprz ytplBà±

,dad`¯ ,Là éôLøk§¦§¥¥
,zewl`l¯ ,íøîç CkcæpL íé÷écvä úcîkmiwicvdy drya §¦©©©¦¦¤¦§©¥¨§¨

ytpd ji` ,''cegi''d z` miyibxn ,ok` ,md ,devn miniiwn

,ytpa rityn df xace ,devnd ici lr d''awd mr zcg`zn

;d''awdl xzeia dlecb dad` ± okn xg`le ,cgte `xen dligza

"cegi"a miyibxn mpi`y ,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa

,dad`e d`xi mda xxern xacd oi` ± devnd meiw zryaòãBpëå§©©
,recike ±ì àeä úòcLàeäå ,Lôpa äLbøä ïBLzpiga ± ¤©©§©§¨¨©¤¤§

,ytpay ybxde ''zrc''dY äøeáâe ãñç ììBk,dad` ± ''cqg'' ¥¤¤§¨
,xxern df ,dybxde zrc opyiy dryay ± d`xi ± ''dxeab''e

± d`xie ,y` ityxk dad` e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k

zrcd ia oi`yk ,''rc` `le xra ip`e''y oeeikn ,j` .cgte dzni`

''zrc''d on mi`ad dad`e `xen ia xxern xacd oi` ± dybxdde

,j` ±¯ ,"Cnò ãéîz éðà" ïë ét ìò óà,d''awd mrïéà ék ©©¦¥£¦¨¦¦¨¦¥
ìk àlînä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa Lôpä ãeçé òðBî øîçä©Ÿ¤¥©¦©¤¤§¥¨©§©¥¨

¯ ,ïéîìò''xneg''d ly egeka .mewn lka `vnpe ,zenlerd lk ¨§¦
ly zelbzdd z` wx repnl

didi `ly ,ytpa ''cegi''d

ji` ytpa ybxene ielb

oi` xe` mr zcg`zn `idy

,devn meiw zrya seq

oi` ''cegi''d mvr z` ,eli`e

.repnl ''xneg''d gekaBîëe§
áeúkL34àì CLç íb" : ¤¨©Ÿ¤Ÿ
éLçéäæáe ."jnî Cdna ± ©£¦¦¤¨¨¤

icedi lkly ,epcnly

zkynp ,devn miiwnd

ycew''n dyecw ,eznypa

ly cegi deedzne ''oeilrd

,`ed jexa seq oi` xe`

yibxn `ed oi`yk mb ,z`fe

cegid z`e dyecwd z`

lv` xacdy itk ,eytpa

,wicvçñôa õîçå úBúaLa äëàìî øeqà Lðò øîç ïáeé©Ÿ¤Ÿ¤¦§¨¨§©¨§¨¥§¤©
¯ ,Lôð ìëì äåMäwicvl ribn didy xeng yper eze`did el ©¨¤§¨¤¤

yper eze` ,gqta ung lke` e` zaya dk`ln dyer melyeÎqg

lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,''ux`d mr''le ''xea''l ribn xeng

- ?dnl jkøBà øéàî øeîb õøàä íòå øea Lôða óàL éôì§¦¤©§¤¤§©¨¨¤¨¥¦
úøëa BLôða ïBcðå ,áBè íBéå úaL úMã÷ung zlik` lr ± §ª©©¨§§¦§©§§¨¥

,gqtaäìé÷ñe,zaya dk`ln ziiyr lr ±Bæ äMã÷ ìelç ìò35, §¦¨©¦§ª¨
¯dxi`ndzexnly ,xen`ky oeeikne ;ytpaoi`y`edyibxn

`id z`f lka ,dyecwadxi`neze` ozip recn oaen okl ,eytpa

ici lr ,mbet `ed mb ,oky ,dyecwa yibxn epi`y inl mb xeng yper

.eytpa dxi`nd bgd e` zayd zyecwa ,jkõîç eäMî íâå± §©©¤¨¥

íéøîà éèå÷éì
ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

132æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå

כב�כג.31. עג, ˘ËÈÏ"‡32.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�וכ) הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציי� בתניא רגיל "אינו :

בנ"י בש� עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאס� שלפ"ז) הפסוקי� פי' ÙÓ„ÎÂ¯˘מוכרח ,Â¯Â„·˘,א�ל מקדשי אל אבוא :

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיי�. הוא:„Ï‡שביהמ"ק ˘‡Ó¯כ� ‰ÊÂ'הי שלא (א� אס� כדלקמ�) עמ�" הייתי "בהמות (ג�

עתידות (שיודעי� הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דג� מוכח עול�, סדר רש"י ש� ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא

בעד ודיבר) ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא ש�, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש א� דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאי�. שאינ� אלה ג� – עי"ז

לאח"ז)". שני� כמה זה שהי' (א� שבגולה כנס"י ˘ËÈÏ"‡33.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�וכהפסוקי הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘מדבר שאס� ,„Ú·

ÂÓˆÚצ"ל וע"כ עמ�"? הייתי ב"בהמות מוסי� מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכא� אבינה (שאז) א�ל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו ÓÂÏÎ¯דהפי' ‡Ï‡התיבות ג� בתניא שהובאו מה מוב� ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמ� בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,

– והטע� כא�; להמדובר שייכות לה� שאי� א� אדע" ולא בער הפשוט".˘‰Ô"ואני כפי' דלא יב.34.המוכיחות קלט, Î"˜35.תהלי� ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡�מוב אינו שלכאורה (מה יוב� "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎדמחלל) בפסח וחמ� בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

– שבצדיק דשויו"ט מהקדושה מנהו שמ� שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אי� – ע"ה ולכאורה זה, בזמ� ששורה הקדושה את

הדיוק להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמ� רק יש שבע"ה (א� נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מוב�, אינו עדיי� בע"ה, ג� ישנו

עבירה גופה "אי� בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' ‰Â‡דמביא ‡Ï‡כמה לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האד�)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי לגברא".‚·¯‡אחרוני� גברא בי� חילוק אי� בזה ג� ובכ"ז חפצא) (ולא



`xiiמו 'i iying mei Ð fn wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר י' חמישי יו�
l"ynk.פרקמז -fq- ...xec lka dpde .fn wxt -132- :zxaern dpyl xeriy dxen

,gqtaäö÷î ìeèìè Bà36¯,zayaBLôð ìòL äMãwa íâBt ¦§ª§¤¥©§ª¨¤©©§
,ux`d mr ly ±Bîkmbet xacdy ±ék ,÷écvä Lôð úMã÷a §¦§ª©¤¤©©¦¦

eðlëì úçà äøBzeze` miiw ,deey dcna ,l`xyi ipa lk itlk ± ¨©©§ª¨
.dnecke ,gqta ung lek`l e` ,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic

,epcnl ,mipt lk lr

`le xra ip`e''y zexnly

ippi`y zexnl ± ''rc`

zkynpd dyecwa yibxn

,devn ici lr ytpa

"ezendaip` ± "jnr iziid

yibxn ipi`e dnda zpigaa

dyecwd zkynp z`f lka ±

itk weica ux`dÎmra

okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza zkynp `idy

oldl xaqen xacd .''jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda" ixg`)

" weqtd xne` okly ,jkazendmiax oeyl ± zenda "jnr iziid

ote`a zeevn meiw ici lry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda" `le)

dpigaa xacd xeyw ,dybxde zrcn dhnly ,''dnda'' ly

iptn ,''dnda'' z`xwp ef dpiga mby ,dybxde zrcn dlrnly

m` ik ,''zrc''n dhnl `idy drnyn oi`y `l` ,''zrc'' da oi`y

oeyl) ''zenda'' oeyla zernynd efe ,''zrc''n dlrnl `idy

,''zrc''n dhnly ''dnda'' zpigay ± dndaa zepiga izy ± (miax

.''zrc''n dlrnly ''dnda'' zpigaa dxeywáeúkM äîe]©¤¨
ì "úBîäa"Y íéaø ïBLcigi oeyla df iptl ynzyn `edyk §¥§©¦
''xra ip`e''" :okn xg`l cin oke ,ip`e,''cinzåéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨

äîãð ,äøeáâe ãñç ììBkä ,ïBéìòä úòc úðéça íb Cøaúé¦§¨¥©§¦©©©¨¤§©¥¤¤§¨¦§¤
úéðôeb äiNòå úBîäák± ¦§¥©£¦¨¨¦

diyrd mler enk `l

diyr''k m` ik ,ipgexd

''zipteb-ïéà-øBà éaâì§©¥¥
áeúkL Bîk ,óBñ37: §¤¨

¯ ,"úéNò äîëça ílk"ª¨§¨§¨¨¦¨
oeyld z` qgiiny ixd

dnkga'') dnkgl diyr

dnkg mby iptn ,(''ziyr

,d''awd iabl diyr enk `id¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðåzpiga `l §¦§¨§¥¨©¨
,''zrc''n dlrnly ef m` ik ,''zrc''n dhnly dndaBîk§

àeäå ,øçà íB÷îa øàaúpL,mipeilrd zenya ±"ïa" íL± ¤¦§¨¥§¨©¥§¥©
,o''a `xwpd (52) a''p dler 'ied my itexivn cg`àiøèîéâa§¦©§¦¨

úeìéöàä éðôlL "äîäa"''zeliv`d mler''n dlrnlyÎ.[ixd §¥¨¤¦§¥¨£¦
ilane zrcl ilan ,''dnda''e ''xra'' zpigaa zeevn meiwa mby

ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa zkynpd dyecwa yibxdl

rc''n dlrnly ''dnda'' zpigal± ?zrc ly beq dfi`le - ,''z

.''zeliv`d mler'' ly ''zrc''l

.æî ÷øtlkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e''n wxta ¤¤
dad` jezn xy`e ,d''awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin mc`

enk :''miptl miptd mink'' ly dad`d `ide ± zeevne dxez miiwi ef

jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn mraha mindy

,ipyd z` ade` cg`y drya ± ''mc`l mc`d al'' mb jk ,mind

ipyd lr rityn xacd ,ef ezad` d`xn `edyk cgeinae

miyp`d ipyyk mb ,raha `ed xacd .eil` dad` ea xxerzzy

dad` d`xn axe lecb jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey

eze` dlrn ,zegpd enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb

ez` cgiizn `ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane

,ltyde zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg zecg`zda

owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr ,jlnl dlecb dad`

l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety mihxtd llky ,xiaqd

,l`xyi ipa epz` d''awd dyr ± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d

epl d`xd ± mixvna xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday

cxi envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad` d''awd

ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl

dcna ,d''awda icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry ,dxez

dlnd z` owfd epax yxit jka .zecg`zd ly xzeia dlecbd

,''oiyeciw'' oeyln `idy ,devn lr ezkxaa xne` icediy ,''epycw''

dlnd zaqen ok enk ;xenb cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k

da ,oeilrd ycew ,dyecw ly dpeilrd dbixcnd lr ''epycw''

oeyln) ''epycw'' dlnd dxen oke .devn meiw ici lr icedi ycwzn

lr minxene milcaen miyrp l`xyi ipay dlcadd lr ,(dlcad

dlrnl `ide zlcaend d''awd ly ezyecw enk ,zeevn meiw ici

owfd epax jiynn ,cenll micner ep` eze` ,f''n wxta .zenlerdn

miyxec cvik :uxzle :(`''hily iaxd zxrd oeylae) xiaqdlmeik

dlrnln dad`d z`y drya ,miptl miptd mink ly dad`d z`

e`xdiptlepax xiaqn ,`l` ?mixvn z`ivi zrya ,mipy itl`

miptd mink ly dad`d zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly ,owfd

xkfpy ici lr ,miptlzrkcxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

,l`xyil dlecb dad` d`xd d''awd :xnelk) 'ek envra d''awd

cvn mb m` ik ,(envrae eceaka mdil` ''ezcixi''adedd,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± ''d cxi''e mixvn z`ivi znbec

íéøîà éèå÷éì
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
[:úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

.36‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמי� איסור ה� דשניה� שלו בשו"ע לשיטתו – שניה� "משווה :

וצדיק". לע"ה בשווה אסרו רבנ� שג� כד.37.– קד, תהלי�

xii` 'i iying mei Ð fn wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàk,"'eke mc` aiig xece xec lka'' ± §¦¨¨©¦¦§©¦

lke" :siqen owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed

m` ik ,mixvn z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei

ezceara yi ,mei lka mb

oipr ,icedi ly zipgexd

,mixvn z`iviúàéöé àéäå§¦§¦©
øñànî úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©
¯ ,àéåçc àëLî ,óebä©¨§¨§¦§¨
dzeig ,oky ± ''ygpd xer''

,dtilwn d`a ytpd ly

,ziwl`d ytpd iabl okle

ziale zelbl sebd aygp

ziwl`d ytpde ± xdeq

,xq`nde zelbd on z`vei

óBñ-ïéà-øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
÷ñò éãé ìò ,àeä-Ceøä©§¥¥¤
¯ ,ììëa úBönäå äøBzä©¨§©¦§¦§¨
dxez cnel icediy ici lry

eytp z`vei ,zeevn miiwne

,sebd zelbn ziwl`d

seq oi` xe` mr zcg`zne

dyrp cgeinae ± `ed jexa

lawn `edy ici lr df xac

miny zekln ler envr lr

oeylae .rny z`ixw zrya

:''`ipz''dúìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©
úàéø÷a íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

daL ,òîLrny z`ixwa ± §©¤¨
`edéLîîe ìa÷î'ä" :Bøîàa ,Leøôa Cøaúé Bãeçé åéìò C §©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥§¥§¨§

¯ ,ìéòì øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà,mcewd wxtaék ¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥§¥¦
äéäL éôì ,"'eëå íäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà"mdxa` ± ¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨§§¦¤¨¨

,epia`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa¯ ;àeä-Ceawry ¨¥§¦§¨§¦¥¨
jk ,''mdxa` iwl`'' d''awd `xwp ,d''awd mr ezecg`zde elehia

meiw ici lr ,oky ,icedi lk ly dwl`d ± ''epiwl`'' d''awd `xwp

.`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devníäøáàL ÷ø©¤©§¨¨
äæì äëæ,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`n zeidl ±åéNòîa ¨¨¨¤§©£¨

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa Bëeläådbixcnl dlrzdy cr §¦©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha zeidl ,dpeilrdBîk§

áeúkL1¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå" :jld mdxa` ,dabpd ¤¨©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,''dabpd'' ribdy cr dbixcnl dbixcnn

ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d''awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezceareðçðà ìáà,mdxa` ipa ±àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦
eðì ïúpL ,eðì,d''awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ± ¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥
¯ ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jk §©§¦©¦

¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäåicediy dn ici lr ©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨

.jxazi ez` cg`zie jxazi eze` ''gwi'' zeevn miiwne dxez cnel

LBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3"äîeøz éì eç÷éå" : §¤¨©Ÿ©©¨©¨§¦§¦§¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c]''xdef''a ,ik4''dnexz'' dlnd z` yxtn §¦§©¦

dpzipy dxezd ± "'n dxez''n zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ±

x`eane ± mei mirax`l

ici lry ,my ''xdef''a

,dxez ici lr ,''dnexz''

egwz ,''il egwie''l mi`a

d z` ,ize`,envr d''aw

øîéîì déì éåäådide ± ©£¥¥§¥©
:xnel eilr¯ ,"äîeøúe"§¨

''il''y oeeikn ± ''e''`e''a

± ''dnexz''e ,d''awdl oeekn

weqtd lr did ,dxezl

,''dnexze il egwie'' xnel

jxazi eze` egwiyeici lr)

(ici lr ± "dnexze" ± ?dn

- dxezàlëc íeMî àlà¤¨¦§ª¨
¯ ,ãç.cg` xac lkd ©

cg` xac md dxeze d''awd

,"dnexze" aezk `l okle ±

zernynd dzid f` ik

cg` xac `ed ''il''y

,sqep xac (dxez) dnexze

xac md ± ''dnexz il'' `l`

.cg`íL ïiò,''xdf''a ± ©¥¨
eäæå .[áèéäíéøîBàL5: ¥¥§¤¤§¦

eðéäìà 'ä eðì ïzzå"©¦¥¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàa:xnelk §©£¨

epiwl` 'd didiy ,dpzn epl ozp ,l`xyil d''awd ly ezad` cvn

dwl` ±eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"zúð E ¦§¨¤¨©¨
äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðìbiyn icediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¨¡Ÿ¥§¨¤

cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze`

jk icil cr ,d''awd mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp

dwl` `xwi d''awdyelyqgiae ,dpzne dyexi ly oipr df m` ik ±

llkp wx `ed m` ± yxeid ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil

,xky enk dppi` dpzn ok enk ;yxei edixd ± ''yxei'' ly byena

ozip df m` ik ,xkyd lawn ly dceard zeki`e zenka ielz `edy

cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiziy ilan ,dpzna el

:oldl xaqeiy itke ,l`xyinLôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéazcge`ne dweac didz icedi ly eytpy §¦§¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `ed jexa seq oi` xe` mr¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,cala,'eë Ba ä÷áãì íBìLå ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨

¯.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàåéìò C £¨¦¨¤¤§©¥©§¦¨¨
àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥¦¥¨

éLîàå çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëðçeø C6¯ , ¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©§©§¦©
oevxd zexxerzde ''gex''d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex

íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

æñúà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ

îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"äæá ù"ò ÷"éì åç÷éå ô
éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì

ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá
åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî

ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî

àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð

ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק זהר



מז xii` 'i iying mei Ð fn wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàk,"'eke mc` aiig xece xec lka'' ± §¦¨¨©¦¦§©¦

lke" :siqen owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed

m` ik ,mixvn z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei

ezceara yi ,mei lka mb

oipr ,icedi ly zipgexd

,mixvn z`iviúàéöé àéäå§¦§¦©
øñànî úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©
¯ ,àéåçc àëLî ,óebä©¨§¨§¦§¨
dzeig ,oky ± ''ygpd xer''

,dtilwn d`a ytpd ly

,ziwl`d ytpd iabl okle

ziale zelbl sebd aygp

ziwl`d ytpde ± xdeq

,xq`nde zelbd on z`vei

óBñ-ïéà-øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥
÷ñò éãé ìò ,àeä-Ceøä©§¥¥¤
¯ ,ììëa úBönäå äøBzä©¨§©¦§¦§¨
dxez cnel icediy ici lry

eytp z`vei ,zeevn miiwne

,sebd zelbn ziwl`d

seq oi` xe` mr zcg`zne

dyrp cgeinae ± `ed jexa

lawn `edy ici lr df xac

miny zekln ler envr lr

oeylae .rny z`ixw zrya

:''`ipz''dúìa÷a èøôáe¦§¨§©¨©
úàéø÷a íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

daL ,òîLrny z`ixwa ± §©¤¨
`edéLîîe ìa÷î'ä" :Bøîàa ,Leøôa Cøaúé Bãeçé åéìò C §©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥§¥§¨§

¯ ,ìéòì øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà,mcewd wxtaék ¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥§¥¦
äéäL éôì ,"'eëå íäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà"mdxa` ± ¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨§§¦¤¨¨

,epia`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa¯ ;àeä-Ceawry ¨¥§¦§¨§¦¥¨
jk ,''mdxa` iwl`'' d''awd `xwp ,d''awd mr ezecg`zde elehia

meiw ici lr ,oky ,icedi lk ly dwl`d ± ''epiwl`'' d''awd `xwp

.`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha icedi ± devníäøáàL ÷ø©¤©§¨¨
äæì äëæ,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`n zeidl ±åéNòîa ¨¨¨¤§©£¨

¯ ,äâøãîì äâøãnî Lãwa Bëeläådbixcnl dlrzdy cr §¦©Ÿ¤¦©§¥¨§©§¥¨
,`ed jexa seq oi` xe` mr cge`ne lha zeidl ,dpeilrdBîk§

áeúkL1¯ ,"'Bâå òñðå Cìä íøáà òqiå" :jld mdxa` ,dabpd ¤¨©¦©©§¨¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnd lr fnxnd ,''dabpd'' ribdy cr dbixcnl dbixcnn

ici lr `a df mdxa`ay ixd ± d''awdl dad`a xzeia dpeilrd

.zinvrd ezceareðçðà ìáà,mdxa` ipa ±àéä äðzîe äMøé £¨£©§§ª¨©¨¨¦
eðì ïúpL ,eðì,d''awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ± ¨¤¨©¨¤¨§¦§¦¨

Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé Búîëçå BðBöø§§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥
¯ ,ãeçiä úéìëúa,jxazi ez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jk §©§¦©¦

¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðì ïúð elàk äæ éøäåicediy dn ici lr ©£¥¤§¦¨©¨¤©§¦§¨

.jxazi ez` cg`zie jxazi eze` ''gwi'' zeevn miiwne dxez cnel

LBãwä øäfa áeúkL Bîk2÷eñt ìò3"äîeøz éì eç÷éå" : §¤¨©Ÿ©©¨©¨§¦§¦§¨
¯ ,"éúBà" øîBìk "éì"c]''xdef''a ,ik4''dnexz'' dlnd z` yxtn §¦§©¦

dpzipy dxezd ± "'n dxez''n zakxen ,dnexz dlnd ,dxez ±

x`eane ± mei mirax`l

ici lry ,my ''xdef''a

,dxez ici lr ,''dnexz''

egwz ,''il egwie''l mi`a

d z` ,ize`,envr d''aw

øîéîì déì éåäådide ± ©£¥¥§¥©
:xnel eilr¯ ,"äîeøúe"§¨

''il''y oeeikn ± ''e''`e''a

± ''dnexz''e ,d''awdl oeekn

weqtd lr did ,dxezl

,''dnexze il egwie'' xnel

jxazi eze` egwiyeici lr)

(ici lr ± "dnexze" ± ?dn

- dxezàlëc íeMî àlà¤¨¦§ª¨
¯ ,ãç.cg` xac lkd ©

cg` xac md dxeze d''awd

,"dnexze" aezk `l okle ±

zernynd dzid f` ik

cg` xac `ed ''il''y

,sqep xac (dxez) dnexze

xac md ± ''dnexz il'' `l`

.cg`íL ïiò,''xdf''a ± ©¥¨
eäæå .[áèéäíéøîBàL5: ¥¥§¤¤§¦

eðéäìà 'ä eðì ïzzå"©¦¥¨¡Ÿ¥
¯ ,"'eë äáäàa:xnelk §©£¨

epiwl` 'd didiy ,dpzn epl ozp ,l`xyil d''awd ly ezad` cvn

dwl` ±eply,jxazi ez` micge`n didpy ,éðt øBàa ék"zúð E ¦§¨¤¨©¨
äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðìbiyn icediy oipr df oi`y oeeikn ,okle ± ¨¡Ÿ¥§¨¤

cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y ± zinvrd ezcear ici lr eze`

jk icil cr ,d''awd mr cge`n zeidl dvegpd dbixcna `vnp

dwl` `xwi d''awdyelyqgiae ,dpzne dyexi ly oipr df m` ik ±

llkp wx `ed m` ± yxeid ly ezbxce eavn dpyn `l dyexil

,xky enk dppi` dpzn ok enk ;yxei edixd ± ''yxei'' ly byena

ozip df m` ik ,xkyd lawn ly dceard zeki`e zenka ielz `edy

cg` lkl jiiyy oipr edf ,okl ± jk lr rbiziy ilan ,dpzna el

:oldl xaqeiy itke ,l`xyinLôpä úe÷ácî eðì òðBî ïéà¥¥©¨¦§¥©¤¤
¯ ,Cøaúé BøBàå Bãeçéazcge`ne dweac didz icedi ly eytpy §¦§¦§¨¥

- jkn rpniy dn oi` ± `ed jexa seq oi` xe` mr¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,cala,'eë Ba ä÷áãì íBìLå ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨

¯.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàåéìò C £¨¦¨¤¤§©¥©§¦¨¨
àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥¦¥¨

éLîàå çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëðçeø C6¯ , ¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©§©§¦©
oevxd zexxerzde ''gex''d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gex
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äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

æñúà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ

îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"äæá ù"ò ÷"éì åç÷éå ô
éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì

ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá
åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî

ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî

àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð

ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק ב.6.בנוסח קסב, ב חלק זהר



`xiiמח `"i iyiy mei Ð gn wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

אייר י"א שישי יו�
oxewnl.פרקמח exfgie -134- ...xy`k dpde .gn wxt -fq- :zxaern dpyl xeriy dxen

xg`l ,dkiynne ,dlrnln zexxerzde ''gex'' d`ian ,mc` ly

.d''awda weac didie jyniiy ,mc`a ''gex'' ,oknàéäåqgia ± §¦
,ytpl.íéøöî úàéöé úðéçaminy zekln ler zlaw oipr ± §¦©§¦©¦§©¦

d''awd ly ecegia weac zeidl oevxd ze`hazde rny z`ixwa

,mixvn z`ivi oipr df ±

sebd zelbn z`vei ytpdy

.d''awd mr zcg`zneïëìå§¨¥
eðwzxnel ,minkgd ± ¦§

íéøöî úàéöé úLøẗ¨©§¦©¦§©¦
òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©

¯ à÷åcz`ixw mr cgi ©§¨
,rnyY àéäL ,óàzxikf ©¤¦

z`ivi zyxt zxin`e

,mixvn,òîL úàéø÷ úåönn àìå ,äîöò éðôa äåön¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ¦¦§©§¦©§©
àúéàãk`aeny enk ±íé÷ñBôe àøîba7¯ ,mixvn z`iviy ¦§¦¨©§¨¨§¦

- ?cgi ocg`l epinkg exed ,`eti` ,recn ,dnvr ipta devn `id

.Lnî ãçà øác ïäL éðtî àlàminy zekln ler zlaw ± ¤¨¦§¥¤¥¨¨¤¨©¨

lr ,oky ,ynn cg` xac md ,mixvn z`ivi oipre ,rny z`ixwa

z`ivi oipr xvep ,rny z`ixwa miny zekln ler zlaw ici

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdy ,zeipgexa mixvnïëå§¥
t óBña,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî úàéöé úLø §¨¨©§¦©¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤

Bîk ïk íb eðéäå§©§©¥§
¯ :ìéòì øàaúpLlry ¤¦§¨¥§¥

dyrp ± mixvn z`ivi ici

dwl` ,''mkiwl` 'd ip`''

mr cg`zn icediy ,mkly

yi mei lkay ,ixd .d''awd

± mixvn z`ivi oipr icedia

dad`d ,xen`ky myke

ipal d''awd d`xdy

mink'' l`xyi ipaa xxerl dkixv mixvn z`ivi zrya l`xyi

z`ivi xxerl dkixv jk ,d''awdl dlecb dad` ''miptl miptd

ly dlecbd ezad` iehia icil d`a ,jka mby ,mei lkay mixvn

.l`xyi ipal d''awd

.çî ÷øtipal d''awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d''awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

eytpa mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

dlecb dad` icedia zelble ''miptd mink'' xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly

ep` eze` ,g''n wxta .d''awdl

epax xiaqi ,cenll micner

ezad` llbay myky ,owfd

d''awd mvnv ,l`xyi ipal

z` wigxde ,envr z` lekiak

mewn zzl ick ,rixtny dn lk

ea ,mler ± dfd mlerd z`ixal

,jk ± zeevne dxez miiwi icedi

± ''miptl miptd mink'' icedi lr

zeiniptd ,zerxtdd lk z` wigxdle mvnvl ,d''awdl ezad` cvn

.'d z` ezcearl opyiy ,zeipevigde

ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ìékNnä ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥©©§¦¦§ª©¥¨¦
BîLk,''seq oi`'' ±ììk úéìëúå õ÷ ïéàå óBñ ïéà ¯ àeä ïk ¦§¥¥§¥¥§©§¦§¨

¯ ,èeLtä BðBöøa Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì:xnelk §§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥¦§©¨
zelabdd lk eiabl zeniiw `le ihxt xcb lkn hyten ely oevxd

,`xap ly epevx lyãçéîe,oevxd ±Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥
.ãeçiä úéìëúa,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d :xnelk ± §©§¦©¦

df xe` oi` ± mze` diigi `edye ,milaben zenler epnn exveeiy

''xe`''a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl :`xapa xe`d enk

cne mvnevn ''rty") ''rty'' iabl± rtyd lawnl m`zda ce

lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk :dnbecle

jxca xi`nd ''xe`'' ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl m`zda

oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn

,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn m` ik

dlrndxi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay

jynp `ed `l` ,gxkda

oevxde .oevxa dlrnl

enk epi` ,xi`dl dlrnl

`ed oevxdy ,`xapd lv`

dnk cr ,mevnve xepiv

eli`e ,jynii dcn efi`ae

wx zniiw dlrnly oevxa

,oevxay zenilyde dlrnd

ea oi` la` ,gxkda epi`y

zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd oevxa yiy mevnvde xcbd

d''awd) xe`ndy enk ,seq oi` `ed (z`f lka ,oevxa jynp `edy

xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy oeeikne .seq oi` `ed (lekiak envr

mikixv eid jk myl .milaben mi`xape zenler epnn eedziy

itke ± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiy ick ,xe`a minevnvl

:oldl xiaqiyìzLä äúéä elàåóBñ-ïéà-øBàî úBîìBòä úeìL §¦¨§¨¦§©§§¨¨¥¥
äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö éìa àeä-Ceøä§¦¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨

Y ìeìòå älò Cøãa äâøãîìdlir deedn dpeilrd dbixcndy §©§¥¨§¤¤¦¨§¨
,''aaeqn''d) ''dlir''dn ''lelr''d `idy ,dpezgzd dbixcnl daiqe

zekiiy ,zebixcnd izyl yi ''lelre dlir''a .("daiq''dn d`vezd

`id daygnd ,xeaice daygn :lynl .dipyl zg` oia qgie

xdxdn `edy daygndn ,oky ,''lelr''d `edy xeaicl ''dlir''d

`id daygn ,okae .xacn `edy xeaicd okn xg`l `a ,mcewn da

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà
åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù

÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù
'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå

â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì

äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë
à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ

øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá

åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä
äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá

א�ב.7. סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות
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.iaiyg ynn `lk -134- ...minevnvd zeihxt dpde -134- :zxaern dpyl xeriy dxen

,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl mpn`

xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky

dlirl mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id

edylk qgia epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae)

xe`dny oeeik .(dlirl

ez`n mikynpd zeigde

,seq oi` ly ote`a jxazi

leab ilra mi`xap mieedzn

ly xcqa df oi`y o`kn ±

eli` ixdy ,lelre dlir

- ok didíìBòä äéä àìŸ¨¨¨¨
Bîk ììk àøáð äfä©¤¦§¨§¨§

àeäLìeáb úðéçáa äzò ¤©¨¦§¦©§
¯ ,úéìëúåyi xac lky §©§¦

:seqe leab elõøàäî¥¨¨¤
÷"ú Cìäî òé÷øìyng ± ¨¨¦©©£©

,ze`näðL1¯ ,yi ixd ¨¨
,dpy ze`n yng ly dlabd jka¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå§¥¥¨¨¦©§¨¦©

,dpy ze`n yng jldn.òé÷øå òé÷ø ìk éáò ïëåyng jldn ± §¥¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn xen`d lk ± dpy ze`níìBò elôàå©£¦¨

¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãî ¯ ïBéìòä ïãò ïâå àaä©¨§©¥¤¨¤§§¦§©©¦¦©§¦
éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäåúðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBì C §©§¨©§¨§¥¨¦©©©§¨¦¥¦§¦©

¯ ,úéìëúå ìeábl''pky s`e" :`''hily x''enc` w''k zxrd §§©§¦
± d''a q''`e`n oibiyne oipdpe 'd lr mibprzn zenypd ± h''ltx

."dyw `lïúâOäì ìeáb Lé ék,mzpade ±óBñ-ïéà-øBàa ¦¥§§©¨¨¨§¥
,'eë úòc-äðéa-äîëç úeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøä©¥¦£¥¤§¦§©§¨§¨¦¨©©

¯ÎdpiaÎdnkg zexitqa yalzn `ed jexa seq oi` xe`y ici lr

(mik`lne zenyp) mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrc

.zlaben `id mzbydy `l` ± seq oi` zelcba dpade dbydïëìå§¨¥
,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMä åéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨¦§©§¦§

¯mz`pdy oeeikn ,oky

z` mzbydn mi`a mbeprze

ixd ,`ed jexa seq oi` xe`

jk ± zlaben mzbydy enk

mbeprze mz`pd mb

,milabenïéìBëé ïéà ék¦¥§¦
âeðòúå äàðä ìa÷ì§©¥£¨¨§©£
¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥©¨
izla didi beprzdy

,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§
eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§

.ïøB÷îìdid mbeprz m` ± ¦§¨
dzid ,seq ilae leab ila

`edy mxewnl miay eide (zlabend) mze`ivn ixnbl zlhazn

zenlerd ly mi`xapd mb ,mi`xapd lky ,ixd .''seq oi`''

xe`n ,eedzi mdy icke .milaben mi`xap md ,miipgexd mipeilrd

zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk ote`a ,`ed jexa seq oi`

mevnvd ;minevnv ici lr (`l` ,zelylzyd ly xcqa `l)

zedne jxra llk didi `l ,mevnvd ixg` jynpd xe`dy ,lret

,`ed xe`dy zexnly ,xacd ixyt` ,okle .mevnvd iptly xe`d

± leab ilra mdye seq mdl yiy mi`xap epnn eedzi - ,seq oi`

.mevnvdn `a df xac

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväíB÷î ïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨§
úëLîä íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥©§¨©

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä,xe`d ±íéðBzçzì CLîéåmi`xapl ± ¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©©©§¦
,mipezgzd¯ ,éelb úðéçáa¦§¦©¦

zeigdy lret mevnvd

,dielb didz `l mi`xapa

ïäa òétLäìe Laìúäì± §¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa

Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
eéäiL éãëa úeiçå øBà§©¦§¥¤¦§
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa¦§¦©§§©§¦
mda dzid zeigd m`

mi`xapd eid `l ,zelbzda

;zilkze leab ly ote`a

dne ,mi`xapa zelbzda eidi `l zeigde xe`dy ,lret mevnvd

mileki md okle ± zeigde xe`dn c`n hrn edf ,zelbzda `a oky

,zilkze leab ilra mi`xap zeidlàéäLzeigde xe`d hrn ± ¤¦
,`ed ,mevnvd ixg` mi`xapa zelbzda mi`adúèòeî äøàä¤¨¨¤¤

éáéLç àìk Lnîe ,ãàî,llk zaygp dpi` ±äøàä úðéça éaâì §Ÿ©¨§¨£¦¥§©¥§¦©¤¨¨
¯ ,úéìëúå ìeáb éìaedfy §¦§§©§¦

iptl `id dx`ddyk

,mevnvdCøò íäéðéa ïéàå§¥¥¥¤¥¤
çéå¯ ,ììk ñdx`dd oia §©©§¨

zxzqend leab ilay

dx`d''d oial ,znlrpe

ixg`ly) ''zhren

dlbznd ,(mevnvd

qgie jxr oi` ± mi`xapa

epi` lcadd :xnelk ,llk

oial daxd oia wx `hazn

oia lcad edfy s` ± hrn

,llk qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd

Cøò Bì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¥¤§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥¥¤

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ
õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷

òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù
âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò

öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå
134à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä

áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ
ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî

âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ
.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù

א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת
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.iaiyg ynn `lk -134- ...minevnvd zeihxt dpde -134- :zxaern dpyl xeriy dxen

,xeaicl zekiiy daygnl yi z`f lka j` ,xeaicn dlrnl mpn`

xacd zernyn .xeaic enk zeize`n zakxen daygn mb oky

dlirl mieqn qgia miiw (dlird on `ad) lelrdy ,`eti` ,`id

edylk qgia epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae)

xe`dny oeeik .(dlirl

ez`n mikynpd zeigde

,seq oi` ly ote`a jxazi

leab ilra mi`xap mieedzn

ly xcqa df oi`y o`kn ±

eli` ixdy ,lelre dlir

- ok didíìBòä äéä àìŸ¨¨¨¨
Bîk ììk àøáð äfä©¤¦§¨§¨§

àeäLìeáb úðéçáa äzò ¤©¨¦§¦©§
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:seqe leab elõøàäî¥¨¨¤
÷"ú Cìäî òé÷øìyng ± ¨¨¦©©£©

,ze`näðL1¯ ,yi ixd ¨¨
,dpy ze`n yng ly dlabd jka¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå§¥¥¨¨¦©§¨¦©
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¯ÎdpiaÎdnkg zexitqa yalzn `ed jexa seq oi` xe`y ici lr

(mik`lne zenyp) mler eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrc

.zlaben `id mzbydy `l` ± seq oi` zelcba dpade dbydïëìå§¨¥
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¯mz`pdy oeeikn ,oky

z` mzbydn mi`a mbeprze

ixd ,`ed jexa seq oi` xe`

jk ± zlaben mzbydy enk

mbeprze mz`pd mb
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xe`n ,eedzi mdy icke .milaben mi`xap md ,miipgexd mipeilrd

zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk ote`a ,`ed jexa seq oi`
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zedne jxra llk didi `l ,mevnvd ixg` jynpd xe`dy ,lret

,`ed xe`dy zexnly ,xacd ixyt` ,okle .mevnvd iptly xe`d

± leab ilra mdye seq mdl yiy mi`xap epnn eedzi - ,seq oi`
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zeigdy lret mevnvd

,dielb didz `l mi`xapa

ïäa òétLäìe Laìúäì± §¦§©¥§©§¦©¨¤
,mipezgzd mi`xapa

Lé úBéäì íúBéçäìe§©£¨¦§¥
øòfî èòî íà ék ,ïéàî¥©¦¦¦§©¦§¥
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mi`xapd eid `l ,zelbzda

;zilkze leab ly ote`a
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l`xyi zca xwir - miznd ziigz

לחזור לה למה גלגולי� כ� ואחר כו' ממרקי� ויסורי�
הדי� יו� כי לומר ויש הגדול, הדי� ביו� נדונית ולהיות
בס' הובא עכ"ל, העול�. לאומות אלא אינו הגדול
זה: בעהמ"ס ע"ז ומוסי� פי"ז. א' מאמר חיי� נשמת
ועדיי� לתחי' קרוב שימותו מאלו יהי' ומה תאמר וא�
אשיב כו', עונש� קבלו לא יסורי� או גלגולי� ע"י
עונש יקבלו משפט� של הארו� הזמ� שתחת נות� שהדי�
תחת העונש איכות שיהי' קצר בזמ� ומופלג עצו� כ"כ
והדברי� הבא. העול� לחיי שיזכו כדי הזמ�, כמות

עכ"ל. היודע. וברו� וחתומי� סתומי� ה� האלו

לכל שהובאו בראיות הארי� ש� חיי� נשמת בס' �
במדרש הובא דבריו (תוכ� וסתירת� מהנ"ל דעה

הדי�). יו� ענ� תלפיות

.n"dgz xg`miigd�המתי שיחיו (אחר אי�26העוה"ב (
ולא ומת� משא ולא פו"ר ולא שתי' ולא אכילה לא בו
יושבי� צדיקי� אלא תחרות ולא שנאה ולא קנאה
א) יז, (ברכות השכינה מזיו ונהני� בראשיה� ועטרותיה�
וקיימי� א) צב, (סנהדרי� לעפר� חוזרי� ואינ�

.27לעולמי�

(frÎdq micenr 'a wlg `"hily x"enc` ycew zexb`)

•

מ"ז26) סו� ודעות האמונות (בס' גאו� סעדי' ר' מפרשי�: כ�
עבודת בס' הלוי, טודרוס ב� מאיר רבנו הרמב"�, הראב"ד, ובמ"ט),
הזק� רבנו דוד), בית חלק (בהקדמה השל"ה פמ"א), (ח"ב הקדש
ישראל), שובה לד"ה ביאור ש� רפ"ב. ימי� ששת ד"ה צו פ' (לקו"ת
על זה מרז"ל המפרש ה"ב) פ"ח תשובה (הל' הרמב"� על וחולקי�
ושתי'. אכילה ש� אי� דבתחה"מ כיוו� לכאורה, והנה הנשמות. עול�
לבוא שלעתיד וש�) ב עד, ב"ב ב. קיט, (פסחי� שארז"ל מה הרי

לצדיקי�. סעודה עושה הקב"ה
בסעודה כפשוט�, אלו מרז"ל ביארו המפרשי� של המכריע ורוב �
פ"ב, יו"ד נתיב אמונה שבילי בס' הובא גאו� סעדי' ר' ראה גופניית:
ובכד ש� בחיי ר' כא, א לבראשית הרמב"� בתרא, בבבא הרשב"א
יב, לדניאל הראב"ע השכל, מאמר בספרו הראב"� ח, אות סו� הקמח
חדא"ג פמ"א, ח"ב הקודש עבודת ה"ד. פ"ח תשובה להל' ראב"ד ב.

ועוד. צו ר"פ תורה לקוטי בתרא, בבבא מהרש"א
אבל משל, ה� אלו דמרז"ל משמע ש� תשובה בהל' הרמב"� דעת
על ההתנצלות באגרת הרמב"� כתב הרי כי ג"כ, הפשט שולל אינו כנראה

רבותינו במדרשי מחזיק הגדול שהרב שמענו ואמת וז"ל: המורה, ספר
המשומר ביי� העתידה בסעודה כהווית� יהיו הדברי� שכל ובהגדרותיה�,

ש�. הרמב"� על הראב"ד השגת ג� מתורצת ובזה עכ"ל. ולוית�,
ש� הקדש בעבודת ובהגהה ואיל�, ע"א קלה ח"א בזהר ויעויי�
ה') מלחמות בס' הרמב"� ב� (הר"א המשיח בימות תהי' זו סעודה –

ש�),zlgzaאו הראב"ע ג"כ וראה ש�. בחיי ר' (רשב"א, התחי' זמ�
ש�. תשובה בהל' הראב"ד על משנה הכס� הערת וסרה

בזמ� תהי' הגשמיית דסעודה משמע ש� דבלקו"ת וצ"ע
כו'. אכילה לא בו אי� העוה"ב מרז"ל בזמ� שהוא בראשיה�, דעטרותיה�
דלא ללמדנו בא אכו"ש, בו אי� דעוה"ב דמרז"ל נ"ל, ולכ�
ע"י רק הוא והנפש הגו� וחבור קיו� דבעוה"ז עוה"ב, כעוה"ז
נזו� יהי' שמזה השכינה, מזיו שנהני� ע"י זה יהי' ובעוה"ב אכו"ש,
אבל ג), חוברת בקוב� וביאורי� תשובות בזה (ראה הגשמי גו� ג�

גופני וסעודה אכו"ש ש� בלקו"ת)תהי' (ראה אחר לתכלית לצדיקי� ת
וק"ל. הגו�, קיו� בשביל ולא

(27.14 בהערה שהובא ובזהר 25 בהערה בהנ"ל ע"ז הראיות ראה
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על זה מרז"ל המפרש ה"ב) פ"ח תשובה (הל' הרמב"� על וחולקי�
ושתי'. אכילה ש� אי� דבתחה"מ כיוו� לכאורה, והנה הנשמות. עול�
לבוא שלעתיד וש�) ב עד, ב"ב ב. קיט, (פסחי� שארז"ל מה הרי

לצדיקי�. סעודה עושה הקב"ה
בסעודה כפשוט�, אלו מרז"ל ביארו המפרשי� של המכריע ורוב �
פ"ב, יו"ד נתיב אמונה שבילי בס' הובא גאו� סעדי' ר' ראה גופניית:
ובכד ש� בחיי ר' כא, א לבראשית הרמב"� בתרא, בבבא הרשב"א
יב, לדניאל הראב"ע השכל, מאמר בספרו הראב"� ח, אות סו� הקמח
חדא"ג פמ"א, ח"ב הקודש עבודת ה"ד. פ"ח תשובה להל' ראב"ד ב.

ועוד. צו ר"פ תורה לקוטי בתרא, בבבא מהרש"א
אבל משל, ה� אלו דמרז"ל משמע ש� תשובה בהל' הרמב"� דעת
על ההתנצלות באגרת הרמב"� כתב הרי כי ג"כ, הפשט שולל אינו כנראה

רבותינו במדרשי מחזיק הגדול שהרב שמענו ואמת וז"ל: המורה, ספר
המשומר ביי� העתידה בסעודה כהווית� יהיו הדברי� שכל ובהגדרותיה�,

ש�. הרמב"� על הראב"ד השגת ג� מתורצת ובזה עכ"ל. ולוית�,
ש� הקדש בעבודת ובהגהה ואיל�, ע"א קלה ח"א בזהר ויעויי�
ה') מלחמות בס' הרמב"� ב� (הר"א המשיח בימות תהי' זו סעודה –

ש�),zlgzaאו הראב"ע ג"כ וראה ש�. בחיי ר' (רשב"א, התחי' זמ�
ש�. תשובה בהל' הראב"ד על משנה הכס� הערת וסרה

בזמ� תהי' הגשמיית דסעודה משמע ש� דבלקו"ת וצ"ע
כו'. אכילה לא בו אי� העוה"ב מרז"ל בזמ� שהוא בראשיה�, דעטרותיה�
דלא ללמדנו בא אכו"ש, בו אי� דעוה"ב דמרז"ל נ"ל, ולכ�
ע"י רק הוא והנפש הגו� וחבור קיו� דבעוה"ז עוה"ב, כעוה"ז
נזו� יהי' שמזה השכינה, מזיו שנהני� ע"י זה יהי' ובעוה"ב אכו"ש,
אבל ג), חוברת בקוב� וביאורי� תשובות בזה (ראה הגשמי גו� ג�

גופני וסעודה אכו"ש ש� בלקו"ת)תהי' (ראה אחר לתכלית לצדיקי� ת
וק"ל. הגו�, קיו� בשביל ולא

(27.14 בהערה שהובא ובזהר 25 בהערה בהנ"ל ע"ז הראיות ראה

zea` iwxtl mixe`ia

` dpyn iyily wxt
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קודש. משיחות נקודות

zhxtn ,"mixac dyelya lkzqd" dpynd ixac xg`l
dz` o`le ,z`a oi`n rc" - mixacd zyely z` dpynd

."oeayge oic ozil cizr dz` in iptle ,jled

"?il dnl `piipn" :dl`yd zl`yp1jixv dn myl ,
yi ik xn`p m` s`e ?mixacd xtqn z` y`xn ricedl
zhxtn dnvr dpynd `eld - xtqnd zricia zeaiyg
ik mi`ex lekde lkzqdl jixv mday mixacd z` dpene

!md dyly

:`ed mixe`iad cg`

oipr `id "mixac dyelya lkzqd" dpynd zxin`
,xnelk .jynday hexitd ila mb envr ipta cnerd
dyelyl dpynd zfnex "mixac dyelya lkzqd" dxne`a
`a dz` oi`" - mda zelkzqd iciÎlry ,miiceqi mixac

."dxiar icil

?mixacd zyely md dn

l"fx xn`na zeidl dkixv dpey`xd zeppeazdd2ip`" ,
wx mi`ex ep` oey`x alya ."ipew z` ynyl iz`xapשני

epl zxne` .("ipew") d"awd (a ,("ip`") mc`d (` :"mixac"
migxkene dl` mixac ipya zeppeazda ic oi` ik epzpyn

lkzqd"lבשלושהze`ivn lr sqepa ,epiidc ."mixac
mlerd ze`ivna mb opeazdl eilr d"awd ze`ivne mc`d
z` mc`d ceari eciÎlre eay ick d"awd iciÎlr `xap xy`

.("ipew z` ynyl") d"awd

dfd mlera ,dhnl dnypd zcixie mlerd z`ixa zilkz
de`zp" - ziwel`d dpeekd z` milydl `id ,oezgzd

d"mipezgza dxic jxazi el zeidl d"aw3ezceara icedi .
mlerd zeixneg z` mbe zindad ytpde sebd z` jkfn

."dxic" d"awl dyer `ed df iciÎlre

"a zelkzqd dvegp ok98lrשלושהwitqn `l :"mixac £
eilr ;d"awl "dxic" ("ip`") inybd eteb z` dyer mc`dy

.jxazi el "dxic" oezgzd dfd mlerdn mb zeyrl

el dxic ziiyr ly dceard - ef dxhn ornly dfne
jxazi�בתחתוניdhnl dnypd zcixi dzid zi`ck -4,

mby ,jk ick cr ,ef "dcixi"ay dlrnd lceb z` ep` micnl
dxic") d"awd "envr" ielib ici lr zilrzn dnvr dnypd
ly zexyt`d z` dpnn zrpen ef "dilr"e ,("jxazi el

!"dxiar icil `a dz` oi`" - `hg ziiyr
ב) כר� ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

oiprk) ef dwqit x`al - zeciqg itÎlr - ztqep jxc
:(envr ipta

jxcÎlr edfy zeciqga x`ean "dxiar" byend xaqda
ixd ,'d oevx lr xaer mc`yk .zeyxl zeyxn "dxard"
dyecwd zeyxa okl mcew didy dn z` "xiarn" `ed
zeyxl [d"awd - "mler ly ecigi" ,cigid-zeyx=]
`ed `xg`Î`xhqd oky ,miaxd zeyx=] `xg`Î`xhqd
"dxiar" ly zexyt` repnl ick .[ieaixe cexit ly mewn
cer oi`y - "myd zecg`" oipra xecg zeidl mc`d lr ,efk

.("ecaln cer oi`") d"awd ly ezeyx caln "zeyx"

:"mixac dyelya lkzqd" - dpynd ixac okez `et` edf

`wec `id zecg`d zenilyy zenewn dnka x`ean
.yely xtqna

oi` cer lky meyn zecg` `han epi` (cg` xtqn) cigi
ogana dcnred mxh (cigid ly) ezecg` ,diipy ze`ivn

."zecg`" - oiicr dzepkl xyt`Îi`e

oi`y i`ceea ,dfl df micbpnd mixac ipy yiyk
.zecg`l z`f aiygdl

mipey mixac ipy yi xy`k `id zizin` zecg`
miiexye dfl df minikqn mdipy z`fÎlkae dfn df micxtpe
`ed mixacd ipy oia sexivde xeaigd .df mr df zecg`a

ze`ivn ,dycg ze`ivnשלישיתvnp .xtqnd `wec ik `
.xzeia mlyd ote`a zecg` `han yely

miyigknd miaezk ipy" oipra mi`ven ep` jkl dneca
."mdipia rixkie iyilyd aezkd `eaiy cr - df z` df
aezk" ici lr zlrtp miaezkd ipy oia dnkqdd ,xnelk

mdipia.שלישי rixknd "

mei" xn`p oey`xd meia : mlerd z`ixa iabl mb jk
`l ipyd meia ."enlera cigi" d"awd did f` oky "cg`
meia `wec .zwelgnd d`xap eay itl "aeh ik" xn`p
lley yely xtqnd ik ,"aeh ik" miinrt xn`p iyilyd

.zecg` lrete zwelgn

:"mixac dyelya lkzqd" - epzpyn zpeek `et` z`f
ik mipiane mi`ex - mixacd zyely lka mippeazn xy`k
,jtdl `l` ,'d ze`ivnl zxzeq dpi` mlerd ze`ivn
oi`" ,if` - (jxazi ecaln) "cer oi`"y ybxp "zgzn ux`a"

."dxiar icil `a dz`
ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשו� פב, טז.3.קידושי� נשא מדרשֿתנחומא לו. פרק תניא אינה4.ראה עצמה הנשמה "כי

לז). פרק (תניא כלל" תיקו� צריכה

קכג



.נב . .mei meid

iyily mei,xii` eלעומר b"yz'dכא

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,xen` :yneg
.glÎdl :mildz

.zekix`a Î130Î . . . lkk dpde :`ipz

epizeax epizea` w"k ced eyxite ,dkld xac jezn `l` exagn mc` xhti l` :l"fxn`
jldn ` x`t - xrxrd mrc - mdi` hk`n q`ee dxez xac `f` ,miyecwddyery ,dfk dxez xac] ¨©

['jldn'l - oif`nd z` - eze`zlrn ,ielir xg` ielira `bxcl `bxcn zelrl `ed jelidd oipr .
` daeh ` o`h ,aeh lreta dcear ici lr xzeia `id ef 'ilrc ,mik`lnd zelrn lr zenypd¨

hxta zeipgexae llka zeinyba orci`[hxta zeipgexae llka zeinyba icedil daeh zeyrl].

iriax mei,xii` fלעומר b"yz'dכב

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,xen` :yneg
.bnÎhl :mildz

.d"a q"` ÎeqÎ . . . mleke :`ipz

פיו, עד ראשו לכסות צרי� אי� ט"ג `laבעטיפת .xeciqa xy` ziviv zeklda y"nke
.mipird mb b"hd ly oeilrd ewlga zeqkl oibdep

.meil sc meil sc - mireawd mixeriy lr sqep - dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep

iying mei,xii` gלעומר b"yz'dכג

.mixeriy.i"yxit mr iying ,xen` :yneg
.gnÎcn :mildz

.mdiiga ÎeqÎ . . . liynd okle :`ipz

'd mya `xwp j`lndy oipra x`eand c"r - ,glyn mrc hin j`f oii` j`c fi` gily `¨
- .dxzi dlrna cer `ed zenypay x`eane ,zenyp oky lkne ,dlrnln gily `edyk ynn
fi` ,xyewn orn fi` ,heh'n f` fi` ,o'iax orhl` oet ,o'iax oet migely orpiif miciqg dpde

.ciqg ` ht`ly ,ciqg ` hqr ,ciqg ` hdrb qr :xyewn ul` oi` xr fi` hl`n`c¨¨

iytg mebxz

,dlrnln gily `edyk ynn 'd mya `xwp j`lndy oipra x`eand jxcÎlr - glynd mr cge`n `ed gily

,owfd x"enc` ly ,iaxd igely md miciqg dpde .dxizi dlrna cer `ed zenypay x`eane ,zenyp oky lkne

.ciqg oyi ,ciqg lke` ,ciqg jled :lka mixyewn f`e ;mixyewn ixd milretyke

iyy mei,xii` hלעומר b"yz'dכד

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,xen` :yneg
.cpÎhn :mildz

.zeliv`d . . . sq` y"fe :`ipz

zceara dbdpd z`xed `ed ,rney e` d`ex mc`d xy` xace xac lk :xn` h"yrad epxen
.myd zceara jxc lkn likydle oiadl ,dceard oipr edfe .myd

íåé
ïåùàø
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

. . .mei meid

zay,xii` iלעומר b"yz'dכה

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,xen` :yneg
.hpÎdp :mildz

.l"ynk . . . dpde .fn wxt :`ipz

oibdep]נהגינ� ep`]על המלח לזרוק ולא במלח, פעמי� שלש המוציא פרוסת להטביל

הפרוסה.

epiax) x"enf`` xn` dcerqa d"pwz y"dgc a mei :v"vd xtiq dcerqa `"kxz y"dgc a mei
mzxtqe ,mkl mzxtqe (yhixfrnn cibnd) x"en w"k xn` dcerqa g"kwz y"dgc 'a meia :(owfd
w"k oryie .xida mkld didiy zeyrl mikixv ,mkl mzxtqe .zexidae zexitq oeyln `ed
ey`x z` diabd k"g` .dlecb zewaca zeaa 'c ly oebipd z` xxeyie eycw zerexf lr x"enf``
ly oebipa - xn` xeac ick jeze ?mkld z` mixtqn dnae :dl`y ly oebipa - xn`ie 'wd
raye ,rayn dlelk 'idz dcne dcn lky ,zecnd ray xexiaa ,zeninz zezay raya :daeyz

.xexia dkixv dpi` zayc ,zezay ray eidi mnvr zecnd

oey`x mei,xii` `iלעומר b"yz'dכו

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,xda :yneg
.dqÎq :mildz

.oxewnl Î134Î . . . dpde .gn wxt :`ipz

:dltza mixne`.miaezk ipy - gzta `le ixiva - oke¥

.xea icxin - gzta `le unwa - ipziig¨

.jaeh ax - ixiva `le lebqa oiif - xkf¤

.miztk - unwa `le gzta - egxw jilyn©

.zniw crl ezpen`e ezeklne

ipy mei,xii` aiלעומר b"yz'dכז

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,xda :yneg
.gqÎeq :mildz

.iaiyg Î134Î . . . zeihxt dpde :`ipz

:dlitza mixne`.dvenw ziyily m"n - xn`n epn¨

.dgezt mn - xn`p 'ek meik

.epgp` xtr ik - mte`lna - xEkf

.dgezt dyebc eiz ,`aya cnl ,dgezt zih - ipYlhpe©§©

. - xiqz l` `le - xeqz `l jzad`e

•

íåé
éùéîç
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr



נג . . .mei meid

zay,xii` iלעומר b"yz'dכה

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,xen` :yneg
.hpÎdp :mildz

.l"ynk . . . dpde .fn wxt :`ipz

oibdep]נהגינ� ep`]על המלח לזרוק ולא במלח, פעמי� שלש המוציא פרוסת להטביל

הפרוסה.

epiax) x"enf`` xn` dcerqa d"pwz y"dgc a mei :v"vd xtiq dcerqa `"kxz y"dgc a mei
mzxtqe ,mkl mzxtqe (yhixfrnn cibnd) x"en w"k xn` dcerqa g"kwz y"dgc 'a meia :(owfd
w"k oryie .xida mkld didiy zeyrl mikixv ,mkl mzxtqe .zexidae zexitq oeyln `ed
ey`x z` diabd k"g` .dlecb zewaca zeaa 'c ly oebipd z` xxeyie eycw zerexf lr x"enf``
ly oebipa - xn` xeac ick jeze ?mkld z` mixtqn dnae :dl`y ly oebipa - xn`ie 'wd
raye ,rayn dlelk 'idz dcne dcn lky ,zecnd ray xexiaa ,zeninz zezay raya :daeyz

.xexia dkixv dpi` zayc ,zezay ray eidi mnvr zecnd

oey`x mei,xii` `iלעומר b"yz'dכו

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,xda :yneg
.dqÎq :mildz

.oxewnl Î134Î . . . dpde .gn wxt :`ipz

:dltza mixne`.miaezk ipy - gzta `le ixiva - oke¥

.xea icxin - gzta `le unwa - ipziig¨

.jaeh ax - ixiva `le lebqa oiif - xkf¤

.miztk - unwa `le gzta - egxw jilyn©

.zniw crl ezpen`e ezeklne

ipy mei,xii` aiלעומר b"yz'dכז

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,xda :yneg
.gqÎeq :mildz

.iaiyg Î134Î . . . zeihxt dpde :`ipz

:dlitza mixne`.dvenw ziyily m"n - xn`n epn¨

.dgezt mn - xn`p 'ek meik

.epgp` xtr ik - mte`lna - xEkf

.dgezt dyebc eiz ,`aya cnl ,dgezt zih - ipYlhpe©§©

. - xiqz l` `le - xeqz `l jzad`e

•

íåé
éùéîç
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr



v"ndqeנד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� נחושה במצח לשקר מעיז לא אדם

:‚-‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰. Y úö÷îa Bì äãBä¨§¦§¨

.äøBzä úòeáMî øeèt . . Y ìka øôk . . ;äøBzä ïî øàMä ìò òaLð .¦§¨©©§¨¦©¨¨©©Ÿ¨¦§©©¨

פשוטה: שאלה חכמינו בפני הציבה במקצת' 'מודה סוגיית

משבועה, פטור התביעה, בכל שכופר מי רואי�, שאנו כפי

לכאורה, להשבע. שצרי� הוא – חלקי באופ� שמודה זה ודווקא

רציתי לו באומרו: ("מיגו"), נאמנות הוכחת בידו יש הלוא

להישבע! שאזדקק ללא בכול, לכפור יכולתי לשקר,

האנושי הטבע נאמנות. הוכחת זו שאי� רבה, כ� על עונה

לגמרי ולהכחיש בעל�חובו מול לעמוד מסוגל אינו שאד� הוא,

לש� בלבד. חלקי באופ� להכחיש לו קל יותר החוב. דבר את

אמת. דובר שהוא לוודא כדי להישבע, ממנו התורה דורשת כ�

בעל�חובו? בפני להכחיש מאד� מונע מה

פלוני א� טובה. כפיות של עני� כא� יש כי מסביר, רש"י

שתתקשה ביותר טבעי הלוואה, למשל כלשהי, טובה ל� עשה

ולא במידה קיי� אינו זה שקושי אפוא, מוב� זאת. להכחיש

בפיקדו�. כמו טובה, כל נעשתה

לא, א� בי� טובה נעשתה א� בי� אחר. הסבר מציע הרא"ש

מכיר דינו בעל כאשר נחושה במצח לשקר מעיז אינו אד�

העובדות את מכיר ואינו מסופק והתובע במידה זאת, ע� בשקר.

בפניו. לשקר הנתבע מסוגל אז או לאשור�,

צורה שבשו� הגורס ת�, רבנו שיטת ניצבת אלו כל לעומת

ולטעו� בעל�חובו בפני לעמוד מטבעו, מסוגל, אינו אד� שהיא

חוב. כא� היה לא שמעול�

[my miyxtnae .` cenr ,fw sc `nw `aa zkqna `xnbd ziibeq t"r]

שני יו� קטנה תביעה קטן, ילד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰,ïè÷ì øîL íà ìáà£¨¦¨©§¨¨

òaLð BðéàL éôì ,ïéøîBMä úòeáL òaLð äæ éøä ¯ ãáàL ïòèå§¨©¤¨©£¥¤¦§¨§©©§¦§¦¤¥¦§¨

.äðòè úîçî¥£©©£¨

תביעת על נשבעי� אי� כלל בדר� כי שא� מלמדנו הרמב"�

חפ� ששמר אד� זאת בכל ממשי, תוק� אי� לתביעתו כי קט�,

ששבועת מפני זאת, להשבע. עליו – שאבד וטוע� קט� ילד של

נגדית. טענה ללא ג� נעשית השומרי�

צורה בשו� לקט� נשבעי� שלא סבור זאת, לעומת הראב"ד,

"כי השומרי� בפרשת כתבה התורה הרי עמו: ונימוקו שהיא.

רעהו" אל איש ו)ית� כב, פרט(שמות – "איש בגמרא ודרשו ,

מב)לקט�" .(שבועות

כ�? על הרמב"� ישיב מה

מיגאש. הר"י רבו, כשיטת הגמרא את יסביר הרמב"�

מודה שהנתבע במקו� רק נאמר לקט�" פרט – "איש הלימוד

השומרי�, שבועת את ואילו התובע; טענת במקצת

לקט�. ג� נשבעי� טענה, ללא אפילו נתקנה שמלכתחילה

שאי� הראב"ד, כדעת סבורי� הראשוני� רוב למעשה,

ואפילו קט�, ילד הינו התובע כאשר השומרי� שבועת נשבעי�

הרמ"א פסק וכ� להתבגר. הספיק הוא התביעה בעת א�

להלכה.

שלישי יו� שגרתי?! מעשה – ספרים השאלת

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰øàLe úBâBfä øàL§¨©§¨

.øékNäìe ìéàLäì ïééeàø ïäL ét ìò óà ,äæ ïéc ììëa íðéà ¯ íéøôqä©§¨¦¥¨¦§©¦¤©©¦¤¥§¦§©§¦§©§¦

אחד את הספרי� בי� זיהה ולפתע רעהו בבית ביקר אד�

את לו שישיב ממנו ביקש כאשר מכבר. זה לו שאבד מספריו

ובכ�, הספר". את לי מכרת "הלוא לעומתו: הלה טע� הספר,

נאמ�? משניה� מי

"דברי� בכלל אינ� ספרי� כי נאמ�, הנתבע הרמב"� לדעת

להיקרע עלולי� ה� שהרי ולהשכיר", להשאיל העשויי�

מכר אכ� שהתובע הוא אות בידיו, נמצא הספר א� ולהתבלות.

אותו.

להש עומדי� כ� ספרי� כי סבורי� הראשוני� רוב אלה,מנגד,

ועושר "הו� הגמרא: כמאמר אות�. להשאיל מצוה ואדרבה,

ומשאיל� ספרי� הכותב זה – לעד עומדת וצדקתו בביתו

נ)לאחרי�" .(כתובות

א� אלא הספר את שקנה לומר נאמ� אינו הנתבע זה, לפי

לו לתת יוכל התובע ואז הספר, תמורת שיל� כמה יישבע כ�

נחמדי� "ספרי� ה� מהכלל יוצאי� הספר. את ולקבל זה סכו�

אינ� כאלו ספרי� – וכדומה "קונטרסי�" הרבה", וחשובי�

נאמ� יהא הנתבע אליה� ובנוגע להשאלה, שבועותעומדי� (רא"ש

ועוד) ה. .פ"ז,

רביעי יו� בנק בחשבון רישום של תוקפו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰dðéàL äiç Bà äîäa§¥¨©¨¤¥¨

.dNôzL äæ ú÷æça dðéà ¯ äòBøå íB÷î ìëa úëläî àlà ,äøeîL§¨¤¨§©¤¤§¨¨§¨¥¨§¤§©¤¤§¨¨

בנקאית. חיסכו� בתוכנית כספו את שהפקיד בראוב� מעשה

החיי�, בי� יהא לא שוב הפירעו� זמ� שבהגיע החשש בשל

שמעו� בנו את לצר� ראוב� החליט – תובע ללא ישאר והממו�

לעולמו. האב הל� זמ� כעבור ואכ�, החשבו�. של נוס� כבעלי�

היורשי�: בי� מחלוקת התגלעה זו בנקודה

בחייו, האב ידי על לו נית� למעשה זה סכו� כי טוע�, שמעו�

ברור כי האחי�, שאר טועני� מאיד� לירושה. כלל שיי� ואינו

לשמעו�, כולו הסכו� את להעניק האב בכוונת היה שלא הדבר

בלבד, רישו� לצורכי אלא נעשה לא שמו על החשבו� ורישו�

בכס�. מלאי� שותפי� שכול� היא והאמת

בהעדר כי נוקטי� אנו ממו� ספק בכל כלל, בדר� ובכ�,

א� לכאורה בהווה. בו שמחזיק מי ביד הממו� נשאר הוכחה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שהוא שמעו�, ביד הממו� ישאר הוכחה בהעדר כי נאמר, כא�

שמו. על רשו� החשבו� שהרי כרגע, בו המוחזק

משמעות אי� זו למוחזקות כי נראה, דבר של לאמיתו א�

הלכתית.

שדרכ� בבהמות כי שלפנינו, בהלכה המבואר לאור זאת

חזקה אי� ולרעות אלאלהסתובב נקבעת אינה החזקה שכ�, .

אילו המוחזק ליד שיגיע דר� כל אי� כי לנו ברור שבו בדבר

א� בו. חושדי� איננו ובכ� גניבה, ידי על לא א� שלו, איננו

בידו הימצאותו אי� – חוקית בדר� לידו להגיע היכול דבר בכל

כחזקה. נחשבת

באמת הממו� כי להניח ונית� מאחר דיד�: בנידו� הדי� הוא

הגיעה לא אמנ� בידו הימצאותו זאת וע� לשמעו�, שיי� אינו

חזקה. די� כלל נאמר לא כזה במקרה – גניבה בדר�

[fi ,` n"eg dyn zexb`]

חמישי יו� הילד להגנת "נתיבות"

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïè÷å äèBL Løç ïëå§¥¥¥¤§¨¨

.äðòè ïäì ïéàL éðtî ,äéàø ïúìéëà ïéà ¯¥£¦¨¨§¨¨¦§¥¤¥¨¤©£¨

ידי שתחת מה כל כי קובע ממונות בדיני בסיסי עיקרו�

התלמודית הקביעה נשענת זה יסוד על הוא. שלו האד�,

הראיה". עליו – מחברו ש"המוציא

לילד ביחס ג� אמור הדבר הא� בשאלה האחרוני� גדולי דנו

קט�:

החוש�' יח)ה'קצות קמט, במה(חו"מ מוחזק אינו קט� כי טוע�

– אליו שיי� קט� ביד המצוי חפ� כי יטע� אד� וא� שבידיו,

לקנות יכול קט� אומנ� לבעליו. וישיבוהו החפ� את יוציאו

שאי� כ"חזקה כמוה בידיו החפ� החזקת א� חפצי�, לעצמו

גדול. כטענת נחשבת אינה טענתו כי טענה", עמה

המשפט' 'נתיבות בעל א)אול� שעובדתית(קלג, א� כי כתב

בעבר שא� מוסכ� דבר זה זאת בכל כגדול, בר�טענה אינו קט�

כי מבנו, אותו להוציא אפשר אי אביו, ביד החפ� את ראינו

אביו. טענת את לקט� טועני�

לילד שאי� לכ� הסיבה א� לשאול: יש עני� של ולגופו

– הלכתית מבחינה תקפה אינה שטענתו מאחר היא 'חזקה'

לגדול שטועני� כש� בעבורו, יטע� לא הדי� שבית אפוא מדוע

ידו? תחת שנמצא במה להחזיקו בפניו שלא

יש קט� לילד שג� למסקנה ה'נתיבות' מגיע זאת בעקבות

ידו. שתחת בחפ� חזקה

שישי יו� האמת? מן לסטות מותר מתי

:È-Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïòèì íãàì øeñà̈§¨¨¦§Ÿ

ø÷L øácî" :øîàå áeúkä øéäæä . . ïécä úeòì éãk ,ø÷L úðòè©£©¤¤§¥§©¥©¦¦§¦©¨§¨©¦§©¤¤

."÷çøz ¯¦§¨

ייגר� אמת מדיבורו כתוצאה א� שא� אלו, מהלכות משתמע

לשקר לו אסור – כח)הפסד הלואה חו"מ את(שוע"ר מצאנו זה כנגד .

האמת מ� לשנות מסוי�, במקרה שהתיר, הסמ"ע של דינו פסק

כספי מהפסד להימנע י)בכדי שסט, .(חו"מ

המקרה: פרטי להל�

בשיעורי� בדי�, מסוחרי מיסי� לגבות נהגו המכס פקידי

מטר 40 על א� לדוגמה: החוק. פי על שנקבע מה מעל גבוהי�

התיר רובל. 40 בפועל ה� גבו רובל, 30 היה הגביה שיעור בד

שיש המוכס בפני להצהיר מטר, 40 בידו שיש לסוחר הסמ"ע

רובל. 30 יהיה שהתשלו� כ� מטר, 30 רק לו

מ� בו לשנות הותר כ� שבגי� הזה, המקרה את מייחד מה

האמת?

את ג� הכוללת הכחשה ישנה ברמב"�, המובאי� במקרי�

,200 היא התביעה כאשר לדוגמה: לשל�. חייב שהוא החלק

התביעה, בכל כופר הנתבע א� – 100 רק הוא האמיתי והחוב

אסורה. כזו אמירה חייב. כ� שהוא החלק את ג� מכחיש הריהו

מטר 30 לו שיש טוע� הסוחר א� המכס: בעני� הדבר שונה

מכחיש הוא אי� זו באמירתו – מטר 40 לו יש בפועל כאשר בד,

30 רק באמת שהוא החוק, פי על לשל� שעליו התשלו� את

דבריו. לפי ג� ישל� אכ� הוא זה ואת רובל,

[gk ,ai owfd x"enc` r"eyl mixe`ia ,awri ixn`]

שבת�קודש ירושה לענין קירבה הוכחת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰àeäL eðì ÷æçî äfL' eãéòä¥¦¤¤ª§¨¨¤

.Bæ úeãòa ïéLøBé elà éøä Y . . 'åéçà' Bà ,'éðBìt ìL Bða§¤§¦¨¦£¥¥§¦§¥

אנו יורשיו, ה� מי ידוע ולא לעולמו הול� ערירי אד� כאשר

העדות א� א� 'יורש', שהוא מסוי� אד� על עדות כל מקבלי�

בלבד. 'חזקה' על מסתמכת

שקיימי� יתכ� עדיי� יורש, אכ� שהלה נניח בדבר: לדו� יש

לנו מני� במקו�. נמצאי� שאינ� יותר, קרובי� אחרי�, יורשי�

ביותר? הקרוב היורש שהוא הביטחו�

עדות ודורשי� המחמירי� יש הראשוני�: נחלקו זו בשאלה

הסבורי� יש א� ביותר; הקרוב היורש הינו זה אד� כי ברורה

אחרי�. יורשי� ישנ� שמא לחשוש אי� כי

ליורש ביחס רק נאמרה המחמירה הדעה כי לומר, ומסתבר

שהנפטר יתכ� כזה במקרה הנפטר. אח דהיינו שניה, בדרגה

שעצ� אפוא נמצא כלל. יורש אינו שהאח כ� ב�, ג� השאיר

בספק; מוטלת יורש היותו עובדת

מוחזק עצמו הוא כאשר בני�oakא� אחר לחפש אי� ,

הוא אופ� בכל שהרי ידועי�, בלתי yxeiנוספי� i`cea�ובכגו ,

ודאי מידי מוציא ספק אי� נאמר: רל)דא כה, אנציק"ת .(ראה

תואמת דעתו כי מוצאי� אנו הרמב"�, דעת על לעמוד בבואנו

שזה שהעידו "עדי� כדוגמה: נקט הוא שהרי המקילה. לדעה

פלוני של בנו שהוא לנו `eigמוחזק e`�מעידי כאשר א� כלומר, ."

בירושה יזכה והלה תתקבל העדות – אח נג)שהוא סי' אמת .(תורת



נה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שהוא שמעו�, ביד הממו� ישאר הוכחה בהעדר כי נאמר, כא�

שמו. על רשו� החשבו� שהרי כרגע, בו המוחזק

משמעות אי� זו למוחזקות כי נראה, דבר של לאמיתו א�

הלכתית.

שדרכ� בבהמות כי שלפנינו, בהלכה המבואר לאור זאת

חזקה אי� ולרעות אלאלהסתובב נקבעת אינה החזקה שכ�, .

אילו המוחזק ליד שיגיע דר� כל אי� כי לנו ברור שבו בדבר

א� בו. חושדי� איננו ובכ� גניבה, ידי על לא א� שלו, איננו

בידו הימצאותו אי� – חוקית בדר� לידו להגיע היכול דבר בכל

כחזקה. נחשבת

באמת הממו� כי להניח ונית� מאחר דיד�: בנידו� הדי� הוא

הגיעה לא אמנ� בידו הימצאותו זאת וע� לשמעו�, שיי� אינו

חזקה. די� כלל נאמר לא כזה במקרה – גניבה בדר�

[fi ,` n"eg dyn zexb`]

חמישי יו� הילד להגנת "נתיבות"

:· ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïè÷å äèBL Løç ïëå§¥¥¥¤§¨¨

.äðòè ïäì ïéàL éðtî ,äéàø ïúìéëà ïéà ¯¥£¦¨¨§¨¨¦§¥¤¥¨¤©£¨

ידי שתחת מה כל כי קובע ממונות בדיני בסיסי עיקרו�

התלמודית הקביעה נשענת זה יסוד על הוא. שלו האד�,

הראיה". עליו – מחברו ש"המוציא

לילד ביחס ג� אמור הדבר הא� בשאלה האחרוני� גדולי דנו

קט�:

החוש�' יח)ה'קצות קמט, במה(חו"מ מוחזק אינו קט� כי טוע�

– אליו שיי� קט� ביד המצוי חפ� כי יטע� אד� וא� שבידיו,

לקנות יכול קט� אומנ� לבעליו. וישיבוהו החפ� את יוציאו

שאי� כ"חזקה כמוה בידיו החפ� החזקת א� חפצי�, לעצמו

גדול. כטענת נחשבת אינה טענתו כי טענה", עמה

המשפט' 'נתיבות בעל א)אול� שעובדתית(קלג, א� כי כתב

בעבר שא� מוסכ� דבר זה זאת בכל כגדול, בר�טענה אינו קט�

כי מבנו, אותו להוציא אפשר אי אביו, ביד החפ� את ראינו

אביו. טענת את לקט� טועני�

לילד שאי� לכ� הסיבה א� לשאול: יש עני� של ולגופו

– הלכתית מבחינה תקפה אינה שטענתו מאחר היא 'חזקה'

לגדול שטועני� כש� בעבורו, יטע� לא הדי� שבית אפוא מדוע

ידו? תחת שנמצא במה להחזיקו בפניו שלא

יש קט� לילד שג� למסקנה ה'נתיבות' מגיע זאת בעקבות

ידו. שתחת בחפ� חזקה

שישי יו� האמת? מן לסטות מותר מתי

:È-Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïòèì íãàì øeñà̈§¨¨¦§Ÿ

ø÷L øácî" :øîàå áeúkä øéäæä . . ïécä úeòì éãk ,ø÷L úðòè©£©¤¤§¥§©¥©¦¦§¦©¨§¨©¦§©¤¤

."÷çøz ¯¦§¨

ייגר� אמת מדיבורו כתוצאה א� שא� אלו, מהלכות משתמע

לשקר לו אסור – כח)הפסד הלואה חו"מ את(שוע"ר מצאנו זה כנגד .

האמת מ� לשנות מסוי�, במקרה שהתיר, הסמ"ע של דינו פסק

כספי מהפסד להימנע י)בכדי שסט, .(חו"מ

המקרה: פרטי להל�

בשיעורי� בדי�, מסוחרי מיסי� לגבות נהגו המכס פקידי

מטר 40 על א� לדוגמה: החוק. פי על שנקבע מה מעל גבוהי�

התיר רובל. 40 בפועל ה� גבו רובל, 30 היה הגביה שיעור בד

שיש המוכס בפני להצהיר מטר, 40 בידו שיש לסוחר הסמ"ע

רובל. 30 יהיה שהתשלו� כ� מטר, 30 רק לו

מ� בו לשנות הותר כ� שבגי� הזה, המקרה את מייחד מה

האמת?

את ג� הכוללת הכחשה ישנה ברמב"�, המובאי� במקרי�

,200 היא התביעה כאשר לדוגמה: לשל�. חייב שהוא החלק

התביעה, בכל כופר הנתבע א� – 100 רק הוא האמיתי והחוב

אסורה. כזו אמירה חייב. כ� שהוא החלק את ג� מכחיש הריהו

מטר 30 לו שיש טוע� הסוחר א� המכס: בעני� הדבר שונה

מכחיש הוא אי� זו באמירתו – מטר 40 לו יש בפועל כאשר בד,

30 רק באמת שהוא החוק, פי על לשל� שעליו התשלו� את

דבריו. לפי ג� ישל� אכ� הוא זה ואת רובל,

[gk ,ai owfd x"enc` r"eyl mixe`ia ,awri ixn`]

שבת�קודש ירושה לענין קירבה הוכחת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰àeäL eðì ÷æçî äfL' eãéòä¥¦¤¤ª§¨¨¤

.Bæ úeãòa ïéLøBé elà éøä Y . . 'åéçà' Bà ,'éðBìt ìL Bða§¤§¦¨¦£¥¥§¦§¥

אנו יורשיו, ה� מי ידוע ולא לעולמו הול� ערירי אד� כאשר

העדות א� א� 'יורש', שהוא מסוי� אד� על עדות כל מקבלי�

בלבד. 'חזקה' על מסתמכת

שקיימי� יתכ� עדיי� יורש, אכ� שהלה נניח בדבר: לדו� יש

לנו מני� במקו�. נמצאי� שאינ� יותר, קרובי� אחרי�, יורשי�

ביותר? הקרוב היורש שהוא הביטחו�

עדות ודורשי� המחמירי� יש הראשוני�: נחלקו זו בשאלה

הסבורי� יש א� ביותר; הקרוב היורש הינו זה אד� כי ברורה

אחרי�. יורשי� ישנ� שמא לחשוש אי� כי

ליורש ביחס רק נאמרה המחמירה הדעה כי לומר, ומסתבר

שהנפטר יתכ� כזה במקרה הנפטר. אח דהיינו שניה, בדרגה

שעצ� אפוא נמצא כלל. יורש אינו שהאח כ� ב�, ג� השאיר

בספק; מוטלת יורש היותו עובדת

מוחזק עצמו הוא כאשר בני�oakא� אחר לחפש אי� ,

הוא אופ� בכל שהרי ידועי�, בלתי yxeiנוספי� i`cea�ובכגו ,

ודאי מידי מוציא ספק אי� נאמר: רל)דא כה, אנציק"ת .(ראה

תואמת דעתו כי מוצאי� אנו הרמב"�, דעת על לעמוד בבואנו

שזה שהעידו "עדי� כדוגמה: נקט הוא שהרי המקילה. לדעה

פלוני של בנו שהוא לנו `eigמוחזק e`�מעידי כאשר א� כלומר, ."

בירושה יזכה והלה תתקבל העדות – אח נג)שהוא סי' אמת .(תורת
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הרי‡. � �מקצת� ל� וה�דה �מ�לטלי�, חבר� את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָה��ע�
ה��רה; מ� ה�אר על ונ��ע �ה�דה, מה מ��� ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
��ל, �פר א� וכ� זה". ה�א �י יאמר "א�ר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��אמר:
� �הי� מעיד אחד ועד מע�ל�', דברי� הי� 'לא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואמר:

ה�מ�עה �מ�י ה��רה. מ� נ��ע זה ממשההרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
אחדרבינו] ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמד�,

"לכל אחד �עד ה�מ�עה, מ�י למד� וכ� �ב�עה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמח�ב�
ל�ב�עה. ה�א ק� אבל ק�, אינ� ח�את" �לכל ְְֲִֵַָָָָָָָע��

מי·. מ�ל�ה: ח�� ה��רה, מ� �ב�עה מח�ב ל� ְְִִִַָָָָֹ�ְְֵאי�
וה��מר אחד, עד �ח�ב� �מי ה��לטלי�, �מקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�דה
�ארנ� �כבר �ניה�". �י� �היה ה' "�ב�עת נאמר: �הרי �ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מ�ל��� אחד וכל �כיר�ת. �הלכ�ת ה��מרי� ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ�ב�עת
�ג�� ונ�טלי�, ה���עי� �ל אבל מ����. ונפטר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָנ��ע,

תשלו�]�כיר לאי לאיונח�ל[הטוע� וטוע� מחבירו [ניזק ְְִֶָָ
�טר�תשלו�] �פ�ג� פרוע]ונגזל שחלקו ��,[מודה וכ��צא ְְְְִֵֵַָָ

והאריסי� ה��פי� �ג�� ספק, �טענת ה���עי� �ל ְֲִִִָָ�ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָוכ�
מהמגיע�] יותר נטלו חכמי�.[שלא �ת�נת נ��עי� ��� ��ְְֲִִִַַָָָָ

הרי � ס�פרי� מ�ברי �ה� �י על א� � ה�ב�ע�ת א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָוכל
חפ� �נקיטת ��רה, �ל �עי� .[קדוש]ה� ְְִִֵֵֵֶֶַָ

הי�‚. 'לא ואמר: ��ל וכפר חבר�, על מ�לטלי� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹה��ע�
'אי� ואמר: מ�ד, �נתנ� �מקצת �ה�דה א� מע�ל�', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברי�
ל� �היה 'אמת �אמר: א� ל�', והא זה, א�א �ידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל�
א� לי', 'מכר� א� לי', 'נת� א� לי', מחל� אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
�כל � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, ��ענ� א� ל�', ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזר�י
��נ�, �למ�ד חכמי אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָא��,

ה�ת �ב�עת א�� �כל ה�ת�ע 'הסיתו'���בע [שחכמי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטתלכ�] �� �אי� לפי ��רה, �ל �עי� ואינ� וי�טר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

�ב�עת ודר� ��רה �ל ה�ב�עה �ר� �ארנ� �כבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפ�.
�ב�ע�ת. �הלכ�ת ְְְִֵֶה�ת

נ��ע„. זה הרי ה��רה, מ� �ב�עה ��תח�ב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
מה� וג�בי� לנכסיו, י�רדי� � לה�בע רצה לא וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני ל�: א�מר ה��בע �הרי עליו; חבר� ��ע� מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל

ל� וי� לי'. �� א� ה�בע, א� � ��רה מ�י� זכות]זז [לנתבע ְִִִִֵֵַָָָ
סת�]להחרי� חר� �אינ�[להטיל �בר עלי ���ע� מי על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

היה א� � מ�בריה� �ב�עה ��תח�ב מי אבל ונ�ת�. ,��ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ה�ב�עה להפ� יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ה���עי� [עלמ� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

ויפטר] �מ�הנתבע וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
וה�ר� ל�. יל� לה�בע, רצה לא וא� חכמי�'. ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ���נ�
���נ� ז� �ת�נה ר�צה 'איני ה��בע: אמר �א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָר��תי,
מ��יע זה הרי � ה��בעי�' ��אר הריני א�א חכמי�, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה וא� ה�ת. ה�ת�ע �[הנתבע]את ה��בע על להפכ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�. יל� א� וי�ל, ה�ת לה�בע ה��בע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמח�בי�

ונפטרי�,‰. ה���עי� מ� מ�בריה� �ב�עה המח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ�ְַָָהיה
ולא ה�ת, ה���עי� מ� א� ספק, טענת על ה���עי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ג��

מ��תי� � לה�בע לא[מנדי�]רצה א� י��. �ל�י� א�ת� ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
�בע ולא מר��ת,[להתיר]�א, מ�ת א�ת� מלקי� � נ��י� ְְְִִַַַַַָָֹ

א�ת�, ���י� י��, �ל�י� �מ�א עליו �חלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ�כל
�אינ� לפי לנכסיו, י�רדי� ואי� נ��י�. ל� מ�ירי� �� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

ה��רה. מ� �ב�עה ְִַָָָ�ְמח�ב

.Âעל ה�ב�עה להפ� רצה א� � ה�ת �ב�עת המח�ב ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ�ְַָ�ל
מי ל� ואי� ונ�טל; ה�ת נ��ע ה��בע הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָה��בע,
עליו ��הפכה זה א�א מחבר�, ונ�טל ה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ����ע
ה�ת �ב�עת א�א ��הפ�, �ב�עה ל� ואי� ה�ת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ב�עת
�עי� �היא �בריה� �ל א� ��רה, �ל �ב�עה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�לבד;

�ב�עת�. ה�פכי� אי� � ��רה ְְִֵֶָָָ�ל

.Êאבל ו�אי; טענת על א�א ה�ת, �ב�עת מ��יעי� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
אצל� לי ��� לי '�מד�ה �יצד? �ט�ר. ה�פק, טענת ְְִִֵֶֶֶ�ְֲִֵֵַַַַַָָעל
��א לי �מד�ה �הלויתי�, 'מנה �אמר: א� ִֶֶֹ�ְְִִִִֶֶֶֶַָָָמנה',
'���ה א� מנה', אצל� ל� ��� א�א לי 'אמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�רע�ני',
נגנב �ל�ני '�בר מנה', אצל� לי ��� עדי� �פני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלי
�א�ה �עיני קר�ב א�ה, א�א �� היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יתי,
הטעיתני א�ה ��א חסר, �מצאתי מע�תי 'ח�ב�י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�נב��',
זה הרי � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ת�ע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ�ח����',

�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. מ�ב�עת א� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ט�ר

.Á,י�דע 'איני א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ'מנה
ה�ת �ב�עת נ��ע ה�ת�ע הרי � ל�' אי� ��א ל� י� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
�ל וכ� �ו�אי. עצמ� ח�ב ��א לפי ונפטר; י�דע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�אינ�
א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ח�י� '��ר �זה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ���צא
ה�ת נ��ע זה הרי � �ע�רי�' א� ה�א ח�י� א� י�דע ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ'איני

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�. �מ��� י�דע, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אינ�

.Ëהיה ,��' א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה
לא עדי� א� ל� החזר�י א� י�דע איני אבל �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹל�
אפ�� �לל, ה��בע י�בע ולא ל���. ח�ב � ל�' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהחזר�י

�ה�א מ�ני ה�ת; �ה�א[התובע]�ב�עת �ו�אי י�דע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַ
נפטר א� ל� ונס��ק ו�אי, טענת א�ת� ט�ע� זה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָח�ב;
��בע, ל� אי� א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� נפטר. לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹא�
מנה', 'הלויתני א� '�זל�י�', ואמר: מעצמ� ה�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
לא א� החזר�יו א� י�דע 'ואיני מנה', אצלי הפקיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'אבי�
�מי�, ידי לצאת �א וא� ל���; ח�ב אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזר�יו'

ל���. ְֵַַָח�ב

.È,'�ול ה�ת 'ה�בע �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
ר�צה 'איני ה��בע: ואמר וטל', ה�ת א�ה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'ה�בע
�ל� א� וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה�בע'

להחרי� ל� וי� אחר. ה��� �� ואי� �ל��'; [להטיל�לא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חר�] י�� ולא לי, ח�ב �ה�א מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסת�

.‡Èל� �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ��ל ר��תי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ר�
ל� י� � ה�ת אפ�� �בריה�, �ל �י� [יכול]��רה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ
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�בר עליו ��טע� מי �ל על ���בע, קד� סת� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרי�
ה���יע ויענה �ח��; א�ת� ����יע �די ,�� ח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אינ�
�יני�, לבעלי היא ט�בה ות�נה זה. י�בע �� ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמ�',
�מי� �� לה�ציא יגרמ� ולא ה�קר, מ�ענ�ת ���נע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די

�וא �מע י�א� ולא שקר]לב�לה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ

.·Èל� �י� ��רה, �ל �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
ה���יע� עליו מגל�ל � בשבועתו]�בריה� �ל[שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ועד ממ��. יתח�ב �ה� י�דה �א� מ�ברי� ��רצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
��א ז�, �ב�עה '�בכלל ל�: ��אמר עד ה�ל��ל? �ח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכ�
�ארנ�, �כבר א�ה'. עב�י ועדי� עברי, �עבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמ�ר�

ה�כיר. על מגל�לי� ְְְִִֵֶַַַָ�אי�

.‚Èה�ת אפ�� �ב�עה, ��תח�ב והתחיל[מדרבנ�]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
�ח�ה א�ת� טע� ��א אחרי� �ברי� עליו לגל�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��בע
א�א לה�בע, ר�צה 'איני ואמר: ,�� ה�ת�ע זה ראה �ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
�פירת� על ��תח�ב�י הרא��נה ה�ענה מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
�� 'א� ל�ת�ע: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � ְְְְִִִֵֵֶַָָָ�ב�עה'

ה��י�ת מ�ענ�ת עלי� ��ל�ל מה �ל א�[הודאיות]ל� , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
וה�טר'. ְִִֵַָָה�בע

.„È�א�ת מ��יעי� אי� � הר�ה טענ�ת חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָה��ע�
נתח�ב ה�ל. על אחת �ב�עה א�א וטענה, טענה �ל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעל

וחמ�רה ק�ה טענ�ת, ��י על �ב�ע�ת מדרבנ���י [כגו� ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמ�רהומדאורייתא] א�ת� מ��יעי� ,[דאורייתא]� ְֲִִַַָ

ה�ברי�. �אר �� ְְְְְִִַַָָָ�מגל�לי�

.ÂËח�ב אינ� ,�� ה�דה �א� טענה, חבר� את ה��ע� ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
לא א�ת� מח�בי� אי� � ��פר �י על א� � ממ�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל���

ולא ה�ת, עליו]�ב�עת 'אמר�[מטיל �יצד? סת�. חר� ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ��יעי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� 'לא מנה', לי ����ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
היה לא זה, �דבר ה�דה �א�� סת�; חר� ולא ה�ת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹא�ת�
רע', �� עלי ה�צאת 'א�ה א�תי', ק�ל� 'א�ה �ל��. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָח�ב
�ל וכ� זה. על מחרימי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ'לא

א��. �דברי� ְִִֵֵַָ���צא

.ÊËזה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא �י', חבל� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'א�ה
עצמ�, �י על קנס מ��� �אינ� �י על �א� ה�ת; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנ��ע

�בת בטלה]מ��� 'לא[דמי ����ני', 'א�ה �ב�ת. ור��י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנס�ת, �� ���בי� �מק�� הי� א� � מע�ל�' דברי� ְְְִִִֵֶָָָָָָהי�
ה��ת. מ��� היה ה�דה, �א�� ה�ת; נ��ע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי

.ÊÈה�דה�� �ט�ר? �קנס �ה��דה אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
אבל �זה'. 'חבל�י �אמר: �ג�� קנס, עליו �ח�ב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�דבר

עלי והביא �זה, '�חבל�י ה�דה �בית[הניזק]א� עדי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ל���; ח�ב זה הרי � �נזק�' וכ� �� ל�� וח�ב�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�י�,
לי ל��� א�ת� ח�ב� �י� '��ית ה��ע�: טע� א� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,

�ח מ��� �ינרי� הי�מאה 'לא א�מר: וה�א �י', בל� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. נ��ע זה הרי � מע�ל�' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברי�

ב ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ה�ב�עה‡. על ח��ד לשקר]�ל מ��יעי�[שישבע אי� � ְְִִֵַַַָָָ
ולא ���בריה�, �ב�עה ולא ה��רה, �ב�עת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹא�ת�

ל�. ��מעי� אי� ה��בע, רצה ואפ�� ה�ת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�ב�עת

���י·. �ב�עת ל�קר ה���ע ולאאחד עשיתי [כגו�: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העד�תעשה] �ב�עת א� וראה], עדות ראה א�[שלא , ְֵַָ

ה��ד�� בידו]�ב�עת והוא בידו, �וא[שאינו �ב�עת א� , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יו� על ה�ב�עה.[כגו�: על ח��ד ה�א הרי �ְֲֵַַָָ

�ל �סלנ�ת �י� � עברה מ��� לעד�ת ה�ס�ל �ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכ�
�סלנ�ת �י� וגזלני�, נבל�ת וא�כלי ר�ית �עלי �ג�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ��רה,
ה�א הרי � י�ני� �מפריחי �ק��א מ�חק �ג�� �בריה�, ְֲִִִֵֵַָ�ְְְְִֵֵֶֶַ�ל

א�ת�. מ��יעי� ואי� ה�ב�עה, על ְְְִִֵַַַָָח��ד

�ה�א‚. עדי� עליו ��ב�א� עד ח��ד, נע�ה אד� ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
�ה�א עצמ� מ�י ה��דה אבל .�� ��פסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
�ח���י� �י על א� � �� ��פסל עברה ו�עבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָח��ד,
�ב�עה, נתח�ב א� � לכ�ח�ה עד לע��ת� רא�י ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָל�,
א�ה אמת 'א� ל�: א�מרי� אנ� �הרי א�ת�; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמ��יעי�
לה�בע ל� אס�ר עברה �עבר� מ�ני ולא ה�בע, � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹא�מר
אבל �ינ�'. לבעל ה�דה � ט�ע� א�ה �קר וא� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�אמת;

���בע. א�ת� מאמיני� אנ� אי� � �עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�ח�ד

ה��רה„. מ� �ב�עה המח�ב ��ל היא, חכמי� ְִַָָָ�ְֲִִֶַַַָָָ��נת
נ��ע ה��בע הרי ח��ד, היה א� � ו�אי טענת ְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָעל
חזרה � ח��די� �ניה� הי� ��ע�. מה ונ�טל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�בריה�

ל� למח�ב �אינ�[המקורי]�ב�עה �מ��� ה�ת�ע; �ה�א , ְְַָ�ְִִֵֶֶַָָָ
�אבד וטע� ��מר, הח��ד היה מ���. לה�בע, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיכ�ל
�הרי ול�ל, לה�בע יכ�ל ��נג�� אי� � נגנב א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��ד��

�אכל� ו�אי ט�ענ� �על[שגזלו]אינ� טע� א� לפיכ�, . ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
יד �לח '�פני ואמר: א�[השתמש]ה��ד�� �פקד�ני', ְְְְִִִַַַַָָָָָ

ונ�טל. חכמי�, �ת�נת נ��ע ה��בע הרי � '�� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ'��ע

מ�‰. היה א� � מ�בריה� �ב�עה הח��ד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתח�ב
ה�ת�ע א�א ול�ל; לה�בע יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה���עי�

�טר� ��ג� וכ� וי�טר. ה�ת, י�בע שחלקו��נג�� [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��רע�,פרוע] ה�וה וטע� ח��ד, �היה �� ���צא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

מ� א� וי�טר ה�ת, נ��ע ה�ת�ע הרי � לי' 'י�בע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ְַָה�טר.

.Âספק �טענת ה���עי� מ� ח��ד א�ת� שות�היה [כגו� ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא �ה�אשנשבע לפי נ��ע, אינ� �ְְִִֵֶָ

�ב�עה זה נתח�ב ��א לפי נ��ע, ��נג�� ואי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹח��ד;
�די ו�אי, טענת ט�ענ� ה��בע �אי� �לפי ה��רה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמ�

טענת�. על ֲִֶַַַָָ���בע

.Ê��נג�� אי� ה�ת, �ב�עת הח��ד ונ�טל;נתח�ב נ��ע ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
��נה ל� ע�� ולא היא, ��נה � עצמ� ה�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��ב�עת
�ב�עה. �לא נפטר ה�ת�ע הרי א�א ה��בע, ���בע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחרת

.Á�אי � ח��ד ה��בע והיה ה�ת, �ב�עת ��תח�ב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ� יכ�ל התובע]ה�ת�ע אי�[על �הרי ה�ב�עה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

��מעי� אי� ה�ת. י�בע א� י���, א�א לה�בע; יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
�הפ� �מי זה והרי אפ�ר; �אי �דבר לתל�ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
ה�ת, י�בע א� א�א ל�, ��מעי� �אי� ה�ט�, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ב�עת�

י���. ְֵַא�

.Ë,�מ�בריה �י� ה��רה מ� �י� �ב�עה, ��תח�ב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדי� עליו �א� �� ואחר ונפטר, נ��ע א� ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונ��ע

����ע �ב�עת� אי� � ח��ד וי�[נחשבת]�ה�א �ל��; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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�בר עליו ��טע� מי �ל על ���בע, קד� סת� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרי�
ה���יע ויענה �ח��; א�ת� ����יע �די ,�� ח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אינ�
�יני�, לבעלי היא ט�בה ות�נה זה. י�בע �� ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמ�',
�מי� �� לה�ציא יגרמ� ולא ה�קר, מ�ענ�ת ���נע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די

�וא �מע י�א� ולא שקר]לב�לה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ

.·Èל� �י� ��רה, �ל �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
ה���יע� עליו מגל�ל � בשבועתו]�בריה� �ל[שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ועד ממ��. יתח�ב �ה� י�דה �א� מ�ברי� ��רצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
��א ז�, �ב�עה '�בכלל ל�: ��אמר עד ה�ל��ל? �ח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכ�
�ארנ�, �כבר א�ה'. עב�י ועדי� עברי, �עבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמ�ר�

ה�כיר. על מגל�לי� ְְְִִֵֶַַַָ�אי�

.‚Èה�ת אפ�� �ב�עה, ��תח�ב והתחיל[מדרבנ�]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
�ח�ה א�ת� טע� ��א אחרי� �ברי� עליו לגל�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��בע
א�א לה�בע, ר�צה 'איני ואמר: ,�� ה�ת�ע זה ראה �ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
�פירת� על ��תח�ב�י הרא��נה ה�ענה מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
�� 'א� ל�ת�ע: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � ְְְְִִִֵֵֶַָָָ�ב�עה'

ה��י�ת מ�ענ�ת עלי� ��ל�ל מה �ל א�[הודאיות]ל� , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
וה�טר'. ְִִֵַָָה�בע

.„È�א�ת מ��יעי� אי� � הר�ה טענ�ת חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָה��ע�
נתח�ב ה�ל. על אחת �ב�עה א�א וטענה, טענה �ל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעל

וחמ�רה ק�ה טענ�ת, ��י על �ב�ע�ת מדרבנ���י [כגו� ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמ�רהומדאורייתא] א�ת� מ��יעי� ,[דאורייתא]� ְֲִִַַָ

ה�ברי�. �אר �� ְְְְְִִַַָָָ�מגל�לי�

.ÂËח�ב אינ� ,�� ה�דה �א� טענה, חבר� את ה��ע� ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
לא א�ת� מח�בי� אי� � ��פר �י על א� � ממ�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל���

ולא ה�ת, עליו]�ב�עת 'אמר�[מטיל �יצד? סת�. חר� ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ��יעי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� 'לא מנה', לי ����ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
היה לא זה, �דבר ה�דה �א�� סת�; חר� ולא ה�ת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹא�ת�
רע', �� עלי ה�צאת 'א�ה א�תי', ק�ל� 'א�ה �ל��. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָח�ב
�ל וכ� זה. על מחרימי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ'לא

א��. �דברי� ְִִֵֵַָ���צא

.ÊËזה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא �י', חבל� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'א�ה
עצמ�, �י על קנס מ��� �אינ� �י על �א� ה�ת; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנ��ע

�בת בטלה]מ��� 'לא[דמי ����ני', 'א�ה �ב�ת. ור��י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנס�ת, �� ���בי� �מק�� הי� א� � מע�ל�' דברי� ְְְִִִֵֶָָָָָָהי�
ה��ת. מ��� היה ה�דה, �א�� ה�ת; נ��ע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי

.ÊÈה�דה�� �ט�ר? �קנס �ה��דה אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
אבל �זה'. 'חבל�י �אמר: �ג�� קנס, עליו �ח�ב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�דבר

עלי והביא �זה, '�חבל�י ה�דה �בית[הניזק]א� עדי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ל���; ח�ב זה הרי � �נזק�' וכ� �� ל�� וח�ב�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�י�,
לי ל��� א�ת� ח�ב� �י� '��ית ה��ע�: טע� א� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,

�ח מ��� �ינרי� הי�מאה 'לא א�מר: וה�א �י', בל� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. נ��ע זה הרי � מע�ל�' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברי�
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ה�ב�עה‡. על ח��ד לשקר]�ל מ��יעי�[שישבע אי� � ְְִִֵַַַָָָ
ולא ���בריה�, �ב�עה ולא ה��רה, �ב�עת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹא�ת�

ל�. ��מעי� אי� ה��בע, רצה ואפ�� ה�ת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�ב�עת

���י·. �ב�עת ל�קר ה���ע ולאאחד עשיתי [כגו�: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העד�תעשה] �ב�עת א� וראה], עדות ראה א�[שלא , ְֵַָ

ה��ד�� בידו]�ב�עת והוא בידו, �וא[שאינו �ב�עת א� , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יו� על ה�ב�עה.[כגו�: על ח��ד ה�א הרי �ְֲֵַַָָ

�ל �סלנ�ת �י� � עברה מ��� לעד�ת ה�ס�ל �ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכ�
�סלנ�ת �י� וגזלני�, נבל�ת וא�כלי ר�ית �עלי �ג�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ��רה,
ה�א הרי � י�ני� �מפריחי �ק��א מ�חק �ג�� �בריה�, ְֲִִִֵֵַָ�ְְְְִֵֵֶֶַ�ל

א�ת�. מ��יעי� ואי� ה�ב�עה, על ְְְִִֵַַַָָח��ד

�ה�א‚. עדי� עליו ��ב�א� עד ח��ד, נע�ה אד� ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
�ה�א עצמ� מ�י ה��דה אבל .�� ��פסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
�ח���י� �י על א� � �� ��פסל עברה ו�עבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָח��ד,
�ב�עה, נתח�ב א� � לכ�ח�ה עד לע��ת� רא�י ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָל�,
א�ה אמת 'א� ל�: א�מרי� אנ� �הרי א�ת�; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמ��יעי�
לה�בע ל� אס�ר עברה �עבר� מ�ני ולא ה�בע, � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹא�מר
אבל �ינ�'. לבעל ה�דה � ט�ע� א�ה �קר וא� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�אמת;

���בע. א�ת� מאמיני� אנ� אי� � �עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�ח�ד

ה��רה„. מ� �ב�עה המח�ב ��ל היא, חכמי� ְִַָָָ�ְֲִִֶַַַָָָ��נת
נ��ע ה��בע הרי ח��ד, היה א� � ו�אי טענת ְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָעל
חזרה � ח��די� �ניה� הי� ��ע�. מה ונ�טל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�בריה�

ל� למח�ב �אינ�[המקורי]�ב�עה �מ��� ה�ת�ע; �ה�א , ְְַָ�ְִִֵֶֶַָָָ
�אבד וטע� ��מר, הח��ד היה מ���. לה�בע, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיכ�ל
�הרי ול�ל, לה�בע יכ�ל ��נג�� אי� � נגנב א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��ד��

�אכל� ו�אי ט�ענ� �על[שגזלו]אינ� טע� א� לפיכ�, . ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
יד �לח '�פני ואמר: א�[השתמש]ה��ד�� �פקד�ני', ְְְְִִִַַַַָָָָָ

ונ�טל. חכמי�, �ת�נת נ��ע ה��בע הרי � '�� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ'��ע

מ�‰. היה א� � מ�בריה� �ב�עה הח��ד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתח�ב
ה�ת�ע א�א ול�ל; לה�בע יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה���עי�

�טר� ��ג� וכ� וי�טר. ה�ת, י�בע שחלקו��נג�� [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��רע�,פרוע] ה�וה וטע� ח��ד, �היה �� ���צא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל

מ� א� וי�טר ה�ת, נ��ע ה�ת�ע הרי � לי' 'י�בע ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואמר
ְַָה�טר.

.Âספק �טענת ה���עי� מ� ח��ד א�ת� שות�היה [כגו� ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא �ה�אשנשבע לפי נ��ע, אינ� �ְְִִֵֶָ

�ב�עה זה נתח�ב ��א לפי נ��ע, ��נג�� ואי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹח��ד;
�די ו�אי, טענת ט�ענ� ה��בע �אי� �לפי ה��רה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמ�

טענת�. על ֲִֶַַַָָ���בע

.Ê��נג�� אי� ה�ת, �ב�עת הח��ד ונ�טל;נתח�ב נ��ע ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
��נה ל� ע�� ולא היא, ��נה � עצמ� ה�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��ב�עת
�ב�עה. �לא נפטר ה�ת�ע הרי א�א ה��בע, ���בע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחרת

.Á�אי � ח��ד ה��בע והיה ה�ת, �ב�עת ��תח�ב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ� יכ�ל התובע]ה�ת�ע אי�[על �הרי ה�ב�עה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

��מעי� אי� ה�ת. י�בע א� י���, א�א לה�בע; יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
�הפ� �מי זה והרי אפ�ר; �אי �דבר לתל�ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
ה�ת, י�בע א� א�א ל�, ��מעי� �אי� ה�ט�, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ב�עת�

י���. ְֵַא�

.Ë,�מ�בריה �י� ה��רה מ� �י� �ב�עה, ��תח�ב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדי� עליו �א� �� ואחר ונפטר, נ��ע א� ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונ��ע

����ע �ב�עת� אי� � ח��ד וי�[נחשבת]�ה�א �ל��; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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��נג�� זה י�בע א� ��טל, מה מ�ד� לה�ציא �ינ� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל
מ���. ְִִֶֹוי�ל

.Èזה� �י�[כאמור]לע�ל� �בית ��לקה עד לח��ד, �ני� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
���בה, ויע�ה � יד� על ��לקה עדי� עליו הי� א� �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל�ב�עה. �י� לעד�ת �י� לכ�ר�ת� ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹויחזר

.‡È�ע�� �י�[טענה]מי ונ��ע, �� וכפר חבר� על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
עדי� �א� �� ואחר ה�ת, �ב�עת �י� ה��רה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ב�עת
והחזק מ���, זה הרי � נ��ע �קר �על עליו ְַ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהעיד�
ה���ע ��ל ��ב�ע�ת, �ארנ� �כבר ה�ב�עה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָח��ד
חמ�. לה�סי� ח�ב � ���בה וע�ה חבר� ממ�� ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל

.·È��' ואמר: וקני�, �עדי� ח�ב אצל� ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענ�
ונ��ע �ל��', ל� ח�ב 'איני �אמר: א� �פרע�י�', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתק�� ה�טר ה�ציא א� ה�ני�, עדי �א� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה�ת,

בבי"ד] לא[אושר �הרי ח��ד; ואינ� מ���, זה הרי �ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
�ברי� הי� 'לא ה�ת�ע אמר ולא �רע�, ��א ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעיד�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֵֶַָָֹמע�ל�'.
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���דה‡. עד ה��רה, מ� �ב�עה ח�ב �מקצת מ�דה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאי�
וכ�ה יתר. א� �ס� מעי� ���י ויכ�ר יתר, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�פר�טה
ה� וכ�ה נקי. �ס� �ל �ע�רה חצי מ�קל �ר�טה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מז�ק. �ס� �ע�ר�ת ��ל�י� ��י� מ�קל מעי�? ָ�ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ��י

וה�א·. ה�ד�, �קל ה�א � ���רה האמ�ר �ס� ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ל
�בריה� �ל �ס� וכל מעה. חכמי�]ע�רי� ה�א[בלשו� � ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

�� מ�מ�נה אחד ��ה� ה�לע �היה יר��לי�, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ט�ע
היתה היא � ה�עה אבל ��ארנ�. �מ� נח�ת, וה�אר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ס�
יר��לי�. �ל �ס� היתה והיא �יר��לי�, אפ�� נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�
ה�א �ס�, ��י ה�ענה �פירת להי�ת �הצריכ� ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�לפי
��י �ה� יר��לי�, �ל �ס� �מ� א�ת� ע�� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�בריה�
ה�א זה ה�ד�. ��קל �קלי� �ני א�ת� ע�� ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעי�;
ה�ר� ור��תי ה�ענה. �פירת ��ע�ר לי ה�ראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָה�בר
וחצי �ע�ר�ת ע�רה ��ע מ�קל ה�א ה�ענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ��פירת
ה�ר� א�ת� לס�ר ראי�ת ��ה לי וי� ה�ס�. מ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�רה
טע�ת. �ה�א לי ויראה הח����, זה לה� ��צא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��פס�

א�א‚. �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �פר�טה מעי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'��י
�ט�ר, � �ר�ט�ת' ��י א�א �ידי ל� 'אי� ח�ב; � ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ר�טה'
ל� 'אי� �יד�', לי 'מנה מעי�. מ��י �פח�ת ��פר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ני
�פח�ת ה��דה ��ל �ט�ר; � �ר�טה' חצי א�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ידי

�כל��. ה�דה לא �א�� ְְְִִִָָֹמ�ר�טה,

��עי�'„. א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מרי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'מאה
מעי�, ��י �ה� ��פר הע�ר �� �וי� הי� א� ר�אי�: �ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי י� אג�זי� ו��י� 'חמ�ה �ט�ר. לאו, וא� ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנ��ע;
האחד �וה א� � אחד' אג�ז א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�יד�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. לאו, וא� נ��ע; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ר�טה,

�פר�ת‰. סח�ר�ת �מיני א� �כס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ��ה
אפ�� �מיה�. את מ�ערי� אי� ה�לי�, אבל �ה�; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
�אחת ה�דה � מחטי� ��י �טענ� �פר�טה, מחטי� ע�ר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהי�
ה�לי� �ל כלי�", א� "�ס� ��אמר: ח�ב, �אחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר

י� א� � ��ס� וכפר ��לי וה�דה �כלי, �ס� טענ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�כס�.
��ס� ה�דה �ט�ר. לאו, וא� ח�ב; מעי�, ��י ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��פירה
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �פר�טה, ה�דה א� � ��לי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Â,פר�טה� א�א �פר לא אפ�� � אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל נ��ע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
י� �ר�טה �וה א� '�ר�טה �יצד? �ב�עה. מח�ב� ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
� ל� ��� מעיד אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי
אצל� הפקיד אפ�� � ה��מרי� ��ב�עת וכ� נ��ע. זה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָהרי
�ח�ת וכל נ��ע. � �אבדה וטע� �ר�טה, �וה א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָ�ר�טה
�ל וכ� ל�. נזקקי� �י� �ית ואי� ממ��, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמ�ר�טה
ומעלה. מ�ר�טה ונ�טלי� נ��עי� ונ�טלי�, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָה���עי�

.Êטענת צריכי� אינ� ונ�טלי�, �ה���עי� ר��תי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָה�ר�
מעי�, ���י ��כ�ר ה�ת�ע ��רי� א�מר, ואני �ס�. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��י
�ל �הרי וי�ל; חכמי� �ת�נת ה��בע י�בע �� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
�פירת ספק �יניה� ��היה צרי� � ספק �טענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה���עי�

מ�פק. י�בע �� ואחר �ס�, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��י

.Áה�דיה ��היה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� '��ר �יצד? ה�ענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמ�י�

לת� א�א כור]�ידי ל�:[חצי אמר א� אבל ח�ב. � ח�י�' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ
�ה�י� �ט�ר; � �ע�רי�' �ל ��ר א�א �ידי ל� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אי�
טענ�. לא ,�� ל� �ה�דה וה�י� ;�� ל� ה�דה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹ��ענ�,
אצלי הפקד� 'לא אצל�', ��ד�� �יד� לי י� זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'�ינר
הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י �ס� 'מעה �ס�', �ינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

עי� ��ענ� מ�ני �ט�ר; � �ר�טה' א�א �בר,[מי�]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
�ינרי� 'ע�רה ל�: אמר א� וכ� אחרת. �עי� ל� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוה�דה
ע�רה א�א אצלי הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצר��ת

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � ְִֵֵֶַָָֹצ�ר��ת'

.Ëמנ�רה א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �ד�לה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנ�רה
ע�ר �ת מנ�רה טענ� א� אבל �ט�ר. זה הרי � ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקט�ה'

הרי[זהב]ליטרי� � ליטרי� חמ� �ת �מנ�רה ל� וה�דה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
על �להעמיד� לגרד� ��כ�ל מ�ני �מקצת, מ�דה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

אז�ר טענ� א� וכ� ל�[חגור]חמ�. 'אי� ל�: ואמר �ד�ל, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ
�ת יריעה טענ� א� אבל �ט�ר. � קט�' אז�ר א�א ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ�ידי
זה הרי � א��ת ע�ר �ת �יריעה ל� וה�דה א�ה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע�רי�
�ל וכ� ע�ר. על �להעמיד� לחתכ� ��כ�ל מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנ��ע,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Èר�� א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'��ר
א�מר ה��בע �הרי �ע�רי�; מ�מי א� �ט�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ע�רי�'
�אמר למי ��מה זה ונמצא �ע�רי�'; �יד� לי 'אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָל�:
האחר, ל� וא�מר �ידי', ל� י� 'מנה �י�, �בית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחבר�
�ל��. ל� ל�� א�ת� מח�בי� �י� �ית �אי� � �יד�' לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אי�
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�ע�רי�, �מי ה��בע �פ� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוא�

.‡Èהרי � מה� �אחד וה�דה מיני�, �ני חבר� את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָה��ע�
וכ�ר ח�י� '��ר �יצד? ונ��ע. ה�ענה, מ�י� ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהה�דיה
ח�ב. � ח�י�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ע�רי�
וקד� �יד�', לי י� ח�י� '��ר ואמר: ה��ע� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
ל� אמר �יד�', לי י� �ע�רי� '��ר ויאמר �בריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ���לי�
ל��ני� נראה א� � �ע�רי�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�טע�:

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הערי� משבועה]�ה�טע� להפטר �ב�עה;[התחכ� ח�ב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
�ט�ר. ,��� לפי ָ�ְְִִוא�

.·Èוכ�ר' 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי י� ח�י� ְְְִִִֵֵַָָ'��ר
�ט�ר; זה הרי � �ע�רי�' �ידי ל� 'אי� ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ע�רי�',
'��ר אחת: �בת ל� ��אמר עד �מקצת, מ�דה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואי�
'אי� ה�טע�: ל� ויאמר �יד�', לי י� �ע�רי� וכ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹח�י�

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�'. ��ר א�א �ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹל�

.‚Èא�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י� ע�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'מלא
וה�דה �מ�, טענ� �הרי �ט�ר; � �מ�' �לא ��י� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹע�ר
א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י 'ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�חרסי�.
ה��י� טענ� �הרי �ב�עה; ח�ב � ריקני�' ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ���י�. וה�דה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוה�מ�,

.„È,�מע�ל �ברי� הי� 'לא הלואה', אצל� לי י� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
�ידי ל� י� �ינר חמ�י� אבל מע�ל�, מ�� לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

נזק' 'מ��� א� ר��תי[שהזקתי�]��ד��', ה�ר� � �� וכ��צא , ְִִֵֶֶַַַָ
מאה, ל� ח�ב �ה�א טענ� �הרי וי�בע; �מקצת, מ�דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
מ��� ל� נתח�ב �י �מה חמ�י�; ל� ח�ב �ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָוה�דה
נ�טה. �ע�י ולזה נזק. מ��� א� ��ד��, מ��� א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהלואה,

.ÂË,ה�לי א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ה�ת ונ��ע �ט�ר, זה הרי � ל�' ל�[מדרבנ�]והא �אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

��לל � �ליי' זה 'אי� ה�לי: �על אמר זה. א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצל�
ונתח�� �לי�, זה �אי� ה�טע� ה�דה �לי�; ��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�עת�

�ב�עה ח�ב זה הרי � �אחר במקצת]ל� הודה �ל[שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � '�ט�ר' זה �עני� ��אמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמק��
�עמי�. ��ה ��ארנ� �מ� ה�ת, �ב�עת וח�ב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��רה,

שני יו�

ד ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

�דבר‡. ��טענ�� עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
�דבר ל� וי�דה ��מני�, א� ��מ�קל א� ��מ�ה��מ�ה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָ

לי י� �ינרי� 'ע�רה �יצד? ��מני�. א� ��מ�קל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָא�
לי י� ח�י� �ל '��ר חמ�ה'; א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ�יד�',

ר�טלי� '�ני סאתי�'; א�א �ידי ל� 'אי� [ליטרי�]�יד�', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
זה הרי � ר�טל' א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� מ�י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ל
מלא '�יס ל�: אמר א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב.
'מאה חמ�י�'; א�א לי מסר� 'לא ל�', מסר�י ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ינרי�
�ינרי�, �ל צר�ר א�א לי מסר� לא ל�', מסר�י ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ�ינרי�
�ה�ח� �מה ,�� היה מה י�דע ואיני �פני, א�ת� מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. זה הרי � נ�טל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ה

מסר�·. 'לא א�מר: וה�ה ל�', מסר�י �ב�אה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'�ית
'איני ל�', מסר�י ��רי� 'ע�רת ��רי�'; ע�רת א�א ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
�ה�ח� מה א�א �פני, מדד� לא �הרי ה�, ��ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹי�דע

�ט�ר. � נ�טל' ֵַָָא�ה

'עד‚. א�מר: וה�ה ל�', מסר�י ה�יז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'�ית
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. � ְֵֵֶַַַַָָֹהח���'

�דבר„. ���דה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
'מאה ואמר: חבר� ��ע� מי �יצד? .�� לכ�ר ל� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אפ�ר
�לא וחמ�י� זה ���טר חמ�י� אצל�, לי י� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ינרי�

מ�דה זה אי� � ���טר' חמ�י� א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�טר',
נכסיו �ל והרי �פירת�, �� ��עיל לא �ה�טר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ�מקצת;
לפיכ� ל���; ח�ב היה ,�� �פר ואפ�� ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�ְמ�ע�די�

החמ�י�. על ה�ת ְֲִִִֵֶַַָנ��ע

מלוה‰. מני�, הז�יר ולא 'סלעי�', �� ��ת�ב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�טר
,'�� ה�ת�בי� ה� �יד�, לי ��� סלעי� 'חמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָא�מר:
ה�ת�בי� וה� �ל�, א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�וה
א�א זה ��טר א�ת� מח�בי� �אי� �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ��טר'

"סלעי�"]��י� של �אפ�ר[מינימו� �סלע ה�דה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ
אבדה �מ�יב �ה�א מ�ני �ט�ר; זה הרי � �� לכ�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹל�

שתיי�] לטעו� אבדה[יכל ���יב ��ל היא, חכמי� ות�נת ,ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לחבר�: הא�מר וכ� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� י�בע, לא �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
��� א�א לי 'צ�ה א� מנה', �יד� ל� ��� א�א לי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'אמר
� חמ�י�' א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ה מנה', �יד� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָל�

אבדה מ�יב זה הכל]הרי לכפור מ�ב�עת[יכל א� �פט�ר , ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
היה 'מנה ואמר: מעצמ� ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ת.
��ה � חמ�י�' ל� ונ�אר חמ�י�, ל� ונת�י �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלאבי�
'אני ואמר: ��ע� י�ר� אבל ה�ת. מ�ב�עת א� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ט�ר
וה�א מנה', אבי� �יד א� �יד� לאבי ��� �ו�אי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָי�דע
אבי �יד ל� 'אי� א� חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָא�מר:

וי�בע. �מקצת, מ�דה זה הרי � חמ�י�' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָא�א

.Âא�א עליו �ידי ל� 'אי� זה', מ���� על �יד� לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה
�וה ה����� אי� וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמ�י�'
החמ�י� �מ��� נ��ע, זה הרי � �ח�ת א� חמ�י�, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָא�א
ה�איל � יתר א� מאה �וה ה����� היה �ה�. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�דה

לטע� יכ�ל לו]וה�לוה ה�לוה[שחייב הרי �מיו, �די עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נ��ע � �מ�ני� �וה היה ה�����. מ�מי ונ�טל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנ��ע
ה�����, מ� ונ�טל� מ�מ�ני�, �ח�ת ל� �אי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָה�לוה
��ל �פר �ה�. ��פר הע�רי� על ה��רה מ� ה�וה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונ��ע

�וא �ל�� אצלי ל� ואי� ��ד��, א�א מ���� זה אי� מר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הע�רי�. על ה�ת ְְִִֵֶֶַָָנ��ע

.Ê�ל י� ו�אי 'חמ�י� א�מר: וה�ה �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה
לאו' א� �ה� ח�ב אני א� י�דע איני החמ�י� אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ידי,
יכ�ל ואינ� �מקצת, �ה�דה מ�ני �ב�עה, מח�ב זה הרי �ְֲֵֶ�ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
לפיכ� י�דע; אינ� �הרי ,�� ��פר ה�קצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה�בע
ל� וי� �זה. ���צא �ל וכ� �ב�עה. �לא ה�נה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ���

חר�]להחרי� י�דע[להטיל �אינ� �בר עלי ���ע� מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.'�� ח�ב �אני ְֲִֶַַַָ�ו�אי

.Á�וה�טע עליו, מעיד אחד עד והרי �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי � מנה' א�ת� �נגד לי ח�ב א�ה אבל ה�א, ��' ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�מר:
מה �מ�ני �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ�ְֶזה
�� ��עיד �מה מ�דה ה�א �הרי לה�בע? יכ�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�
��כחי� עד נ��ע, אחד עד �העדת ה���ע ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
�טר לפיכ�, �פירת�. על וי�בע �עד�ת�, ויכ�ר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

�פר� וכ� ��רע�, וטע� אחד, עד �� ��א[שקר�]��� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי � ה��ד�� �החזר�י א� ��רע וטע� אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו
מע�ה �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶזה
,��' ואמר: אחד, עד �פני מחבר� �ס� ל��� �חט� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
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הערי� משבועה]�ה�טע� להפטר �ב�עה;[התחכ� ח�ב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
�ט�ר. ,��� לפי ָ�ְְִִוא�

.·Èוכ�ר' 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי י� ח�י� ְְְִִִֵֵַָָ'��ר
�ט�ר; זה הרי � �ע�רי�' �ידי ל� 'אי� ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ע�רי�',
'��ר אחת: �בת ל� ��אמר עד �מקצת, מ�דה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואי�
'אי� ה�טע�: ל� ויאמר �יד�', לי י� �ע�רי� וכ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹח�י�

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�'. ��ר א�א �ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹל�

.‚Èא�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י� ע�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'מלא
וה�דה �מ�, טענ� �הרי �ט�ר; � �מ�' �לא ��י� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹע�ר
א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י 'ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�חרסי�.
ה��י� טענ� �הרי �ב�עה; ח�ב � ריקני�' ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ���י�. וה�דה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוה�מ�,

.„È,�מע�ל �ברי� הי� 'לא הלואה', אצל� לי י� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
�ידי ל� י� �ינר חמ�י� אבל מע�ל�, מ�� לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

נזק' 'מ��� א� ר��תי[שהזקתי�]��ד��', ה�ר� � �� וכ��צא , ְִִֵֶֶַַַָ
מאה, ל� ח�ב �ה�א טענ� �הרי וי�בע; �מקצת, מ�דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
מ��� ל� נתח�ב �י �מה חמ�י�; ל� ח�ב �ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָוה�דה
נ�טה. �ע�י ולזה נזק. מ��� א� ��ד��, מ��� א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהלואה,

.ÂË,ה�לי א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ה�ת ונ��ע �ט�ר, זה הרי � ל�' ל�[מדרבנ�]והא �אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

��לל � �ליי' זה 'אי� ה�לי: �על אמר זה. א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצל�
ונתח�� �לי�, זה �אי� ה�טע� ה�דה �לי�; ��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�עת�

�ב�עה ח�ב זה הרי � �אחר במקצת]ל� הודה �ל[שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � '�ט�ר' זה �עני� ��אמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמק��
�עמי�. ��ה ��ארנ� �מ� ה�ת, �ב�עת וח�ב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��רה,

שני יו�
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�דבר‡. ��טענ�� עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
�דבר ל� וי�דה ��מני�, א� ��מ�קל א� ��מ�ה��מ�ה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָ

לי י� �ינרי� 'ע�רה �יצד? ��מני�. א� ��מ�קל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָא�
לי י� ח�י� �ל '��ר חמ�ה'; א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ�יד�',

ר�טלי� '�ני סאתי�'; א�א �ידי ל� 'אי� [ליטרי�]�יד�', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
זה הרי � ר�טל' א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� מ�י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ל
מלא '�יס ל�: אמר א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב.
'מאה חמ�י�'; א�א לי מסר� 'לא ל�', מסר�י ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ינרי�
�ינרי�, �ל צר�ר א�א לי מסר� לא ל�', מסר�י ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ�ינרי�
�ה�ח� �מה ,�� היה מה י�דע ואיני �פני, א�ת� מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. זה הרי � נ�טל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ה

מסר�·. 'לא א�מר: וה�ה ל�', מסר�י �ב�אה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'�ית
'איני ל�', מסר�י ��רי� 'ע�רת ��רי�'; ע�רת א�א ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
�ה�ח� מה א�א �פני, מדד� לא �הרי ה�, ��ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹי�דע

�ט�ר. � נ�טל' ֵַָָא�ה

'עד‚. א�מר: וה�ה ל�', מסר�י ה�יז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'�ית
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. � ְֵֵֶַַַַָָֹהח���'

�דבר„. ���דה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
'מאה ואמר: חבר� ��ע� מי �יצד? .�� לכ�ר ל� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אפ�ר
�לא וחמ�י� זה ���טר חמ�י� אצל�, לי י� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ינרי�

מ�דה זה אי� � ���טר' חמ�י� א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�טר',
נכסיו �ל והרי �פירת�, �� ��עיל לא �ה�טר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ�מקצת;
לפיכ� ל���; ח�ב היה ,�� �פר ואפ�� ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�ְמ�ע�די�

החמ�י�. על ה�ת ְֲִִִֵֶַַָנ��ע

מלוה‰. מני�, הז�יר ולא 'סלעי�', �� ��ת�ב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�טר
,'�� ה�ת�בי� ה� �יד�, לי ��� סלעי� 'חמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָא�מר:
ה�ת�בי� וה� �ל�, א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�וה
א�א זה ��טר א�ת� מח�בי� �אי� �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ��טר'

"סלעי�"]��י� של �אפ�ר[מינימו� �סלע ה�דה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ
אבדה �מ�יב �ה�א מ�ני �ט�ר; זה הרי � �� לכ�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹל�

שתיי�] לטעו� אבדה[יכל ���יב ��ל היא, חכמי� ות�נת ,ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לחבר�: הא�מר וכ� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� י�בע, לא �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
��� א�א לי 'צ�ה א� מנה', �יד� ל� ��� א�א לי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'אמר
� חמ�י�' א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ה מנה', �יד� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָל�

אבדה מ�יב זה הכל]הרי לכפור מ�ב�עת[יכל א� �פט�ר , ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
היה 'מנה ואמר: מעצמ� ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ת.
��ה � חמ�י�' ל� ונ�אר חמ�י�, ל� ונת�י �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלאבי�
'אני ואמר: ��ע� י�ר� אבל ה�ת. מ�ב�עת א� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ט�ר
וה�א מנה', אבי� �יד א� �יד� לאבי ��� �ו�אי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָי�דע
אבי �יד ל� 'אי� א� חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָא�מר:

וי�בע. �מקצת, מ�דה זה הרי � חמ�י�' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָא�א

.Âא�א עליו �ידי ל� 'אי� זה', מ���� על �יד� לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה
�וה ה����� אי� וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמ�י�'
החמ�י� �מ��� נ��ע, זה הרי � �ח�ת א� חמ�י�, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָא�א
ה�איל � יתר א� מאה �וה ה����� היה �ה�. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�דה

לטע� יכ�ל לו]וה�לוה ה�לוה[שחייב הרי �מיו, �די עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נ��ע � �מ�ני� �וה היה ה�����. מ�מי ונ�טל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנ��ע
ה�����, מ� ונ�טל� מ�מ�ני�, �ח�ת ל� �אי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָה�לוה
��ל �פר �ה�. ��פר הע�רי� על ה��רה מ� ה�וה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונ��ע

�וא �ל�� אצלי ל� ואי� ��ד��, א�א מ���� זה אי� מר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הע�רי�. על ה�ת ְְִִֵֶֶַָָנ��ע

.Ê�ל י� ו�אי 'חמ�י� א�מר: וה�ה �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה
לאו' א� �ה� ח�ב אני א� י�דע איני החמ�י� אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ידי,
יכ�ל ואינ� �מקצת, �ה�דה מ�ני �ב�עה, מח�ב זה הרי �ְֲֵֶ�ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
לפיכ� י�דע; אינ� �הרי ,�� ��פר ה�קצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה�בע
ל� וי� �זה. ���צא �ל וכ� �ב�עה. �לא ה�נה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ���

חר�]להחרי� י�דע[להטיל �אינ� �בר עלי ���ע� מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.'�� ח�ב �אני ְֲִֶַַַָ�ו�אי

.Á�וה�טע עליו, מעיד אחד עד והרי �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי � מנה' א�ת� �נגד לי ח�ב א�ה אבל ה�א, ��' ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�מר:
מה �מ�ני �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ�ְֶזה
�� ��עיד �מה מ�דה ה�א �הרי לה�בע? יכ�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�
��כחי� עד נ��ע, אחד עד �העדת ה���ע ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
�טר לפיכ�, �פירת�. על וי�בע �עד�ת�, ויכ�ר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

�פר� וכ� ��רע�, וטע� אחד, עד �� ��א[שקר�]��� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי � ה��ד�� �החזר�י א� ��רע וטע� אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו
מע�ה �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶזה
,��' ואמר: אחד, עד �פני מחבר� �ס� ל��� �חט� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
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מח�ב זה 'הרי חכמי�: ואמר� חטפ�י'. ו��י ָ�ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָחטפ�י,
�זה. ���צא �ל וכ� �מ���'. לה�בע; יכ�ל ואינ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�עה,

.Ëעד הביא מע�ל�', �ברי� הי� 'לא הלויתי�', ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה �ני�, הי� וא�� ה�איל � �פניו מ��� ��וה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
�י על נ��ע זה הרי � ��ת�אר �מ� �מ���, �פר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מחזק
אחד ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
�ב�עה, �לא מ��� � '�רע�י' ואמר חזר �ב�עה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמח�ב�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.È�מעידי ועדי� �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ'מנה
ה�א�ני� �ל �סק� � חמ�י� אצל� ל� י� �עדי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָעליו
�הא ��א ה�אר; על וי�בע חמ�י�, ����� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהלכה,

�יו שבועה]ה�דית עדי�.[המחייבתו מהעדת �ד�לה ְֲִִֵֵַַַָָ

ה ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ה��רה:‡. מ� עליה� נ��עי� �אי� �ברי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָא��
�י על א� וההק���ת. וה�טר�ת, והעבדי�, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה�רקע�ת,
וטע� ��מר א� אחד, עד עליו ��� א� �מקצת, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�דה
אל אי� י�� "�י ��אמר: �ט�ר, זה הרי � ה��מרי� ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָטענת
לקרקע�ת �רט כלי�", א� "�ס� להק��; �רט ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָרעה�",
�אי� � ה�טר�ת יצא� וכ� לקרקע�ת. �ה��� ְְְְְְֵֵֶַַָָָ�ְֲִֶַָולעבדי�

עצמ�]��פ� לראיה[ה� א�א ואינ� �ככלי�, �כס� ממ�� ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלוואה]��ה� ה�ת[על �ב�עת נ��עי� ��� ועל . ְֶֶַָ�ְְִִֵֶַָָ

ההק���ת;[מדרבנ�] מ� ח�� � ו�אי טענת �� היתה א� ,ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
��נ� ה��רה, מ� �ב�עה עליה� ח�ב �אינ� �י על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�א�

��רה �ל �עי� עליה� ���בע קדוש]חכמי� חפ� ,[בנקיטת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
�הק���ת. יזלזל� ��א ְְְְְֵֵֶֶַַֹ�די

אחת';·. א�א ל� מכר�י 'לא לי', מכר� �ד�ת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ'��י
א עבדי�' �ידי'�ני ל� 'אי� �יד�', לי י� �טר�ת '�ני � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ

וכ� ה�ת. נ��ע זה הרי � אחד' 'עבד א� אחד' �טר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָא�א
��� זה '�טר א� זה' 'עבד א� ז�' 'חצר ואמר: טע� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�
הי� 'לא א�מר: וה�טע� לי', מכר�� וא�ה ה�א, ��י ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�יד�,
��א �י� אחד, עד ה��ע� �הביא �י� � מע�ל�' ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ברי�
��דה הח�פר וכ� ונפטר. ה�ת, נ��ע זה הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהביא

והפסיד� �מער�ת �יחי� ��ר�ת ה�א[הזיקה]חבר� והרי , ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
חפר�י', 'לא א�מר: וה�א �חפר, ��ענ� �י� � ל��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹח�ב
חפר�י 'לא א�מר: וה�א מער�ת, ��י �חפר ��ענ� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹא�
א�מר: וה�א �חפר, אחד עד �� �היה א� אחת', ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�א

ה�ל. על ה�ת נ��ע זה הרי � �ל��' חפר�י ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ'לא

וכפר‚. ה�לי� �כל �ה�דה �י� � וקרקע�ת �לי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענ�
�כל וכפר ה�רקע�ת �כל �ה�דה �י� ה�רקע�ת, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָ�כל
�ל ע� �מקצת� וכפר ה�רקע�ת �מקצת �ה�דה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�לי�,
�מקצת ה�דה א� אבל ה�ת. נ��ע א�� �כל � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�לי�
ח�ב �ה�א מ��� � ה�רקע�ת �ל ע� �מקצת� וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה�לי�,
על א� נ��ע �ה�, ��פר ה�לי� מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ב�עה
ה�י� וכ� היא. אחת טענה �ה�ל ע�ה�; ��ענ� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע�ת
ה�א. אחד �י� ה�ל � ��טר�ת �לי� א� ועבדי�, �לי� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ט�ענ�

יב�ה„. �תב�אה לה�צר, הע�מד�ת ענבי� ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָטענ�
זה הרי � �מקצת� וכפר �מקצת� וה�דה לה�צר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהע�מדת

צריכי� �אינ� וה�א ה��לטלי�, ��אר עליה� [עוד]נ��ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לעני� �בצ�ר ה�א הרי לה�צר, הע�מד ��ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�רקע;
ה� הרי � ל�רקע צריכי� הי� א� אבל וה�דיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�פירה

ה�ת. א�א עליה� נ��עי� ואי� �בר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�קרקע

�חצרי,‰. �כנ� חד�י� '�ני ל�: ואמר חבר� על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה��ע�
�כנ�י 'לא א�מר: וה�א חד�י�', �ני �כר לי ח�ב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹוא�ה
�כר היה וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � אחד' חד� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
�ג�� ה�ענה �אי� נ��ע; � �ס� ��י �� ��פר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחד�

מ�לטלי�. �ה�א ��כר�, א�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�רקע

.Â'ראיה �� לי היה �ינרי� וע�רה ל�, מסר�י ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'�טר
לי] הפ�[שחייבי� ה�ת. י�בע � מע�ל�' �ברי� הי� 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

התובע]עליו ��[שישבע �היתה ה�ת נ��ע זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
וא� וי�ל. ה�טר, �אבדת ואבד� �ינרי�, לע�רה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
א� �ט�ר זה הרי � ואבד' לי, מסר� 'אמת, ה�ת�ע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
�מ� �ט�ר, � ואבד �� ��ע �אפ�� ה�ת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמ�ב�עת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִֵֵֶַ��ארנ�

.Ê�י זכ�ת �יד�, ��� '�טר לחבר�: לי[רשו�]הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ
י� א� י�דע 'איני א� �טרי', מ�ציא 'איני א�מר: וזה ,'��ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

לה�ציא� א�ת� ��פי� � לא' א� ראיה �� .[בבי"ד]ל� ְְְִִָָֹ

.Á�סת חר� ל� מחרימי� ה�טר, �אבד [א�טע� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
��מעלימו] ל� ��� �ה�טר �ו�אי י�דע �ה�א זה, טע� .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ו�אבד אצל�, �אינ� ה�ת נ��ע זה הרי � ה�א אצל� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכ�ת
ר��תי. ה�ר� וכזה ְִֶֶַַָמ���.

.Ë�ה�ט אחד � וקט� ��טה חר� טענת על נ��עי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
ה�קצת ��ה לפי � אביו �טענת א� עצמ�, �טענת ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָה�א

אבדה �מ�יב א�א אינ� ל�ט�, �� לכפור]�ה�דה .[יכל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נ��ע; אינ� � ל�ט� והעיד אחד עד �בא ��ל, �פר א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
�ביעה אינ� קט� ��ביעת ��בע, �� ואי� אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��ה
�יד�', לי 'מנה לגד�ל �אמר קט� א�מר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�מ�רה.
חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� א�מר וה�ה �יד�', 'לא�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�
הרי � ל� ��� מעיד� אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָא�
וטע� לקט�, �מר א� אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָזה
נ��ע �אינ� לפי ה��מרי�, �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�אבד

טענה מחייבתו]מחמת ���[התורה �היה ה�דה א� וכ� . ְֲֲִֵֵֶַַָָָָ�ָ
א�יטר���ס �י� �ית יעמיד� � עליו א�יטר���ס א� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלקט�,

��א �טענת �� וכ��צא ה��� וי�בע נטלל�ט�, [שלא ְִַַַָָָ�ְְֲֵֶַַַָָ
מהמגיעו] .יותר

.Èל� �ב�עה קט� טענת על נ��עי� �אי� ר��תי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�
�אינ� קט� היה ואפ�� נ��עי�; ה�ת �ב�עת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��רה,

טענת�;[ממולח]חרי� על ה�ת נ��עי� �מ��, מ�א לעני� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ל� ויל� קט�, ��ה�א זה �ל ממ�נ� נ�טל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ��א
למד, נמצאת ה�א. ע�ל� ות��� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ח��.
��פר �י� �מקצת, �ה�דה �י� � ה�ד�ל על ��ע� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ה�ט�
יכ�ל ואינ� ה�ת; נ��ע זה הרי � עד �� �היה �י� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��ל,

ה�ט� על שישבע]להפ� את[לתובעו מ��יעי� �אי� , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
י�דע �אינ� לפי מק�ל, אינ� סת� חר� ואפ�� �לל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�ט�

ה�ב�עה. ְֶַָֹענ�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èהניה �� ��� �דבר טענ� א� � ה�ד�ל ��ענ� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקט�
�[רווח] ה�ט� וה�דה �מ��, מ�א עסקי �ג�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָל�ט�,

וי���. ל�, ��היה עד ימ�י� � ל� אי� וא� מ�כסיו; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנפרעי�
וא� וי�בע. ��ג�יל, עד ל� ממ�יני� � ה�ט� �פר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָוא�
א� � וח�ל�ת נזקי� �ג�� הניה, �� ל�ט� �אי� �דבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָטענ�
�ט�ר, � ���� מ�ה ל� ��� �י על וא� ���דה, �י ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעל
ה���עי� מ� ה��בע היה וא� �הג�יל. לאחר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָואפ��

ה�כיר �ג�� שכרו]ונ�טלי�, קיבל שלא ��,[הטוע� וכ��צא ְְְְִִֵַַָ
נ��ע זה הרי � �כיר ל� �����ר ל�ט�, הניה �� ���ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�נקס� על ����ע חנוני אבל ה�ט�. מ� [שציויתניונ�טל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לפועלי�] ל�ט�לתת �אי� ה�ט�, מ� ונ�טל נ��ע אינ� �ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ונ�טלי� ונ��עי� לפ�עליו, ל�� ח�ב �הרי הניה; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�זה
�י על ממ�נ� ��ת� נפ��, על הפסיד החנוני וזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמ���;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹקט�.

.·È�נזקקי אי� וה��טה, לכל[מתייחסי�]החר� לה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליה�, אחרי� לטענת ולא אחרי�, על לטענת� לא � ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
א� חמ�רה �ב�עה ל�מר צרי� ואי� ק�ה, ל�ב�עה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
�עניני� �בר לכל �בריא ה�א הרי � ה��מה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ��ל�מי�.

טענת�. על ונ��עי� �ב�ע�ת, מיני �ל ונ��ע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָא��,

ו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

'מנה‡. ואמר: האחד טע� � �י� לבית ��א� �יני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�עלי
�ה זה אצל לי א�י� אצל�', '�הפקד�י א� לויתיה�', ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

��כרי' אצל� לי ���' א� מ��י', אצלו]'��זל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ל� ח�ב 'איני ואמר: ה�טע� וה�יב �זה, ���צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אי� � ט�ע�' ה�א '�קר א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� ְְְְִֵֵֵֶֶָ�ל��',

נכ�נה ���בה ל�טע�:[מקובלת]ז� �י� �ית א�מרי� א�א ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענת�, זה ��ר� �מ� ה���בה, �פר� טענת� על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'ה�ב
לא א� אצל� 'הפקיד לוית', לא א� מ��� לוית א� ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא א� א�ת� '�כר� �זל��', לא א� '�זל�� ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מ��� מק�לי� אי� מה �מ�ני ה�ענ�ת. ��אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�כר�'.
על לה�בע ויב�א �דע��, ה�א ט�עה ��א ז�? ְְְְְִֶֶַַַָָָָ���בה
את זה והחזיר ��ע�, �מ� �הלוה� אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�קר;
הח�ב, �נגד מ�נה ל� ��ת� א� לא���, א� לבנ� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהח�ב
'היא� ל�: א�מרי� לפיכ� הח�ב. מ� ��פטר �דע�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָויד�ה
ל��� ה�י� מ� מתח�ב א�ה ��א �ל��? ח�ב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�אמר
וה� ה�ברי�, �ר�� ל��ני� ה�דיע א�א י�דע! א�ה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואי�
חכ� היה ואפ�� ח�ב'. א�ה אי� א� ח�ב א�ה א� ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָי�דיע��
טענת� על ���יב הפסד ל� 'אי� ל�: א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ד�ל,

�יצד הי�[מדוע]ות�דיענ� ��א מ�ני ל�; ח�ב א�ה אי� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�ני� אנ� �הרי � ל� והחזר� �הי� מ�ני א� מע�ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ברי�
ה��ע� טע� א� וכ� מק��'. �כל ל�מר ��כ�ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�מ���
א�מרי� � זה' אצל לי י� 'מנה א� מנה', לי ח�ב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
א� אצל�? הפקד� א� א�ת�? הלוית �ני�? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָל�:
���מה אפ�ר �הרי ל�'! נתח�ב היא� אמר ממ�נ�? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�יק
א� ��נב�, �ח�ד� �ג�� � ח�ב אינ� וה�א ל�, ח�ב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א

הרי[הבטיח]�אמר �זה. וכ��צא מ�נה', ל� '�א�� ל� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הי� 'לא ואמר: זה וה�יב מנה, �הלוה� עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ��ע�

�הלוה� עדי� ה��ע� הביא �� ואחר מע�ל�', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ברי�
� �פרע�י' לויתי היה, ��' ואמר: ה�טע� וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�פניה�,
א� אבל �מ���. �פר� החזק א�א מ���; מק�לי� ְְְֲִֵַַַָָ�ְְִִֵֶֶַָאי�
א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� �ל��', ל� ח�ב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָה�יב:
ה��בע והל� �זה, ���צא וכל עלי', ט�ע� א�ה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'�קר
היה, ��' ה�ת�ע: ואמר �פניה�, �הלוה� עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק לא � ח�ב�' '�רע�יו א� �קד�נ�', ל� החזר�י ְַ�ְְְְְֲִִִֶַַָֹאבל

ונפטר. ה�ת ונ��ע ְְְְְִִֵֶַָָָ�פר�,

�בע�·. � ה� מה ידע� ולא מע�ת, ל� ��נה עדי� ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹרא�ה�
ל�: ואמר �הלויתי�', מע�ת לי ��' ואמר: �י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�בית
ונ��ע נאמ�, זה הרי � הי�' '�רע�� א� לי', נת�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מ�נה
�א� �� ואחר מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה�ת
אד� אי� �לע�ל� �פר�. החזק � �פניה� ל� ��נה ְְְֵַַָָָָ�ְִִֵֵֶֶָָָהעדי�
עדי� �ני ויב�א� �י�, �בית ��כ�ר עד �פר�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�יחזק

��פר. �מה ְְְִֶַַַָויכחי��ה�

�ברי�‚. הי� 'לא ואמר: �י� �בית �פר הלויתי�', ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה
וה�לוה �פרע�, מנה מ��� ��וה עדי� �ני �בא� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמע�ל�',
הא�מר ��ל ל���; ח�ב זה הרי � נפרע�י' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�מר:
�רע�י'; 'לא �א�מר � ��וה עדי� �בא� לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
� ��רע מעידי� והעדי� �רע�י', 'לא א�מר ה�וה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא
�ב�עה ח�ב ה�לוה ואי� עדי�. �מאה �י�, �על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוה�דאת
יד� �תב עליו ה�ציא א� וכ� �פר�. החזק �הרי ְְְְִִֵַַַָָָָ�ְֲֵֶָ�לל,
אינ� וזה מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ואמר: ל�, ח�ב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

החזק א� � ידי' ��א�[אומת]�תב א� �י�, �בית יד� �תב ְִִַָ�ְְְִֵֶַַָָ
� החזק זה הרי � יד� �תב �ה�א �מ���.עדי� פר�, ְֲִֵֵֶֶַָ�ְְְֵַַַָ

'והלא„. ה�טע�: ל� אמר �יד�', לי וה�א הלויתי�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמר�: �פל�ני �ל�ני �בא� �פל�ני', �ל�ני �פני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָ�רע�י�
העדי� �אי� �פר�; החזק לא � מע�ל�' �ברי� הי� ְְִֵֵֶַַָָ�ְִֵָָָֹֹ'לא

�� עדי� �ה� �בר א�א אות�]ז�כרי� לפיכ�,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מנה לי ��' ,�� ���צא וי�טר. ה�ת, ה�וה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹי�בע
'לא ה�טע�: ואמר �ל�ני', ע��ד �צד וא�ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ�הלויתי�
לא � �עמד עדי� �בא� מע�ל�', זה ע��ד �צד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמד�י
�ה� �אי� לדברי� �ע�� מ�י� אד� �אי� �פר�; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�החזק

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹמ��.

ה�טע�:‰. ואמר העדי�', והרי �הלויתי�, מנה לי ��'ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�ת� 'הבא ל�וה: א�מרי� � �פל�ני' �ל�ני �פני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ'�רע�י�
אחרת למדינה �הלכ� א� ��ת�, א� �א�, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוה�טר'.
א�ת� מצריכי� אנ� �אי� ��רע�; ה�ת י�בע � ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביא�
�ה�לוה מ�ב�עה, א� �לה�טר �בריו לברר א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביא�
��ארנ�. �מ� �עדי�, לפרע� צרי� אינ� �עדי�, חבר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאת

.Â,'�ה' ל�: אמר �יד�', לי 'מנה עדי�: �פני ל� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר
'מ��ה ואמר: עדי�, והביא ��י� �בע� [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

הי� 'לא אמר: אפ�� � �ל��' �ידי ל� ואי� ,�� ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
�ל��; �יד� ל� �אי� ה�ת ונ��ע �ט�ר, � מע�ל�' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
אי� עד�ת, �אינ� ודבר עדי', 'א�� לה� אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי

המלוה]אד� � הי�[ובעניינינו 'לא אמר א� �לפיכ�, ז�כר�; ְְִִַָָָָָֹ
�פר�. החזק לא מע�ל�', ְְַַָ�ְִֵָָֹ�ברי�
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.‡Èהניה �� ��� �דבר טענ� א� � ה�ד�ל ��ענ� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקט�
�[רווח] ה�ט� וה�דה �מ��, מ�א עסקי �ג�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָל�ט�,

וי���. ל�, ��היה עד ימ�י� � ל� אי� וא� מ�כסיו; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנפרעי�
וא� וי�בע. ��ג�יל, עד ל� ממ�יני� � ה�ט� �פר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָוא�
א� � וח�ל�ת נזקי� �ג�� הניה, �� ל�ט� �אי� �דבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָטענ�
�ט�ר, � ���� מ�ה ל� ��� �י על וא� ���דה, �י ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעל
ה���עי� מ� ה��בע היה וא� �הג�יל. לאחר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָואפ��

ה�כיר �ג�� שכרו]ונ�טלי�, קיבל שלא ��,[הטוע� וכ��צא ְְְְִִֵַַָ
נ��ע זה הרי � �כיר ל� �����ר ל�ט�, הניה �� ���ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�נקס� על ����ע חנוני אבל ה�ט�. מ� [שציויתניונ�טל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לפועלי�] ל�ט�לתת �אי� ה�ט�, מ� ונ�טל נ��ע אינ� �ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ונ�טלי� ונ��עי� לפ�עליו, ל�� ח�ב �הרי הניה; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�זה
�י על ממ�נ� ��ת� נפ��, על הפסיד החנוני וזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמ���;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹקט�.

.·È�נזקקי אי� וה��טה, לכל[מתייחסי�]החר� לה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליה�, אחרי� לטענת ולא אחרי�, על לטענת� לא � ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
א� חמ�רה �ב�עה ל�מר צרי� ואי� ק�ה, ל�ב�עה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
�עניני� �בר לכל �בריא ה�א הרי � ה��מה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ��ל�מי�.

טענת�. על ונ��עי� �ב�ע�ת, מיני �ל ונ��ע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָא��,

ו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

'מנה‡. ואמר: האחד טע� � �י� לבית ��א� �יני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�עלי
�ה זה אצל לי א�י� אצל�', '�הפקד�י א� לויתיה�', ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ

��כרי' אצל� לי ���' א� מ��י', אצלו]'��זל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ל� ח�ב 'איני ואמר: ה�טע� וה�יב �זה, ���צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אי� � ט�ע�' ה�א '�קר א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� ְְְְִֵֵֵֶֶָ�ל��',

נכ�נה ���בה ל�טע�:[מקובלת]ז� �י� �ית א�מרי� א�א ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענת�, זה ��ר� �מ� ה���בה, �פר� טענת� על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'ה�ב
לא א� אצל� 'הפקיד לוית', לא א� מ��� לוית א� ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא א� א�ת� '�כר� �זל��', לא א� '�זל�� ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מ��� מק�לי� אי� מה �מ�ני ה�ענ�ת. ��אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�כר�'.
על לה�בע ויב�א �דע��, ה�א ט�עה ��א ז�? ְְְְְִֶֶַַַָָָָ���בה
את זה והחזיר ��ע�, �מ� �הלוה� אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�קר;
הח�ב, �נגד מ�נה ל� ��ת� א� לא���, א� לבנ� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהח�ב
'היא� ל�: א�מרי� לפיכ� הח�ב. מ� ��פטר �דע�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָויד�ה
ל��� ה�י� מ� מתח�ב א�ה ��א �ל��? ח�ב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�אמר
וה� ה�ברי�, �ר�� ל��ני� ה�דיע א�א י�דע! א�ה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואי�
חכ� היה ואפ�� ח�ב'. א�ה אי� א� ח�ב א�ה א� ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָי�דיע��
טענת� על ���יב הפסד ל� 'אי� ל�: א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ד�ל,

�יצד הי�[מדוע]ות�דיענ� ��א מ�ני ל�; ח�ב א�ה אי� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�ני� אנ� �הרי � ל� והחזר� �הי� מ�ני א� מע�ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ברי�
ה��ע� טע� א� וכ� מק��'. �כל ל�מר ��כ�ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�מ���
א�מרי� � זה' אצל לי י� 'מנה א� מנה', לי ח�ב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
א� אצל�? הפקד� א� א�ת�? הלוית �ני�? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָל�:
���מה אפ�ר �הרי ל�'! נתח�ב היא� אמר ממ�נ�? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�יק
א� ��נב�, �ח�ד� �ג�� � ח�ב אינ� וה�א ל�, ח�ב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א

הרי[הבטיח]�אמר �זה. וכ��צא מ�נה', ל� '�א�� ל� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הי� 'לא ואמר: זה וה�יב מנה, �הלוה� עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ��ע�

�הלוה� עדי� ה��ע� הביא �� ואחר מע�ל�', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ברי�
� �פרע�י' לויתי היה, ��' ואמר: ה�טע� וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�פניה�,
א� אבל �מ���. �פר� החזק א�א מ���; מק�לי� ְְְֲִֵַַַָָ�ְְִִֵֶֶַָאי�
א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� �ל��', ל� ח�ב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָה�יב:
ה��בע והל� �זה, ���צא וכל עלי', ט�ע� א�ה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'�קר
היה, ��' ה�ת�ע: ואמר �פניה�, �הלוה� עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק לא � ח�ב�' '�רע�יו א� �קד�נ�', ל� החזר�י ְַ�ְְְְְֲִִִֶַַָֹאבל

ונפטר. ה�ת ונ��ע ְְְְְִִֵֶַָָָ�פר�,

�בע�·. � ה� מה ידע� ולא מע�ת, ל� ��נה עדי� ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹרא�ה�
ל�: ואמר �הלויתי�', מע�ת לי ��' ואמר: �י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�בית
ונ��ע נאמ�, זה הרי � הי�' '�רע�� א� לי', נת�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מ�נה
�א� �� ואחר מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה�ת
אד� אי� �לע�ל� �פר�. החזק � �פניה� ל� ��נה ְְְֵַַָָָָ�ְִִֵֵֶֶָָָהעדי�
עדי� �ני ויב�א� �י�, �בית ��כ�ר עד �פר�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�יחזק

��פר. �מה ְְְִֶַַַָויכחי��ה�

�ברי�‚. הי� 'לא ואמר: �י� �בית �פר הלויתי�', ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה
וה�לוה �פרע�, מנה מ��� ��וה עדי� �ני �בא� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמע�ל�',
הא�מר ��ל ל���; ח�ב זה הרי � נפרע�י' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�מר:
�רע�י'; 'לא �א�מר � ��וה עדי� �בא� לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
� ��רע מעידי� והעדי� �רע�י', 'לא א�מר ה�וה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא
�ב�עה ח�ב ה�לוה ואי� עדי�. �מאה �י�, �על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוה�דאת
יד� �תב עליו ה�ציא א� וכ� �פר�. החזק �הרי ְְְְִִֵַַַָָָָ�ְֲֵֶָ�לל,
אינ� וזה מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ואמר: ל�, ח�ב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

החזק א� � ידי' ��א�[אומת]�תב א� �י�, �בית יד� �תב ְִִַָ�ְְְִֵֶַַָָ
� החזק זה הרי � יד� �תב �ה�א �מ���.עדי� פר�, ְֲִֵֵֶֶַָ�ְְְֵַַַָ

'והלא„. ה�טע�: ל� אמר �יד�', לי וה�א הלויתי�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמר�: �פל�ני �ל�ני �בא� �פל�ני', �ל�ני �פני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָ�רע�י�
העדי� �אי� �פר�; החזק לא � מע�ל�' �ברי� הי� ְְִֵֵֶַַָָ�ְִֵָָָֹֹ'לא

�� עדי� �ה� �בר א�א אות�]ז�כרי� לפיכ�,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מנה לי ��' ,�� ���צא וי�טר. ה�ת, ה�וה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹי�בע
'לא ה�טע�: ואמר �ל�ני', ע��ד �צד וא�ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ�הלויתי�
לא � �עמד עדי� �בא� מע�ל�', זה ע��ד �צד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמד�י
�ה� �אי� לדברי� �ע�� מ�י� אד� �אי� �פר�; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�החזק

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹמ��.

ה�טע�:‰. ואמר העדי�', והרי �הלויתי�, מנה לי ��'ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�ת� 'הבא ל�וה: א�מרי� � �פל�ני' �ל�ני �פני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ'�רע�י�
אחרת למדינה �הלכ� א� ��ת�, א� �א�, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוה�טר'.
א�ת� מצריכי� אנ� �אי� ��רע�; ה�ת י�בע � ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביא�
�ה�לוה מ�ב�עה, א� �לה�טר �בריו לברר א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביא�
��ארנ�. �מ� �עדי�, לפרע� צרי� אינ� �עדי�, חבר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאת

.Â,'�ה' ל�: אמר �יד�', לי 'מנה עדי�: �פני ל� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר
'מ��ה ואמר: עדי�, והביא ��י� �בע� [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

הי� 'לא אמר: אפ�� � �ל��' �ידי ל� ואי� ,�� ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
�ל��; �יד� ל� �אי� ה�ת ונ��ע �ט�ר, � מע�ל�' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
אי� עד�ת, �אינ� ודבר עדי', 'א�� לה� אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי

המלוה]אד� � הי�[ובעניינינו 'לא אמר א� �לפיכ�, ז�כר�; ְְִִַָָָָָֹ
�פר�. החזק לא מע�ל�', ְְַַָ�ְִֵָָֹ�ברי�
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.Ê,ה�דר אח�רי עדי� ל� הטמי� אפ�� א�א ע�ד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
��עיד 'רצ�נ� 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי 'מנה ל�: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ��י� �כ�ני ��א 'לאו, ל�: אמר �פל�ני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ל�ני
� העדי� �א�� ��י� �בע� �למחר ל�', א�� מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואי�
הי� 'לא �אמר �י� ,'�� הייתי 'מ��ה ואמר ��ע� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�י�
�א� �אי� ונפטר; ה�ת נ��ע זה הרי � מע�ל�' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ברי�
�פני ה�לוה יאמר א� עדי', 'א�� ה�וה ��אמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעד�ת,
�פר�. החזק לא �ז�, �עד�ת אבל ה�וה. וי��ק ְְַַָ�ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹה�וה,

ר��' 'קב ל� ק�רי� �הי� �אחד חובות]מע�ה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ח�ב �אני ה�א 'מי אמר: � הר�ה ח�ב�ת עליו ��� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל�מר
ה�א: ואמר �תבע�, �ל�ני �בא �פל�ני', �ל�ני א�א ְְְְְִִִֶַָָָָל�,
וי�טר. ה�ת י�בע חכמי�, ואמר� �ל��'. ל� ח�ב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
� הר�ה ממ�� �על �ה�א עליו א�מרי� הי� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ�
��רע� הייתי הלא ממ��, לי היה 'א�� אמר: מיתת� ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹ��עת
�פל�ני �ל�ני א�ת� �א� מיתת� ואחר �פל�ני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפל�ני
ע��י �אד� �ל��; לה� 'אי� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלת�ע.
�עלי �ניו ה�יח ו��א ממ��, �על �אינ� עצמ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהרא�ת

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֵַָָֹממ��'.

.Á�ה�טמי� �י על וכ�[מחביא]א� עד�ת, אינ� עדי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לחבר� הא�מר וכ� א�ת�, ��מעי� ועדי� מעצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָה��דה
א�� �ל � 'ה�' ל�: ואמר �יד�', לי 'מנה עדי�: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�פני
ל�ת�ע: א�מרי� �י�, לבית ���ב�א� �ה�, וכ��צא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ברי�
ל� 'אי� אמר: אצל�'? ל� ��� מה לזה ��� לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'ל�ה
�� א�� �פני אמר� א�ה 'והלא ל�: א�מרי� �ל��', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי

מעצ ה�דית 'א�ה א� הריוכ�', ו���, עמד א� מ�'. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ
טע� לא וא� עצמו]מ�טב; ל�[לפטור ט�עני� אי� , ְֲִִֵַָָֹ

'לא[במקומו] א� ,'�� הייתי 'מ��ה ואמר: טע� א� אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ
נת��נ�י' עצמי את לה��יע '��א א� מע�ל�', �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהי�

��ארנ�. �מ� ה�ת ונ��ע �ט�ר, �ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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ואמר‡. מנה, אצל� לפל�ני ��� �ני� �פני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��דה
אמר ��א �י על א� � �יחה �ר� לא ה�דיה, �דר� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלה�
עד�ת. ז� הרי � ע�� ה��בע �אי� �י על וא� עדי', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ'א��
אי� מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: א� � למחר ��י� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹ�בע�
נ��ע, � אחד עד היה וא� �יה�. על �מ��� ל�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��מעי�
ואמר: א��, �עדי� ���בע� טע� ה�דיה. �ר� ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�איל
ה�ת. ונ��ע נאמ�, � ה�דיתי' עצמי את לה��יע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'��א
לטע� יכ�ל אינ� � ע�� ה��בע היה �פניה� ��ה�דה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא�
טע� א� אבל ה�דיתי'; ע�יר �איני להרא�ת '�די ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָול�מר,

ה�ת. ונ��ע נאמ� ְְֱִֵֶֶֶַָָָ��ת�,

'מ��ה·. ול�מר לחזר יכ�ל אינ� �ני�, �פני ה��דה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ל
אבל �ל�ה; �פני ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ,'�� ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹהייתי

�דר�[אלא] הא�מר ��ל �יו; �ה�דית ל�� א�ת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמח�בי�
א�א ��תבי�, אי� אבל עדי'. 'א�� �א�מר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�דיה,
�� לה�ל� �צריכי� ל�'; �תנ� וחתמ� '�תב� לה�: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָא�

למוסרו] א� �י�[בלווה �בית ה�דה א� וכ� ��ארנ�. �מ� ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ

ל� ��לח� ��תבי�;[שליח]אחר א�� הרי � ��ת�אר �מ� , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
יערימ� ��א �די �ניה�, את מ�ירי� �י� �ית ��הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוה�א

אחר. אי� לח�ב ְְִֵֵֵֶַַ�ניה�

��ק��‚. מעצמ� י��בי� �הי� �ל�ה �ל �י� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ית
וקבל ה��בע �בא לה�, ו�לח�[טע�]ה�ב�ע לפניה�, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

��תבי�, א�� הרי � �פניה� וה�דה �בא ה�ת�ע, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ליח
�לח� ולא קב�עי�, הי� לא א� אבל �ינ�. לבעל ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹונ�תני�
�פניה� וה�דה ה�ל�ה, וה��יב א�ת� ק�� אפ�� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹל�
'�תב� ואמר: ה��בע, �� אחר �בא ��ני�', עלי 'הי� ְְְֱִִֵַַַַַַַַָָָָָָואמר:

ל� נת� ��א ��תבי�; אי� � ה�דית�' זה[פרעו]לי ונמצא , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אבל �מ�לטלי�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ��טר. א�ת� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ��בע

�קרקע�ת ה�דה מסויימת]א� �[קרקע �ני� �פני אפ�� , ְְְְֲִִִִֵַַָָ
ל�' �תנ� '�תב� לה� אמר ולא מ�ד�, קנ� ��א �י על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹא�
ל�, י�� ��א לחש �א� �אי� ונ�תני�; ��תבי� א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

�נ�ה. �ע� ��בע� ְְְְִִַַָָונמצא

�תב�„. לנ� 'אמר �� �ת�ב היה ולא ��צא, ה�דיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹ�טר
לא �א�� היא, �חזקה ��ר; ה�א הרי � ל�' �תנ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמ�
�ת�ב היה ��תבי�. הי� לא ל�', �תנ� וחתמ� '�תב� לה� ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹאמר
�� �ת�ב אי� א� � �י�' �בית לפנינ� �ל�ני 'ה�דה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ��טר:
� �ל�ה �הי� מ�לל� ���מעי� �ברי� א� �ל�ה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ�הי�
ה�דיה ��ני� �ה�דיה וד�� וטע� הי�, �ני� ��א ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָח���י�

��ר. �טר �י� �� �ני� אי� �לפיכ�, היא; �י� ְְְִִִִִֵֵֵָָָָ�בית

�י�‰. �בית �הה�דיה �ארנ�, �י�,�בר �בית העד�ת א� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
לבעל ונ�תני� ��תבי� �לפיכ�, ��טר; ה�ת�בה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ�מלוה
עד ה�י�, את עליו ק�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ינ�.
ל�י�, ��א� �ני� אבל ��ארנ�. �מ� והביא�ה�, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��לח�
ל� ואמר �יד�', לי 'מנה ואמר: חבר� את מה� אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
א�ה 'ח�ב ה��ני� �אמר� �י� � �ידי' ל� י� 'ה�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ת�ע:

'�רע�י' ואמר ויצא ל�', ��' ל� �אמר� �י� ל�', [אחרל�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזרשחייבוני] א� לפיכ�, ��רע�. ה�ת וי�בע נאמ�, �ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל�, ��תבי� אי� � ה�דית�' לי '�תב� ואמר: ל��ני�, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה��בע
ואמר ויצא �י�, �בית �ב�עה ��תח�ב מי וכ� �רע�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��א
עדי� הי� ����ע. א�ת� מ��יעי� ואי� נאמ�, � ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נ��ע�י'
�ב�עה; לא�ת� �פר� החזק נ��ע, ��א א�ת� ְְְְַַָָָ�ְְִִִֶַֹמעידי�
�על ל� ���דה עד 'נ��ע�יה', ל�מר לע�ל� נאמ� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינ�

�פניה�. ����ע עדי� יביא א� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ�ינ�,

.Âצא' ל�: ואמר� ל�ני, האחד ונתח�ב ל�י�, ��א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ני�
א�ת� מעידי� ועדי� '�רע�י', ואמר: וחזר ויצא ל�', ��ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
א�ה 'ח�ב ל�: אמר� ממ��. לא�ת� �פר� החזק � �רע� ְְְְַַַַָָָָָ�ְֶָֹ��א
א�ת� מעידי� ועדי� '�רע�י', ואמר: וחזר ויצא ל�', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָל��

נ�מט ��ה �פר�; החזק לא � �רע� עד[מתחמק]��א מה�, ְֶָֹֹ�ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
זה ��רע וטע� אחרת, �ע� חזר א� לפיכ�, �ינ�. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ��חקר�
��כחי�י� עדי� �� הי� ולא �פניה�, �� ��תח�ב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�מ��
ונפטר. ��רע�, ה�ת נ��ע זה הרי � �נ�ה �ע� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�ת�
א� ה�וה ����דה �ספרד, ה�עת �קיאי הי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלפיכ�,
'הי� �י�: �ית �פני ל� א�מר �י�, �בית �ב�עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָ���תח�ב
עדי�'. �פני א�א לי י�בע ��א א� יפרעני ��א עדי�, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
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.Ê,'מנה ה��בע לזה ח�ב '�אני �י� �בית �ה�דה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי
,�� �ה�דיתי זה ח�ב� ל� ��רע�י 'נז�ר�י אמר: �� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
�יה�; על וע��י� מ�עלת, עד�ת זה הרי � העדי�' ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוהרי
מע�ל�'. לויתי 'לא �א�מר ואינ� עדיו, הכחי� לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ�הרי

.Á,אחרת טענה ולטע� לחזר �י� �בית ל��ע� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹי�
האחר�נה, טענת� על וס�מכי� הרא��נה, ה�ענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחי�

אמתלא נת� ��א �י על הרא��נה;[סיבה]וא� ל�ענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ולטע� לחזר ל� י� וחזר, �י� מ�ית ��צא �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוא�
מאחר אבל העדי�. ��ב�א� עד ��רצה, טענה �ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�לה��
� עליה ��מ� האחר�נה טענת� ויכחי�� העדי�, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ב�א�

לה�יא� יכ�ל ��[להפנותה]אינ� א� א�א אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�מ� �מ�מע� וי� עליה, ��מ� ל�ענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנת�

האחרת ה�ענה �זאת משותפת]�ה�יא וה�א,[משמעות� . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכ�ל אינ� � �י� מ�ית יצא א� אבל �י�; מ�ית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ��א
ל�ד�ה� רעי� אנ�י� ��א עדי�, ��א� אחר ולטע� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

�זה. ���צא �ל וכ� �קר. �ל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענ�ת
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�י‡. על א� יד�, �חת �ה� זה �חזקת ה��לטלי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ל� יד�עי� הא�� �ה��לטלי� עדי� ה��בע [מפורס��הביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

שלו] '��ת��שה� א� ��יד�' זה '�לי א� זה' '�גד �יצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
'ה�א א� אצל�', הפקד�יו ואני ה�א, ��י ל�,�ית�, ל�יה� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ

י�דעי� �ה� העדי� �ר��תי',[מכירי�]והרי מ�ד� א�ת� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
לי 'נת�� א� לי' מכר�� א�ה א�א כי, 'לא א�מר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוה�ת�ע

ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � ונפטר.[מדרבנ�]�מ�נה' , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

�די[המחזיק]טע�·. עד לטע� יכ�ל � �יד� מ���� �ה�א ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפ�[שוויו]�מיו �נקיטת ונ��ע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַונ�טל,

ע��יי�‚. �אי� �דברי� אמ�רי�? �ברי� [מיוצרי���ה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
�כלימתחילת�] �פר�ת �גדי� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלה�איל

אבל �ה�. וכ��צא סח�רה �ל �דברי� ה�ית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ��מי�
�חת �ה� �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ�ברי�
�כר� ולא זה �לי ל� ה�איל ��א �י על וא� זה, �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹיד�
�היה רא�ב� �יצד? �עליה�. �חזקת ה� הרי � �עדי� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָל�
�ה�א עדי� ל� וי� �לה��יר, לה�איל הע��י �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָל�
ט�ע� �רא�ב� �מע��, יד �חת ה�לי א�ת� והרי ל�, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָיד�ע
לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: ו�מע�� �כ�ר, א� �א�ל ְְְְִִֵֶַַָָָ�ה�א
נאמ�; אינ� � �ידי' 'מ��נ�� א� �מ�נה', לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'א�ה
�מע��. טענת על ה�ת ונ��ע �לי�, נ�טל רא�ב� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָא�א
ה�א�ני� וה�ר� �לי�. נ�טל רא�ב� הרי �מע��, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפ��

לי�ר� ���עני� לפי ה�ת, .[בשבילו]���בע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

וע�מד„. נראה זה �לי ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
'�לי ל�מע��: ואמר רא�ב�, טע� א� אבל �מע��. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ�יד
לי י� והרי אלי, ה�ציא� ה�א, ו�כ�ר אצל� לי י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ�ל�ני
לי', מכר�� 'א�ה �מע��: ל� ואמר לי', יד�ע �ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָעדי�
ה�ת �מע�� ונ��ע נאמ�, � �מ�נה' לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ'א�ה
ואי� מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹונפטר;
לי'. מכר�� וא�ה אצלי, 'י�נ� ל�מר נאמ� � זה' �לי ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ידי

ה�לי‰. �על ��היה א�א אמ�רי�, ה�ברי� �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאי�
א� אבל ל�'. 'ה�אל�יה� א� אצל�', הפקד�יו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָט�ע�:
והביא 'נגזל', א� 'אבד' א� ונגנב' ��י היה זה '��לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטע�
'איני א�מר: יד� �חת �ה�א וזה ל�, יד�ע �ה�א ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדי�
� �מ�נה' לי 'נתנ�ה� א� לי' מכר�ה� אחרי� אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָי�דע,
�לה��יר, לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה�א �י על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָא�
�לל, נ��ע ואינ� �יד�; �ה�א זה �יד ה�לי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידי�

ט�ע� ל� אי� .[תובע]�הרי ֲֵֵֵֶ

.Âי�בע � �ליה� ��גנב� חזקה הרא��ני� ל�עלי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
ה�ציא[הנתבע]זה ��ה חפ� וי�ל,[שיל�]�נקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

�הלכ�ת ��ארנ� �מ� הרא��ני�, ל�עלי� ה�לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
א� � �מ�נה' לי 'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ�נבה.
הע��יי� מ�ברי� היה לא א� � �נבה �� ל� ��צא �י ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
�יד�. ה�לי ויעמד ה�ת, נ��ע זה הרי �לה��יר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלה�איל
על וא� �יד�, מ�לטלי� ל� ��� מי לכל למד, א�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ�א�
� וי�טר ה�ת וי�בע �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר ��כ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י

�� לי ח�ב א�ה אבל ה�, ���' אמר: י�בעא� � וכ�' ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ונ�טלי�. ה���עי� �ל �די� י�ל, �� ואחר חפ� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�נקיטת

.Ê� �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� �יד� �הי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
אבל ,��� �הי� אני 'י�דע ל�: ואמר �ה�דה �י על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� אי� � �מ�נה' לי 'נתנ� א� לי', מכר� ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�ל�ני
ע��י �אד� ל�; יד�עי� �הי� עדי� זה הביא אפ�� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ�ד�,

�ליו. את ְִֵֶָֹלמ�ר

.Á�א ל�', ה��ר�י� 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטע�
מ�ברי� הי� וא� מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� � ל�' ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'ה�אל�י�
ה�ת נ��ע זה הרי � �לה��יר לה�איל ע��יי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�אי�
ויעמיד לקח; מ�ל�ני א�א ה��יר, ולא ל� ה�איל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��א

�יד�. ְֵָָ�ליו

.Ë,לה��יר� לה�איל הע��יי� �ברי� �י� �טעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
ר�י� ��ע� �מ� �לה��יר, לה�איל ��ר�� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברי�
לה�איל; ודר�� לה�איל, רא�יי� ה�ברי� ��ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�גד�לי�.
לה�איל. רא�יי� � �מ�ת� �מ�ע�, אד�, �ל חל�ק� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפ��
ה�לי� ה� � �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
�די ע��ת�, מ�ח�ת א�ת� ע��י� ה�דינה א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��ני
�מ� לבעליה�, ה� והרי �כר�, ול�ל �לה��יר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלה�איל�
ע�ר ה�לי�, א�� �� ק��. וה��� �ר�תיה �א�כל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

ה��ר�ת �ג�� � ��כר� להנ�ת �די ה�ד�ל�ת[קערות]ע��ת� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
חלי �כג�� ה���א�ת, �בית �ה� ��ב�לי� נח�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��ח ל��ה[מצופה]ה�ח�ת א�ת� ���כרי� �זהב ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ
למכירת אינ� ה�לי� א�� ע��ת �ע�ר ;�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלהתק�ט
א�א �בית�, ה�ית �על �ה� לה���� ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמ�,
ול�ל לה��יר� א� �נג��, להנ�ת �די לאחרי� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלה�איל�
עדי� ל� וי� ה�לי�, מ�אר �לי לאד� היה א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�כר�.
לה�איל �ה�א ל� והחזק �מ�איל�, �מיד מ��יר� ְְְִֶַַ�ְְְִִִֶַַָ�ה�א
�לה��יר. לה�איל הע��יי� �כלי� ה�א הרי � ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָ�לה��יר

.Èעליו מק�ידי� אד� �בני מ�כר�, מר�ה �הפסד� ְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְְְִֵֶֶ�כלי
ע��י �אינ� �חזקת ה�א הרי � א�ת� י�איל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ��א
אפ�� לפיכ�, �חיטה; �ל ס�י� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלה�איל
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.Ê,'מנה ה��בע לזה ח�ב '�אני �י� �בית �ה�דה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי
,�� �ה�דיתי זה ח�ב� ל� ��רע�י 'נז�ר�י אמר: �� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
�יה�; על וע��י� מ�עלת, עד�ת זה הרי � העדי�' ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוהרי
מע�ל�'. לויתי 'לא �א�מר ואינ� עדיו, הכחי� לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ�הרי

.Á,אחרת טענה ולטע� לחזר �י� �בית ל��ע� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹי�
האחר�נה, טענת� על וס�מכי� הרא��נה, ה�ענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחי�

אמתלא נת� ��א �י על הרא��נה;[סיבה]וא� ל�ענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ולטע� לחזר ל� י� וחזר, �י� מ�ית ��צא �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוא�
מאחר אבל העדי�. ��ב�א� עד ��רצה, טענה �ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�לה��
� עליה ��מ� האחר�נה טענת� ויכחי�� העדי�, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ב�א�

לה�יא� יכ�ל ��[להפנותה]אינ� א� א�א אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�מ� �מ�מע� וי� עליה, ��מ� ל�ענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנת�

האחרת ה�ענה �זאת משותפת]�ה�יא וה�א,[משמעות� . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכ�ל אינ� � �י� מ�ית יצא א� אבל �י�; מ�ית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ��א
ל�ד�ה� רעי� אנ�י� ��א עדי�, ��א� אחר ולטע� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

�זה. ���צא �ל וכ� �קר. �ל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענ�ת

ח ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

�י‡. על א� יד�, �חת �ה� זה �חזקת ה��לטלי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל
ל� יד�עי� הא�� �ה��לטלי� עדי� ה��בע [מפורס��הביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

שלו] '��ת��שה� א� ��יד�' זה '�לי א� זה' '�גד �יצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
'ה�א א� אצל�', הפקד�יו ואני ה�א, ��י ל�,�ית�, ל�יה� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ

י�דעי� �ה� העדי� �ר��תי',[מכירי�]והרי מ�ד� א�ת� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
לי 'נת�� א� לי' מכר�� א�ה א�א כי, 'לא א�מר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוה�ת�ע

ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � ונפטר.[מדרבנ�]�מ�נה' , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

�די[המחזיק]טע�·. עד לטע� יכ�ל � �יד� מ���� �ה�א ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפ�[שוויו]�מיו �נקיטת ונ��ע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַונ�טל,

ע��יי�‚. �אי� �דברי� אמ�רי�? �ברי� [מיוצרי���ה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
�כלימתחילת�] �פר�ת �גדי� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלה�איל

אבל �ה�. וכ��צא סח�רה �ל �דברי� ה�ית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ��מי�
�חת �ה� �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ�ברי�
�כר� ולא זה �לי ל� ה�איל ��א �י על וא� זה, �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹיד�
�היה רא�ב� �יצד? �עליה�. �חזקת ה� הרי � �עדי� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָל�
�ה�א עדי� ל� וי� �לה��יר, לה�איל הע��י �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָל�
ט�ע� �רא�ב� �מע��, יד �חת ה�לי א�ת� והרי ל�, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָיד�ע
לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: ו�מע�� �כ�ר, א� �א�ל ְְְְִִֵֶַַָָָ�ה�א
נאמ�; אינ� � �ידי' 'מ��נ�� א� �מ�נה', לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'א�ה
�מע��. טענת על ה�ת ונ��ע �לי�, נ�טל רא�ב� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָא�א
ה�א�ני� וה�ר� �לי�. נ�טל רא�ב� הרי �מע��, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפ��

לי�ר� ���עני� לפי ה�ת, .[בשבילו]���בע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

וע�מד„. נראה זה �לי ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
'�לי ל�מע��: ואמר רא�ב�, טע� א� אבל �מע��. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ�יד
לי י� והרי אלי, ה�ציא� ה�א, ו�כ�ר אצל� לי י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ�ל�ני
לי', מכר�� 'א�ה �מע��: ל� ואמר לי', יד�ע �ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָעדי�
ה�ת �מע�� ונ��ע נאמ�, � �מ�נה' לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ'א�ה
ואי� מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹונפטר;
לי'. מכר�� וא�ה אצלי, 'י�נ� ל�מר נאמ� � זה' �לי ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ידי

ה�לי‰. �על ��היה א�א אמ�רי�, ה�ברי� �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאי�
א� אבל ל�'. 'ה�אל�יה� א� אצל�', הפקד�יו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָט�ע�:
והביא 'נגזל', א� 'אבד' א� ונגנב' ��י היה זה '��לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטע�
'איני א�מר: יד� �חת �ה�א וזה ל�, יד�ע �ה�א ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדי�
� �מ�נה' לי 'נתנ�ה� א� לי' מכר�ה� אחרי� אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָי�דע,
�לה��יר, לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה�א �י על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָא�
�לל, נ��ע ואינ� �יד�; �ה�א זה �יד ה�לי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידי�

ט�ע� ל� אי� .[תובע]�הרי ֲֵֵֵֶ

.Âי�בע � �ליה� ��גנב� חזקה הרא��ני� ל�עלי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
ה�ציא[הנתבע]זה ��ה חפ� וי�ל,[שיל�]�נקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

�הלכ�ת ��ארנ� �מ� הרא��ני�, ל�עלי� ה�לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
א� � �מ�נה' לי 'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ�נבה.
הע��יי� מ�ברי� היה לא א� � �נבה �� ל� ��צא �י ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
�יד�. ה�לי ויעמד ה�ת, נ��ע זה הרי �לה��יר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלה�איל
על וא� �יד�, מ�לטלי� ל� ��� מי לכל למד, א�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ�א�
� וי�טר ה�ת וי�בע �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר ��כ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י

�� לי ח�ב א�ה אבל ה�, ���' אמר: י�בעא� � וכ�' ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ונ�טלי�. ה���עי� �ל �די� י�ל, �� ואחר חפ� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�נקיטת

.Ê� �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� �יד� �הי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
אבל ,��� �הי� אני 'י�דע ל�: ואמר �ה�דה �י על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� אי� � �מ�נה' לי 'נתנ� א� לי', מכר� ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�ל�ני
ע��י �אד� ל�; יד�עי� �הי� עדי� זה הביא אפ�� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ�ד�,

�ליו. את ְִֵֶָֹלמ�ר

.Á�א ל�', ה��ר�י� 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטע�
מ�ברי� הי� וא� מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� � ל�' ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'ה�אל�י�
ה�ת נ��ע זה הרי � �לה��יר לה�איל ע��יי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�אי�
ויעמיד לקח; מ�ל�ני א�א ה��יר, ולא ל� ה�איל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��א

�יד�. ְֵָָ�ליו

.Ë,לה��יר� לה�איל הע��יי� �ברי� �י� �טעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
ר�י� ��ע� �מ� �לה��יר, לה�איל ��ר�� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברי�
לה�איל; ודר�� לה�איל, רא�יי� ה�ברי� ��ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�גד�לי�.
לה�איל. רא�יי� � �מ�ת� �מ�ע�, אד�, �ל חל�ק� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפ��
ה�לי� ה� � �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
�די ע��ת�, מ�ח�ת א�ת� ע��י� ה�דינה א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��ני
�מ� לבעליה�, ה� והרי �כר�, ול�ל �לה��יר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלה�איל�
ע�ר ה�לי�, א�� �� ק��. וה��� �ר�תיה �א�כל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

ה��ר�ת �ג�� � ��כר� להנ�ת �די ה�ד�ל�ת[קערות]ע��ת� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
חלי �כג�� ה���א�ת, �בית �ה� ��ב�לי� נח�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��ח ל��ה[מצופה]ה�ח�ת א�ת� ���כרי� �זהב ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ
למכירת אינ� ה�לי� א�� ע��ת �ע�ר ;�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלהתק�ט
א�א �בית�, ה�ית �על �ה� לה���� ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמ�,
ול�ל לה��יר� א� �נג��, להנ�ת �די לאחרי� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלה�איל�
עדי� ל� וי� ה�לי�, מ�אר �לי לאד� היה א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�כר�.
לה�איל �ה�א ל� והחזק �מ�איל�, �מיד מ��יר� ְְְִֶַַ�ְְְִִִֶַַָ�ה�א
�לה��יר. לה�איל הע��יי� �כלי� ה�א הרי � ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָ�לה��יר

.Èעליו מק�ידי� אד� �בני מ�כר�, מר�ה �הפסד� ְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְְְִֵֶֶ�כלי
ע��י �אינ� �חזקת ה�א הרי � א�ת� י�איל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ��א
אפ�� לפיכ�, �חיטה; �ל ס�י� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלה�איל
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�ה� מב�לי� אי� � זה ה��יר� א� �ה�איל� עדי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�א�
�הרי לדברינ�, ראיה ה�לי�. �כל ה�א הרי א�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקת�,

ה�ציא מיוחדות]ז�ג[בדי�]רבא ��[מספריי� �ע��י� ִִֶָָ
�לה��יר; לה�איל הע��יי� �דברי� ה�דה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�ל
לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה� �עדי� ל� ��ת�רר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָול�לי
ה��ג�ת �אר הא הית�מי�. יד מ�חת ה�ציא� לא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ�לה��יר,
רא�יי� �ה� �י על א� זה, �י� �כלל אינ� � ה�פרי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��אר
�בר וה�א ��י�, �ד�ל ע�ר זה ודבר �לה��יר. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלה�איל
למ�צאי ה�א �בר�ר ,�� ולד�� עליו לסמ� �רא�י טע� ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ�ל

י��ז. לא עיניו, לנגד א�ת� ל��� ל��� ורא�י ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�עת,

ט ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

�לי�‡. אחד יד�, ��חת ��לי� חזקה ל� אי� � ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ָהא��
�יצד? ה�לי�. �אר ואחד �לה��יר לה�איל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהע��יי�
ה�ה �ה�לי י�דעי� �ה� עדי� והביא הא��, �יד �לי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַָָָראה
א�מר: והא�� ל�', נת�יו 'לת�� וא�מר: ט�ע� וה�א ,���ְְְְְְִֵֵֵֶַַָ�ֵָ
'א�ה ��ע�: א� '�מ�נה', א� �מכירה' א�א לידי �א ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ'לא

'א� לי', עלנת�� א� � לת�נ�' לידי ��א אחר לי מכר�� ה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ
�מ�ציאי� נאמ�, ה�לי �על � �עדי� ��א ל� ��סר� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�י

ה�ת ה�ית �על וי�בע הא��; מ�ד על[דרבנ�]א�ת� ִַָ�ְִִֵֶַַַַַַָָ
�על הביא ��א �י על �א� ��נ�, �א�ני� וי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹטענת�.
הא�� והרי �לי�, וראה ה�איל � ��� ה�לי ��ה עדי� ָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ית
א� אבל נאמ�; הא�� אי� � ל� �מכר� ,��� �היה ל� ֱֲִֶָָָ�ְֵֶֶֶָָָָמ�דה
הא�� � זה' �לי ה�א ו��י מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאמר:
�ה�לי עדי� ה�ית �על הביא וא� ה�ת. ונ��ע ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמ�,
�עיני. ה�א �לא זה, ודי� נאמ�. הא�� אי� ל�, יד�ע ְְֱִֵֶֶֶֶַָָ�ֵֶַַָָה�ה

�ל�ני·. '�לי ואמר: טע� א�א הא��, �יד ה�לי ראה ְְְִִֶַַָָָָ�ְְִַַָָָֹלא
א� לי', �מכר�� 'חזר� א�מר: והא�� לת��', ל� ְְְִֵַַָָָ�ְְְְִֵַַָנת�יו
ל�מר ��כ�ל מ��� ונפטר, ה�ת נ��ע הא�� � לי' ְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְִַָ'נת��
� �עדי� לת�� ל� מסר� ואפ�� מע�ל�'. �ברי� הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
ל�'; 'החזר�יו ל�מר ��כ�ל מ��� נאמ�, הא�� ְְְֱִִֶֶֶַַָָָ�ֲֵָהרי
ל� להחזיר צרי� אינ� �עדי�, חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�ה�פקיד
מח�בי� ואי� ונפטר, ה�ת הא�� נ��ע לפיכ�, ְְְְְִִֵֵֶַָָ�ְְְִִִֵָָָ�עדי�.
הרי � ונראה ה�איל � ה�ציא� וא� ה�לי. לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָא�ת�
�י על א� ונ�טל�, ��� �ה�א עדי� מביא ה�ית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַ�על
טע� א� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� עדי�, �לא ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��סר�

קצצ� '��י� ואמר: �בעל[סיכמת]הא�� ��כרי', לי ָ�ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ
ה�לי היה א� � אחת' א�א ל� קצצ�י 'לא א�מר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה�ית
יכ�ל ואינ� חזקה, �� ל� אי� והא�� ה�איל � �פניה� ְֲֵֵָָָָ�ְְְִִִֵֶֶָנראה
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי �יד�, לק�ח �ה�א ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטע�
אי� וא� ונ�ת�. ��כיר�ת, ��ארנ� �מ� ה�ציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפ�
'לק�ח ל�מר נאמ� והא�� ה�איל � �פניה� נראה ֱֶַַָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָה�לי

�מיו �די עד לטע� יכ�ל �ידי', ונ��ע[שוויו]ה�א , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפ� ונ�טלי�,[קדוש]�נקיטת ה���עי� �ל �דר� ונ�טל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

��רד‚. ה�[הפסיק]א�� הרי � הא�� �ב� מא�נ�ת� �ֵֶַָָ�ֶָָ�ֲֵֵָ
�מ� ה��לטלי� �כל חזקה לה� וי� אד�, �ל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ��אר

ְֵֶַ��ארנ�.

ויצא„. ה�ית, �על �פני חבר� �ל לבית� ��כנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
�נפיו �חת ל� טמ�ני� בגדו]וכלי� ר�אי�[כנפי והעדי� , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי 'החזר ל�: ואמר ה�ית �על �בע� זמ� �לאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָא�ת�,
ה� 'לק�חי� א�מר: וה�א העדי�', והרי �ה�אל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ�לי
��א טענת� על ה�ת ה�ית �על ונ��ע נאמ�. אינ� � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ידי'
�ברי� ��ה ל�עלי�. ה�לי� ויחזר� נתנ�, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכר�
וזה �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית �בעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמ�רי�?
וא�ת� להצניע, �ר�� אי� �נפיו, �חת ה�לי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ה�ציא
להחזיר, ח�ב לפיכ� להצניע�; אד� �ני �ר� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�לי�,
הע��י ה�ית �על אבל �ה�. לכ�ר א�א הצניע� ��א ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה �אי� �י על א� � �ליו את קניתי]למ�ר צנ�ע,[הטוע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה הרי � ה�נפי� �חת להטמינ� ה�לי� א�ת� �ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואי�
מג�י� �ה� יצא א� וכ� �יד�. לק�חי� �ה� ה�ת ִ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנ��ע
את למ�ר ע��י ה�ית �על �אי� �י על א� � עדי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ�פני
נצרכ� ��א �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר נאמ� זה הרי � ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ליו
הע��יי� מ�ברי� יהי� ��א �בלבד �מכר; מע�ת ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹל�

הע��י �ברי� אבל �לה��יר. לה�איללה�איל י� ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָ
וא� ��ארנ�. �מ� �עליה�, �חזקת ה� לע�ל� � ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�לה��יר
ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על וא� מג�י�, �ה�ציא� �י ְִִִֶֶַַַַַַַָ�ְִִֶַָעל
הע��י ה�לי ��ה עדי� ל� וי� ה�איל �ליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמ�ר

ל� ה�א יד�ע �לבד �לה��יר שלו]לה�איל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה ��ביא עד �ני�, �ל על זה מ�ד א�ת� ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמ�ציאי�

�קרקע�ת ל� נתנ� א� ל�, בעליה�]��כר� בחזקת .[שה� ְְְְֶַָָָ

מ�ד‰. א�ת� מ�ציאי� � יד� �חת �ה�לי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפ��
א� ��קח� לטע� לאביו �אי� ��יו� �ב�עה; �לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה��ר�
ה��ר� טע� וא� לה��יע�. יכ�ל זה אי� �� מ����, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�א
הרי � ל�' 'מכר� א� לאבי' נתנ� '�פני ואמר: ו�אי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
�ארנ�, �כבר ה���עי�. �ל ��אר ה�ת, נ��ע ה�ית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�על
יחזיר �� ואחר ה�ת, ה�ית �על ���בע �ה�רה, מי ���ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

לזה. נ�טה �ע�י ואי� ה��ר�; מ�ד ְְְִִִֵֵֶַַַָָ�לי�

.Â��קר ��קח �קל�[גרז�]מי לגזר ה�ל� 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
�חזקת�; זה הרי � ה�קל את וכרת לי', ��כר� �ל�ני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל

מעז אד� וא�[מחצי�]�אי� .��� �אינ� איל� וכ�רת �ניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
�ה�א ה�ת ה��רת זה נ��ע � מכר�ה� ��א ה�עלי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענ�
וכ� ה��לטלי�. ��אר ה�א הרי ��כרת, �יו� ונפטר; ,���ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
�נתי�, א� �נה �ר�תיה ואכל חבר�, ל�דה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה��רד
ואכל ה�א, וגזל� �ר��ת ��א ירד ��ה ט�עני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוה�עלי�
לאכל ירד�י '�ר��ת� א�מר: וה��רד �אכל, עדי� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה ;�� על ה�ת ונ��ע נאמ�, הא�כל זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ר�תיה'
על א� .��� �אינ� �ר�ת וא�כל �ניו מעז אד� �אי� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיא,
ה�עלי�; �חזקת ה�ר�ת אי� �עליה, �חזקת �ה�רקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�י
לזה ��אמר �די ��טר, �דה� �ר�ת מ�כר אד� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אי�
�ר�תיה אכל א� ל�מר, צרי� ואי� �טר�'. 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אכל,
�ידי', היא 'לק�חה ל�מר ��כ�ל ����� � ר��ת ְְִִִִֶֶַַָָָָ�ני�

ה�ת. וי�בע ירד�י', 'לפר�ת ל�מר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָנאמ�

.Êעל ר�כבי� �הי� א� אחד, �כלי א�חזי� �הי� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�ני�
�צד י��בי� א� מנהיג, ואחד ר�כב אחד א� �המה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��י

�סמטא ה��חת ח�י� �ל הרבי�]ערמה רשות א�[בצד ֲִִֵֶַָ�ְְִַַָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

'ה�ל א�מר וזה ��י', 'ה�ל א�מר זה � �ניה� �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ�חצר
�זה ל� �אי� חפ� �נקיטת נ��ע מה� אחד �ל � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��י'
חכמי� ��נת � ז� ��ב�עה ויחלק�. מחצי�, �ח�ת ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹה�בר
חבר�, �ל �ט�ית� ��פ� אחד �ל יהיה ��א �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיא,

�ב�עה. �לא ְְְֵָֹונ�טל

.Áהא�מר � ��י' 'חצי� א�מר וזה ��י', ���' א�מר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ֵֶזה
חלקי�, מ�ל�ה �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' ���'�ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
וזה מרביע; �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' 'חצי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהא�מר
לכל למד א�ה מ�א� רביע. נ�טל וזה חלקי�, �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנ�טל
� חמ�רה �ב�עה �י� ק�ה �ב�עה �י� ל�ל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹה���עי�
על א� ���טל, מה על א�א ���ע�, מה על נ��ע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אינ�

י�תר. ���ע� ִֵֵֶ�י

.Ëוזה ��י' ���' א�מר זה �ט�ית, אד�קי� �ני� ְִֶֶָ�ְְֲִִִֵֶַַָהי�
וזה מ�עת, ��ד� מק�� עד נ�טל זה � ��י' ���' ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ֵא�מר
אחר ��וה ח�לקי� וה�אר מ�עת, ��ד� מק�� עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנ�טל

חבר� על לגל�ל אחד לכל וי� [להכליל����עי�. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ��י� ��טל מה ��ל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È�ח�טי� וזה ה��ית, ���פת �ח�טי� א�חז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
����עי�. אחר ��וה, ��� ח�לקי� � האחרת ְְִִֶֶַַָָָ�ְִֶֶֶַַָָָ���פה

לדמי� � �א� האמ�רה חל�ה ��פסיד�[בכס�]וכל לא , ְֲָ�ְְֲִִֶַָָָָָֹ
ה�המה. ��מית� א� ט�ית, �ל א� �לי �ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמ�

.‡Èונתלה ע�� מתא�ק וזה ,��� את א�חז האחד ְְְְִִִֵֶֶַָ�ֵֶֶָָָָהיה
.��� את הא�חז �חזקת ז� הרי � ��ְְֲֵֵֶֶַָָ�ָ

.·È�חבר מ�ד האחד ��מט� ,�� אד�קי� �ני� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ�א�
מ�ציאי� אי� וצוח, �חזר �י על א� � ה�ני ו�תק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�פנינ�,
חזר ל�. �מ�דה זה הרי ��ח�ה, ��תק �יו� מ�ד�; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ת�
צוח �הרא��� �י על א� � הרא��� מ� �תקפ� ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�ני

ח�לקי�. ס��, ועד ְְְִִִַָמ�ח�ה

.‚È�צא' לה�: ואמרנ� �ט�ית, אד�קי� �ניה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�א�
אחד יד �חת היא והרי וחזר�, יצא� � �מיה' את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוח�ק�
ט�ע�: וזה מ��ה', ונס��ק לי 'ה�דה ט�ע�: זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמה�,
מחבר�, ה��ציא � וחטפ�' עלי 'נת��ר א� ל�', ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'�כר�יה
��� �היא זה י�בע � ראיה הביא לא וא� הראיה. ָ�ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו

�זה. ���צא �ל וכ� וי�טר. ,��� �היא ה�ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�יד�

רביעי יו�
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�כל‡. מה�כת א�א �מ�רה, �אינ� ח�ה א� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�המה
�היא מאחר ��פ��, זה �חזקת אינ� � ור�עה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמק��

ל�עלי� שלה�]יד�עה שהיא הביא[מפורס� �יצד? . ְְִִֵֵַַָָ
ה��פ� וזה ל�, יד�עה ה�את �ה�המה עדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה��בע
נאמ�; אינ� � לי' מכר�� 'א�ה לי', נת�� 'א�ה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָט�ע�:
מעצמ�, הלכה היא �הרי � ראיה יד� �חת הי�ת� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�אי�
�חזר � ראיה הביא לא א� לפיכ�, לר��ת�. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על ה�ת וי�בע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�המה

�מ�רה·. ה�המה בעליה]היתה לר�עה[ע"י מס�רה א� ְְְְְֵֶַָָָָָ
�חזקת היא הרי ,��� �היא עדי� זה �הביא �י על א� �ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: וא� יד�. �חת �היא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָזה
וי�טר. ,��� �היא ה�ת ה��פ� י�בע � ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלי'

אצל�,‚. �מ�רה �היתה חבר� �המת ��פ� מי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ�,
�באה מעצמ� יצאת 'היא ט�עני�: וה�עלי� ר�עה, �יד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָא�
ל�', היא �א�לה '�היא א� �יד�', היא '��ד�� א� ְְְְְְִִִִֶֶָָָאצל�',
�� לי ח�ב א�ה אבל ��י, אינ� ה�א, ��' א�מר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוה��פ�

על �ידי מ��נ�� 'א�ה א� עליה', א�[חוב]וכ� וכ�', �� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטע� יכ�ל � יד�' על ל��� ח�ב �א�ה נזק א�תי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ה�יקה

�מיה �די היא[שוויה]עד 'לק�חה ל�מר ��כ�ל מ��� , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
וי�ל. חפ� �נקיטת וי�בע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�ידי';

�ה�„. זה �חזקת אינ� לה��, ��כ�לי� העבדי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
יד�ע ��ה עדי� ה��ע� זה �הביא �יו� א�א יד�; ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�חת
נת�� 'א�ה לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: וה�ה עב��, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ�ה�א

הע ויחזר נאמ�, אינ� � �מ�נה' וי�בעלי לבעליו, בד ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העבד, ��פ� ה�טע� זה הביא נת�. ולא מכר ��א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה��ע�

אצל� העבד לזה ��� בו]עדי� �ני�[החזיק �ל� ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
�העבדי� �דר� �� מ���� וה�א לי��, מ��� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָרצ�פ�ת
ה�ני� א�� �כל �� מחה ולא ה�איל � ר�� את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמ���י�
ה�ת, ���בע אחר �יד�, א�ת� �מעמידי� נאמ�, זה הרי �ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�אינ� קט� עבד אבל �מ�נה. ל� ��תנ� א� מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��קח�
��אר ה�א הרי קטנ�ת�, מ�ני רגליו על לה�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָיכ�ל
�חזקת�; ה�א הרי �ר��ת�, ��היה מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָה��לטלי�,

הראיה. עליו מחבר�, ְְֲִֵֵַָָָָָוה��ציא

ז�'‰. '�המה א� זה' '�גד ל�: ואמר חבר� את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��ע�
'הפקד�יו א� מ��י', �גזל�� ה�א, ��י ��יד� זה 'עבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָא�
'לא א�מר: וה�טע� ה�א', '�א�ל א� ל�', '�כ�ר א� ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל�',
והעיד� עדי� ה��ע� והביא ויר�תי', ממ�ני זה א�א ְְִִִִֵֵֵֵַָ�ִִִֶֶָָכי,
�ה�א יד�ע ה�המה א� העבד א� החפ� ��ה י�דעי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�
א�ה אבל ,��� היה ,��' ואמר: ה�טע� חזר � לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא יר�תי, �אמר�י וזה לי, 'מכר�� א� לי', ִָֹ�ְְְְְְִִִֶֶַַַָנת��
הרי � יר��יו' �א�� ��י �היא א�א מאב�תי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ��ר��יו
לחזר ל��ע� ��� �ארנ�, ��בר ה�ת; ונ��ע נאמ�, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ה��מע �בר .[המסתבר]ולטע� ְְְִִַָָָֹ

.Âזה � עליה נחלקי� �ני� �הי� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
�י�, לבית �בא� ��י', ���' א�מר וזה ��י' ���' ְִִֵֶָָ�ְִֵֶֶָ�ֵא�מר

'�פ��ה האחד: בה]ואמר �[החזיקו עדי�' �אביא עד ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
עדי�, מצא ולא והל� �י�, �ית �פ��ה וא� ��פ�י�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹאי�
�ינ� ��היה י�ל ה�ת��ר וכל �ינינ�, 'ה�יח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
�י� �ית א�ת� מ�ציאי� ואי� לה�, ��מעי� אי� � ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמ�ד�'
א� לזה, זה ���ד� עד א� עדי�, ��ב�א� עד יד�, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�חת

��ארנ�. �מ� �ב�ב�עה, �רצ�נ� ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלק�
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לבעליה�‡. היד�ע�ת ה�רקע�ת שלה�]�ל שה� [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ
�חזקת ה� הרי אחרי�, ידי �חת ע�ה �ה� �י על א� �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�הע� �דר� �חצר מ���� �היה רא�ב� �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�עליה�.
�ב�נה לאחרי� ו��כר� �� �ר �חצר�תיה�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמ����י�
ז� 'חצר ל�: ואמר עליו וטע� �מע�� �א זמ� ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוס�תר,
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'ה�ל א�מר וזה ��י', 'ה�ל א�מר זה � �ניה� �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ�חצר
�זה ל� �אי� חפ� �נקיטת נ��ע מה� אחד �ל � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��י'
חכמי� ��נת � ז� ��ב�עה ויחלק�. מחצי�, �ח�ת ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹה�בר
חבר�, �ל �ט�ית� ��פ� אחד �ל יהיה ��א �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיא,

�ב�עה. �לא ְְְֵָֹונ�טל

.Áהא�מר � ��י' 'חצי� א�מר וזה ��י', ���' א�מר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ֵֶזה
חלקי�, מ�ל�ה �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' ���'�ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
וזה מרביע; �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' 'חצי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהא�מר
לכל למד א�ה מ�א� רביע. נ�טל וזה חלקי�, �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנ�טל
� חמ�רה �ב�עה �י� ק�ה �ב�עה �י� ל�ל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹה���עי�
על א� ���טל, מה על א�א ���ע�, מה על נ��ע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אינ�

י�תר. ���ע� ִֵֵֶ�י

.Ëוזה ��י' ���' א�מר זה �ט�ית, אד�קי� �ני� ְִֶֶָ�ְְֲִִִֵֶַַָהי�
וזה מ�עת, ��ד� מק�� עד נ�טל זה � ��י' ���' ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ֵא�מר
אחר ��וה ח�לקי� וה�אר מ�עת, ��ד� מק�� עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנ�טל

חבר� על לגל�ל אחד לכל וי� [להכליל����עי�. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ��י� ��טל מה ��ל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È�ח�טי� וזה ה��ית, ���פת �ח�טי� א�חז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
����עי�. אחר ��וה, ��� ח�לקי� � האחרת ְְִִֶֶַַָָָ�ְִֶֶֶַַָָָ���פה

לדמי� � �א� האמ�רה חל�ה ��פסיד�[בכס�]וכל לא , ְֲָ�ְְֲִִֶַָָָָָֹ
ה�המה. ��מית� א� ט�ית, �ל א� �לי �ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמ�

.‡Èונתלה ע�� מתא�ק וזה ,��� את א�חז האחד ְְְְִִִֵֶֶַָ�ֵֶֶָָָָהיה
.��� את הא�חז �חזקת ז� הרי � ��ְְֲֵֵֶֶַָָ�ָ

.·È�חבר מ�ד האחד ��מט� ,�� אד�קי� �ני� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ�א�
מ�ציאי� אי� וצוח, �חזר �י על א� � ה�ני ו�תק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�פנינ�,
חזר ל�. �מ�דה זה הרי ��ח�ה, ��תק �יו� מ�ד�; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ת�
צוח �הרא��� �י על א� � הרא��� מ� �תקפ� ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�ני

ח�לקי�. ס��, ועד ְְְִִִַָמ�ח�ה

.‚È�צא' לה�: ואמרנ� �ט�ית, אד�קי� �ניה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�א�
אחד יד �חת היא והרי וחזר�, יצא� � �מיה' את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוח�ק�
ט�ע�: וזה מ��ה', ונס��ק לי 'ה�דה ט�ע�: זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמה�,
מחבר�, ה��ציא � וחטפ�' עלי 'נת��ר א� ל�', ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'�כר�יה
��� �היא זה י�בע � ראיה הביא לא וא� הראיה. ָ�ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו

�זה. ���צא �ל וכ� וי�טר. ,��� �היא ה�ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�יד�

רביעי יו�
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�כל‡. מה�כת א�א �מ�רה, �אינ� ח�ה א� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�המה
�היא מאחר ��פ��, זה �חזקת אינ� � ור�עה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמק��

ל�עלי� שלה�]יד�עה שהיא הביא[מפורס� �יצד? . ְְִִֵֵַַָָ
ה��פ� וזה ל�, יד�עה ה�את �ה�המה עדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה��בע
נאמ�; אינ� � לי' מכר�� 'א�ה לי', נת�� 'א�ה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָט�ע�:
מעצמ�, הלכה היא �הרי � ראיה יד� �חת הי�ת� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�אי�
�חזר � ראיה הביא לא א� לפיכ�, לר��ת�. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על ה�ת וי�בע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�המה

�מ�רה·. ה�המה בעליה]היתה לר�עה[ע"י מס�רה א� ְְְְְֵֶַָָָָָ
�חזקת היא הרי ,��� �היא עדי� זה �הביא �י על א� �ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: וא� יד�. �חת �היא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָזה
וי�טר. ,��� �היא ה�ת ה��פ� י�בע � ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלי'

אצל�,‚. �מ�רה �היתה חבר� �המת ��פ� מי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ�,
�באה מעצמ� יצאת 'היא ט�עני�: וה�עלי� ר�עה, �יד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָא�
ל�', היא �א�לה '�היא א� �יד�', היא '��ד�� א� ְְְְְְִִִִֶֶָָָאצל�',
�� לי ח�ב א�ה אבל ��י, אינ� ה�א, ��' א�מר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוה��פ�

על �ידי מ��נ�� 'א�ה א� עליה', א�[חוב]וכ� וכ�', �� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטע� יכ�ל � יד�' על ל��� ח�ב �א�ה נזק א�תי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ה�יקה

�מיה �די היא[שוויה]עד 'לק�חה ל�מר ��כ�ל מ��� , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
וי�ל. חפ� �נקיטת וי�בע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�ידי';

�ה�„. זה �חזקת אינ� לה��, ��כ�לי� העבדי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
יד�ע ��ה עדי� ה��ע� זה �הביא �יו� א�א יד�; ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�חת
נת�� 'א�ה לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: וה�ה עב��, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ�ה�א

הע ויחזר נאמ�, אינ� � �מ�נה' וי�בעלי לבעליו, בד ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העבד, ��פ� ה�טע� זה הביא נת�. ולא מכר ��א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה��ע�

אצל� העבד לזה ��� בו]עדי� �ני�[החזיק �ל� ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
�העבדי� �דר� �� מ���� וה�א לי��, מ��� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָרצ�פ�ת
ה�ני� א�� �כל �� מחה ולא ה�איל � ר�� את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמ���י�
ה�ת, ���בע אחר �יד�, א�ת� �מעמידי� נאמ�, זה הרי �ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�אינ� קט� עבד אבל �מ�נה. ל� ��תנ� א� מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��קח�
��אר ה�א הרי קטנ�ת�, מ�ני רגליו על לה�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָיכ�ל
�חזקת�; ה�א הרי �ר��ת�, ��היה מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָה��לטלי�,

הראיה. עליו מחבר�, ְְֲִֵֵַָָָָָוה��ציא

ז�'‰. '�המה א� זה' '�גד ל�: ואמר חבר� את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��ע�
'הפקד�יו א� מ��י', �גזל�� ה�א, ��י ��יד� זה 'עבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָא�
'לא א�מר: וה�טע� ה�א', '�א�ל א� ל�', '�כ�ר א� ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל�',
והעיד� עדי� ה��ע� והביא ויר�תי', ממ�ני זה א�א ְְִִִִֵֵֵֵַָ�ִִִֶֶָָכי,
�ה�א יד�ע ה�המה א� העבד א� החפ� ��ה י�דעי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�
א�ה אבל ,��� היה ,��' ואמר: ה�טע� חזר � לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא יר�תי, �אמר�י וזה לי, 'מכר�� א� לי', ִָֹ�ְְְְְְִִִֶֶַַַָנת��
הרי � יר��יו' �א�� ��י �היא א�א מאב�תי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ��ר��יו
לחזר ל��ע� ��� �ארנ�, ��בר ה�ת; ונ��ע נאמ�, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ה��מע �בר .[המסתבר]ולטע� ְְְִִַָָָֹ

.Âזה � עליה נחלקי� �ני� �הי� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
�י�, לבית �בא� ��י', ���' א�מר וזה ��י' ���' ְִִֵֶָָ�ְִֵֶֶָ�ֵא�מר

'�פ��ה האחד: בה]ואמר �[החזיקו עדי�' �אביא עד ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
עדי�, מצא ולא והל� �י�, �ית �פ��ה וא� ��פ�י�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹאי�
�ינ� ��היה י�ל ה�ת��ר וכל �ינינ�, 'ה�יח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
�י� �ית א�ת� מ�ציאי� ואי� לה�, ��מעי� אי� � ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמ�ד�'
א� לזה, זה ���ד� עד א� עדי�, ��ב�א� עד יד�, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�חת

��ארנ�. �מ� �ב�ב�עה, �רצ�נ� ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלק�
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לבעליה�‡. היד�ע�ת ה�רקע�ת שלה�]�ל שה� [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ
�חזקת ה� הרי אחרי�, ידי �חת ע�ה �ה� �י על א� �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�הע� �דר� �חצר מ���� �היה רא�ב� �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�עליה�.
�ב�נה לאחרי� ו��כר� �� �ר �חצר�תיה�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמ����י�
ז� 'חצר ל�: ואמר עליו וטע� �מע�� �א זמ� ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוס�תר,
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א� '�ז�לה', א� �יד�', היא ��כ�רה היא, ��י יד� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ��חת
ל�', מכר�� וא�ה היתה, ���' רא�ב�: וה�יב� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ'�א�לה',
יד�עה �היתה ל�מע�� עדי� אי� א� � �מ�נה' לי 'נת�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�

ה�ת רא�ב� נ��ע א�[דרבנ�]ל�, אבל �מק�מ�. ויעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹ
�חזקת היא הרי � היתה ��� ז� �חצר עדי� �מע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהביא
א� ל�', ��כר� ראיה 'הבא לרא�ב�: וא�מרי� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ�מע��,
מ��ה, א�ת� מס�קי� � ראיה הביא לא וא� ל�'. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ'נתנ�
מ�דה רא�ב� �אי� �י על א� ל�מע��, א�ת� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מחזירי�

ל�מע��. עדי� י� �הרי ,��� היתה �היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָל�מע��

ראיה·. להביא רא�ב� ��צריכי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
הביא א� אבל מר�ה. זמ� �� נ���� ���א יס��ק? ֲִִֵֶָ�ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹא�
ונהנה רצ�פ�ת, �ני� �ל� ז� קרקע �ר�ת �אכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדי�
��היה וה�א קרקע, �א�ת� אד� �ל ��הני� �דר� ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְ�כ��
מח� ולא �החזיק, �זה ��דע� הרא��ני� ל�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפ�ר

מעמידי� � ה�ת�� רא�ב� וי�בע רא�ב�, �יד א�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
מ�ני וי�טר. מ�נה, ל� ��תנ� א� �מע��, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��כר�
מכר� ��א ט�ע�, א�ה אמת 'א� ל�מע��: ל� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�א�מרי�
�קרקע�, �נה אחר �נה מ���� זה היה ל�ה � נת� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא

�כיר�ת �טר לא עליו ל� לו]ואי� �טר[שהשכרת ולא , ְְְְְְִֵַַָָֹֹ
כמשכו�]מ���נה ואמר:[שמסרת טע� ?'�� מחית ולא , ְְְִִַַַָָָָֹ

רח�קה' �מדינה הייתי �הרי ה�בר, אלי ה�יע ��א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'מ�ני
וכיו� �ני�; ��ל� ה�בר י�יע ��א אפ�ר 'אי א�מרי�: �ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
א�ת� ות�דיע עדי�, �פני למח�ת ל� היה � אלי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ה�יע
ולא ה�איל ��י�; את�ע�� �למחר א�תי, �זל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��ל�ני
מלחמה היתה א� לפיכ�, עצמ�'. על הפסד� א�ה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָמחית,
ה�ק�� �בי� רא�ב� �� �היה ה�ק�� �י� �רכי� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָו����

אכל� אפ�� � �מע�� �� ע�רי�[החזיק]�היה רא�ב� ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מ�ני ל�מע��; וח�זרת יד�, מ�חת א�ת� מ�ציאי� � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ני�

�קרקעי'. מ���� ��ה ידע�י 'לא ל�מר: ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��כ�ל

וע�מד‚. �נה, �כל �א �מע�� �היה עדי� רא�ב� ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא
'מ�ני ל�מע��: א�מרי� � �ח�ת א� י�� �ל�י� זה ְְְְְְִִִִֵֶָָֹ�מק��
ואמר: �מע�� טע� זכ�ת�'. א�ד� ���את? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
ז� הרי � חצרי' �ת�� ��ה ידע�י ולא ���ק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'טר�ד
עמד וא� ���ק. טר�ד אד� יהיה י�� �ל�י� ��ל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹטענה;
לי, ויראה זכ�ת�. את א�ד � מחה ולא י��, מ�ל�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹי�תר
��ה�. ��וקי� טר�די� �הע� ��פרי�, א�א אינ� זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��י�

��כר„. ה�בר אמת 'א� לרא�ב�, א�מרי� אי� מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ני
מ�ני ?'��� ��טר נזהר� לא ל�ה �מ�נה, ל� נת� א� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל�

��טר� נזהר אד� וחזקה[לשומרו]�אי� ימיו; �ל וה�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
וכיו� �ני�, �ל� עד א�א ��טר�, נזהר אד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�אי�

נזהר. אינ� ��ב ,�� ממחה אד� �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ר�אה

לא‰. מה מ�ני � רח�קה �מדינה �מע�� ��חה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
�א�הר �די �י, ��חה �מע�י 'לא ויאמר, רא�ב� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטע�
והחבר חבר, ל� י� 'חבר� ל�: �א�מרי� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ��טרי'?
��דע� וכיו� ה�בר; אלי� �ה�יע וחזקה אחר, חבר ל� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָי�
�טר ל� היה �אמת א� � �ני� �ל� �ת�� �� ְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָֹ��חה

�� נזהר� עצמ�'.[לשומרו]ולא על הפסד� א�ה , ְְְְְְְִִַַַַַָָָֹ

.Âאל' לה�: ואמר העדי�, �פני �מע�� מחה א� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ�,

זה �בר א�[מחאתי]��ציא� אבל מחאה. ז� אי� � מ�יכ�' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
�� הרי � מ�ינ�' י�צא זה �בר 'אי� מעצמ�: העדי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמר�

עליו מצ�ה אד� �אי� ��בר מחאה; לפרסמו]ז� ,[שלא ְְֵֶֶָָָָָָ�ֶָָ
ואמר[מגלהו]א�מר� לעדי� צ�ה א� וכ� �כ�נה. ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

אנ� 'אי� מעצמ�: ה� �אמר� א� ��דיע�ה�', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�:
�אינ� �י על �א� היא; מחאה ז� �� � א�ת�' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמ�דיעי�
אליו. י�יע וה�בר לאחרי�, ה� מ�דיעי� א�ת�, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ�דיעי�

.Êה�א� '�ל�ני �ני�: �פני א�מר ה�חאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�יצד
��בע אני ולעתיד ה�א, �זל� � '��די א� �חצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ����

�' לה�: אמר א� וכ� ��י�'. א�א�ת� �יד�', היא כ�רה ְְְִִִֵֶַַָָָָ
��בע אני נת�י, א� ��כר�י עלי יטע� וא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מ���נה,
על א� מחאה, ז� הרי � �זה ���צא �ל וכ� ��י�', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�
אמר א� אבל זה. �� �החזיק ז� �מדינה מחה ��א ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ�י
מחאה; ז� אי� � ה�א' �זל� �חצרי ������ '�ל�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�:
א�תי חר� ��א אמר�י: '���מע�י, א�מר: רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הרי

��טרי'. נזהר�י לא �לפיכ� ְְְְְִִִִִִַַָָֹ�לבד,

.Á�וכ�תבי �ני�; �פני בשטר]מחאה על[מחאתו א� , ְְְְְִִִֵַַַָָ
רא��נה, ��נה ��חה וכיו� '�תב�'. לה� אמר ��א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�י
��א צרי� אבל ו�נה; �נה �כל ולמח�ת לחזר צרי� ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינ�
צרי� לפיכ�, �מ�ר�ת. �ני� �ל� למחאה מחאה �י� ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹיהיה
�ני� �ל� ועמד מחה, וא� �ל�; �ל �ס�� ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמח�ת

�ל��. אינ� � מחה �� ואחר ְְְִֵַַָָָ�מ�ר�ת,

.Ë��ק ה�דה �על �מע�� '��ה עדי�, רא�ב� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא
רא�ב�, �יד ה�דה �עמד � לי' �נתנ� ז�, �דה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר�ת
�א�� ה���; ל� נתנ� א� ל� מכר� ��מע�� טע� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפ��
ז�, ��דה רא�ב� את מ��� היה לא � נת� א� מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

�ר�תיה. ל� ְֵֵֶָונ�ת�

.È,ה�רד�יו �לפר�ת ה�בר, היה 'אמת ואמר: �מע�� ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטע�
וח�זרת נאמ�, � מכר�י' לא ה��� אבל ה�ר�ת, הי� ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹו���
ולא �ני� �ל� �פניו רא�ב� אכל� �� א� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹל�מע��;

��ארנ�. �מ� ,�� ְְִֵֶַָמחה

יב ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

י��‡. חסר הי� אפ�� לי��; מ��� �אמרנ�, �ני� ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ�ל�
�ברי� ��ה מ��ה. א�ת� �מס�קי� החזיק, לא � ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד

�ר�ת ע��י� �ה� �קרקע�ת �[רווחי�]אמ�רי�? �דיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ
וה�ער�ת, וה�יחי�, וה��ר�ת, והחצר�ת, ה��י�, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ�ג��
�ב�י וה��בכ�ת, וה�רחצי�ת, וה��נ�ק��ת, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְֲַוהחנ��ת,
וז�רעי� �מיד א�ת� ���קי� ה�להי� �ית ��דה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָה��י�,
המה�כי�, העבדי� וכ� וה�ר�סי�; וה���ת, ונ�טעי�, ��ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
��מי� מ�י ��תה �היא ה�על �דה אבל ��ארנ�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�
�אכל �יו� א�א לי��; מ��� אינ� � האיל� ��דה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�לבד,
�יצד? �ני�. ��ל� א�� הרי אחד, מ�י� �ב�א�ת ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�
ענבי�, �דה א� �דיר�ת, �ל� וגדר �מרי�, �דה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיק�ת �ל� �מסק זיתי�, �דה א� �ציר�ת, �ל� ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹ�בצר
האילנ�ת הי� ואפ�� והחזיק. �ני�, ��ל� א�� הרי �ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ס�פ� �הרי לה�, הרא�י הרחק �יניה� היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצ�פי�,

החזיק. �ני�, �ל� ואכל� ה�איל � ְֲִִִִֶַַָָָָֹליב�

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א�·. �ני�, �ל� ז� �חצר �ר �היה עדי� ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
�על[לאחרי�]�ה��יר� טע� חזקה. ז� הרי � �ני� �ל� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'��א א� �ב�ילה', ���� �� �כ� לא '��א ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
ז� הרי � �ב�ילה' ���� �� �כנ� לא לה� �ה��יר� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא��
א�� ��ני� עדי� הבא 'א� ל�חזיק: וא�מרי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
�ני� �א� אפ�� �ס��ק'. א� �ב�ילה, ���� ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ�מ�ר�ת

�כר 'לנ� ����[השכיר]ואמר�: ז� �חצר �רנ� ואנ� , ְְְְְֵַַַָָָָָ
�� ��ר� עדי� 'יביא� ואמר: ה�דה �על וטע� ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ�ב�ילה',
ראיה להביא ה��כרי� העדי� א�� צריכי� � �ב�ילה' ����ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

�ה� �ל�י ה�בר ��ה �מיד; �� אליה�]��ר� ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
ל�. ��עיד� �די ה�חזיק, �טענת �ל�י ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינ�

הר�כלי�‚. מ� ,�� ��ר� העדי� א� ה�חזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
א�ת� ט�עני� � �ה� וכ��צא �עיר�ת אתהמח�רי� [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] א�מרהטענות � חזקה עדי �כ��ביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכ�ח�ה;
��ה �ב�ילה'. ���� �� מחזיק �היית עדי� 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�:
�ה� �ה�, וכ��צא �ב�י� �חצר�ת אמ�רי�? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ברי�
�ל החנ��ת אבל �ב�ילה; ���� �ת�כ� לד�ר ֶ�ְְֲֲֲַַַַָָָָע��י�ת
��ר �יו� � ���� א�א �ה� �רי� �אי� �ה�, וכ��צא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��רי�

חזקה. ז� הרי ,���� �ני� �ל� ��ֲֲִֵַָָָָָֹ

ז�.„. אחר ז� רצ�פ�ת ��הי� צריכ�ת �אמרנ�, �ני� ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ל�
וה�ביר� �נה �זרע� ��דה, �החזיק זרע]הרי �נה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

לא �ני�, ��ה �� ע�ה אפ�� � �נה וה�ביר� �נה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹ�זרע�
על א� � לה�ביר ה�ק�� א�ת� �ני �ל �ר�� היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
�נה ז�רעי� �מקצת� �נה, אחר �נה ז�רעי� ��קצת� ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָ�י
'לא א�מר: ה�א �הרי החזיק; זה הרי � �נה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�מ�בירי�
ה�ריעה'. ��נת הר�ה ��ע�ה �די א�א א�ת�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�בר�י

אכל�‰. האחד � �ני� �� ��דה �החזיק� ��פי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ְֵ�ני
אכל�[החזיק] וה�ני וחמי�ית, ��לי�ית רא��נה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָ�נה

מה�; לאחד חזקה עלתה לא � ו��ית �רביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ�נ�ה
�מע�י ולא ראיתי ��א '�יו� א�מר: ה�רקע �על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�הרי
לא זה מ�ני �נה, אחר �נה אחד אד� �� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�החזיק
�יניה�, �טר ה��פי� א�� �תב� א� לפיכ�, ְִֵֵֶָָ�ְְִִִִִֵַָָמחיתי'.
�ני�, �ל� �עבר� �יו� � �נה אחר �נה �� �������ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ק�ל �ה�טר, חזקה; לה� וה�איל[פרסו�]עלתה ל�, י� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
�� �החזיק� לעבד ה�י� וה�א זכ�ת�. את א�ד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
�טר �תב� א� � �נה אחר �נה �� ונ����� ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ�ני�,

החזיק�. הרי ְֲִֵֵֵֶֶ�יניה�,

.Â,נה� ה��קח ואכל� �מכר�, ה�חזיק זה �נה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכל�
��טר, לזה זה מכר� א� � �נה ואכל� �ני לל�קח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�מכר�
וא� מחה. ��א מ�ני חזקה, ז� והרי מצטרפי�, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ל���
הרא��ני� �ה�עלי� חזקה, אינ� ��טר, ��א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכר�
לא �ני�, �ל� אחד אי� �� עמד ��א '�יו� ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹא�מרי�:

למח�ת'. ְְְִַ�הצרכנ�

.Ê,נה� וה�� ��י� האב ��י�, וה�� �נה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�
הרי � �נה ה�� מ� וה��קח �נה וה�� �נה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�

��טר. ��קח וה�א, חזקה; ְְֲִֶַָָָָז�

.Á�נ� �בפני �נה, ה�דה �על �היה האב �פני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכל�
האב �פני א� �נה, ה�� �בפני ��י� האב �פני א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ��י�,

ז� הרי � �נה ה�� מ� ל�קח �בפני �נה �נ� �בפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�נה
�הרי � �ד�תיו �כלל ז� �דה ה�� ��כר וה�א, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

ה�יר לב]לא נזהר[ש� לא �לפיכ� ��מ�רה, ה�חזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל� אי� עצמ�, �פני ז� �דה ה�� מכר א� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��טר�.

מ��. �ד�לה ְְִָָָמחאה

.Ëולא ה�איל � �ני� ��ה אפ�� �נה, אחר �נה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנר�
ה�י�, �בילי �� �תח א� וכ� חזקה. אינ� ,�� ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָנהנה

ו��ד אדמה]�פ�ח רגבי אכל[פירר ולא ה�איל � �לבד ְְְִִִִֵַַַָֹ
חזקה. אינ� ֲֵֵָָָ�ר�ת,

.Èלא � ��ר ואס� ��ר זרע א�א �ל��, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרע�
נהנה. לא �הרי ְֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,

.‡Èחת� בישולה]אכל� קוד� וא�[תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ
הרי � יקרי� ��מיו מ�ני ל�חת, לזרע �ר�� ה�ק�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה

חזקה. ֲָָז�

.·Èהנה�� �י על א� � וכלאי� �ביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכל�
חזקה. ז� הרי ֲֲֲֵֵַָָָ�עברה,

.‚Èרא�י �אינ� ח�מי� א� סלע �� �החזיק ה�ק�� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
���טח �ג�� ל�, הרא�י �דבר �� להנ�ת צרי� � ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה לא וא� �זה; וכ��צא ה�המה �� יעמיד א� ה�ר�ת ��ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
החזיק. לא ל�, הרא�י �דבר �ני� ה�ל� א�ת� �ל ��ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ

.„È�א חבר�, מחצר מס�� �מק�� �המה מעמיד ֲֲֵֵַָ�ְְְֲִֵַָָָָהיה
ורחי�, וכירי� ���ר מעמיד א� �רנג�לי�, �� מג�ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�היה
העמיד ��א �י� מחיצה �העמיד �י� זבל�, �� ��ת� ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�
���� �ני� �ל� �ה� וכ��צא א�� �דברי� נ���� א� �ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מק�� לי נת� 'א�ה ואמר: החצר �על על וטע� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ�ב�ילה,

חזקה. ז� הרי � לי' 'מכר�� א� ְְֲֲִֵֶַָָזה',

.ÂËוזרע ,�� �החזיק זה �בא �דר, מ�פת �היא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ִֶֶָ�דה
�י על א� � �מ�ר �אינ� ה�ק�� �כל ונהנה ל�דר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָח��
�ה�עלי� חזקה; ל� עלתה לא �נה, אחר �נה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ�אכל�
מפקר, �מק�� ���רע �ראינ� '�יו� וא�מרי�: ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָט�עני�
לא �לפיכ� �אכל��; ה�דה ח�ת � ��זרע מה �ל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנ�:
א�א �מ�ר, �אינ� מק�� ה��רע לכל ה�י� וה�א ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

.�� מצ�יי� אד� �ל ויד ח�ה �ל ְְִֶֶַַָָָָָרגל

.ÊËרבע מ�ית ח�� ��� שטח]אכל� החזיק[מדת � ֲָָ�ְִִֵֶַָֹ
היה אפ�� ;�� נהנה ��א רבע �ית מא�ת� ח�� ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�כ��,
�רא�י �� נ���� ולא ה�איל � ה�דה �ת�� ח�מי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמק��

חזקה. �� ל� אי� ֲֵָָל�,

.ÊÈהחזיק ואחד �ר�תיה�, ואכל �אילנ�ת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
ט�ע� מ�ניה� אחד וכל �ר�תיה, ואכל �זרע� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��רקע
ואכל� �אילנ�ת �החזיק זה � לקח�יו' ואני ��י, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'�ה�ל
וה�א ל�, ��ריכי� וקרקע האילנ�ת ל� י� �ני�, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�

הא�רה וזה[המלקט]�מלא ואיל�; איל� לכל ח�צה וס�� ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ה�רקע. �אר ל� י� ��רקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�החזיק

.ÁÈעל� על וטע� �ני�, �ל� איל� �ר�ת הא�כל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכ�
ל� י� זה הרי � וקרקע�' זה איל� לי מכר� 'א�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאיל�:

ה�ה��. עד האיל�, �עבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈ�ל� �ית �ת�� אילנ�ת �ל�י� �� �הי� איל� ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�דה
�נ�ה, ��נה וע�רה רא��נה, ��נה ע�רה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאי�,
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א�·. �ני�, �ל� ז� �חצר �ר �היה עדי� ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
�על[לאחרי�]�ה��יר� טע� חזקה. ז� הרי � �ני� �ל� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'��א א� �ב�ילה', ���� �� �כ� לא '��א ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
ז� הרי � �ב�ילה' ���� �� �כנ� לא לה� �ה��יר� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא��
א�� ��ני� עדי� הבא 'א� ל�חזיק: וא�מרי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
�ני� �א� אפ�� �ס��ק'. א� �ב�ילה, ���� ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ�מ�ר�ת

�כר 'לנ� ����[השכיר]ואמר�: ז� �חצר �רנ� ואנ� , ְְְְְֵַַַָָָָָ
�� ��ר� עדי� 'יביא� ואמר: ה�דה �על וטע� ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ�ב�ילה',
ראיה להביא ה��כרי� העדי� א�� צריכי� � �ב�ילה' ����ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

�ה� �ל�י ה�בר ��ה �מיד; �� אליה�]��ר� ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ
ל�. ��עיד� �די ה�חזיק, �טענת �ל�י ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינ�

הר�כלי�‚. מ� ,�� ��ר� העדי� א� ה�חזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
א�ת� ט�עני� � �ה� וכ��צא �עיר�ת אתהמח�רי� [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] א�מרהטענות � חזקה עדי �כ��ביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכ�ח�ה;
��ה �ב�ילה'. ���� �� מחזיק �היית עדי� 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�:
�ה� �ה�, וכ��צא �ב�י� �חצר�ת אמ�רי�? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ברי�
�ל החנ��ת אבל �ב�ילה; ���� �ת�כ� לד�ר ֶ�ְְֲֲֲַַַַָָָָע��י�ת
��ר �יו� � ���� א�א �ה� �רי� �אי� �ה�, וכ��צא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��רי�

חזקה. ז� הרי ,���� �ני� �ל� ��ֲֲִֵַָָָָָֹ

ז�.„. אחר ז� רצ�פ�ת ��הי� צריכ�ת �אמרנ�, �ני� ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ל�
וה�ביר� �נה �זרע� ��דה, �החזיק זרע]הרי �נה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

לא �ני�, ��ה �� ע�ה אפ�� � �נה וה�ביר� �נה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹ�זרע�
על א� � לה�ביר ה�ק�� א�ת� �ני �ל �ר�� היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
�נה ז�רעי� �מקצת� �נה, אחר �נה ז�רעי� ��קצת� ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָ�י
'לא א�מר: ה�א �הרי החזיק; זה הרי � �נה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�מ�בירי�
ה�ריעה'. ��נת הר�ה ��ע�ה �די א�א א�ת�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�בר�י

אכל�‰. האחד � �ני� �� ��דה �החזיק� ��פי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ְֵ�ני
אכל�[החזיק] וה�ני וחמי�ית, ��לי�ית רא��נה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָ�נה

מה�; לאחד חזקה עלתה לא � ו��ית �רביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ�נ�ה
�מע�י ולא ראיתי ��א '�יו� א�מר: ה�רקע �על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�הרי
לא זה מ�ני �נה, אחר �נה אחד אד� �� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�החזיק
�יניה�, �טר ה��פי� א�� �תב� א� לפיכ�, ְִֵֵֶָָ�ְְִִִִִֵַָָמחיתי'.
�ני�, �ל� �עבר� �יו� � �נה אחר �נה �� �������ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ק�ל �ה�טר, חזקה; לה� וה�איל[פרסו�]עלתה ל�, י� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
�� �החזיק� לעבד ה�י� וה�א זכ�ת�. את א�ד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
�טר �תב� א� � �נה אחר �נה �� ונ����� ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ�ני�,

החזיק�. הרי ְֲִֵֵֵֶֶ�יניה�,

.Â,נה� ה��קח ואכל� �מכר�, ה�חזיק זה �נה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכל�
��טר, לזה זה מכר� א� � �נה ואכל� �ני לל�קח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�מכר�
וא� מחה. ��א מ�ני חזקה, ז� והרי מצטרפי�, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ל���
הרא��ני� �ה�עלי� חזקה, אינ� ��טר, ��א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכר�
לא �ני�, �ל� אחד אי� �� עמד ��א '�יו� ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹא�מרי�:

למח�ת'. ְְְִַ�הצרכנ�

.Ê,נה� וה�� ��י� האב ��י�, וה�� �נה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�
הרי � �נה ה�� מ� וה��קח �נה וה�� �נה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�

��טר. ��קח וה�א, חזקה; ְְֲִֶַָָָָז�

.Á�נ� �בפני �נה, ה�דה �על �היה האב �פני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכל�
האב �פני א� �נה, ה�� �בפני ��י� האב �פני א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ��י�,

ז� הרי � �נה ה�� מ� ל�קח �בפני �נה �נ� �בפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�נה
�הרי � �ד�תיו �כלל ז� �דה ה�� ��כר וה�א, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

ה�יר לב]לא נזהר[ש� לא �לפיכ� ��מ�רה, ה�חזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל� אי� עצמ�, �פני ז� �דה ה�� מכר א� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��טר�.

מ��. �ד�לה ְְִָָָמחאה

.Ëולא ה�איל � �ני� ��ה אפ�� �נה, אחר �נה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנר�
ה�י�, �בילי �� �תח א� וכ� חזקה. אינ� ,�� ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָנהנה

ו��ד אדמה]�פ�ח רגבי אכל[פירר ולא ה�איל � �לבד ְְְִִִִֵַַַָֹ
חזקה. אינ� ֲֵֵָָָ�ר�ת,

.Èלא � ��ר ואס� ��ר זרע א�א �ל��, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרע�
נהנה. לא �הרי ְֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,

.‡Èחת� בישולה]אכל� קוד� וא�[תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ
הרי � יקרי� ��מיו מ�ני ל�חת, לזרע �ר�� ה�ק�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה

חזקה. ֲָָז�

.·Èהנה�� �י על א� � וכלאי� �ביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכל�
חזקה. ז� הרי ֲֲֲֵֵַָָָ�עברה,

.‚Èרא�י �אינ� ח�מי� א� סלע �� �החזיק ה�ק�� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
���טח �ג�� ל�, הרא�י �דבר �� להנ�ת צרי� � ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה לא וא� �זה; וכ��צא ה�המה �� יעמיד א� ה�ר�ת ��ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
החזיק. לא ל�, הרא�י �דבר �ני� ה�ל� א�ת� �ל ��ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ

.„È�א חבר�, מחצר מס�� �מק�� �המה מעמיד ֲֲֵֵַָ�ְְְֲִֵַָָָָהיה
ורחי�, וכירי� ���ר מעמיד א� �רנג�לי�, �� מג�ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�היה
העמיד ��א �י� מחיצה �העמיד �י� זבל�, �� ��ת� ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�
���� �ני� �ל� �ה� וכ��צא א�� �דברי� נ���� א� �ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מק�� לי נת� 'א�ה ואמר: החצר �על על וטע� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ�ב�ילה,

חזקה. ז� הרי � לי' 'מכר�� א� ְְֲֲִֵֶַָָזה',

.ÂËוזרע ,�� �החזיק זה �בא �דר, מ�פת �היא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ִֶֶָ�דה
�י על א� � �מ�ר �אינ� ה�ק�� �כל ונהנה ל�דר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָח��
�ה�עלי� חזקה; ל� עלתה לא �נה, אחר �נה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ�אכל�
מפקר, �מק�� ���רע �ראינ� '�יו� וא�מרי�: ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָט�עני�
לא �לפיכ� �אכל��; ה�דה ח�ת � ��זרע מה �ל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנ�:
א�א �מ�ר, �אינ� מק�� ה��רע לכל ה�י� וה�א ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

.�� מצ�יי� אד� �ל ויד ח�ה �ל ְְִֶֶַַָָָָָרגל

.ÊËרבע מ�ית ח�� ��� שטח]אכל� החזיק[מדת � ֲָָ�ְִִֵֶַָֹ
היה אפ�� ;�� נהנה ��א רבע �ית מא�ת� ח�� ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�כ��,
�רא�י �� נ���� ולא ה�איל � ה�דה �ת�� ח�מי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמק��

חזקה. �� ל� אי� ֲֵָָל�,

.ÊÈהחזיק ואחד �ר�תיה�, ואכל �אילנ�ת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
ט�ע� מ�ניה� אחד וכל �ר�תיה, ואכל �זרע� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��רקע
ואכל� �אילנ�ת �החזיק זה � לקח�יו' ואני ��י, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'�ה�ל
וה�א ל�, ��ריכי� וקרקע האילנ�ת ל� י� �ני�, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�

הא�רה וזה[המלקט]�מלא ואיל�; איל� לכל ח�צה וס�� ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ה�רקע. �אר ל� י� ��רקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�החזיק

.ÁÈעל� על וטע� �ני�, �ל� איל� �ר�ת הא�כל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכ�
ל� י� זה הרי � וקרקע�' זה איל� לי מכר� 'א�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאיל�:

ה�ה��. עד האיל�, �עבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈ�ל� �ית �ת�� אילנ�ת �ל�י� �� �הי� איל� ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�דה
�נ�ה, ��נה וע�רה רא��נה, ��נה ע�רה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאי�,
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��הי� וה�א, ��ל; החזיק � �לי�ית ��נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹוע�רה
ולא סאי�, ה�ל� �ית �כל מפ�ר�ת �אכל ְְְִֵַָָָֹֹ�ְֲֶַָָָָהע�רה
�אר ה�ציא� א� אבל �ר�ת; האילנ�ת �אר ְְֲִִִִֵָָָָָה�ציא�
�אכל. �מה א�א החזיק לא � אכל� ולא �ר�ת, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאילנ�ת

.Î,ה�ר�ת מקצת ה�א ��אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
ה�ר�ת. �אר הע� ��בזז� עליה� �ר�תיה� ה�יח א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

החזיק � ה�דה מ�ל מ�א� ואיל� מ�א� איל� ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָה�איל
�ר�תיה. �ל אס� ��א �י על א� ה�דה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�כל

חמישי יו�
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�י‡. על א� �יד�, ה�רקע את מעמידי� �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוא��
והא�יטר��י�, והאריסי�, הא�ני�, �ני�: �ל� ְְְֲִִִִִֶָָָ�ֲִֶָָָָָֹ�אכל�ה
�ב� �על�, �נכסי והא�ה א���, �נכסי והאי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ�ְַוה��פי�,
מק�ידי� אי� מא��, אחד ��ל ה��; �נכסי והאב אביו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�נכסי

בנכסיה�] שימוש א�[על ראיה, אכילת� אי� לפיכ� זה, על ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָזה
ל�עלי� ה�רקע �חזר א�א ה�עלי�, �ה� מח� ��א �י ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעל

לה� יד�עה האר� ��את ראיה ,[מפורס�שהיאשלה�]�הביא� ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
��ארנ�. �מ� נתנ�, ולא מכר� ��א ה�ת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹוי�בע�

אי�·. � וה��י וה�זל�, ה�מ�, א�ת� �ל �ל��ת רא�י ְְְְֵֶַַַַַָ�ְֵֵָָוכ�
וקט� ��טה חר� וכ� זר�ע. �עלי �ה� מ�ני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילת�
��עמד �די טענה לה� �אי� מ�ני ראיה, אכילת� אי� �ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�נכסיה�, ה�חזיק וכ� ל�עלי�. �חזר א�א �יד�; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע

ראיה. אכילת� ְֲִֵָָָאי�

�אכל‚. רא�ב� �יד�? ה�רקע את מעמידי� אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
�ני �מע�� לק�חה[שנות]�דה �היא ט�ע� וה�א חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

עדי� הביא וכ� ל�, יד�עה �היא עדי� �מע�� והביא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�יד�,
א�יטר���, א� אריס� א� �� ��פ� �ה�א יד�ע ְֲִִֶָָ�ְֵֶֶַָ�רא�ב�
ה�ת וי�בע ל�מע��, ה�דה �חזר � מחה לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ני

ל�אר� ה�י� וה�א נת�. ולא מכר לעיל]��א .[האמורי� ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
א� ��� היה �רא�ב� ראיה �מע�� הביא לא א� ָ�ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹאבל
��פי, היה ,��' ואמר: מעצמ� ה�דה רא�ב� א�א ִָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאריס,
היה 'לא ל�מר ויכ�ל חזקה, �ני ואכל ה�איל � לי' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ�מכר

אד�. �ל ��אר נאמ�, זה הרי � מע�ל�' ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ���פי

א�ת�„. מת�ני� א� �� ��ני� �הי� �ג�� �יצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ָהא�ני�
�ני� �ל� א�ת� אכל� א� � מא�נ�ת� ירד� ר��ת. ְִִָָָָָָֹ�ְִֵַָָ�ני�

חזקה. לה� י� מא�נ�ת�, ��רד� ֲֵֶָָָָָ�ְֵֵֶַַָמאחר

�על‰. �ל לאביו אריס �היה �ג�� �יצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסי�
��י �ל אריס �ה�א ��יו� מ��ח��; לאנ�י א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�דה,

המשפחה]אב�ת א�[בית אבל �יד�. ה�עלי� ממחי� אי� , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ואכל� ה�איל � �ח�ה אריס ל� ��ע�ה ה�א [החזיק]זה ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָ

ל�עלי�: וא�מרי� �יד�, א�ת� מעמידי� חזקה, �ני ����ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
?'�� מחית ולא �נה, אחר �נה אכל ְִִֵַַַַָָָָָָֹ'היא�

.Â�י יד�, מ�חת אריסי� �ה�ריד אב�ת ��י �ל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס
וה�א אד�, לנכסי אחרי� אריסי� מ�רידי� �אי� חזקה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָל�
ל� אי� � �� �הי� אחרי� לאריסי� ח�ק א� אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��תק.
��רד ואריס א�ת�. ע�� האריסי� על ממ�ה ��א ְֲִִִֶֶַַָָָָ�ְֲֶָָָחזקה;
החזיק. � ��רד מאחר �ני� �ל� ואכל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמאריס�ת�,

.Ê�ז �דה על א�יטר��י� �הי� �י� �יצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�יטר��י�
� א�ת� ���ה �י� נכסי�, �אר על ���ה�י� �י� �י� ית ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
וה�יח� הית�מי� וגדל� ית�מי� אבי א�ת�,[השאירו]א�ת� ְְְְְֲִִִִִַָָָ

ה�איל � והכנסת� ה�צאת� על א�יטר��י� אד� ���ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�י�
הא�יטר��י� עבר� חזקה. לה� אי� �ר��ת, מ����י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוה�
חזקה. ז� הרי � �עבר� אחר �ני� �ל� ואכל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמ���י�,

.Á�י� �� ואי� ז�, ��דה ��� היה א� �יצד? ְְִֵֶָָָ�ִִֵַָָָ�ַה��פי�
לחלקה]חל�ה שיי� ���[לא את �אכל �י על א� � ֲ�ִֶֶַַַָָ�ָ

י� וא� �ניה�. �חזקת היא הרי �ני�, ��ה מה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
ל� י� � חזקה �ני ��� האחד ואכל� חל�ה, �י� ��ֲִָ�ֲֶַָָָָָ�ְֲֵֵָָָ
ולא מכר� ��א �אמת 'א� ל��פ�: א�מרי� �הרי ְְֱִֶֶֶַָָָֹֹ�ְְֲֲִֵֶָָחזקה;
�כל �� מחית ולא ��תק, וא�ה ,��� את אכל היא� ְְְִִֵַָָָָֹ�ֵֶַַַָָָנת�,
� חזקה �ני א��� נכסי �אכל האי� וכ� �ני�'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�ל�
ואפ�� �נכסיה, �ר�ת ל� �אי� ע�� �התנה �י על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�
אכל �� ואחר ייר��ה, ��א אר�סה ��היא ע�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
�אכלה הא�ה וכ� �ע�ה; מה �ל וע�ה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ�בנה
� �ני� ��ה �חפצ� �ה� ונ����ה �על�, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ר�ת
�ד�ת ואכלה �מז�נ�תיה, �דה ל� ��חד �י על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�
על ס�מ� �ה�א ה�� וכ� ראיה. אכילת� אי� � ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחר�ת
נכסי אכל א� � �ית� �ני �כלל ונח�ב אביו, �ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��לחנ�
ס�מ� �ה�א זה �� נכסי �אכל האב וכ� חזקה, �ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאביו

ראיה. אכילת� אי� � חזקה �ני �לחנ� ְְְֲֲִֵֵָָָָָָָ�ַעל

.Ëמאביו ��ר� אפ��[משולחנו]�ב� ��ת�ר�ה וא�ה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אד�. �ל ��אר ה� הרי � �ר��י� ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.Èח� �יד� �היה לפי � חכמי� �ימי �הי� �ל��ת ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ֵָָרא�י
אכילת� אי� הע�, את אחר[חזקת�]לר��ת וכ� ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אי� �ני�, ��ה �אכל �י על א� � �נכסיה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�החזיק
�ל � �קפה ��ד� מ�ני ממחי�, �אינ� לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילת�
��א ה�ת, נ��עי� אבל מ��ה; זה מס�קי� ��רצ�, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמ�
��א ואמר אחר, �נכסי החזיק� ה� וא� נתנ�. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכר�

לה�. נת� ולא לה� מכר ��א ה�ת נ��ע � ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר

.‡Èמי א� ז�, �דה על �זל� �החזק מי �יצד? ְְִֶַַַָָ�ְִֵֶַַַָה�זל�
�י על א� � ממ�� עסקי על נפ��ת ה�רגי� �ה� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ֶ�החזק�
ה�דה ותחזר החזיק, לא � �ני� ��ה ז� �דה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�אכל

ְִַָל�עלי�.
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אכילת�‡. �אי� א�� הביא�[חזקת�]�ל א� � ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
�מ�נה לה� נתנ�ה א� ז�, �דה ה�עלי� לה� ��כר� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעדי�
א���. �נכסי וה�על ה�זל�, מ� ח�� ראיה; ראית� �ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

�רזל צא� �נכסי אמר�? נכסי� שחובת�איזה � [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנ�] על לשמור הבעל על ��חדברזל ��דה א� [הוסי�], ְִֵֶֶָ

��ת� �ב�דה �כת�ת�, ל� ��תב �ב�דה �כת�ת�, ְֶֶַָָָָ�ְְִֶֶַָָָָָ�ְִָל�
מל�ג �נכסי אבל מ���. ���� לבעלה]ל� הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

אי��ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ראיה, ל� י� �ְְְְְִִֵֵֶַָָ

�דה·. על �זל� �החזק �יו� ראיה? ל� אי� ה�זל� ְְֶַַַָָ�ְְֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד
� עדי�,ז� �פני ה�על �ה�דה ראיה �הביא �י על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָא�

'לא א�מרי�: וה�עלי� �מי�, ולקח ז� �דה ל� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ��כר
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ה�דה את מ�ציאי� � ל�' ה�דינ� ה�ראה מ�ני א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנ�,
ל� מנה ��פניה� העדי� העיד� וא� �ל��. ל� ואי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמ�ד�,
ל� �מחזירי� ה�זל�, מ�ד ה�דה את מ�ציאי� � וכ� ��ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ה�מי�, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה�עלי�

ז�‚. �דה �אכל� הא�יטר���ס �ב� האריס �ב� הא�� ��ֶָ�ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָ
נתנ�[שנות]�ני א� לה� מכר� �ה�עלי� טענ� א� � חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

לה� יר�ה �היא טענ� וא� חזקה; לה� י� ֶָָ�ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָלה�,
וא� חזקה. לה� אי� חזקה, �ני �אכל�ה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאב�תיה�
א� לה�, ��כר�ה לאביה� ה�עלי� �ה�ד� עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביא�

�יד�. ה�דה את מעמידי� � לה� ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָנתנ�ה

ה�עלי�„. �ה�ד� ראיה �הביא �י על א� � ה�זל� ��ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
� ה�זל� �� �� אבל ��ארנ�. �מ� ראיה, אינ� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי �טענת �א חזקה; ל� י� אביו, �טענת �א ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפ��

חזקה. ל� אי� ֲִֵָָָאביו,

וא�‰. ראיה; אכילת� אי� �ני�, ��ה אכל� אפ�� � ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָה��י
�ב�עה; ��� �לא ל�עלי� ה�דה �חזר � �טר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
ה�א וי�ראל לי�ראל. א�א ה�ת �ב�עת ��נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

ה��י ממנו]מחמת ראיה.[קנה אכילת� ואי� �ג�י, ה�א הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָ

.Â�לקח '�פני ואמר: ה��י מחמת ה�א ה��ראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטע�
זה הרי � עלי' המערער ה��ראל מ�ה לי ��כר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��י
'אני ל�מר ��כ�ל מ��� ;�� על ה�ת וי�בע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמ�,
ל�מר יכ�ל � חזקה' �ני אכל�יה והרי מ��, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח�יה

מ��'. לקח� ��פני לקח�יה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ'מ�ל�ני

.Ê�מחזיקי חזקה]אי� מועילה ואפ��[לא קט�, �נכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
���י� אחת, �נה קט� ��ה�א �פניו אכל� �יצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהג�יל.
זה אי� � לי' נת� 'א�ה לי', מכר� 'א�ה וטע�: �הג�יל, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�הג�יל. אחר רצ�פ�ת �ני� �ל� א�ת� ��אכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�ל��;

.Á:ואמר וטע� ר��ת, �ני� קט� �נכסי �החזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ�'[משכו�]'מ���נה �� עליה� ח�ב לי וי� �ידי, ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

נאמ�; � �ידי' ה� 'לק�חי� אמר: רצה וא�� ה�איל �ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
��בה זה והרי זה; �ל לאביו �היא מחזקת אינ� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ֲֵֵֶָ�הרי
עליה יצא א� אבל לית�מי�. ותחזר ��ע�, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ�כר�
מחזיקי� אי� �הרי נאמ�, אינ� � ית�מי� �ל �היא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָק�ל
עד לית�מי� �אכל ה�ר�ת וכל ה�דה ותחזר קט�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�נכסי

�י�. ע�ה� ויע�ה ְְְֲִִִֶֶֶַָ��ג�ל�,

.Ëל�מר ��כ�ל מ��� � אביה� �ח�י חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכל�
על לי י� 'ח�ב ל�מר נאמ� � מאביה�' �ידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לק�חה
��ב�עה, ��א וג�בה� ה�ר�ת'; מ� א�ת� ואג�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביה�,

היא'. '��י ל�מר ��כ�ל ִִִֶֶַָמ���

.È�ה�ל �היה �ג�� נפ��ת, ס�נת מחמת ��רח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רח
מחזיקי� אי� � להמית� א�ת� חזקה]מב�� מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
�ני ��ה ה�חזיק אכל אפ�� אי��נכסיו. � ��קח וטע� ,� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

לא 'ל�ה ה�דה, לבעל א�מרי� ואי� ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילת�
מחמת ה��רח אבל �נפ��. מתע�ק �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
�נכסיו. מחזיקי� מחה, לא וא� אד�; �כל ה�א הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממ��,

.‡Èני� מקצת אכל� �יצד? אי�. א�ת �נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקי�
וטע� ה�על, מיתת אחר �ני� ו�ל� ה�על, �ח�י ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
�יד�, א�ת� מעמידי� � �בעל�' א� לי 'מכר�� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:

�הרי �על�'; מ�ת אחר לקח�יה 'מ�� ל�מר ��כ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמ���
אבל .�� מחת ולא ה�על, מיתת אחר חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכל�
חזקה �ני אכל� ולא �ני�, ��ה �על� �ח�י אכל� ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹא�

חזקה. ל� אי� � �על� מיתת ֲֲִֵַַַַָָָאחר

.·Èהרי �יצד? חזקה. אינ� טענה, ע�� �אי� חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ל
ל�: ואמר המערער �בא �ני�, ��ה ז� �דה �ר�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל
'איני ל�: ואמר ה�יב� היא'! ��י ז�? �דה ל� ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאי�
לת�כ�' ירד�י אד�, לי אמר ��א וכיו� היא, מי �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹי�דע
ל�, ���נה ולא ��קח�, טע� לא �הרי חזקה; ז� אי� �ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
א�ת� מ�ציאי� אי� טע�, ��א �י על א� ��ר��. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא .��� �היא עדי� המערער זה ��ביא עד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�ד�,
�אכל. ה�ר�ת �ל מ�ה �מ�ציאי� ה�דה, ל� �חזר � ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדי�

��תחי� א�מרי�[טועני�]ואי� ואי� �ח�ה; ה�חזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמ�. ה�א ��טע� עד ואבד', ל� היה �טר '��א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל�,
�ני הא�כל וכ� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר טע�, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוא�

�טר ��� מחמת �טל[מכירה]חזקה ה�טר ונמצא �יד�, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ל�עלי�. ה�ר�ת �ל ע� ה�דה ותחזר החזקה, �טלה �ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èר[לקרקע]ה�א�� ראיה להביא צרי� � יר�ה מחמת ְֲֵַַָ�ְְִִֶָָָָָָ
וכיו� אחד; י�� אפ�� ,�� נ���� א� ז� ��דה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
א�ת� מעמידי� אביו, מחמת �ני� �ל� ה�א ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�אכל�
�חזר � �לל אביו �� ��ר ראיה הביא לא א� אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ�יד�.
,��� �היא עדי� ל� ��� למערער ה�ר�ת, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דה
קרקע נ�דעה ולא ל�, נת� א� ��כר עליו ט�ע� אינ� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�הרי

היתה]ז� אביו[ששייכת �� ��ראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאב�תיו.
צרי� א�א קני�; ולא א�ת� לב�ר �א ��א �ל��, אינ� �ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. י�� אפ�� אביו, �� ��ר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא

.„Èואמר המערער �בא ר��ת, �ני� ז� �דה �אכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
�היתה אני 'י�דע ל�: ואמר ה�דה ז�'? �ל�דה �� 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָל�:
ל� ואמר מ��', לקח� וה�א לי מכר� �ל�ני אבל ,���ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
וה�דה ה�איל � ה�א' �זל� ל�, ��כר '�ל�ני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

��� המערער]�היא ה�דה[של �חזר מ���, לקח� ו��א , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדי� המערער לזה �אי� �י על א� למערער, ה�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדי� ה�חזיק זה הביא �זה. ���צא �ל וכ� .��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�היא
ל�: �אמר א� אחד, י�� אפ�� �� �ר ל� ��כר� ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ��ל�ני
א�ת� מעמידי� � לי' מכר� �� ואחר מ��, לקח� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ'�פני
טע� � רצה וא�� חזקת�, ע� טענה ל� י� �הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יד�;

חזקה. �ני ל� י� �הרי לקח�יה', 'מ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָואמר

טו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ל�‡. יד�עה �היא עדי� והביא ה�דה, על �ערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
היתה] ��קח�[ששלו �טר ��ת�כ� זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ

�אכל� עדי� והביא �[שנות]�ני[החזיק]מ���, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
'ק�� ��ח�ה: ל� בבי"ד]א�מרי� נתק��[אשר א� �טר�'; ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

� לק�מ� ל� אפ�ר אי וא� ��טר; וי��� מ�טב, הרי �ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
��קח�. ה�ת וי�בע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָס�מכי�

�ני·. ח�י� �אכל� מ�ניה� אחד �העיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
�אי� ק�מת; עד�ת� � �ע�רי� �אכל� העיד וה�ני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
רא��נה �נה זה �אכל� האחד העיד �זה. מדק�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
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ה�דה את מ�ציאי� � ל�' ה�דינ� ה�ראה מ�ני א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנ�,
ל� מנה ��פניה� העדי� העיד� וא� �ל��. ל� ואי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמ�ד�,
ל� �מחזירי� ה�זל�, מ�ד ה�דה את מ�ציאי� � וכ� ��ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ה�מי�, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה�עלי�

ז�‚. �דה �אכל� הא�יטר���ס �ב� האריס �ב� הא�� ��ֶָ�ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָ
נתנ�[שנות]�ני א� לה� מכר� �ה�עלי� טענ� א� � חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

לה� יר�ה �היא טענ� וא� חזקה; לה� י� ֶָָ�ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָלה�,
וא� חזקה. לה� אי� חזקה, �ני �אכל�ה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאב�תיה�
א� לה�, ��כר�ה לאביה� ה�עלי� �ה�ד� עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביא�

�יד�. ה�דה את מעמידי� � לה� ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָנתנ�ה

ה�עלי�„. �ה�ד� ראיה �הביא �י על א� � ה�זל� ��ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
� ה�זל� �� �� אבל ��ארנ�. �מ� ראיה, אינ� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי �טענת �א חזקה; ל� י� אביו, �טענת �א ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפ��

חזקה. ל� אי� ֲִֵָָָאביו,

וא�‰. ראיה; אכילת� אי� �ני�, ��ה אכל� אפ�� � ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָה��י
�ב�עה; ��� �לא ל�עלי� ה�דה �חזר � �טר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
ה�א וי�ראל לי�ראל. א�א ה�ת �ב�עת ��נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

ה��י ממנו]מחמת ראיה.[קנה אכילת� ואי� �ג�י, ה�א הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָ

.Â�לקח '�פני ואמר: ה��י מחמת ה�א ה��ראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטע�
זה הרי � עלי' המערער ה��ראל מ�ה לי ��כר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��י
'אני ל�מר ��כ�ל מ��� ;�� על ה�ת וי�בע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמ�,
ל�מר יכ�ל � חזקה' �ני אכל�יה והרי מ��, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח�יה

מ��'. לקח� ��פני לקח�יה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ'מ�ל�ני

.Ê�מחזיקי חזקה]אי� מועילה ואפ��[לא קט�, �נכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
���י� אחת, �נה קט� ��ה�א �פניו אכל� �יצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהג�יל.
זה אי� � לי' נת� 'א�ה לי', מכר� 'א�ה וטע�: �הג�יל, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�הג�יל. אחר רצ�פ�ת �ני� �ל� א�ת� ��אכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�ל��;

.Á:ואמר וטע� ר��ת, �ני� קט� �נכסי �החזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ�'[משכו�]'מ���נה �� עליה� ח�ב לי וי� �ידי, ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

נאמ�; � �ידי' ה� 'לק�חי� אמר: רצה וא�� ה�איל �ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
��בה זה והרי זה; �ל לאביו �היא מחזקת אינ� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ֲֵֵֶָ�הרי
עליה יצא א� אבל לית�מי�. ותחזר ��ע�, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ�כר�
מחזיקי� אי� �הרי נאמ�, אינ� � ית�מי� �ל �היא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָק�ל
עד לית�מי� �אכל ה�ר�ת וכל ה�דה ותחזר קט�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�נכסי

�י�. ע�ה� ויע�ה ְְְֲִִִֶֶֶַָ��ג�ל�,

.Ëל�מר ��כ�ל מ��� � אביה� �ח�י חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכל�
על לי י� 'ח�ב ל�מר נאמ� � מאביה�' �ידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לק�חה
��ב�עה, ��א וג�בה� ה�ר�ת'; מ� א�ת� ואג�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביה�,

היא'. '��י ל�מר ��כ�ל ִִִֶֶַָמ���

.È�ה�ל �היה �ג�� נפ��ת, ס�נת מחמת ��רח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רח
מחזיקי� אי� � להמית� א�ת� חזקה]מב�� מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ
�ני ��ה ה�חזיק אכל אפ�� אי��נכסיו. � ��קח וטע� ,� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

לא 'ל�ה ה�דה, לבעל א�מרי� ואי� ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילת�
מחמת ה��רח אבל �נפ��. מתע�ק �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
�נכסיו. מחזיקי� מחה, לא וא� אד�; �כל ה�א הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממ��,

.‡Èני� מקצת אכל� �יצד? אי�. א�ת �נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקי�
וטע� ה�על, מיתת אחר �ני� ו�ל� ה�על, �ח�י ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
�יד�, א�ת� מעמידי� � �בעל�' א� לי 'מכר�� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:

�הרי �על�'; מ�ת אחר לקח�יה 'מ�� ל�מר ��כ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמ���
אבל .�� מחת ולא ה�על, מיתת אחר חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכל�
חזקה �ני אכל� ולא �ני�, ��ה �על� �ח�י אכל� ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹא�

חזקה. ל� אי� � �על� מיתת ֲֲִֵַַַַָָָאחר

.·Èהרי �יצד? חזקה. אינ� טענה, ע�� �אי� חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ל
ל�: ואמר המערער �בא �ני�, ��ה ז� �דה �ר�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל
'איני ל�: ואמר ה�יב� היא'! ��י ז�? �דה ל� ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאי�
לת�כ�' ירד�י אד�, לי אמר ��א וכיו� היא, מי �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹי�דע
ל�, ���נה ולא ��קח�, טע� לא �הרי חזקה; ז� אי� �ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
א�ת� מ�ציאי� אי� טע�, ��א �י על א� ��ר��. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא .��� �היא עדי� המערער זה ��ביא עד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�ד�,
�אכל. ה�ר�ת �ל מ�ה �מ�ציאי� ה�דה, ל� �חזר � ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדי�

��תחי� א�מרי�[טועני�]ואי� ואי� �ח�ה; ה�חזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמ�. ה�א ��טע� עד ואבד', ל� היה �טר '��א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל�,
�ני הא�כל וכ� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר טע�, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוא�

�טר ��� מחמת �טל[מכירה]חזקה ה�טר ונמצא �יד�, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ל�עלי�. ה�ר�ת �ל ע� ה�דה ותחזר החזקה, �טלה �ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èר[לקרקע]ה�א�� ראיה להביא צרי� � יר�ה מחמת ְֲֵַַָ�ְְִִֶָָָָָָ
וכיו� אחד; י�� אפ�� ,�� נ���� א� ז� ��דה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
א�ת� מעמידי� אביו, מחמת �ני� �ל� ה�א ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�אכל�
�חזר � �לל אביו �� ��ר ראיה הביא לא א� אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ�יד�.
,��� �היא עדי� ל� ��� למערער ה�ר�ת, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דה
קרקע נ�דעה ולא ל�, נת� א� ��כר עליו ט�ע� אינ� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�הרי

היתה]ז� אביו[ששייכת �� ��ראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאב�תיו.
צרי� א�א קני�; ולא א�ת� לב�ר �א ��א �ל��, אינ� �ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. י�� אפ�� אביו, �� ��ר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא

.„Èואמר המערער �בא ר��ת, �ני� ז� �דה �אכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
�היתה אני 'י�דע ל�: ואמר ה�דה ז�'? �ל�דה �� 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָל�:
ל� ואמר מ��', לקח� וה�א לי מכר� �ל�ני אבל ,���ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
וה�דה ה�איל � ה�א' �זל� ל�, ��כר '�ל�ני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

��� המערער]�היא ה�דה[של �חזר מ���, לקח� ו��א , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדי� המערער לזה �אי� �י על א� למערער, ה�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדי� ה�חזיק זה הביא �זה. ���צא �ל וכ� .��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�היא
ל�: �אמר א� אחד, י�� אפ�� �� �ר ל� ��כר� ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ��ל�ני
א�ת� מעמידי� � לי' מכר� �� ואחר מ��, לקח� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ'�פני
טע� � רצה וא�� חזקת�, ע� טענה ל� י� �הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יד�;

חזקה. �ני ל� י� �הרי לקח�יה', 'מ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָואמר

טו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ל�‡. יד�עה �היא עדי� והביא ה�דה, על �ערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
היתה] ��קח�[ששלו �טר ��ת�כ� זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ

�אכל� עדי� והביא �[שנות]�ני[החזיק]מ���, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
'ק�� ��ח�ה: ל� בבי"ד]א�מרי� נתק��[אשר א� �טר�'; ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

� לק�מ� ל� אפ�ר אי וא� ��טר; וי��� מ�טב, הרי �ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
��קח�. ה�ת וי�בע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָס�מכי�

�ני·. ח�י� �אכל� מ�ניה� אחד �העיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
�אי� ק�מת; עד�ת� � �ע�רי� �אכל� העיד וה�ני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
רא��נה �נה זה �אכל� האחד העיד �זה. מדק�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
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�רביעית �נ�ה �אכל� מעיד וה�ני וחמי�ית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ��לי�ית
זה, �� ��עיד ���נה מצטרפת; עד�ת� אי� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָו��ית

וה�ר�ת. ה�רקע ותחזר זה; �� העיד ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹלא

�ר�תיה,‚. ואכל י�ר�, �ה�א �חזקת ל�דה ��רד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי
�י� � ליר�� ורא�י מ���, קר�ב �ה�א אחר י�ר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא

ממנו]��מצא ��רד[שקרוב זה ל� �ה�דה �י� �עדי�, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
�אכל. ה�ר�ת �ל להחזיר ח�ב � ְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ח�ה

וזה„. '��י' א�מר זה ה�דה, על ע�ררי� �הי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ני�
אחד �ל �הביא א� ראיה, מה� לאחד ואי� '��י', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָא�מר
�הביא א� אב�תיו, �ל �היא א� ,��� �היא עדי� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמה�
וה�ני� חזקה, �ני �אכל� עדי� מ�ניה� אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
� א�� �ה� �העיד� עצמ� ה�ני� ה� א�� �ה� ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�העיד�
האחר ויהיה ;�� ירד ה�ת��ר וכל �יניה�, א�ת� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�יחי�
עליה ותק� �לי�י, �א וא� הראיה. ועליו מ�ד�, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָמ�ציא

מ��ה. א�ת� מס�קי� � לת�כ� ְְְְִִֶַַָָָוירד

�ני‰. ו�אכל� אב�תיו, �ל �היא עדי� האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
�ני �אכל� עדי� ה�ני והביא יד�, �חת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
�ל החזקה עד�ת נמצאת � יד� �חת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי ל� �העיד� זה �יד א�ת� מעמידי� מכח�ת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ְֵֶ�ניה�
חזר לת�כ�. א�ת� �מ�רידי� אב�תיו, �ל �היא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
�הרי אב�תיו, �ל �היא עדי� ה�א �� והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�ני
�מס�קי� �י�, �ית ח�זרי� � מכח�ת ז� עד�ת �� ְְְְִִִֵֶֶַ�ְִֵֵַנמצאת
וכל �ניה�; �י� א�ת� �מ�יחי� הרא���, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמ��ה

.�� ירד ְִֵֵֵַַָה�ת��ר,

.Âהביא זה אב�תי', '�ל א�מר וזה אב�תי' '�ל א�מר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
�ני �אכל� עדי� הביא וזה אב�תיו, �ל �היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדי�
ויחזיר אב�תיו, �ל �היא עדי� �הביא לזה �חזר � ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה

�ל�� עליו טע� לא �הרי �אכל; ה�ר�ת �ל [טענהזה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענהממשית] ע�� �אי� חזקה ��ל ראיה, אכילת� ואי� ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�ל ,��' ואמר: ה�חזיק זה חזר �ל��. אינ� ה�עלי�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�היא �ח�ה ��ענ�י וזה לי, מכר�� וא�ה היתה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאב�תי�

עליה ס�מ� �אני �ל�מר אב�תי, בה]�ל היא[בטוח והרי , ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��קח�ה אב�תי, �ל ��' �אמר: א� אב�תי', ��ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��י

אמתלא נת� �הרי נכ�נה, טענה ז� הרי � [הסבר]מאב�תי�' ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
���ע� וא� �יד�. א�ת� �מעמידי� הרא��ני�; ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָלדבריו
אי� � אב�תי�' �ל ולא אב�תי, '�ל ל�: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹ��ח�ה

�זה. ���צא �ל וכ� האחרת. ז� �טענה ל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��מעי�

.Ê,עליו וערער �מע�� �א �דה, �ת�� �היה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָרא�ב�
�ני א�ת� ואכל�י קניתיה, מ�וי ז� '�דה רא�ב�: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואמר

מק�� זה �טר 'והלא �מע��: ל� אמר [מאושרחזקה', ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ�ָ
�ני�',בבי"ד] אר�ע מה��� מ�וי לקח�יה �אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ידי,

�ני� ��ל� �ע�� על �עלה 'וכי ואמר: רא�ב� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹחזר
מ��קח�יה,[עברו]�לבד לי י� ר��ת �ני� מ��ניתיה?! ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ק�רא �אד� טענה; רא�ב� טענת הרי � קדמ�י�' ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָואני
לקרוא] הביא[יכול א� לפיכ�, חזקה. �ני ר��ת ְְְֲִִִִֵֵַָָָָל�ני�

�ני �אכל� ��מצא �ני�, �בע �אכל� עדי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָרא�ב�
אבל �יד�. א�ת� מעמידי� � �מע�� ��קח� קד� ְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹחזקה

ל� �אי� ל�מע��; �חזר � �ני� מ�בע �ח�ת אכל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹא�
רא�ב�. ��חזיק קד� מכר� �הרי מ��, �ד�לה מ�וי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמחאה

.Áל�' א�מר וזה עדי�, והביא אב�תי' '�ל א�מר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַזה
�מ�ציאי� עדי�; �הביא לזה �חזר � עדי� ל� ואי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאב�תי'
עליו �אי� �י על א� �אכל�, �ה� �ה�דה ה�ר�ת �ל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ�ה
והרי אכל, אב�תיו ��חמת א�מר ה�א �הרי �אכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדי�
�זה. ���צא �ל וכ� ה��ע�. זה �ל אב�תיו �ל �היא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהעדי�

.Ë�ת�כ�� וזה ,��� ה�דה ��� עדי� המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
מק��, �טר וה�ציא �טרי', והרי לקח�יה, 'מ�� ָ�ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָט�ע�
��' ואמר: ה�טר �על וה�דה מז��, �ה�א המערער ְְְֵַַַַָָָָ�ְְְֵֶַַַָטע�
�די �ידי זה ולקח�י ואבד, ��ר �טר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָה�א,
רצה וא�� ה�איל � �אמת' לי ��כר ���דה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלא��
ואי� נאמ�, זה הרי � ה�א מק�� �הרי ��טר�, ע�מד ְֱֲֵֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶָָָהיה

ה�ת. וי�בע יד�; מ�חת ה�דה את ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמ�ציאי�

.È�ת�כ�� וזה ,��� ה�דה ��� עדי� המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
עדי� והביא חזקה', �ני ואכל�יה לקח�יה, 'מ�� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָט�ע�:
�טע� 'היא� ואמר: המערער טע� חזקה, �ני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�אכל�
הייתי לא ה�מ� �בא�ת� �ני�, �ל� ה��� מ��י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ��קח��
�ל�ני ��ה ראיה להביא ��ת�כ� זה מצריכי� � ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��דינה'
ל� ��כר� ���ע� זה �זמ� ��דינה ע�� היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ערער
וא� ל�; ��מ�ר אפ�ר ��היה �די אחד, י�� אפ�� ,��ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

א�ת�. מס�קי� הביא, ְְִִֵַֹלא

.‡È�דה� �ר� ואבדה ה��, למדינת �הל� [נעל�מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לשדהו] המוביל ה��יפ�תשביל ה�ד�ת אר�ע �הי� �י� ,ְִֵֶַַַַַָָ

� מאחד קנ� האר�עה �הי� �י� אנ�י�, לאר�עה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא�ת�
על ��� �ר� '��א ל�: וא�מר ��חה� מה� אחד �ל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

מנה �מאה �ר� ל� יקנה לפיכ�, היא'; [בכמהחברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לאי�שידרש] ה�ד�ת אר�ע הי� א� וכ� �אויר. יפרח א� ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

�הרי �ר�; עליו ל� אי� � מאר�עה א�ת� ��נה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכ�ל א�ה אי� �טר�, אחד לכל אחזיר א� 'ע�ה ל�: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָא�מר
זכ�ת �ל מה� אחד מ�ל קניתי ואני מה�, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
אי� ה��יפ�ת ה�ד�ת אר�ע �על היה א� אבל ל�'. ���ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ס�� ועד מ�ח�ה ��� ה�צר �על וה�א �[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
עלי�' �ר�י מק�� 'מ�ל ל�: א�מר זה שד�]הרי ויל�[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

�ל וכ� ה�ד�ת. �על ��רצה �דה ז� �אי ��צרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹל�
��ר החזיק וא� �זה. אי����צא � �ר�י' היא 'ז� ואמר ,� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

�ר�רה. �ראיה א�א מ��ה, א�ת� ְְְְִִִֶֶַָָָָָמס�קי�

שישי יו�
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ה�טר,‡. מעדי לוי והיה ל�מע��, �דה ��כר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרא�ב�
מ��� א�ת� �זל �רא�ב� ולטע� ה�דה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בא
על ��ביא ראי�ת על מ��יחי� ואי� ל�, ��מעי� אי� �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
'היא� ל�: �א�מרי� זכ�ת�; �ל א�ד והרי �דה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�ת�

�תערער' ותחזר ה�כר, על של�]�עיד א�[שהוא וכ� ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
רא�ב� �ל ה�ל�נית 'ה�דה :�� ��ת�ב ��טר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימ� ה�דה וע�ה ה�איל � 'מערב' א� מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמ�ד
�לערער; לחזר יכ�ל ואינ� זכ�ת�, את א�ד � ��טר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ה�דה �� ��ת�ב זה ��טר �עיד 'היא� ל�: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�א�מרי�
עליה'? �תערער ותחזר �ל�ני, מ�ד ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹה�את

'�ל�·. ואמר: העד �ע�יתי[שורה]טע� ה�א אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
�לבד, ל�צר ה�מ�� ה�ל� וא�ת� ה�דה, �ל ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹסימ�

ה��מעת טענה ז� הרי � רא�ב�' �ל וי�[מקובלת]ה�א ; ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ
�ל אי� ה�ל�. מא�ת� ח�� ה�דה, �ל על לע�רר ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�
לערער. ��א ה�טר מעדי �אחד א�א האמ�רי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ברי�

ה�טר ���� ה��� מ�ני[אישר]אבל לערער, ל� י� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
��טר; �ת�ב היה מה ידע�י 'לא ול�מר: לטע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��כ�ל

��� ה�טר[מותר]מ�ני לק�� חתימתל��ני� [עפ"י ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אי�העדי�] � העדי� אבל קרא�ה�'. ��א �י על א� ,ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

.�� ודק�ק� ��� קרא�ה� �� א� א�א ה�טר, על ְְְִ�ְְְִִֵֶַַָָָח�תמי�

�דה‚. ק�נה 'הריני ל�: ואמר �לוי ונמל� �מע��, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�א
לוי: ל� ואמר א�ת�'? ��קנה �בעצת� מרא�ב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ל�נית
א�ד ולא עליה, לערער ללוי י� � היא' ט�בה �קנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ'ל�
'רצ�ני ל�מר: ל� וי� מע�ה; ע�ה לא �הרי זכ�ת�, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
�את�ע�ה �די א��, �ה�א רא�ב� יד מ�חת ��צא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

�די'. וא�ח ְִִֶַַָ��י�

י�דע„. 'איני אמר: ו�מע�� �מע��, על �ערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָרא�ב�
עדי� והרי לקח�יה, מ�וי ז� �דה א�א �ח, א�ה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה

�ני י�[שנות]�אכל�יה 'והלא רא�ב�: ל� אמר � חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ז�' �דה לי מכ�ר לי, ואמר� אלי �את ��ערב עדי�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
מ��, לקנ�ת 'רציתי ל�מר: ל�מע�� וי� ראיה; ז� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
�איני �י על א� ��י�, �טריחני ולא �ערער ��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ�די
וא� �זה. ���צא �ל וכ� אינ�'. א� ,��� היא א� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי�דע

ט�עני� אי� ז�, טענה �מע�� טע� .[בשבילו]ל�[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ

ו�מע��‰. ,��� ז� ��דה עדי� והביא �ערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָרא�ב�
חזקה', �ני ואכל�יה לי מכר�� 'א�ה ט�ע�: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ת�כ�
�אכל עדי� הי� ��א �י� � אכל�' '�זל א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�רא�ב�

�אכל� אחד עד �� �היה �י� �ני�[החזיק]�לל, �ל� ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'��י א�מר ה�א �הרי �אכל, ה�ר�ת להחזיר ח�ב אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

��ר�ת, א�ת� ��ח�בי� עדי� עליו ואי� �הריאכל�י'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
�ני�, �ל� �אכל� �העיד העד וזה ה�דה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמ�

אחר ע�� היה וא�� �א, ה�א א�כל �ל �ח� [עדלי��ת ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
רא�ב�נוס�] י�בע לפיכ�, �יד�. ע�מדת ה�דה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ה�ת �מע�� וי�בע ה�דה; ל� ותחזר מכר, ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�ת
וי�טר. �אכל, ��ר�ת �ל�� ל� מח�ב ְְִֵֵֶַַָָָ�ְֵֶ�אינ�

.Âמ�ני �ח�ת �אכל� �מע�� על מעידי� עדי� �ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
ח�ב � אחד עד היה ואפ�� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
א�מר: א�א העד, מכחי� אינ� �הרי �יו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא אכל�י'; ו��י �ני�, ��י ואכל�י העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

�ב�עה אחד]מח�ב עד לה�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� אינו, [כי ְ�ְְְִֵַָָָָ
�מ���.מכחישו] ,ְֵַ

.Ê�יד�עי הי� לא א� � ה�ר�ת להחזיר המח�ב ,[שווי�]�ל ְַָ�ְְְִִִֵַַָָֹ
וכ��צא ה��י� ��כר א�ת� ל�ער יכ�לי� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואי�
�דה, �ר�ת א� איל� �ר�ת הי� א�א יד�ע, �ה�א ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמה�

ו��ה טענה �א� ואי� ה�איל � יד�עי� י���[ודאית]�אינ� , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

�מחרימי� �אכל�; ל� ���דה סת�]מה חר� על[מטילי� ְֲִִֶֶֶַַַָ
י���. ולא י�תר, �אכל ְְִֵֵֶַַָֹמי

.Á�לאחרי ה��יר� א� � יד� מ�חת קרקע ה�חזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ�ל
מה� מ�ציאי� � ק�מי� ה��כרי� והי� ,�� מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה
ות�בעי� וח�זרי� ה�רקע, לבעל ונ�תני� �נ�ה, �ע� ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָה�כר

את] ���.[ה� �אינ� מק�� לה� �ה��יר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה

.Ëדי� א� ה�י� לע�ת �די �קר, טענת לטע� לאד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
נ��ה היה �יצד? חוב]לע�ב�. לא[בעל � מנה �חבר� ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

היה �ב�עה. ויתח�ב �מנה ���דה �די מאתי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�ענ��
ה�ל 'אכ�ר יאמר: לא � מאתי� �טענ� מנה, �� ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנ��ה
אתח�ב ��א �די לבינ�, �יני �מנה ל� וא�דה �י�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�בית

�ב�עה'. ְָל�

.Èיהיה לא � �ה� וכפר �אחד, מנה נ��י� �ל�ה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהי�
ועל יחלק�. מ���, �כ���ציא� מעידי�, ��ני� ��בע, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד
"מ�בר ואמר: ה�ת�ב הזהיר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ברי�
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וה�‡. �ניו, ייר��� � ��ת מי ה�א: �� נחל�ת ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר
ל�קב�ת. ק�דמי� וה�כרי� ל�ל; ְְְְְִִִֵַַַָֹק�דמי�

מק��·. א�[ירושה]�כל יר�ה. ה�כר ע� ל�קבה אי� � ְְְִֵֵַַָָָָָ�ִָ
�ניה. את י�ר�ת הא� ואי� אביו; ייר��� �ני�, ל� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאי�

ה��לה. מ�י זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכ�‚. י�צאי ��חלה, ה��ד� ק�דמי�.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
י�ר� ,�� ה�יח א� � א�ה �י� אי� �י� ��ת, מי ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ�,

מע�ני� �ע�ל�, �� ל� נמצא לא זרע�[בודקי�]ה�ל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפ�� � נקב�ת �י� זכרי� �י� זרע, לה� נמצא א� :�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
לא ה�ל. �יר� היא � הע�ל� ס�� עד �נ�, �ת �ת ְִִַַַַַַָָֹֹ�ת
�יר� �ת, ל� היתה ה�ת. אצל ח�זרי� ,�� זרע ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
ה�ת: זרע על מע�ני� �ע�ל�, �ת ל� נמצאת לא ה�ל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
הע�ל� ס�� עד נקב�ת, �י� זכרי� �י� זרע, ל� נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָא�
היר�ה ח�זר �ת, זרע ל� נמצא לא ה�ל. ייר� ה�א �ְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ָ
�ה� האב, זרע על מע�ני� � ק�� אביו היה לא א� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, וא� ה�ל. י�ר� אח, זרע א� אח ל� נמצא ה�ת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
ייר�� זרע�, א� אח�ת ל� נמצאת האח�ת: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָח�זרי�
זרע, לאב ואי� ה�איל � אחי� זרע ל� נמצא לא וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ל.
מע�ני� � ק�� האב אבי היה לא האב. לאבי היר�ה ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֹ�ְֲַַֹ�חזר
וה�כרי� מת; �ל אביו אחי �ה� האב, אבי �ל זרע� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
�מ� ל�קב�ת, ק�ד� זכרי� �ל וזרע� ל�קב�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָק�דמי�
לאביו, אחי� נמצא� לא עצמ�. מת �ל �זרע� ה�י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
ועל האב. אבי לאבי היר�ה �חזר � זרע� ולא ה� ְֲֲִִַַָָָ�ְְְֲֵַַַָֹֹֹלא

ממ�מ�ת נחלה ה�את כביכול]ה�ר� עד[מחפשת, וע�לה, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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�ה�דה �� ��ת�ב זה ��טר �עיד 'היא� ל�: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�א�מרי�
עליה'? �תערער ותחזר �ל�ני, מ�ד ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹה�את

'�ל�·. ואמר: העד �ע�יתי[שורה]טע� ה�א אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
�לבד, ל�צר ה�מ�� ה�ל� וא�ת� ה�דה, �ל ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹסימ�

ה��מעת טענה ז� הרי � רא�ב�' �ל וי�[מקובלת]ה�א ; ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ
�ל אי� ה�ל�. מא�ת� ח�� ה�דה, �ל על לע�רר ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�
לערער. ��א ה�טר מעדי �אחד א�א האמ�רי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ברי�

ה�טר ���� ה��� מ�ני[אישר]אבל לערער, ל� י� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
��טר; �ת�ב היה מה ידע�י 'לא ול�מר: לטע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��כ�ל

��� ה�טר[מותר]מ�ני לק�� חתימתל��ני� [עפ"י ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אי�העדי�] � העדי� אבל קרא�ה�'. ��א �י על א� ,ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

.�� ודק�ק� ��� קרא�ה� �� א� א�א ה�טר, על ְְְִ�ְְְִִֵֶַַָָָח�תמי�

�דה‚. ק�נה 'הריני ל�: ואמר �לוי ונמל� �מע��, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�א
לוי: ל� ואמר א�ת�'? ��קנה �בעצת� מרא�ב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ל�נית
א�ד ולא עליה, לערער ללוי י� � היא' ט�בה �קנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹ'ל�
'רצ�ני ל�מר: ל� וי� מע�ה; ע�ה לא �הרי זכ�ת�, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
�את�ע�ה �די א��, �ה�א רא�ב� יד מ�חת ��צא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

�די'. וא�ח ְִִֶַַָ��י�

י�דע„. 'איני אמר: ו�מע�� �מע��, על �ערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָרא�ב�
עדי� והרי לקח�יה, מ�וי ז� �דה א�א �ח, א�ה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה

�ני י�[שנות]�אכל�יה 'והלא רא�ב�: ל� אמר � חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ז�' �דה לי מכ�ר לי, ואמר� אלי �את ��ערב עדי�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
מ��, לקנ�ת 'רציתי ל�מר: ל�מע�� וי� ראיה; ז� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
�איני �י על א� ��י�, �טריחני ולא �ערער ��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ�די
וא� �זה. ���צא �ל וכ� אינ�'. א� ,��� היא א� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי�דע

ט�עני� אי� ז�, טענה �מע�� טע� .[בשבילו]ל�[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ

ו�מע��‰. ,��� ז� ��דה עדי� והביא �ערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָרא�ב�
חזקה', �ני ואכל�יה לי מכר�� 'א�ה ט�ע�: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ת�כ�
�אכל עדי� הי� ��א �י� � אכל�' '�זל א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�רא�ב�

�אכל� אחד עד �� �היה �י� �ני�[החזיק]�לל, �ל� ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'��י א�מר ה�א �הרי �אכל, ה�ר�ת להחזיר ח�ב אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

��ר�ת, א�ת� ��ח�בי� עדי� עליו ואי� �הריאכל�י'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
�ני�, �ל� �אכל� �העיד העד וזה ה�דה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמ�

אחר ע�� היה וא�� �א, ה�א א�כל �ל �ח� [עדלי��ת ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
רא�ב�נוס�] י�בע לפיכ�, �יד�. ע�מדת ה�דה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ה�ת �מע�� וי�בע ה�דה; ל� ותחזר מכר, ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�ת
וי�טר. �אכל, ��ר�ת �ל�� ל� מח�ב ְְִֵֵֶַַָָָ�ְֵֶ�אינ�

.Âמ�ני �ח�ת �אכל� �מע�� על מעידי� עדי� �ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
ח�ב � אחד עד היה ואפ�� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
א�מר: א�א העד, מכחי� אינ� �הרי �יו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא אכל�י'; ו��י �ני�, ��י ואכל�י העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

�ב�עה אחד]מח�ב עד לה�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� אינו, [כי ְ�ְְְִֵַָָָָ
�מ���.מכחישו] ,ְֵַ

.Ê�יד�עי הי� לא א� � ה�ר�ת להחזיר המח�ב ,[שווי�]�ל ְַָ�ְְְִִִֵַַָָֹ
וכ��צא ה��י� ��כר א�ת� ל�ער יכ�לי� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואי�
�דה, �ר�ת א� איל� �ר�ת הי� א�א יד�ע, �ה�א ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמה�

ו��ה טענה �א� ואי� ה�איל � יד�עי� י���[ודאית]�אינ� , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

�מחרימי� �אכל�; ל� ���דה סת�]מה חר� על[מטילי� ְֲִִֶֶֶַַַָ
י���. ולא י�תר, �אכל ְְִֵֵֶַַָֹמי

.Á�לאחרי ה��יר� א� � יד� מ�חת קרקע ה�חזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ�ל
מה� מ�ציאי� � ק�מי� ה��כרי� והי� ,�� מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה
ות�בעי� וח�זרי� ה�רקע, לבעל ונ�תני� �נ�ה, �ע� ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָה�כר

את] ���.[ה� �אינ� מק�� לה� �ה��יר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה

.Ëדי� א� ה�י� לע�ת �די �קר, טענת לטע� לאד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
נ��ה היה �יצד? חוב]לע�ב�. לא[בעל � מנה �חבר� ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

היה �ב�עה. ויתח�ב �מנה ���דה �די מאתי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�ענ��
ה�ל 'אכ�ר יאמר: לא � מאתי� �טענ� מנה, �� ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנ��ה
אתח�ב ��א �די לבינ�, �יני �מנה ל� וא�דה �י�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�בית

�ב�עה'. ְָל�

.Èיהיה לא � �ה� וכפר �אחד, מנה נ��י� �ל�ה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהי�
ועל יחלק�. מ���, �כ���ציא� מעידי�, ��ני� ��בע, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד
"מ�בר ואמר: ה�ת�ב הזהיר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ברי�

�רחק". � ְִֶֶָ�קר
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וה�‡. �ניו, ייר��� � ��ת מי ה�א: �� נחל�ת ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר
ל�קב�ת. ק�דמי� וה�כרי� ל�ל; ְְְְְִִִֵַַַָֹק�דמי�

מק��·. א�[ירושה]�כל יר�ה. ה�כר ע� ל�קבה אי� � ְְְִֵֵַַָָָָָ�ִָ
�ניה. את י�ר�ת הא� ואי� אביו; ייר��� �ני�, ל� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאי�

ה��לה. מ�י זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכ�‚. י�צאי ��חלה, ה��ד� ק�דמי�.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
י�ר� ,�� ה�יח א� � א�ה �י� אי� �י� ��ת, מי ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ�,

מע�ני� �ע�ל�, �� ל� נמצא לא זרע�[בודקי�]ה�ל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפ�� � נקב�ת �י� זכרי� �י� זרע, לה� נמצא א� :�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
לא ה�ל. �יר� היא � הע�ל� ס�� עד �נ�, �ת �ת ְִִַַַַַַָָֹֹ�ת
�יר� �ת, ל� היתה ה�ת. אצל ח�זרי� ,�� זרע ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
ה�ת: זרע על מע�ני� �ע�ל�, �ת ל� נמצאת לא ה�ל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
הע�ל� ס�� עד נקב�ת, �י� זכרי� �י� זרע, ל� נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָא�
היר�ה ח�זר �ת, זרע ל� נמצא לא ה�ל. ייר� ה�א �ְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ָ
�ה� האב, זרע על מע�ני� � ק�� אביו היה לא א� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, וא� ה�ל. י�ר� אח, זרע א� אח ל� נמצא ה�ת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
ייר�� זרע�, א� אח�ת ל� נמצאת האח�ת: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָח�זרי�
זרע, לאב ואי� ה�איל � אחי� זרע ל� נמצא לא וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ל.
מע�ני� � ק�� האב אבי היה לא האב. לאבי היר�ה ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֹ�ְֲַַֹ�חזר
וה�כרי� מת; �ל אביו אחי �ה� האב, אבי �ל זרע� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
�מ� ל�קב�ת, ק�ד� זכרי� �ל וזרע� ל�קב�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָק�דמי�
לאביו, אחי� נמצא� לא עצמ�. מת �ל �זרע� ה�י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
ועל האב. אבי לאבי היר�ה �חזר � זרע� ולא ה� ְֲֲִִַַָָָ�ְְְֲֵַַַָֹֹֹלא

ממ�מ�ת נחלה ה�את כביכול]ה�ר� עד[מחפשת, וע�לה, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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�ל ירכ� י�צאי וכל ל�ת, ק�ד� ה�� א�מר, נמצאת ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָרא�ב�.
י�צאי וכל אביה, לאבי ק�דמת וה�ת ל�ת. ק�דמי� ��ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ה�ת, לאחי ק�ד� ה�ת ואבי אביה. לאבי ק�דמי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכ�
י�צאי וכל לאח�ת, ק�ד� והאח ירכ�. י�צאי �ה� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמ�ני
אביה, לאבי ק�דמת ואח�ת לאח�ת. ק�דמי� אח �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכ�
לאחי ק�ד� האב אבי אביה. לאבי ק�דמי� ירכ� י�צאי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכל
י�צאי וכל אביו, לאח�ת ק�ד� אביו ואח מת, �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו ואח�ת אביו, לאח�ת ק�דמי� אביו אחי �ל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכ�
�ל ירכ� י�צאי �ל וכ� מת, �ל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָק�דמת
ה�ל� ז� �ר� ועל אביו. אבי לאבי ק�דמי� אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאח�ת
מ��ראל אד� ל� אי� לפיכ�, ה��ר�ת; רא� עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוע�לה,

י�ר�. ל� ֵֵֶ�אי�

ה��„. �ת �ת �ת ואפ�� � ה�� �בת �ת וה�יח ��ת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי
ל�ת ואי� ה�ל, ותיר� ק�דמת היא � ��ר�ת ��ה ס�� ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי �� �לבת האח�ת, ע� האח לבת ה�י� וה�א ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ�ל��.

�ה�. ���צא וכל אביו, אח�ת ע� ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו

ה��‰. וה�יח �ח�יו, ה�ני� �מת� �ני�, �ני ל� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי
מת �� ואחר אחת, �ת ה�ני ה�� וה�יח �ל�ה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
�נ� �בת ה�חלה, חצי י�ר�י� �נ� �ני �ל�ת נמצא� � ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָה�ק�
ז� �ר� ועל אביו. חלק י�ר� מה� אחד ��ל החצי; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָי�ר�ת
ה��ר�ת. רא� עד האב, אחי �בני האחי�, �ני ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹח�לקי�

.Âא�א יר�ה ואי� מ��חה, קר�יה אינ� הא� ֶָָ�ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמ��חת
זה י�ר�י� אינ� הא�, מ� האחי� לפיכ�, האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמ��חת
אחיו ואחד זה. את זה י�ר�י� האב, מ� והאחי� זה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאת

�מא��. מאביו �ה�א אחיו א� �לבד, ְִִִִִֵֵֵֶַָָָמאביו

.Êעברה� ה�ר�בי� אסורה]�ל בעילה י�ר�י�[ע"י , ְְֲִִֵַַָָ
� ממזר אח א� ממזר, �� ל� �היה �ג�� �יצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�כ�רי�.
�נ� אבל לנחלה. האחי� וכ�אר ה�ני� ��אר א�� ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
ה�ברי�, מ� לדבר �� אינ� � ה�כרית מ� א� ה�פחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמ�

�לל. י�ר� ְְֵֵָואינ�

.Á;לל� �על� את י�ר�ת אינ� אתהא�ה י�ר� וה�על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
�יר�ת�, ל�ל ק�ד� וה�א ס�פרי�. מ�ברי א���, נכסי ָָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֹ�ל
�ד�ל, לכה� אלמנה �ג�� � עליו אס�רה �היא �י על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹא�
וא� קט�ה, �היא �י על וא� הדי�ט. לכה� וחל�צה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר��ה

א���. את י�ר� ה�א � חר� �ה�על �י ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל

.Ëאת י�ר� ה�על �אי� אי��ת, �הלכ�ת אמרנ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ�בר
לר��ת� ���נס עד י�ר�[נישואי�]א���, ה��ח ו�אי� , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ו�� נת��חה. אפ�� חר�ת, ��היא ���את החר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לר��ת� ��א� א��� נכסי �ל י�ר� �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ארנ�,
נכסי� �י� �נד�נית�, ל� �הכניסה נכסי� �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ�ְוהחזק�,
אי� � �מתה �ר��י�, ספק ��ת�ר�ה �מי ל�. הכניסה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ��א

י�ר��. ְַַַָה�על

.Èקט�ה ���א משש]�על מא��[פחותה צריכה �אינ� ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
כלל] חלי� קידושיה אי� �א�[� אי� �הרי י�ר��; אינ� �ְֲֵֵֵֶָָ

���א ��ח א� ��חת, ���א ��טה וכ� אי��ת. ��ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נ��אי�. לה� חכמי� ��נ� לא �הרי י�ר��; אינ� � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹ��טה

.‡È�א אחיה א� אביה מת �� ואחר א���, ��תה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�על
א�א א�ת�, י�ר� ה�על אי� � א�ת� ה��רי�י� מ� ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

היר�ה �חזר א� זרע, ל� היה א� זרע�, א�ת� ָ�ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹייר�
הרא�יי� נכסי� י�ר� ה�על �אי� אביה; �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמ��חת

מ�א� לאחר שמתה]לב�א �א�[אחר ��בר ה�כסי� א�א , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
��מ�ת. קד� ְִֶֶָָֹלר��ת�

.·Èאר�� ��בר, וה�א א��� את י�ר� ה�על אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכ�
�� ואחר ��ת, �על �יצד? האב. מ��חת �ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה��ר�י�
לכל ק�ד� היה וה�על ה�איל א�מרי�, אי� � א��� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
י�ר�י ל�אר יק�מ� ה�על י�ר�י �� �יר�ת�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ�ִָָאד�
ה� אביה, �ית מ���חת הא�ה י�ר�י א�א ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה;

�על�. אחר מתה א� א�ת�, ְְִִֵַַַַָָָה��ר�י�

.‚Èלהנחיל �די �קבר�, א�� את י�ר� ה�� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַוכ�
אי� � א�� מתה �� ואחר ��ת, מי �יצד? מאביו. ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחיו
ל�ל, ק�ד� היה ה�א ק�� ה�� היה וא�� ה�איל ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹא�מרי�,
ונמצא� ז�, א�ה �ל לי�ר�יה ק�דמי� �� �ל י�ר�י� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָא�
זרע א�א מ�ת�; אחר זה �ל א�� את י�ר�י� מאביו ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחיו
זרע, ל� אי� וא� זרע. ל� היה א� ��יר��ה, ה�א ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�נ�
הא� מתה א� אבל אביה. �ית למ��חת נחלת� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ�חזר
ולא י�מ�, �� קט� היה אפ�� � ה�� מת �� ואחר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ח�ה,

חד�יו ל� הריונו]�ל� ימי א��[תמו אחר וחיה ה�איל � ְֳִִַַָָָָָ
א�ת� �מנחיל א��, את נ�חל זה הרי �מת, אחת, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עה

אביו. מ���חת לי�ר�יו ְְְֲִִִַַַַָָָה�חלה

ב ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��אמר:‡. אביו, �נכסי �אחד �ני� �י נ�טל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�כ�ר
מה� ואחד �ני�, חמ�ה ה�יח �יצד? �ני�". �י ל� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
האר�עה מ� אחד וכל ה�מ��, �לי� נ�טל ה�כ�ר � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�כ�ר

�ת�ת נ�טל הרי[שישית]ה���טי� � �ני� ��עה הי� . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
ה���טי� ה�מ�נה מ� אחד וכל חמי�, נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד
לע�ל�. ח�לקי� ה�את החל�קה על וכ� ע��ר. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנ�טל

לא·. ���לד �ני�,�כ�ר �י נ�טל אינ� � אביו מיתת חר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
�� ה�כר את �י �ניו... את הנחיל� �י�� "והיה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

��ח�� יצאת וא� י�יר". א�[מצחו]ה�נ�אה � אביו �ח�י ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת לאחר א�א הע�ל� לאויר רא�� �ל יצא ��א �י ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,

טמט��‚. בספק]�כ�ר אינ�[מינו זכר, ונמצא ��קרע ְ�ְְְְִִֵֶַָָָ
���ט וכ� �ני�; �י בכור]נ�טל זכר,[לא ונמצא ��קרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

עד בני�", ל� "וילד� ��אמר: �כ�רה, �חלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לדה. מ�עת �� ְְִִֵֵֶֶַָ��היה

�כ�ר,„. ל� �היה הרי �כ�רה? �חלק ממעט אינ� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�יצד
���טי� �[זכרי�]��ני זכר ונמצא ��קרע ה�מט�� וזה , ְְְִֵֶַ�ְְְְִִֶַָָָ

�ני א�א ע�� אי� �כא�� ה�מ��, חצי נ�טל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָה�כ�ר
�ני א�ת� ח�לקי� ה��אר, והחצי �לבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָה���טי�

��וה. ה�קרע ע� ְְְִִִֶַַָָה���טי�

הע�ר.‰. לא אבל �כ�רה; �חלק ממעט אחד, י�� �� ָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקט�
�כ�רה. �חלק ממעט אינ� אביו, מיתת לאחר ���לד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ב�

.Â��ג� ���ט, א� �כ�ר ה�א א� לנ� ��ס��ק ��ְְְִִֵֵֶַָָ
ע��י�? וכיצד �ני�. �י נ�טל אינ� � אחר ע� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ��תערב

ה�ר� הר�אה[כשנולדו]א� ��תבי� � נתערב� �לב��� , ִ�ְְְְְְִִַַָָָ
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כח] וא�[יפוי אחיה�; ע� �כ�רה חלק ונ�טלי� לזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָזה
�מחב�אה ���לד� �ג�� ה�ר�, נשיו]לא משתי חשו� [מקו� ֹ�ְְְְֲֶַָ

�כ�רה. חלק �א� ואי� הר�אה, ��תבי� אי� � ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

.Ê�ניה� �מת� �פ��ט, �כ�ר �ני�, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
� �� ה�יח וה���ט �ת ה�יח ה�כ�ר �ני�, וה�יח� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ�ח�יו,
אביו, חלק �ה�א �לי�, ה�ק� �נכסי י�ר� ה���ט �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכ� אביה. חלק �ה�א �לי�י�, �ני י�ר�ת ה�כ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בת
א� � ה��ר�י� �בכל האב, אחי �בבני האחי�, �בני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָה�י�
��� �כ�רה חלק נ�טל �כ�ר, ה��ר�י� מ� אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמת�. ה��ר� ֲֵֵֶַָזה

.Áכ�ר� �יצד? הא�. �נכסי �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
�כ�ר �היה �י� ��וה, ח�לקי� � א�� את ��ר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�פ��ט

האב]לנחלה רח�[בכור �טר �היה לרח�]�י� .[ראשו� ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëי�" ��אמר: רא���, לאב ה��לד ה�א � ה�חלה ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ�כ�ר
ילדה אפ�� הא�; על מ��יחי� ואי� אנ�". רא�ית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹה�א
�ני�. �י ייר� לאביו, רא��� וזה ה�איל �ני�, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ��ה

.Èה�פל רא� ��צא �י על א� � ה�פלי� אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�א
��צא ��עה �� וכ� לנחלה; �כ�ר אחריו ה�א חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�א
��אמר: ��ה לנחלה. �כ�ר אחריו ה�א מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרא��
חי ��צא ולד לזה קד� ל� נ�לד ��א ה�א אנ�", ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"רא�ית

��עה �� לפיכ�, הע�ל�. הריו�]לאויר רב[חודשי ��צא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ
�כ�ר. אינ� אחריו ה�א חי, ְֲֵַַַָָֹרא��

.‡È�פ� קיסרי]י�צא בניתוח נולד �]� אחריו וה�א , ְֲֵֶַַָָֹ
נ�לד ��א לפי הרא���, �כ�ר: אינ� טבעי]�ניה� ,[באופ� ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

אחר. קדמ� �הרי וה�ני, בני�"; ל� "וילד� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È.לנחלה �כ�ר ל� אי� � ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהי�
ה�איל � ה��יה �מ� ה�פחה מ� �� ל� �היה י�ראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
�כ�ר ה��ראלית, מ� אחריו ל� ה�א הרי � �נ� קר�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינ�

�ני�. �י ונ�טל ְְְֲִִֵַַָלנחלה

.‚Èאת "�י ��אמר: �ני�, �י נ�טל � ממזר ה�כ�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה
צרי� ואי� �נ��איה. ��נ�אה ז� י�יר", ה�נ�אה �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�כר

חל�צה. �� א� �ר��ה �� היה א� ְֲִֶֶַָָָָל�מר,

.„Èח�ה � ה�כ�ר על נאמני� וא��,[מילדת]�ל�ה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ
נאמנת. רא���', יצא 'זה אמרה: �א� מ�ד; � ח�ה ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָואביו.
ה�א 'זה ל�מר: נאמנת ה�דה ימי �בעת �ל � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוא��
��א מי על האב אמר אפ�� לע�ל�. � ואביו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹה�כ�ר'.
א� וכ� נאמ�; ה�א � �בכ�רי' �ני ה�א 'זה �לל, �נ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ�החזק
נאמ�. � �כ�ר' 'אינ� �כ�ר�, �ה�א לנ� ה�חזק על ְְְֱֵֶֶָָָ�ַַַָאמר

.ÂËק����� מדבר]האב א�ת�[ואינו ��דקי� [כושרו� ְְִִֵֶַָָ
�נ�השכלי] ��ה �תב א� רמז א� לג�י�: ���דקי� �דר� ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַ�כ�ר�,

.ÊË�ברי� א�מר זה �ל אביו �מע� �ה� עדי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעיד�
�כ�ר� �נ� ��ה מ�לל� י�דע ה�ברי� א�ת� �הרי וכ�, ��ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�פר�� האב אמר ��א �י על א� �ני�, �י נ�טל זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�כ�רי'. �ני ְְִִֶ'זה

.ÊÈנ�טל אינ� � �כ�ר' �ני 'זה �אמר: האב מ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�מע�
נת��� ולזה ה�א, לא�� �כ�ר ��א �ני�; �י ז� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�עד�ת

�כ�רי'. '�ני ��אמר עד ְְִִֶַַָָֹהאב;

קודש שבת

ג ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

לב�א‡. הרא�יי� �נכסי� �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָאי�
��א� לאביו ה�חזקי� �נכסי� א�א אביו, מיתת ְְִִֶָָָ�ְְִִִִֶַַַַָָָלאחר
אחד �יצד? ל�". י�צא א�ר "�כל ��אמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלר��ת�,
וה���ט ה�כ�ר אביו, מיתת לאחר ��ת אביו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמ��רי�י
ל� היתה א� מלוה, לאביו היתה א� וכ� �אחד; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָי�ר�י�

�אחד. וה���ט ה�כ�ר א�ת� י�ר�י� � ��� ְְְְְִִֶַַַָָָָָספינה

מח�רת·. א� מ��רת �רה אביה� לה� [תמורתה�יח ֲִִִֶֶַָָָ�ְֶֶ�ְֶֶ
�אפררווחיה] ר�עה �היתה א� מרעה], [אחרוילדה[מקו� ְְְֲֶַָָָָָָ

�ני�.מותו] �י �בולד� �� נ�טל ה�כ�ר �ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מ��רי אחד כהונה]�חט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
���נ�ת �ני� �י נ�טל � אביו מת �� ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�המה,

ה�המה.[כהונה] א�ת� ְֵֶַָָ�ל

לאחר„. נכסי� ��בח� ��בח �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאי�
ה�תר ונ�ת� �דמי�, ה�בח א�ת� מעלה א�א אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

�רמל �ג�� � ה�כסי� ������ וה�א, [תבואה]ל���ט; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
�בח� אבל �מרי�. ��ע�� וכפנ��ת ��לי�, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָ��ע�ה
ונע�ה ��דל קט� איל� �ג�� � נ���� ולא עצמ�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

�רט�� �העלת ואר� נ�טל[הושבחה]עבה, זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
נ�טל. אינ� ה��יח, ה�צאה מחמת וא� �ני�; �י זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��בח

�ה�א‰. �י על א� �מלוה, �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאי�
אביה�. �ח�ב קרקע הית�מי� ��ב� �י על וא� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ��טר,

מלוה לאב י�ל[בשטר]היה א� ספק זה הרי � ה�כ�ר �יד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ה�איל י�ל, לא א� יד�, �חת וי�נ� ה�איל �ני�, �י ��ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אביו; �ל ליד� �אה לא ועדי� ייר��ה אביו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מחמת

�כ�רה. חלק חצי מ��ה י�ל � ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹלפיכ�

.Â;��ק ממ�ר� � חל�ה קד� �כ�רה חלק ��כר ְִַָָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�כ�ר
א� לפיכ�, חל�ה. קד� �כ�רה חלק ל�כ�ר ��� ְִִָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֹמ�ני
�י� �קרקע �י� נכסי�, �מקצת קד� אחיו ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינ� ה�כסי�, �כל ו�ר � �פ��ט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�לטלי�,

��אר� אמ�רי�?[ביתר]נ�טל �ברי� ��ה �פ��ט. א�א ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדי�: �פני ואמר �אחיו, מחה א� אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ���א
��חל�י מ�ני לא ��וה, אחי ע� ח�לק �אני א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבי�
נכסי�. ��אר ו�ר ולא מחאה, ז� הרי � �כ�רה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�חלק
��וה וחלק�� �בצר�� מח�רי�, ��ה� �ענבי� מחה ְְֲִֶַָָָָ�ְְֲֲִִִֵֶָָָאפ��
ע�ה� וחלק �רכ��, א� אבל נכסי�. ��אר ו�ר לא �ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
��אר ו�ר � יי� מ��ע�ה �ה� מחה ולא ��י�, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��וה
וחלק �ענבי�, ��חה למי ��מה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�כסי�.
�זה. ���צא �ל וכ� ��ל. ו�ר �הרי � �זיתי� ��וה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹע�ה�

.Êאחיו נכסי �ל י�ר� ה�א אחיו, א�ת ���� ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי[ברשותו]ה�חזקי� מ�א�, לאחר לב�א הרא�יי� אבל ; ַ�ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ

ה�ת�ב, א�ת� קרא '�כ�ר' �הרי � האחי� �כל �ה� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָה�א
אחיו �� על יק�� �לד, א�ר ה�כ�ר "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
מ��� נ�טל �אינ� �כ�� מ��ראל". �מ� י�חה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה�ת;

לבוא]�רא�י ��בח[בעתיד נ�טל אינ� �� � �ב�חזק ְַָָ�ְֵֵֶַַָָ
�עת עד מיתה מ�עת אביו, מיתת אחרי נכסי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��בח�
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כח] וא�[יפוי אחיה�; ע� �כ�רה חלק ונ�טלי� לזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָזה
�מחב�אה ���לד� �ג�� ה�ר�, נשיו]לא משתי חשו� [מקו� ֹ�ְְְְֲֶַָ

�כ�רה. חלק �א� ואי� הר�אה, ��תבי� אי� � ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

.Ê�ניה� �מת� �פ��ט, �כ�ר �ני�, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
� �� ה�יח וה���ט �ת ה�יח ה�כ�ר �ני�, וה�יח� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ�ח�יו,
אביו, חלק �ה�א �לי�, ה�ק� �נכסי י�ר� ה���ט �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכ� אביה. חלק �ה�א �לי�י�, �ני י�ר�ת ה�כ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בת
א� � ה��ר�י� �בכל האב, אחי �בבני האחי�, �בני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָה�י�
��� �כ�רה חלק נ�טל �כ�ר, ה��ר�י� מ� אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמת�. ה��ר� ֲֵֵֶַָזה

.Áכ�ר� �יצד? הא�. �נכסי �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
�כ�ר �היה �י� ��וה, ח�לקי� � א�� את ��ר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�פ��ט

האב]לנחלה רח�[בכור �טר �היה לרח�]�י� .[ראשו� ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëי�" ��אמר: רא���, לאב ה��לד ה�א � ה�חלה ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ�כ�ר
ילדה אפ�� הא�; על מ��יחי� ואי� אנ�". רא�ית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹה�א
�ני�. �י ייר� לאביו, רא��� וזה ה�איל �ני�, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ��ה

.Èה�פל רא� ��צא �י על א� � ה�פלי� אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�א
��צא ��עה �� וכ� לנחלה; �כ�ר אחריו ה�א חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�א
��אמר: ��ה לנחלה. �כ�ר אחריו ה�א מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרא��
חי ��צא ולד לזה קד� ל� נ�לד ��א ה�א אנ�", ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"רא�ית

��עה �� לפיכ�, הע�ל�. הריו�]לאויר רב[חודשי ��צא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ
�כ�ר. אינ� אחריו ה�א חי, ְֲֵַַַָָֹרא��

.‡È�פ� קיסרי]י�צא בניתוח נולד �]� אחריו וה�א , ְֲֵֶַַָָֹ
נ�לד ��א לפי הרא���, �כ�ר: אינ� טבעי]�ניה� ,[באופ� ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

אחר. קדמ� �הרי וה�ני, בני�"; ל� "וילד� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È.לנחלה �כ�ר ל� אי� � ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהי�
ה�איל � ה��יה �מ� ה�פחה מ� �� ל� �היה י�ראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
�כ�ר ה��ראלית, מ� אחריו ל� ה�א הרי � �נ� קר�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינ�

�ני�. �י ונ�טל ְְְֲִִֵַַָלנחלה

.‚Èאת "�י ��אמר: �ני�, �י נ�טל � ממזר ה�כ�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה
צרי� ואי� �נ��איה. ��נ�אה ז� י�יר", ה�נ�אה �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�כר

חל�צה. �� א� �ר��ה �� היה א� ְֲִֶֶַָָָָל�מר,

.„Èח�ה � ה�כ�ר על נאמני� וא��,[מילדת]�ל�ה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ
נאמנת. רא���', יצא 'זה אמרה: �א� מ�ד; � ח�ה ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָואביו.
ה�א 'זה ל�מר: נאמנת ה�דה ימי �בעת �ל � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוא��
��א מי על האב אמר אפ�� לע�ל�. � ואביו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹה�כ�ר'.
א� וכ� נאמ�; ה�א � �בכ�רי' �ני ה�א 'זה �לל, �נ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ�החזק
נאמ�. � �כ�ר' 'אינ� �כ�ר�, �ה�א לנ� ה�חזק על ְְְֱֵֶֶָָָ�ַַַָאמר

.ÂËק����� מדבר]האב א�ת�[ואינו ��דקי� [כושרו� ְְִִֵֶַָָ
�נ�השכלי] ��ה �תב א� רמז א� לג�י�: ���דקי� �דר� ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַ�כ�ר�,

.ÊË�ברי� א�מר זה �ל אביו �מע� �ה� עדי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעיד�
�כ�ר� �נ� ��ה מ�לל� י�דע ה�ברי� א�ת� �הרי וכ�, ��ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�פר�� האב אמר ��א �י על א� �ני�, �י נ�טל זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�כ�רי'. �ני ְְִִֶ'זה

.ÊÈנ�טל אינ� � �כ�ר' �ני 'זה �אמר: האב מ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�מע�
נת��� ולזה ה�א, לא�� �כ�ר ��א �ני�; �י ז� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�עד�ת

�כ�רי'. '�ני ��אמר עד ְְִִֶַַָָֹהאב;

קודש שבת
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לב�א‡. הרא�יי� �נכסי� �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָאי�
��א� לאביו ה�חזקי� �נכסי� א�א אביו, מיתת ְְִִֶָָָ�ְְִִִִֶַַַַָָָלאחר
אחד �יצד? ל�". י�צא א�ר "�כל ��אמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלר��ת�,
וה���ט ה�כ�ר אביו, מיתת לאחר ��ת אביו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמ��רי�י
ל� היתה א� מלוה, לאביו היתה א� וכ� �אחד; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָי�ר�י�

�אחד. וה���ט ה�כ�ר א�ת� י�ר�י� � ��� ְְְְְִִֶַַַָָָָָספינה

מח�רת·. א� מ��רת �רה אביה� לה� [תמורתה�יח ֲִִִֶֶַָָָ�ְֶֶ�ְֶֶ
�אפררווחיה] ר�עה �היתה א� מרעה], [אחרוילדה[מקו� ְְְֲֶַָָָָָָ

�ני�.מותו] �י �בולד� �� נ�טל ה�כ�ר �ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מ��רי אחד כהונה]�חט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
���נ�ת �ני� �י נ�טל � אביו מת �� ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�המה,

ה�המה.[כהונה] א�ת� ְֵֶַָָ�ל

לאחר„. נכסי� ��בח� ��בח �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאי�
ה�תר ונ�ת� �דמי�, ה�בח א�ת� מעלה א�א אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

�רמל �ג�� � ה�כסי� ������ וה�א, [תבואה]ל���ט; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
�בח� אבל �מרי�. ��ע�� וכפנ��ת ��לי�, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָ��ע�ה
ונע�ה ��דל קט� איל� �ג�� � נ���� ולא עצמ�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

�רט�� �העלת ואר� נ�טל[הושבחה]עבה, זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
נ�טל. אינ� ה��יח, ה�צאה מחמת וא� �ני�; �י זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��בח

�ה�א‰. �י על א� �מלוה, �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאי�
אביה�. �ח�ב קרקע הית�מי� ��ב� �י על וא� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ��טר,

מלוה לאב י�ל[בשטר]היה א� ספק זה הרי � ה�כ�ר �יד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ה�איל י�ל, לא א� יד�, �חת וי�נ� ה�איל �ני�, �י ��ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אביו; �ל ליד� �אה לא ועדי� ייר��ה אביו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מחמת

�כ�רה. חלק חצי מ��ה י�ל � ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹלפיכ�

.Â;��ק ממ�ר� � חל�ה קד� �כ�רה חלק ��כר ְִַָָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�כ�ר
א� לפיכ�, חל�ה. קד� �כ�רה חלק ל�כ�ר ��� ְִִָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֹמ�ני
�י� �קרקע �י� נכסי�, �מקצת קד� אחיו ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינ� ה�כסי�, �כל ו�ר � �פ��ט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�לטלי�,

��אר� אמ�רי�?[ביתר]נ�טל �ברי� ��ה �פ��ט. א�א ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדי�: �פני ואמר �אחיו, מחה א� אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ���א
��חל�י מ�ני לא ��וה, אחי ע� ח�לק �אני א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבי�
נכסי�. ��אר ו�ר ולא מחאה, ז� הרי � �כ�רה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�חלק
��וה וחלק�� �בצר�� מח�רי�, ��ה� �ענבי� מחה ְְֲִֶַָָָָ�ְְֲֲִִִֵֶָָָאפ��
ע�ה� וחלק �רכ��, א� אבל נכסי�. ��אר ו�ר לא �ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
��אר ו�ר � יי� מ��ע�ה �ה� מחה ולא ��י�, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��וה
וחלק �ענבי�, ��חה למי ��מה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�כסי�.
�זה. ���צא �ל וכ� ��ל. ו�ר �הרי � �זיתי� ��וה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹע�ה�

.Êאחיו נכסי �ל י�ר� ה�א אחיו, א�ת ���� ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי[ברשותו]ה�חזקי� מ�א�, לאחר לב�א הרא�יי� אבל ; ַ�ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ

ה�ת�ב, א�ת� קרא '�כ�ר' �הרי � האחי� �כל �ה� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָה�א
אחיו �� על יק�� �לד, א�ר ה�כ�ר "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
מ��� נ�טל �אינ� �כ�� מ��ראל". �מ� י�חה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה�ת;

לבוא]�רא�י ��בח[בעתיד נ�טל אינ� �� � �ב�חזק ְַָָ�ְֵֵֶַַָָ
�עת עד מיתה מ�עת אביו, מיתת אחרי נכסי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��בח�
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אחר נכסי� ה��יח� ואפ�� אביו. �נכסי אחיו ע� ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ֲחל�ת�
האחי�, מ� �אחד ��בח ה�א הרי � ��חלק� וקד� ����ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
וחלק חלק� חלקי�, �ני א�� מ�כסי� ���טל �י על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָא�

.��� �ח�י האב �מת ה�איל א���, ���� ָ�ְְִִִִֵֵֵֶַָָָאחיו

.Á�חלקי �ני נ�טל �ה�כ�ר �כני�, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�בר
אחד �מצר �אחד, ע�[סמוכי�]��� �חלק ה�ב� אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עלה וא� �ג�רל; אחיו וחלק חלק� נ�טל אביו, �נכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאחיו
מק�מ�ת. ��ני נ�טל מק�מ�ת, ��ני ְְְְִִֵֵֵָ��רל�

.Ë�יב ליבו�]��מרת ��[ממתינה ע�ה אפ�� � ��תה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ
מאמר האחי� מ� �[קני�]אחד מ��חת י�ר�י�� אביה ית ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

מל�ג בה�]נכסי חלק לבעלה שאי� האשה וחצי[נכסי ��� ְְֲִִֵֶַָ
�רזל צא� ע�[נדוניה]נכסי �ת�ת� י�ר�י� ה�על וי�ר�י , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹ�ִָָ

ה�איל �קב�רת�, ח�בי� ה�על וי�ר�י �רזל. צא� נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחצי
�מק�מ�. ��ארנ� �מ� �ת�ת�, ייר�� ְְְִֵֶַָָ�ְְְִֵוה�

ד ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. אבי', 'אחי א� אחי', 'זה א� �ני', 'זה ְֲִִִִֵֶֶָָָהא�מר:
�אינ� �אנ�י� �ה�דה �י על א� � א�ת� ה��ר�י� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אר
�אמר �י� וייר���; נאמ�, זה הרי � קר�ביו �ה� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�מחזקי�

מרע �כיב ��ה�א �אמר �י� �ריא, למות]��ה�א .[נוטה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
נ���ק מדבר]אפ�� �[ואינו י�ר� ��ה �יד� וכתב , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
א�ת� השכלי]��דקי� לג�י�.[כושרו ���דקי� �דר� , ְְְְִִִִֶֶֶ

ואמר:·. ד�ד�, �� א� אחיו, �ה�א �זה מחזקי� ְְִִֶֶֶַָָָָ�ִָהיינ�
ה�א נאמ� אבל נאמ�. אינ� � ד�די' �� ו'אינ� אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ'אינ�
ייר���. ולא �ני', 'אינ� ל�מר �נ� �ה�א �החזק מי ְְְְִִֵֶֶַַָֹ�ִֶַעל
נאמ� �אינ� �י על א� � �ני� ל�� הי� �אפ�� לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה
א�ת� מחזיקי� ואי� יח�ס, לעני� �ני' 'אינ� ל�מר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו
ייר���. ולא יר�ה, לעני� ה�א נאמ� � �יו על ְִֶָָֹ�ְְְְֱִִֵֶַַַָממזר

אינ�‚. � ה�א' 'עב�י ואמר: וחזר �ני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ה�א �י על א� � '�ני' ואמר: וחזר 'עב�י', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמ�.
'הרי �ל�מר 'עב�י', �אמר ��ה נאמ�; �עבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמ����

ל� ק�רי� הי� וא� �עבד'. לי מאה[ברחוב]ה�א �� 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
א�א �יח�ד א�ת� ק�ראי� �אי� א��, �דברי� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָז�ז',

נאמ�. אינ� זה הרי � ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדי�

וחזר„. זה', ה�א '�ני ואמר: ה�כס, �ית על ע�בר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
א�א '�ני', אמר ��א נאמ�; � 'עב�י' ואמר: �� ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

ה�כס מ� עבדי�]להבריח 'עב�י[מס ה�כס: �בית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
נאמ�. אינ� � ה�א' '�ני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָה�א',

לה�‰. ק�רי� אי� � וה�פח�ת חשיבותהעבדי� [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ
אז:] נהוגי� ��אשהיו �ל�נית', 'א�א ולא �ל�ני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'א�א

ה�� זה ונמצא ��לה, ה�בר מ� שקראיב�א האדו�, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ
'אבא'] העבדי�[יחוסו]נפ��לעבד הי� א� לפיכ�, . ְְֲִִִִָָָָָ

ה�הל �ל והרי ק�ל, לה� וי� �י�תר, ח��בי� ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוה�פח�ת
הרי � ה��יא עבדי �ג�� אד�ניה�, �ני ואת א�ת� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ירי�

ו'א�א'. 'א�א' לה� לקר�ת מ�רי� ְְִִִֶַָָָָ�ֵא��

.Â�� נ�הג והיה ,�� מ��ה וה�ליד �פחה, ל� �היתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
� א��' היא �מ�חררת ה�א '�ני �אמר: א� �ני�, ְִִֶֶ�ְְְִִִֶַַָָמנהג
�דק��קי �החזק ��ר אד� א� ה�א, חכמי� �למיד ְְְִֵַ�ְֲִִִֵֶַָָָָא�

�ת נ��א אינ� כ�, �י על וא� ייר���. זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצו�ת
ילדה, �� ואחר א�� ����חררה ראיה ��ביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָי�ראל,
ה�א, ההדי�ט�ת מ�אר וא� �פנינ�. �פחה החזקה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ֲֵֶ�הרי
הרי � לכ� עצמ� ה�פקירי� מ� היה א� ל�מר צרי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואי�

לכ עבד �חזקת וא�זה א�ת�; מ�כרי� מאביו ואחיו �בר, ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ה�י� ה�א וזה מתי�מת. אביו א�ת מ���, ח�� לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאי�

ה��לה ע�רי על ה�ל� �ה�א לי וי�[המסורת]��ראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ימ�ר� ��א לעני� הע�, ל�אר ��רי� �י� חלק ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא ליר��, �אפ�� �ה�רה, מי וי� �לבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹא�ת�

זה. �בר על לסמ� רא�י ואי� �י�ראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק

.Ê�העיד� עדי� �יצד? �חזקה. י�ר�י� ה��ר�י�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
על א� � 'אחיו' א� �ל�ני', �ל �נ� �ה�א לנ� מחזק ְְְִִֶֶַַָָָ�ֶֶ'��ה
א�� הרי � יח�סי� אמ�ת ידע� ולא יח�ס, עדי �אינ� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ�י

ז�. �עד�ת ְְִֵי�ר�י�

.Á�� ל� החזק ולא ו�מע��, רא�ב� וה�יח ��ת ְֵַ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹֹיעקב
��' ואמר: ה��ק, מ� לוי את רא�ב� �פ� � �ניה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�א
�מע�� הרי � י�דע' 'איני א�מר: ו�מע�� ה�א', אחינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה
�ל�ה �ה� ה�דה �הרי �לי�, �רא�ב� ה�מ��; חצי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹנ�טל

�ת�ת נ�טל ולוי ה�ת�ת[שישית]אחי�; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ
רא�ב� א�ת� יחלק� � מאחרי� נכסי� ללוי נפל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָלרא�ב�.
אחיה�. זה ��וי ל�מע�� מ�דה רא�ב� �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶו�מע��,
�בח א� � לוי מת �� ואחר מאליו, ה�ת�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��יח
הרי � לה�צר �ה�יע� ענבי� �ג�� ה�א, ל�תפי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה��יע
וא� �ה�; ויחלק� מאחרי�, ל� ��פל� �נכסי� ה�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�בח
אמר לב��. רא�ב� �ל ה� הרי לה�צר, ה�יע� לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדי�
�מ� רא�ב� �חלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�מע��:
�ל��, �מע�� מ��� ייר� לא � לוי מת �� ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ��ארנ�,
האחרי� ה�כסי� �אר ע� ה�ת�ת ייר� לב�� רא�ב� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�א
מקצת� ���ד� ה��ר�י� �כל ה�י� וה�א לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ה�יח

מקצת�. י�ד� ולא אחרי�, ְְְְֲִִִֵָָֹ�י�ר�י�

ה ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

י�ר�‡. מה� �אחד י�ר�י�, �ני �ל �י�ר�י�: ה�לל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
�ניה� הי� וא� �ל��; ל�פק אי� � ספק וה�ני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָו�אי,
��וה. ח�לקי� � זה ��א א� ה��ר� ה�א זה ��א ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָספק,

אנ�ר�גינ�ס א� וטמט�� �� וה�יח ��ת מי [ספקילפיכ�, ְְְִִִִֵֵֶַָ�ְְְִַ
נקבה] או �ה�מט��זכר ה�ל; י�ר� ה�� הרי �ֲֵֵֵֶַַַֹ�ְ

� ואנ�ר�גינ�ס וטמט�� �נ�ת ה�יח ספק. ְְְְִַ�ְְְְִִִֵַַָָָוהאנ�ר�גינ�ס
ה�נ�ת. מ� �אחת ה�א והרי ��וה, ְְְֲִֵֶַַַַָָי�ר��ת

ה�ני�·. ע� ה�נ�ת �י� אי��ת �הלכ�ת �ארנ� ְְְְִִִִִֵַַַָָָ�בר
�ה�ז�נ�ת �ארנ� ו�� �בפרנסת�, הבנות�מז�נ�תיה� [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונת�] אי�עד מר�י�, �ה�כסי� �בזמ� �ת�ה. ִֵ�ְְְִִֶַַָָ�ְְִֵָמ�נאי
וית�רנס� ה�ל; ייר�� וה�ני� מז�נ�תיה�, א�א ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�נ�ת

�ע��ר לבעלי�.[עשירית]ה�נ�ת �� ����א� �די נכסי�, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
ה�ל א�א �ל��, ל�ני� אי� מ�עטי�, �ה�כסי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�בזמ�
וטמט�� �בנ�ת �ני� וה�יח ��ת מי לפיכ�, ה�נ�ת. ְ�ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלמז��
י�ר�י�, ה�ני� � מר�י� �ה�כסי� �זמ� � אנ�ר�גינ�ס ְִִִַָ�ְְְְְִִִֶַַַָא�
�ה�כסי� �בזמ� �מ�ת�; ונ��� ה�נ�ת אצל ה�מט�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ְִַוד�חי�

oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

וא�מר�ת ה�ני� אצל ה�מט�� את ��ח�ת ה�נ�ת � ְְְִֵֶַָ�ִֶַַָָמ�עטי�
מז�נ�ת'. ע�נ� ל� ואי� א�ה, 'זכר ְְְִֵַָָָָל�:

ונ�את‚. חד�י�, �ל�ה �על� אחר �הת ��א ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
לרא��� ��עה �� א� יד�ע ואי� ,�� ��[המת]וילדה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מ�ני מ�ניה�, אחד את י�ר� ה�� זה אי� � לאחר�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�בעה
וח�לקי� א�ת� י�ר�י� �ניה� � ה�� מת וא� ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ�ה�א
אביו. זה א� אביו זה ��א ספק, ��ניה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ��וה,

�הת„. ��א בעלה]יבמה מות חד�י�,[אחר �ל�ה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
��עה �� א� יד�ע ואי� חד�י�, �ל�ה �ת�� ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתי�מה
'��א א�מר: ה�פק זה � לאחר�� �בעה �� א� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלרא���
לי��, רא�י א�ה ואי� ,��� אבי נכסי ואיר� אני, ה�ת ��ְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָָָ
וא�� א�ה, �ני '��א א�מר: וה�ב� י���', �ת א�י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
זה וג� ה�איל � �ל��' אחי �נכסי ל� ואי� לי���, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָרא�יה
��וה. ח�לקי� � יב� אינ� א� ה�א יב� ��א ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�ב�

�נכסי ה�ב�, �ני ע� ה�פק זה �י� ה�ת[אחיו]וכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
�בני מחצה, ה�פק ��וה: ח�לקי� � א��� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��תי�מה

ה��יי� ע�[וודאיי�]ה�ב� �חלק אחר ה�ב� מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על א� � אביה� ליר� ה��יי� ה�ב� �ני �בא� ה�פק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי �נ� אני, אחיכ� 'א� לה�: ל�מר ה�פק לזה ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�י
החצי לי החזיר� אחיכ�, אני אי� וא� ז�; �יר�ה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָ�ִֵֶחלק
אביה� �נכסי ע�ה� ה�פק לזה אי� � אביכ�' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��קח

מ�ד�. מ�ציא ואינ� ְְִִֵָָ�ל��,

אביה�‰. �נכסי לחלק ��א� וה�ב� היב�ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��ואחיו] ה�א א� � ה�פק וזה ו�אי; י�ר� ה�ב� הרי �ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

�� ה�א וא� חצי�, ה�ב� �לזה ה�מ�� חצי ל� י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�ת,
ה�פק. וי�חה ה�ב�, ייר� לפיכ�, �ל��; ל� אי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�ב�,
הרי � ה�ב� אבי מת �� ואחר ו�אי�, �ני� �ני ה�ב� ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָה�יח
מחצה', ול�ניכ� מחצה לי וי� ה�ת, �� 'אני א�מר: ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�פק
ל� ואי� א�ה, ה�ב� �ב� א�ה, 'אחינ� א�מרי�: ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ני�
נ�טלי�, �� לה� ���דה החצי � ה�ק�' �נכסי �לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�א

וה�ת�ת נ�טל�; ל� �� ה� ���די� [שישית]וה�לי� ְְְְְִִֵֶַַ
��ניה� חצי� נ�טל ה�א ��וה, א�ת� ח�לקי� � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָה��אר
ואני ה�א, �ני '��א א�מר: ה�ב� הרי � ה�פק מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחצי�.

ואני ה�א, ה�ת �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיר���',
א�מר: ה�פק הרי � ה�ב� מת ��וה. ח�לקי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאיר���'
האחר �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ואיר���', אני, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'�נ�
��וה. ח�לקי� � איר���' ואני ה�א, אבי� אחי וזה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָא�ה,

.Âהא�ה א� יד�ע ואי� א���, ועל עליו ה�ית ��פל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
א� נכסיה, �ל י�ר�י� ה�על י�ר�י ונמצא� �ח�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה �ל י�ר�י� הא�ה י�ר�י ונמצא� �ח�ה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�על

מל�ג נכסי מעמידי� �ינ�? �יצד שאי�� האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בה�] חלק ע�רלבעלה וה�ת�ה הא�ה, י�ר�י ִָָ�ְְְְְִֵֶַַָָ�חזקת

�רזל צא� �נכסי וח�לקי� ה�על; י�ר�י �חזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹות�ספת
חצי�.[נדוניה] ה�על וי�ר�י חצי�, נ�טלי� הא�ה י�ר�י �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי את מעמידי� � א�� ועל עליו ה�ית נפל א� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
י�ר�י אבל ו�אי�; י�ר�י� �ה� הא�, י�ר�י �חזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�
מאביו לאחיו אי� �ח�ה, ה�� מת �א� � ה� ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��

��ארנ�. �מ� �ל��, א�� ְְְְְִִֵֵֶַ�נכסי

.Ê� �ח�ה מת האב א� � ��� �� ועל עליו ה�ית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל
� ה�כסי� ונמצא� ייר���, ��� ���� וא� ה��; י�ר�י ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�מ� ��בר א�� את י�ר� ה�� אי� � �ח�ה מת ���ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
יחלק� לפיכ�, האב. י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�,

נ��ה א� וכ� ה�ת. �� י�ר�י ע� האב האב,[בשבי]י�ר�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
א�� אבי �מת ה��, ����ה א� ��דינה, ��� �� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מת

ה�ת. �� י�ר�י ע� האב י�ר�י יחלק� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ��דינה

.Á�מ�רי�י �אר א� אביו ועל ה�ית עליו הב�]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
י�ר�י[מוטלת]והיתה � ח�ב�ת �בעלי א�ה �ת�ת עליו ְְְָָָָ�ְֲִֵֵַַָ

ואבד �ל�� ה�יח ולא �ח�ה, ה�� 'מת א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
ה�� וזכה �ח�ה, מת 'האב א�מרי�: ח�ב�ת �בעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ב',
�חזקת ה�כסי� הרי � מחלק�' לג��ת לנ� וי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ִ�יר�ת�
ילכ� א� ראיה, להביא ח�ב�ת �בעלי הא�ה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָה��ר�י�;

�ל��. �לא ְְֶָֹלה�

.Ë�א ,��� ��בע� א� ה��לת, �חת ��ת� א�� ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�י�
והאחר ��דינה וזה אחד, �י�� ��ת� א� לא�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��פל�
�ה�, וכ��צא א�� ��כל ה�א; אחד �י� � אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מדינה

�ח�ה. ��ת ה�א מי י�דעי� ְְִִִֵֵֶָאי�

�
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ראשו� יו�

ז ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

וה�ר�ב‡. ה���ב ואת ה���ב את מט�א ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ב
ונ�ע�. נתלה, ��כב, י��ב, ע�מד, � �רכי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ�חמ�ה
אפ�� למר�ב, א� למ��ב א� למ��ב הע��י �לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�יצד?
על מ��ב מ�ט�אי אחד עמד א� � האב� �חת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה
נתלה א� עליה, נ�ע� א� �כב א� עליה, י�ב א� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהאב�,
נטמא מק��, מ�ל ה�ה ה�לי על ונתנ�א ה�איל � ��ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ה�קרא ה�א א��, דרכי� מחמ�ה אחד וכל אב. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונע�ה
מק��. �כל ְְִָָָ'מדרס'

��בעה·. האד� את מט�אי� וה�ר�ב ה���ב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכ�
�במ�א. �במ�ע, ��נינ�, א�� דרכי� �חמ�ה � ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכי�
�מדרס� ונטמא ה�ב, עליו ��רס מר�ב א� מ��ב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�יצד?
הע�מד, א� עליו, ה���ב וכ� טמא. ה���א�, א� �� ה��גע �ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
אב� �היתה �י על א� � ה��ע� א� ה�תלה, א� ה��כב, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: נטמא, זה הרי ה�דרס, �בי� ה�ה�ר �י� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמב�לת
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וא�מר�ת ה�ני� אצל ה�מט�� את ��ח�ת ה�נ�ת � ְְְִֵֶַָ�ִֶַַָָמ�עטי�
מז�נ�ת'. ע�נ� ל� ואי� א�ה, 'זכר ְְְִֵַָָָָל�:

ונ�את‚. חד�י�, �ל�ה �על� אחר �הת ��א ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
לרא��� ��עה �� א� יד�ע ואי� ,�� ��[המת]וילדה א� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

מ�ני מ�ניה�, אחד את י�ר� ה�� זה אי� � לאחר�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�בעה
וח�לקי� א�ת� י�ר�י� �ניה� � ה�� מת וא� ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ�ה�א
אביו. זה א� אביו זה ��א ספק, ��ניה� מ�ני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ��וה,

�הת„. ��א בעלה]יבמה מות חד�י�,[אחר �ל�ה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
��עה �� א� יד�ע ואי� חד�י�, �ל�ה �ת�� ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתי�מה
'��א א�מר: ה�פק זה � לאחר�� �בעה �� א� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלרא���
לי��, רא�י א�ה ואי� ,��� אבי נכסי ואיר� אני, ה�ת ��ְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָָָ
וא�� א�ה, �ני '��א א�מר: וה�ב� י���', �ת א�י ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
זה וג� ה�איל � �ל��' אחי �נכסי ל� ואי� לי���, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָרא�יה
��וה. ח�לקי� � יב� אינ� א� ה�א יב� ��א ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�ב�

�נכסי ה�ב�, �ני ע� ה�פק זה �י� ה�ת[אחיו]וכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
�בני מחצה, ה�פק ��וה: ח�לקי� � א��� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��תי�מה

ה��יי� ע�[וודאיי�]ה�ב� �חלק אחר ה�ב� מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על א� � אביה� ליר� ה��יי� ה�ב� �ני �בא� ה�פק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי �נ� אני, אחיכ� 'א� לה�: ל�מר ה�פק לזה ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�י
החצי לי החזיר� אחיכ�, אני אי� וא� ז�; �יר�ה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָ�ִֵֶחלק
אביה� �נכסי ע�ה� ה�פק לזה אי� � אביכ�' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��קח

מ�ד�. מ�ציא ואינ� ְְִִֵָָ�ל��,

אביה�‰. �נכסי לחלק ��א� וה�ב� היב�ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
��ואחיו] ה�א א� � ה�פק וזה ו�אי; י�ר� ה�ב� הרי �ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

�� ה�א וא� חצי�, ה�ב� �לזה ה�מ�� חצי ל� י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�ת,
ה�פק. וי�חה ה�ב�, ייר� לפיכ�, �ל��; ל� אי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�ב�,
הרי � ה�ב� אבי מת �� ואחר ו�אי�, �ני� �ני ה�ב� ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָה�יח
מחצה', ול�ניכ� מחצה לי וי� ה�ת, �� 'אני א�מר: ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�פק
ל� ואי� א�ה, ה�ב� �ב� א�ה, 'אחינ� א�מרי�: ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ני�
נ�טלי�, �� לה� ���דה החצי � ה�ק�' �נכסי �לי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�א

וה�ת�ת נ�טל�; ל� �� ה� ���די� [שישית]וה�לי� ְְְְְִִֵֶַַ
��ניה� חצי� נ�טל ה�א ��וה, א�ת� ח�לקי� � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָה��אר
ואני ה�א, �ני '��א א�מר: ה�ב� הרי � ה�פק מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחצי�.

ואני ה�א, ה�ת �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיר���',
א�מר: ה�פק הרי � ה�ב� מת ��וה. ח�לקי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאיר���'
האחר �ני �� '��א א�מר: ה�ב� ואבי ואיר���', אני, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'�נ�
��וה. ח�לקי� � איר���' ואני ה�א, אבי� אחי וזה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָא�ה,

.Âהא�ה א� יד�ע ואי� א���, ועל עליו ה�ית ��פל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
א� נכסיה, �ל י�ר�י� ה�על י�ר�י ונמצא� �ח�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה �ל י�ר�י� הא�ה י�ר�י ונמצא� �ח�ה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�על

מל�ג נכסי מעמידי� �ינ�? �יצד שאי�� האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בה�] חלק ע�רלבעלה וה�ת�ה הא�ה, י�ר�י ִָָ�ְְְְְִֵֶַַָָ�חזקת

�רזל צא� �נכסי וח�לקי� ה�על; י�ר�י �חזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹות�ספת
חצי�.[נדוניה] ה�על וי�ר�י חצי�, נ�טלי� הא�ה י�ר�י �ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי את מעמידי� � א�� ועל עליו ה�ית נפל א� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
י�ר�י אבל ו�אי�; י�ר�י� �ה� הא�, י�ר�י �חזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא�
מאביו לאחיו אי� �ח�ה, ה�� מת �א� � ה� ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��

��ארנ�. �מ� �ל��, א�� ְְְְְִִֵֵֶַ�נכסי

.Ê� �ח�ה מת האב א� � ��� �� ועל עליו ה�ית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל
� ה�כסי� ונמצא� ייר���, ��� ���� וא� ה��; י�ר�י ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�מ� ��בר א�� את י�ר� ה�� אי� � �ח�ה מת ���ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
יחלק� לפיכ�, האב. י�ר�י �ל ה�כסי� ונמצא� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�,

נ��ה א� וכ� ה�ת. �� י�ר�י ע� האב האב,[בשבי]י�ר�י ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
א�� אבי �מת ה��, ����ה א� ��דינה, ��� �� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מת

ה�ת. �� י�ר�י ע� האב י�ר�י יחלק� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ��דינה

.Á�מ�רי�י �אר א� אביו ועל ה�ית עליו הב�]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
י�ר�י[מוטלת]והיתה � ח�ב�ת �בעלי א�ה �ת�ת עליו ְְְָָָָ�ְֲִֵֵַַָ

ואבד �ל�� ה�יח ולא �ח�ה, ה�� 'מת א�מרי�: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
ה�� וזכה �ח�ה, מת 'האב א�מרי�: ח�ב�ת �בעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ב',
�חזקת ה�כסי� הרי � מחלק�' לג��ת לנ� וי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ִ�יר�ת�
ילכ� א� ראיה, להביא ח�ב�ת �בעלי הא�ה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָה��ר�י�;

�ל��. �לא ְְֶָֹלה�

.Ë�א ,��� ��בע� א� ה��לת, �חת ��ת� א�� ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�י�
והאחר ��דינה וזה אחד, �י�� ��ת� א� לא�, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��פל�
�ה�, וכ��צא א�� ��כל ה�א; אחד �י� � אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מדינה

�ח�ה. ��ת ה�א מי י�דעי� ְְִִִֵֵֶָאי�

�
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ראשו� יו�

ז ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

וה�ר�ב‡. ה���ב ואת ה���ב את מט�א ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ב
ונ�ע�. נתלה, ��כב, י��ב, ע�מד, � �רכי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ�חמ�ה
אפ�� למר�ב, א� למ��ב א� למ��ב הע��י �לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�יצד?
על מ��ב מ�ט�אי אחד עמד א� � האב� �חת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה
נתלה א� עליה, נ�ע� א� �כב א� עליה, י�ב א� ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהאב�,
נטמא מק��, מ�ל ה�ה ה�לי על ונתנ�א ה�איל � ��ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ה�קרא ה�א א��, דרכי� מחמ�ה אחד וכל אב. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונע�ה
מק��. �כל ְְִָָָ'מדרס'

��בעה·. האד� את מט�אי� וה�ר�ב ה���ב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכ�
�במ�א. �במ�ע, ��נינ�, א�� דרכי� �חמ�ה � ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכי�
�מדרס� ונטמא ה�ב, עליו ��רס מר�ב א� מ��ב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�יצד?
הע�מד, א� עליו, ה���ב וכ� טמא. ה���א�, א� �� ה��גע �ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
אב� �היתה �י על א� � ה��ע� א� ה�תלה, א� ה��כב, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
��אמר: נטמא, זה הרי ה�דרס, �בי� ה�ה�ר �י� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמב�לת
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מ�י יטמא". � ה�ב עליו י�ב א�ר ה�לי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"וה��ב
רבינו]ה�מ�עה �מט�א,[ממשה י��ב �ה�ב ��ק�� למד�, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ

�מ��ב מר�ב מט�א ה�ב מה נטמא; � ה�ה�ר �� י�ב ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָא�
ה�ר�ב א� ה���ב מ� מתט�א ה�ה�ר א� � האב� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ��חת
ה���ב. על �� ה�ב �אי� �י על וא� האב�, מ�חת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�ה�א
זמ� �ל �גדי� מט�א � ה�דרס מ� למעלה �ה�א זה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואד�

מ�ט�איו �ר� בה�]��א נוגע עדיי� ��ארנ�.[� �מ� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ

על‚. ר�� ����א עד ה���ב, את מט�א ה�ב ַ�ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאי�
על ��רס ה�ה�ר וכ� ה�ר�ב; א� ה���ב א� ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָה���ב
ר�� ����א עד ה�דרס, מחמת מתט�א אינ� � ה�ב �ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָמדרס
זה הרי נגע, ולא ה�איל � מע�ט� נ�א א� אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.
ה�ה�ר �מקצת ה���ב, על ה�מא מקצת �יצד? ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָטה�ר.

מק ���א וה�ה�ר טה�ר, ה���ב � מ��ב א�ת� צת�על ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָ
א� ה���ב מקצת על ר�� ���א ה�מא טה�ר. ְְִִַַָָ�ִֵֶַָָָָָעליו
ה�ה�ר וכ� ;��� וה�ר�ב ��� ה���ב נטמא ְֵַָ�ְְֶַָ�ְְְִִֶַַָָָה�ר�ב,
��א �י על וא� נטמא, � ה�דרס מקצת על ר�� ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�ִֶָ���א

ה���ב. מקצת על א�א ְִִֶַַָָָָנ�א

לאר��„. מ�חי� �ה� ספסלי� חמ�ה על מ�ל �היה ְְִָָָ�ְֲִִֵֶַַָָָ�ֶָָָזב
מ�חי� הי� מה�; אחד �ל על ר�� נ�א �הרי טמאי�, �ְֲִִֵֵֶָ�ֵֶֶַָָָ�ִָ
וא� מה�. אחד �ל על ר�� נ�א לא �הרי טה�רי�, � ְִֵֶֶַָָ�ְְְֲִִֵֶָָָֹלרח��
עליה�, נתה�� ��א טמאי�; �� �בי� �� �י� � עליה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי��
הע��יי� כלי� ��ה על מ�ל היה אחד. �ל על ר�� ֲִִִֵַָָָ�ֶַָָָָ�ְְִָונמצא
ורא�� �ני�, על רגליו ���י �ני�, על ידיו ��י ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמ��ב,
זה א�א מ��ב מ��� טמא אי� � אחד על וג�פ� אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מ��ב�ת, �ני על עמד עליו; ר�� נ�א �הרי ��פ�, ְְִֵַַָָָָ�ֲִֵֶֶַַָ��חת
טמאי�. �ניה� � ה�ני על �נ�ה ורגל� אחד על אחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָרגל�

�חת‰. מ��ב�ת ואר�עה ה��ה, ��י על י��ב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכ�לה �אינ� מ�ני טמא�ת, ��� � ה��ה רגלי ְְְִֵֵֵֶָָָ�ְְִֵַַַַָאר�ע

�ל�. על ֲַַָֹֹלעמד

.Âחת� מ��ב�ת ואר�עה בהמה, ��י על ר�כב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהיה
מ�ני טה�ר�ת? ה� מה �מ�ני טה�ר�ת. ��� � רגליה ְְְְִִֵֵֵָָ�ְְֶַַַָאר�ע
מס�ע, הרביעית ונמצאת �ל�, על לעמד יכ�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ��המה
מס�ע, להי�ת רא�יה אחת וכל וה�איל מ��. �� אי� ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָ�מס�ע
נ�ע� היה ��א היא רגל ואיז� יד איז� י�דעי� אנ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואי�

החזקה לא הרי � מה�;[בוודאות]עליה �אחת טמאה ֲֵֶָָֹ�ְְָ�ְְֵֶַַָ
מ�ח אחד מ��ב היה א� לפיכ�, טה�ר�ת. ��� ָ�ְְְִִִֶָָָָָָ�ְִָלפיכ�
יד� �חת א� רגליה, ��י �חת א� ה�המה, ידי ��י ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�חת
מ��ב על ה�ב נ�א ו�אי �הרי טמא; זה הרי � ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגל�

��י�. על לעמד יכ�לה ה�המה �אי� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,

.Êעקל�� ה�לי� � ה�ד �ית ק�רת על ה�מא [הסלי�ב ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
נסחטי�] הזיתי� �חתשבו רצ�צי� ה� �הרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאי�,

מכ�� על י�ב א� אבל הבגדי�]ה��רה. מיישר �ל[� ְֲִֵֶַַַַָָָ
מ�ני טה�רי�; ה�כ�� ל�ח ��חת ה�לי� הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ��בסי�,

רגליו על ה�כ�� מ�ענת ונמצאת רפ�י, [של�ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
להכניסמכבש] אד� ירצה �א� � ��ח�יו ה�לי� על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ה�לי� �י� �� וכ��צא בגדי�]ס�י� �בי�[� ה�כ�� ��חת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ק��ר. �ה�א �י על א� מכניס ְְִִֵֶַַַַַָה�כ��,

.Áנע�ה ��א �לי על ��רס נוצר]זב א�[� למ��ב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

ה�איל � למ��ב רא�י �ה�א �י על א� � למר�ב א� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָלמ��ב
�� נגע ל�[בידיו]ולא א�מרי� �הרי טה�ר, זה הרי [כביכול,, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:] זה'ליושב �כלי מלאכ�נ� ונע�ה 'עמד מיועד: [אינו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַֹ
סאהלישיבה] �פה �יצד? כלי]. ערבה[� �פה עליה, וי�ב ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָ

קלע על א� �רכת על ���ב א� עליה, �ל[�מפרש]וי�ב ְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
י�ב "א�ר ��אמר: טה�רי�, א�� הרי � �ה� וכ��צא ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָספינה,
ונע�ה 'עמד ל�: �א�מרי� לא לי�יבה, המיחד � ְְֲֲִִִֶֶַָָֹֹ�ְַָָעליו"

לי�יבה נע�ה לא זה ��לי מ�ני ה�לימלאכ�נ�', היה . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ע� לי�יבה, ל]מ��� בנוס� הרי[� � ל� ��ע�ה מלאכ�� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הרדיד �ג�� �מדרס; מתט�א גדול]זה והחל�ק,[צעי� , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
וה�רמל אחד[ילקוט]וה��ית, ��ל �י על �א� � והחמת , ְְִַַַ�ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

את מ��� ה�א הרי למ��ב, מ�ח�ת� נע�ה לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמה�
ל]ע�[לשכיבה]ה���ב ���צא[בנוס� �ל וכ� מלאכ��; ְְְְִִֵֵַַַָֹ

�מדרס, ה���אי� ה�לי� �ל אבאר �לי� �בהלכ�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ�א��.
לי�יבה, רא�י �לי ואיזה �מדרס, מ��אי� �אי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָוכלי�

לרכיבה. רא�י ואיזה ל�כיבה, רא�י ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָואיזה

שני יו�
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הסיט‡. �א� זה, ספר �תח�ת �ארנ� האד�[הזיז]�בר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נ��א; מ��� נטמא �מ�א, מט�אה �היא ה�מאה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֶַאת

נטמא. לא האד�, את ה�מאה הסיטה א� ְְִֶָָָָָֹ�ֲִִֵַָָאבל

את·. �סיט �א� טמאה ,��� ה�מא�ת אב�ת �כל ְִִֶֶָָ�ָ�ְ�ְֲֵַָאי�
ה�ב א�א � א�ת� �תט�א ה�ה�ר, ה�לי את א� ה�ה�ר ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאד�
מצינ� ��א ��ב, היתרה ה�מאה היא וז� �לבד; חבריו ְְִֵֶַַָָָָֹ�ְְֲִִֵַַָא�
ט�א�. ה�ה�רי�, את הסיט �א� � ה��רה �כל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�מ�ת�
א� טה�ר ואד� ה�דר, רא� על מ�לת ק�רה היתה ְֵֶֶַַָָָָֹ�ְֵַָָָ�יצד?
ה�צה את ה�ב והניד קצת�, על חר�, �לי אפ�� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לי�,
�ה�; ��גע �מי זה הרי ה�ב, מחמת ונתנדנד� ה�איל � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ני
ל�מר, צרי� ואי� ��רה. �י� לטמאה, רא��� ונע�� ְְִִֵַָָָ�ְְְְֲִִַָוט�א�,
זב ואחד ���א�. ה�לי�, את א� האד� את ה�ב נ�א ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�א�
�אד� למד�, ה�ה ה�ברי�. א�� �כל וי�לדת ונ�ה זבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�
וה�ב זב; נ��א מ��� נטמא ה�ב, את �הסיט ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�ה�ר
� חר� �לי אפ�� �לי�, �י� אד� �י� ה�ה�ר, את ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�הסיט

�ה�. נגע �א�� לאחרי� ה�ב ���ת מ�ני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָט�א�,

ה���‚. חר� �כלי נגע �א� � מ��ע� ה�ב �ה�ט ָ�ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחמר
�תיל מהודק]צמיד כיסוי ט�אה�.[� הסיט�, וא� טה�ר; , ְְֱִִִִִָָָָ

נב�ב �ה�א חר� �לי נע�ה[חלול]וכ� לא ועדי� �כ��ר, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
�ה אירנ��ת[פתח]ל� ל�סי� �מ� כ�, מחוברות'. ['מחבתות ְִִִִֶָָ

הייצור] בתהלי� החרס וא�נראה ט�א�; ה�ב, הסיט� א� �ְְֱִִִַַָָָ
חר� �כלי ה� �הרי ה�ת, �אהל טה�ר�ת �ה� �י ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעל
�ל�עה �היתה מחט וכ� סת��. ��תח� �תיל צמיד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�מ��
את ה�ב והסיט ה�בנה, �ת�� ה�ל�עה וט�עת הע�, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�ת��
��ת�כ�; ה�ל�עי� ה�לי� נטמא� � ה�בנה את א� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהע�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

ולא„. ה�איל � חר� �לי לאויר רגל� א� יד� �הכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
ה��ה �אי� טה�ר; זה הרי � הניד� ולא מ��כ� �� ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאברי� מט�אי� �� בלבד]וכ��צא באבריה� �]. ְְְְִִֵֵַַָָ
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קמט�‰. �ת�� אח�ז קנה �היה בגופו]זב קמט והסיט[� , ְֶֶָָָָָ�ְְִֵ
"וכל ��אמר: טה�רי�, ה� הרי � �לי� א� אד� ה�נה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�קצה

ה�ב, �� י�ע ה�מ�עהא�ר מ�י ��י�"; �ט� לא וידיו ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
�ל��� וה�ציא� ה�ב, �ה�ט מד�ר ה�ה �ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמד�,
ה�ל�י ��פ� מ�אר לידיו וה��מה �ידיו �גיעה מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנגיעה;
��סיט לא ��ג�פ�, ��ל�י ��סיט עד � ה�ט� א� נגיעה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאצל

ה�תרי� בגו�]�בית מוסתרי� מקומות �קמט�[� ה�נה היה . ְְְִֵֶַַָָָָ�ְ
ה�מאה את �ה�סיט נטמא; � ה�ב את �� והסיט טה�ר, ְָ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
�מ� טמא, ה�תרי� �בית �ה���א �כ�� א�ת�; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�נ��א
טמא. ה�תרי� �בית ה�סיט �� � זה ספר �תח�ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ארנ�

.Âא�[שנמצא]ה�ב למ��ב הע��י �כלי מאזני�, �כ� ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
�רע � �נ�ה �כ� �נג�� ה�[הכריע]למר�ב הרי � ה�ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

א�� הרי � ה� �רע� הסיט�. �הרי �ה�, ��גע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�כלי�
�כא�� ה�ב, נ�א� �הרי אב; ונע�� מ��ב, מ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמט�אי�
�מ�קי�, אכלי� א� �לי�, �אר �נ�ה �כ� היה עליה�. ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעמד
לטמאה. רא��� ��� ה�ב, ��רע �י� ה� ��רע� �י� � אד� ְָ�ְִָ�ְֵֵֵֶֶַַָָָָָא�

.Êה�סר על א� ה�פסל על ���ב� וה�ה�ר ע�]ה�ב ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מח�ירי� �ה� רע[�מתנדנדי�]�זמ� ��ח� �איל� �על� א� , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חלש] ע�ר�[� �עבי �אי� האיל� וה�א לחק[גזעו], �די ְְֳִִִֵֵֶָָָָָֹ
[� של מדה �ס�כה[לחקוק �על� א� ה�ב, ענ�]רבע ��ח�[� ְֶֶַַַָָָֹֹ

ב� �ה�ח�א והיא ידו]רע, בכ� [מקפל]וד�חק[כשאוחזה ְְְִֵֶֶַַָָ
�ז�ז מצרי[תתקפל]א�ת� �ס�� �על� א� �אינ�[�קט�]��, ְֶָָָ�ְִִֵֶָ

ה�ב� על �על� א� �מסמר, גשר]קב�ע ועל[� ה��רה ועל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
מוטי�]ה�לת זה[כשה� הרי � �טיט מח�רי� �אינ� �זמ� , ְְִֵֶֶֶַַָ�ְֲִִֵֶָ

את ה�ב הסיט �כא�� �ה�, מתנדנדי� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמא
יכ�לה �אינ� �ד�לה �ספינה י�ב� א� אבל �ע��. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָה�ה�ר

לנוד]להמיט �זמ�[� ה�פסל על א� ה�סר על א� �אד�, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א� יפה, ��ח� �בס�כה �איל� �על� א� מח�ירי�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ�אינ�
�ה� �בדלת �בק�רה �כב� א� �מסמר, ה�ב�ע מצרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ְ�ס��

טה�ר. זה הרי אחד, מ�ד על� אפ�� � �טיט ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָע��יי�

.Á�מגיפי �אחד �ניה� �הי� וטה�ר סוגרי�]זב את[� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
��תח וזה מגי� זה היה טה�ר; זה הרי � ��תחי� א� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�לת,
את העלה ה�מא א� � ה��ר מ� זה את זה העל� נטמא. �ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את העלה ה�ה�ר וא� �הסיט�; מ�ני ט�אה�, � ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָה�ה�ר

��ארנ�. �מ� �מ�א, נטמא � ְְְְִֵֵֶַַַָָָה�מא

.Ë�מפ�ילי �הי� וטה�ר מותחי�]זב א�[� � �חבלי� ְְֲִִִִֶַַָָָָ
א�רגי�, הי� נטמא. � היל� מ��� וזה היל�, מ��� זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מ� ��רקי� א� ט�חני�, א� �י��בי�, �י� �ע�מדי� ְְְְְֲִִִִִֵֵ�י�
טמא; זה הרי �בד, ���א� �זמ� � ט�עני� א� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמ�ר,

טה�ר. קל, מ�א�י היה ְִַַָָָוא�

.Èה�ה� וזב טה�ר. זה הרי ה�ב, את מ�ה �היה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטה�ר
נ�פל, ה�מא הרי ה�ה�ר, י��� �א� ט�אה�; ה�ה�ר, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
טמאי�. ה�ה�ר �גדי א� �לפיכ� עליו, נ�ע� �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָונמצא

.‡È�מקצת ���א טה�ר א� ה�ה�ר, על מקצת� ���א ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
למעלה �ה�יח� זב �ל אצ�ע� �יצד? נטמא. � ה�ב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
א� � ה�ב מ� למעלה אצ�ע� �ה�יח טה�ר א� ה�ה�ר, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמ�
זה הרי �ה�, וכ��צא ק�רה א� אב� �יניה� ��� �י ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעל

ה�ב ח��רי וכ� לגופו]טמא. המחוברי� על[דברי� ���א� ְְִִֵֵֵֶַַָָ
טמא, זה הרי � ה�ב על ���א� טה�ר ח��רי א� ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�ה�ר,
ה� וא�� חבר�. �ל עצמ� מה� אחד �ל נ�א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�כא��
לי ויראה ��ה�; וה�ער וה��רני�, ה��י�, � ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהח��רי�

מ�בריה� ז� .[מדרבנ�]��מאה ֶ�ְְִִֵֶָ
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א�‡. � �מסמרי� מס�ר א� �אר�, מח�ר �היה ְְְִִַָ�ְֶָָָ�ְֶָָָָ�בר
וה�י� וחזק, יפה �ח� �ה�י�[דפק]היה �בעת ה�ב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

� �ה�יל� א� ה�ית�, מ�ח �מ�קי� אכלי� א� �לי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה א�א וחזק, יפה �ח� היה לא וא� טה�רי�. א�� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
ה�ית� �כח הניד א� וה�יל ה�ב, עליו וה�י� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיט� �כא�� טמאי�; א�� הרי � �מ�קי� אכלי� א� ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָ�לי�

מ�ח[הזיז�] ��פל �ל ה�לל: זה נפל�. מ�ח� �הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איל� על ה�י� �יצד? טה�ר. הרעדה, מ�ח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹה�ט�,

ס�כה ענ�]א� מצרי[� ס�� על א� רע, קט�]��ח� �אינ�[� ֶַַָָֹ�ְִִֵֶָ
וכב� ודלת ק�רה על א� �מסמר, וה�קב�ע גשר, �] ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�גרמשופעי�] על �ה�י� א� �טיט, מח�רי� [יתד]�אינ� ְֵֶָ�ְִִִִֶֶֶַַָ
ה���ט ועל ה�נע�ל ספינה]ועל �ה�י�[של �ב�עה , ְְְְִִֶַַַַַָָָ

� נפל� ולא הניד�, אפ�� � �לי� א� �מ�קי� אכלי� ְְְֱֲֳִִִִִִִֵַָָָֹה�יל
ס�כה על א� איל� על ה�י� א� אבל טמאי�. א�� ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָהרי
א� ק�רה א� �ב� על א� מס�ר, ס�� על א� יפה, ֶֶַָָ�ְָ�ֶֶַָָֹ��ח�

ה�רי� על א� �טיט, המח�רי� עבה]�לת על[קורה א� , ְֶֶַ�ְִִִַַַָָ
� �מ�קי� אכלי� א� �לי� הניד �ה�י� �ב�עה ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ר,
�א��. ���צא �ל וכ� טה�רי�. א�� הרי ה�יל�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפ��

ונפל·. ה���ר, על וה�י� ,�� �ב�קה ה�ת �היתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ���ר
מ� חר� היה וא� טה�ר; זה הרי �ר�מה, היה אפ�� � ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ��ר
טמא. זה הרי ח�י�, היה אפ�� � ��פל ���ר מד�ק ֲִֵֵֶָ�ֲִִֶַַָָָָָ�ְַַה���ר

אכלי�‚. א� �לי� מט�א ה�ר�ב א� ה���ב ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
אכלי� א� �לי� הי� א� אבל �לבד; �מ�ע א�א ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָ�מ�קי�,
למעלה ה�דרס �היה א� ה�דרס, מ� למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�מ�קי�
ולא ה�איל � ניר א�א �יניה� הפסיק לא אפ�� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹמה�
את ה���ב הסיט א� וכ� טה�רי�. א�� הרי �ה�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגע

טה�רי�. א�� הרי וה��קי�, האכלי� את א� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָה�לי�

להמיט„. היכ�לה ה�ט�ה ��פינה ���ב� וה�ה�ר ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָה�ב
לנוד] �אס�א[� א� אחד, רפסודה]�אד� על[� �רכב� א� , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי �זה, זה נ�געי� �גדיה� �אי� �י על א� � בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��י
�רס ��א �ספק, וטמאת� מדרס; טמאי� ה�ה�ר ְְֵֶַָָָָָ�ְְְְִִִֵֵַָָ�גדי
�גדיה � �מ�ה ה�ה�רה ע� ���בה נ�ה וכ� עליה�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ב

מ�פח ח�� מדרס, כיפה]טמאי� ה�גדי�[� וכ� ��רא��; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ה�ס תור�]��רא� טה�רי�.[� ���פינה, ְְְִִֵֶֶַַָֹ

�רחי�‰. הטחינה]ה�דחק מקו� זב[� א� �ת�כ�, �ה��י ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמר�? רחי� �איז� מדרס. טמאי� �גדיו הרי � �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכ��צא
הע�מד את �ע�קרי� עד ה�רקע, את ��נדנדי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�רחי�
ז� ��מאה ה�א �ר�ר ודבר מ�ק�מ�. א�ת� וד�חפי� ְָ�ְְְֲִִֶָָָָ�א�
ה�ה�ר. �גדי על ודרס ה�מא, נעקר ��א � ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ספק
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קמט�‰. �ת�� אח�ז קנה �היה בגופו]זב קמט והסיט[� , ְֶֶָָָָָ�ְְִֵ
"וכל ��אמר: טה�רי�, ה� הרי � �לי� א� אד� ה�נה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�קצה

ה�ב, �� י�ע ה�מ�עהא�ר מ�י ��י�"; �ט� לא וידיו ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ
�ל��� וה�ציא� ה�ב, �ה�ט מד�ר ה�ה �ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמד�,
ה�ל�י ��פ� מ�אר לידיו וה��מה �ידיו �גיעה מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנגיעה;
��סיט לא ��ג�פ�, ��ל�י ��סיט עד � ה�ט� א� נגיעה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאצל

ה�תרי� בגו�]�בית מוסתרי� מקומות �קמט�[� ה�נה היה . ְְְִֵֶַַָָָָ�ְ
ה�מאה את �ה�סיט נטמא; � ה�ב את �� והסיט טה�ר, ְָ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל
�מ� טמא, ה�תרי� �בית �ה���א �כ�� א�ת�; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�נ��א
טמא. ה�תרי� �בית ה�סיט �� � זה ספר �תח�ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ארנ�

.Âא�[שנמצא]ה�ב למ��ב הע��י �כלי מאזני�, �כ� ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
�רע � �נ�ה �כ� �נג�� ה�[הכריע]למר�ב הרי � ה�ב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

א�� הרי � ה� �רע� הסיט�. �הרי �ה�, ��גע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�כלי�
�כא�� ה�ב, נ�א� �הרי אב; ונע�� מ��ב, מ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמט�אי�
�מ�קי�, אכלי� א� �לי�, �אר �נ�ה �כ� היה עליה�. ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעמד
לטמאה. רא��� ��� ה�ב, ��רע �י� ה� ��רע� �י� � אד� ְָ�ְִָ�ְֵֵֵֶֶַַָָָָָא�

.Êה�סר על א� ה�פסל על ���ב� וה�ה�ר ע�]ה�ב ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מח�ירי� �ה� רע[�מתנדנדי�]�זמ� ��ח� �איל� �על� א� , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חלש] ע�ר�[� �עבי �אי� האיל� וה�א לחק[גזעו], �די ְְֳִִִֵֵֶָָָָָֹ
[� של מדה �ס�כה[לחקוק �על� א� ה�ב, ענ�]רבע ��ח�[� ְֶֶַַַָָָֹֹ

ב� �ה�ח�א והיא ידו]רע, בכ� [מקפל]וד�חק[כשאוחזה ְְְִֵֶֶַַָָ
�ז�ז מצרי[תתקפל]א�ת� �ס�� �על� א� �אינ�[�קט�]��, ְֶָָָ�ְִִֵֶָ

ה�ב� על �על� א� �מסמר, גשר]קב�ע ועל[� ה��רה ועל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
מוטי�]ה�לת זה[כשה� הרי � �טיט מח�רי� �אינ� �זמ� , ְְִֵֶֶֶַַָ�ְֲִִֵֶָ

את ה�ב הסיט �כא�� �ה�, מתנדנדי� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטמא
יכ�לה �אינ� �ד�לה �ספינה י�ב� א� אבל �ע��. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָה�ה�ר

לנוד]להמיט �זמ�[� ה�פסל על א� ה�סר על א� �אד�, ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א� יפה, ��ח� �בס�כה �איל� �על� א� מח�ירי�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ�אינ�
�ה� �בדלת �בק�רה �כב� א� �מסמר, ה�ב�ע מצרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ְ�ס��

טה�ר. זה הרי אחד, מ�ד על� אפ�� � �טיט ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָע��יי�

.Á�מגיפי �אחד �ניה� �הי� וטה�ר סוגרי�]זב את[� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
��תח וזה מגי� זה היה טה�ר; זה הרי � ��תחי� א� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�לת,
את העלה ה�מא א� � ה��ר מ� זה את זה העל� נטמא. �ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את העלה ה�ה�ר וא� �הסיט�; מ�ני ט�אה�, � ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָה�ה�ר

��ארנ�. �מ� �מ�א, נטמא � ְְְְִֵֵֶַַַָָָה�מא

.Ë�מפ�ילי �הי� וטה�ר מותחי�]זב א�[� � �חבלי� ְְֲִִִִֶַַָָָָ
א�רגי�, הי� נטמא. � היל� מ��� וזה היל�, מ��� זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מ� ��רקי� א� ט�חני�, א� �י��בי�, �י� �ע�מדי� ְְְְְֲִִִִִֵֵ�י�
טמא; זה הרי �בד, ���א� �זמ� � ט�עני� א� ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמ�ר,

טה�ר. קל, מ�א�י היה ְִַַָָָוא�

.Èה�ה� וזב טה�ר. זה הרי ה�ב, את מ�ה �היה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטה�ר
נ�פל, ה�מא הרי ה�ה�ר, י��� �א� ט�אה�; ה�ה�ר, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
טמאי�. ה�ה�ר �גדי א� �לפיכ� עליו, נ�ע� �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָונמצא

.‡È�מקצת ���א טה�ר א� ה�ה�ר, על מקצת� ���א ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
למעלה �ה�יח� זב �ל אצ�ע� �יצד? נטמא. � ה�ב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
א� � ה�ב מ� למעלה אצ�ע� �ה�יח טה�ר א� ה�ה�ר, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמ�
זה הרי �ה�, וכ��צא ק�רה א� אב� �יניה� ��� �י ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעל

ה�ב ח��רי וכ� לגופו]טמא. המחוברי� על[דברי� ���א� ְְִִֵֵֵֶַַָָ
טמא, זה הרי � ה�ב על ���א� טה�ר ח��רי א� ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה�ה�ר,
ה� וא�� חבר�. �ל עצמ� מה� אחד �ל נ�א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�כא��
לי ויראה ��ה�; וה�ער וה��רני�, ה��י�, � ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהח��רי�

מ�בריה� ז� .[מדרבנ�]��מאה ֶ�ְְִִֵֶָ
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א�‡. � �מסמרי� מס�ר א� �אר�, מח�ר �היה ְְְִִַָ�ְֶָָָ�ְֶָָָָ�בר
וה�י� וחזק, יפה �ח� �ה�י�[דפק]היה �בעת ה�ב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

� �ה�יל� א� ה�ית�, מ�ח �מ�קי� אכלי� א� �לי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה א�א וחזק, יפה �ח� היה לא וא� טה�רי�. א�� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
ה�ית� �כח הניד א� וה�יל ה�ב, עליו וה�י� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיט� �כא�� טמאי�; א�� הרי � �מ�קי� אכלי� א� ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָ�לי�

מ�ח[הזיז�] ��פל �ל ה�לל: זה נפל�. מ�ח� �הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איל� על ה�י� �יצד? טה�ר. הרעדה, מ�ח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹה�ט�,

ס�כה ענ�]א� מצרי[� ס�� על א� רע, קט�]��ח� �אינ�[� ֶַַָָֹ�ְִִֵֶָ
וכב� ודלת ק�רה על א� �מסמר, וה�קב�ע גשר, �] ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�גרמשופעי�] על �ה�י� א� �טיט, מח�רי� [יתד]�אינ� ְֵֶָ�ְִִִִֶֶֶַַָ
ה���ט ועל ה�נע�ל ספינה]ועל �ה�י�[של �ב�עה , ְְְְִִֶַַַַַָָָ

� נפל� ולא הניד�, אפ�� � �לי� א� �מ�קי� אכלי� ְְְֱֲֳִִִִִִִֵַָָָֹה�יל
ס�כה על א� איל� על ה�י� א� אבל טמאי�. א�� ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָהרי
א� ק�רה א� �ב� על א� מס�ר, ס�� על א� יפה, ֶֶַָָ�ְָ�ֶֶַָָֹ��ח�

ה�רי� על א� �טיט, המח�רי� עבה]�לת על[קורה א� , ְֶֶַ�ְִִִַַַָָ
� �מ�קי� אכלי� א� �לי� הניד �ה�י� �ב�עה ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ר,
�א��. ���צא �ל וכ� טה�רי�. א�� הרי ה�יל�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפ��

ונפל·. ה���ר, על וה�י� ,�� �ב�קה ה�ת �היתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ���ר
מ� חר� היה וא� טה�ר; זה הרי �ר�מה, היה אפ�� � ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ��ר
טמא. זה הרי ח�י�, היה אפ�� � ��פל ���ר מד�ק ֲִֵֵֶָ�ֲִִֶַַָָָָָ�ְַַה���ר

אכלי�‚. א� �לי� מט�א ה�ר�ב א� ה���ב ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
אכלי� א� �לי� הי� א� אבל �לבד; �מ�ע א�א ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָ�מ�קי�,
למעלה ה�דרס �היה א� ה�דרס, מ� למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�מ�קי�
ולא ה�איל � ניר א�א �יניה� הפסיק לא אפ�� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹמה�
את ה���ב הסיט א� וכ� טה�רי�. א�� הרי �ה�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגע

טה�רי�. א�� הרי וה��קי�, האכלי� את א� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָה�לי�

להמיט„. היכ�לה ה�ט�ה ��פינה ���ב� וה�ה�ר ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָה�ב
לנוד] �אס�א[� א� אחד, רפסודה]�אד� על[� �רכב� א� , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי �זה, זה נ�געי� �גדיה� �אי� �י על א� � בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��י
�רס ��א �ספק, וטמאת� מדרס; טמאי� ה�ה�ר ְְֵֶַָָָָָ�ְְְְִִִֵֵַָָ�גדי
�גדיה � �מ�ה ה�ה�רה ע� ���בה נ�ה וכ� עליה�. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ב

מ�פח ח�� מדרס, כיפה]טמאי� ה�גדי�[� וכ� ��רא��; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ה�ס תור�]��רא� טה�רי�.[� ���פינה, ְְְִִֵֶֶַַָֹ

�רחי�‰. הטחינה]ה�דחק מקו� זב[� א� �ת�כ�, �ה��י ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמר�? רחי� �איז� מדרס. טמאי� �גדיו הרי � �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכ��צא
הע�מד את �ע�קרי� עד ה�רקע, את ��נדנדי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�רחי�
ז� ��מאה ה�א �ר�ר ודבר מ�ק�מ�. א�ת� וד�חפי� ְָ�ְְְֲִִֶָָָָ�א�
ה�ה�ר. �גדי על ודרס ה�מא, נעקר ��א � ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ספק
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�ת�רה‡. וי�נ� ה�א, ���ראל �י על א� � האר� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָע�
�בגדיו טמא, �חזקת ה�א הרי � מדרס[נחשבי�]�מצו�ת ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

טמאי�; ה� הרי �מ�קי�, �אכלי� �גדיו נגע� וא� ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהר�ת.
את ו��רפי� ט�אה�. זה הרי מאויר�, חר� �כלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָוא�
ואינ� �ספק. ��מאת� �י על א� מ�ע�, על ְְְֵֵָָָָ�ְִֶַַַַַָָָה�ר�מה
טמא�ת �דק��קי �קיאי� �אינ� לפי ה�הר�ת, על ְ�ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָנאמני�
על נאמ� ואינ� טמא, �חזקת ה�א �לע�ל� ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ�טהר�ת;

חבר�ת �ברי עליו ��ק�ל עד שלה�הר�ת [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמי�] תלמידי ��ק�ל"חברי�", חבר�ת �ברי ה� �מה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

��א �בטהר�ת �ה�, י��א ��א �טמא�ת ���הר ְְִִֶֶֶַָָָֹֹ�ְִֵֶָָָעליו?
ו��א ה�די�; �בטהרת ידי�, �נטילת וי�הר א�ת�, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיט�א
ולא האר�, ע� אצל יתארח ולא לח, האר� מע� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹי�ח

�כס�ת� אצל� .[מעילו]יארח� ְְְְִֶָ

אי�·. מה�, אחד מ�בר ח�� חבר�ת �ברי לק�ל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�א
���הג ראינ�ה� א�ת�. חברות]מק�לי� �ת��[מנהג �צנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ

טמאה עסקי א�ת� מל�די� �� ואחר א�ת�, מק�לי� � ְָ�ְְְְְְִִִֵֵַַַַָ�ית�
מל�די� � �בית� �צנעה ���הג ראינ�ה� לא וא� ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
ה�די� לטהרת א�ת� �מק�לי� א�ת�. מק�לי� �� ואחר ְְְְְְֳִִִַַַַַַַָָָא�ת�,
'איני אמר: וא� לטהר�ת. א�ת� מק�לי� �� ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ח�ה,
ולא לטהר�ת ק�ל א�ת�; מק�לי� ידי�', לטהרת א�א ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמק�ל
���ק�לי� א�ת�. מק�לי� אי� לטהר�ת א� ל�די�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָק�ל
רגיל ויהיה ��למד עד י��, �ל�י� �ל ל� ח���י� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹא�ת�,
הרי � חבר�ת �ברי מ���ל י�� �ל�י� ואחר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�טהר�ת.
�ל על ונאמ� טה�רי�, �מ�קיו אכליו וכל טה�רי�, ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָָ�גדיו
חכמי�. �למיד �אינ� �י על וא� החברי�, ��אר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָה�הר�ת

ואינ�‚. ונאמני�, טהרה, �חזקת ה� הרי � חכמי� ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�למידי
ה�ק��, �ית מ�חרב אבל חבר�ת; �ברי לק�ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכי�
אפ�� טהר�ת מ�סרי� יהי� ��א � �עצמ� סלס�ל �הני� ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֹֹנהג�

חבר�ת. �ברי עליו ��ק�ל עד חכמי�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד

חכ�]זק�„. �י�[תלמיד לק�ל,י��ב צרי� אינ� � יבה ְִִִֵֵֵֵַָָָ
���ב. מ�עה ק�ל ְִִֵֶֶַָָָָ��בר

�ל�ה‰. �פני לק�ל צרי� חבר�ת, �ברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהמק�ל
�ל�ה �פני לק�ל צריכי� אי� בית�, �בני �בניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹחברי�;
וא�ת טהרה. �דר� �מר�יל� מל�ד�, �ה�א מ�ני � ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחברי�
��ת וחבר �חבר; ה� הרי ועבדיו, בית� �בני �בניו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָחבר
��ח�ד�. עד חברי�, �חזקת בית� �בני �בניו א��� �ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Â��עב וכ� לחבר, ���את ��� א� האר�, ע� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�ת
חבר�ת �ברי עליה� לק�ל צריכי� א�� הרי � לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ��מ�ר
האר�, לע� ���את ��� א� חבר, א�ת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ב�ח�ה;
�ברי לק�ל צריכי� אי� � האר� לע� ��מ�ר עב�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�

�ב�ח�ה. ְְֲִֵַָחבר�ת

.Êטהר�ת ל� והי� חבר�ת, �ברי עליו ���ל האר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע�
נטמא�' ��א �ו�אי י�דע 'אני ואמר: האר�, ע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��היה
��הי� אס�ר�ת ה� הרי אחרי�, �ה� ��תע�ק� �זמ� �ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מ�ר�ת א�� הרי � �ה� נתע�ק �עצמ� ה�א וא� ָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹמ�ד�;

�מ�רה טהר�תיו, על החבר ונ�אל אד�. לכל ואס�ר�ת ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָל�,
�כ�. א�ת� ח��די� ואי� לעצמ�; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָ�ה�

.Áאי�� ��ע�ה מיסי�]חבר גובה מ�כס,[� א� ל�ל�, ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרעי� מ�ע�יו �ר� מחבר�ת�; א�ת� ��חי� � �ה� ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכ��צא
�ב�ח�ה. חבר�ת �ברי לק�ל וצרי� אד�, �כל ה�א הרי �ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

.Ëאחד לדבר ונח�ד חבר�ת, �ברי עליו ���ל האר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָע�
טומאה] הח��ד[בדיני וכל �בר. א�ת� על א�א ח��ד אינ� �ְֵֶֶַָָָָָָ

לחמ�ר. נח�ד לא לקל, וה�ח�ד לקל; נח�ד ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹלחמ�ר,

.È�טמאי אכלי� ��כר �ג�� ה�הר�ת, על ה�ח�ד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחבר
עד לע�ל�, נאמ� אינ� זה הרי � טה�רי� �ה� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�חזקת

�מ�רה. �ת��בה �חזר ְְִִֶֶַַָָָָ���דע

.‡È��ל ��כר� ה�ר�מה, על א� ה�ביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהח��ד
�ל �בר על �הח��ד ה�הר�ת; על ח��ד זה הרי � ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ח�י�
והאכלי� ס�פרי�; �ברי על ח��ד ה�א הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָ��רה,
�מ� ס�פרי�, מ�ברי א�א אחרי� מט�אי� אי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָה�מאי�,
לאחרי�, �� להעיד נאמ� � �בר על הח��ד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ��ת�אר.

�� דיי�]ולד�� ח�טא[להיות אד� �אי� חזקה לאחרי�; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרי�. ��הנ� ְֲִֵֵֵֶָ�די

חמישי יו�
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ח�את‡. �רת טהרת על נאמני� האר� �ע�י �ארנ�, ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�בר
אדומה] פרה נאמני�[� וכ� .�� מזלזלי� אי� חמרת�, מ�ני ;ְִֵ�ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָ

ה�א', 'טה�ר אמר� א� � נסכי� �ל ו�מ� יי� טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�
נאמני� וכ� .�� נזהרי� חמרת�, מ�ני טהרה; �חזקת זה ְְְֱִִִֵֶָָָ�ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָהרי

וה��י� ה���ת ��עת ה�ר�מה על פתיחת�]ה� �[�בעונת ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינ� לע��ת �די �כליה�, עצמ� מטהרי� הע� ��ל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�ני
נאמני�; אינ� וה��י�, ה���ת עבר� �טהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָו�מנ�

�ל·. �מ� א� יי� חבית האר� ע� ל� �הביא �ה� ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹא�א
טמאה. �חזקת �היא מ�ני מ���, יק�ל�ה לא � ְָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ר�מה
� ל� והביא� ה�אה, �ת עד אצל� האר� ע� ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�יח�
��א א��קד; מ�ל �היא י�דע �ה�א �י על א� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיק�ל�ה,

וה��י�. ה���ת ��עת טמאה עליה� ְְְִִִַַַַָ�ְֲֵֶָ�זר�

הע�‚. ��מר� ��עה ��� א� ��� �ית ��על האר� ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָע�
��הה �י על א� � ל�ה� מ�ד ה�פ�ח את וה�לי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר�,
�פ�תח �א ה�ה� הרי � ה���ת �עבר� אחר ימי� ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ��ה

�מט�יל� האר�]�פניו, ע� �ר�מה[את ונ�טל וד�ר�, ְְְְְִֵֵַָָָ
א�א האר� מע� �ר�מה י�ל לא � כ� ע�ה לא וא� ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ�טהרה;
טמאה. מק�לי� �אינ� מכ�רי�, �אינ� ענבי� א� ְָ�ְְְִִֵֶַָָ�ֲִִֵֵֶָָזיתי�

ימ�ת„. ��אר �ר�מה �ל חבית האר� ע� ל� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא
��אמ� מ��� � רביעית אפ�� קד�', '�ת�כ� ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹה�נה,
ה���ת ��עת אפ�� ה�ל. על נאמ� ה�ד�, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
נאמני� אינ� � ה�ר�מה על נאמני� האר� �ע�י ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוה��י�,
אינ� וכ� לתר�מה; טה�ר �ה�א ל�מר הריק�, ה�לי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקד�. טה�ר �ה�א ל�מר ריק�, �לי על לע�ל� ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמני�

י��ב‰. האר� ע� וראינ� �מ�, א� יי� �ת�כ� �היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�לי
על נאמ� זה הרי � נסכי� מ��� לה�ציא �די ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�מ��ר�
י��; ��בעי� ול��י� ל���ת קד� ואפ�� ה�לי, ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַַַָֹטהרת
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אמ�רי�? �ברי� ��ה נאמני�. אינ� ל�בעי�, קד� ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
חר� �לי על נאמני� �יר��לי�, אבל י�ראל. אר� ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��אר
��י� �לי� �י� לע�ל�; לקד� טה�ר �ה�א ל�מר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהריק�
מלאי� �הי� �י� ריקני� ה�לי� �הי� �י� ��י�, �לי� ְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�י�
��ת�כ� �ה��קי� �י על א� ה�לי, על נאמ� ה�א הרי �ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הרי ה�לי, �ת�� מדרס �ה�א �גד� היה אפ�� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָטמאי�;
מ�ני �ה�? הק�� מה �מ�ני לקד�. טהרה �חזקת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�לי

�ב��נ�ת ע��י� חרס]�אי� כלי �יר��לי�.[לייצור ְִִִִֵֶַָ

.Âה��דעית מודיעי�]מ� ירושלי�]ולפני�[� כלפי נאמני�[� , ְְֱִִִִִֶַָָ
ה��דעית נאמני�; אינ� ולח��, ה��דעית �מ� חר�; �לי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
חבר היה �יצד? �לח��. �פעמי� �לפני� �עמי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָעצמ�,
נאמ� זה הרי � �יד� חר� �כלי י�צא האר� וע� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנס,
א� נכנסי� �ניה� הי� לקד�; טה�ר �ה�א ל�מר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�מ�דעית
ה��דעית. מ� לפני� ��הי� עד נאמ�, אינ� � י�צאי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ניה�

.Êקדירות]ק�ר מ�[מוכר לפני� וה�יח� קדר�ת, �הביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
טה�ר�ת, �ה� לה� א�מר וה�א ה��קחי�, �בא� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָה��דעית,
לא אבל לקד�, טה�רה היא הרי � �� ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
ח�� �� ויצא קדרה, לקח ��ארנ�. �מ� ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָלתר�מה,
על א� לקד�; �י� לתר�מה �י� טמאה, ז� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלמ�דעית
א�א נאמ� אינ� � עצמ� ה��ר וה�א ה�דר�ת, ה� �ה� ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�י

ה��דעית. מ� ְִִִִַָלפני�

.Á��א הרי � מק�� �כל ה�ב�� מ� חר� �לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��קח
נגע '��א א�מרי�: ואי� לתר�מה, �י� לקד� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטה�רי�

הרא��� ה�דר מ� לקח ואפ�� האר�'; ע� [שורה�ה� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�הראשונה] �ה�ב�� �י על וא� חצי�;, נלקח �כבר ת�ח ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

���ב��. �לי� על טמאה �זר� ְְִִֵֶַַָָ�ְֶָֹ��א

.Ëרגל� האר� ע�י הרגלי�]טמאת �טהרה[משלושת , �ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָ
חברי� י�ראל ��ל � ח��בה תלמידיהיא [נחשבי� ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טה�רי�חכמי�] �מ�קיה� ואכליה� ��� �כליה� ְְְְִֵֵֶֶַָָ�ְֵֶֶֶָ�רגל,
לפיכ� לרגל. וע�לי� עצמ� מטהרי� �ה�ל מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�רגל,
על �י� ה�ד� על �י� הרגל, ימ�ת �כל נאמני� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�

לטמאת�. ח�זרי� הרגל, �מ�עבר ְָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָָה�ר�מה;

.Èרגל� �ע�ת� וה�תחיל חבית� מה�]ה��תח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
טמאה, �חזקת הע�ה ��אר החבית �אר הרי � הרגל ְָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
א�א �� נגע ��א �י על וא� האר�; ע�י ב� נגע� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�הרי
�לבד. הרגל �ימי א�א טה�רה אינ� �חבר, �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�זמ�

.‡Èל� את מט�ילי� הי� ט�ב, י�� �מ�צאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר
�רגל האר� ע�י �ה� ��גע� מ�ני ��ק��, �הי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�לי�
ת�ע� ��א 'ה�הר� א�מרי�: הי� �לפיכ� החג. ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ��עת
��א �די רגלי�; לע�לי א�ת� ��ראי� ��עה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ַ��לח�',
והערב טבילה צרי� ונמצא הרגל, אחר �מ�ע� טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]�מ� �מיד".[שקיעת "לפני ה�ני�: �לח� ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�ז�ח ח�� �מ�, והערב טבילה טע�ני� הי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לג�יה�. �בטלי� ����ייה� מ�ני � ה�ח�ת �מז�ח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�הב

.·È�א מת', מ�מאת אני 'טה�ר �אמר: האר� ְֵַ�ֲִִֶֶַַָָָָע�
�מט�ילי� נאמ�, � מת' מ�מאת טה�ר זה '�לי ְְֱִִֵֶַַָ�ְִִֶֶַָָ�אמר:
�מ�, הערב וצרי� �לבד; האר� ע� טמאת מ��� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ִא�ת�

ה�יה צרי� אדומה]ואינ� פרה אמ�רי�?[ממי �ברי� ��ה . ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
מר��ת סת� �לי ה��קח אבל ה�א'. 'טה�ר ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ���אל�
עליו �מ�י� ה�א, מת טמא ��א ל� ח���י� � האר� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָע�
ח�� מק�� �כל ה�מצאי� ה�לי� �כל ��ביעי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ�לי�י
ה�מצאי� ה�לי� על טמאה �זר� ��א ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַָָֹליר��לי�;

ה�פק�ת. �טמאת ��ת�אר �מ� ְְֵַַ�ְְְִִִֵֶַָָ�יר��לי�,
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ע�‡. לא�� �לי ��ת� א� האר�, ע� אצל �לי� ַָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�פקיד
מדרס �טמאי� מת, טמא טמאי� א�� הרי � [כמדרסהאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ

מת,הזב] מ�מא טה�רי� � �תר�מה א�כל �ה�א מ�יר� וא� .ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
��א עליה� י��בת נ�ה �א��� מ�ני מדרס; טמאי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאבל
האר�. ע�י �ב�י ה�מא�ת מ� נזהרי� אי� �הרי ְְֵֵֶַָָָ�ְְֲִִִִֵֵֶַַָמ�ע��,

את·. לי '�מר ל�: ואמר האר�, ע� �פני �ליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��יח
ה�יח� מת; מ�מא �טה�רי� מדרס, טמאי� א�� הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָא��'
�בית �ליו �כח מת. �טמא מדרס טמאי� � �תפ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
�מ�רה. האר� ע� ר��ת �אינ� טה�רי�, ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�נסת
�מל�די� טה�רי�; � �ה� �מ�ת �מצא� ��רח�, �ליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�יח
��כנס �י על א� � �ב�ר� ��� ה�יח כ�. יע�ה ��א ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹא�ת�

�צ�� האר� ע� �מצא �בא מ�ני[לידו]לעיר, טה�רי�; � ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
���נס. ר��ת ל� ְִֵֵֶֶָ�אי�

טה�ר;‚. ���ית �ל � האר� לע� �ית� מפ�ח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה��סר
ה�פ�ח. �מירת א�א ל� מסר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ��א

�ח��נ�ת„. �ליו עליה�[תאי�]ה��יח ונעל ���רח�, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכ� טה�רי�; �ליו האר�, לע� ה�פ�ח ��ת� �י על א� �ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הח�ת� מצא אפ�� � סימ� ל� ע�ה א� הח���, על חת� ֲִִִַַַַַָָָָָָָא�

טה�רי�. �ליו הרי ְְֲִֵֵָָ�ְמקלקל,

ה�א‰. וי�ב ל�מר�, �ית� �ת�� האר� ע� ְְְְִֵֶַַַַַָָָָה��יח
ואת[השומר] ה�כנסי� את ר�אה �ה�א �זמ� � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרח�ק

�כלי ה��קי� �מ� האכלי� מ� ���ית �ל הרי � ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹה��צאי�
�תיל צמיד מ�� �אינ� מהודק]חר� כיסוי אבל[� טמאי�; , ֵֶֶֶ�ְֲִִִֵָָָָ

וה�ר�ב�ת ומרכב]ה���ב�ת משכב ה���[� חר� �כלי ְְְְִִֶֶֶַַַָָ�ָ
ולא ה�כנסי� את לא ר�אה, אינ� וא� טה�רי�. �תיל, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד

היה אפ�� טמא; ���ית �ל � ה��צאי� א�[השומר]את �פ�ת ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האר�. ע� �ר��ת �ה� מ�ני טמא, ה�ל � ורגלי� ידי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ר�ת

.Âת�נס ��א ז� �רה לי '�מר האר�: לע� �אמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
וה�לי� ה�ית הרי � ה�לי�' ת��ר ��א א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹל�ית,
אמר א� אבל ה�רה. �מירת א�א ל� מסר ��א ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטה�רי�;
א�� וכלי� ה�רה, �� ת�נס ��א זה �ית לי '�מר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹל�:

טמאי�. ה� הרי � ���ר�' ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ��א

.Êליו� והי� האר�, ע� �ל �בית� י�� �היה [�בגדיו]חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי � לפניו וחבית� וסנ�ליו רא��, �חת �מ�חי� ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ�ִָ�ְמק�לי�
י�ע ולא �עליה�, �מירת �חזקת �ה� מ�ני טה�רי�; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹא��
�י'. וי�יט יע�ר 'ע�ה א�מר: ה�א �הרי � האר� ע� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�

.Á��וי עליה, ��י�� מ�ה מחבר ��אל האר� ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָע�
ה��ה, א�ת� א�א טמא אי� � חבר �ל �ית� �ת�� ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
ול�ע. ה��ה מא�ת� יד� את לפ�ט יכ�ל �ה�א מק�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹועד
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אמ�רי�? �ברי� ��ה נאמני�. אינ� ל�בעי�, קד� ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
חר� �לי על נאמני� �יר��לי�, אבל י�ראל. אר� ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��אר
��י� �לי� �י� לע�ל�; לקד� טה�ר �ה�א ל�מר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהריק�
מלאי� �הי� �י� ריקני� ה�לי� �הי� �י� ��י�, �לי� ְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�י�
��ת�כ� �ה��קי� �י על א� ה�לי, על נאמ� ה�א הרי �ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הרי ה�לי, �ת�� מדרס �ה�א �גד� היה אפ�� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָטמאי�;
מ�ני �ה�? הק�� מה �מ�ני לקד�. טהרה �חזקת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�לי

�ב��נ�ת ע��י� חרס]�אי� כלי �יר��לי�.[לייצור ְִִִִֵֶַָ

.Âה��דעית מודיעי�]מ� ירושלי�]ולפני�[� כלפי נאמני�[� , ְְֱִִִִִֶַָָ
ה��דעית נאמני�; אינ� ולח��, ה��דעית �מ� חר�; �לי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
חבר היה �יצד? �לח��. �פעמי� �לפני� �עמי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָעצמ�,
נאמ� זה הרי � �יד� חר� �כלי י�צא האר� וע� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנס,
א� נכנסי� �ניה� הי� לקד�; טה�ר �ה�א ל�מר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�מ�דעית
ה��דעית. מ� לפני� ��הי� עד נאמ�, אינ� � י�צאי� ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ניה�

.Êקדירות]ק�ר מ�[מוכר לפני� וה�יח� קדר�ת, �הביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
טה�ר�ת, �ה� לה� א�מר וה�א ה��קחי�, �בא� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָה��דעית,
לא אבל לקד�, טה�רה היא הרי � �� ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
ח�� �� ויצא קדרה, לקח ��ארנ�. �מ� ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָלתר�מה,
על א� לקד�; �י� לתר�מה �י� טמאה, ז� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלמ�דעית
א�א נאמ� אינ� � עצמ� ה��ר וה�א ה�דר�ת, ה� �ה� ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�י

ה��דעית. מ� ְִִִִַָלפני�

.Á��א הרי � מק�� �כל ה�ב�� מ� חר� �לי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה��קח
נגע '��א א�מרי�: ואי� לתר�מה, �י� לקד� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטה�רי�

הרא��� ה�דר מ� לקח ואפ�� האר�'; ע� [שורה�ה� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�הראשונה] �ה�ב�� �י על וא� חצי�;, נלקח �כבר ת�ח ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

���ב��. �לי� על טמאה �זר� ְְִִֵֶַַָָ�ְֶָֹ��א

.Ëרגל� האר� ע�י הרגלי�]טמאת �טהרה[משלושת , �ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָ
חברי� י�ראל ��ל � ח��בה תלמידיהיא [נחשבי� ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טה�רי�חכמי�] �מ�קיה� ואכליה� ��� �כליה� ְְְְִֵֵֶֶַָָ�ְֵֶֶֶָ�רגל,
לפיכ� לרגל. וע�לי� עצמ� מטהרי� �ה�ל מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�רגל,
על �י� ה�ד� על �י� הרגל, ימ�ת �כל נאמני� ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה�

לטמאת�. ח�זרי� הרגל, �מ�עבר ְָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָָה�ר�מה;

.Èרגל� �ע�ת� וה�תחיל חבית� מה�]ה��תח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
טמאה, �חזקת הע�ה ��אר החבית �אר הרי � הרגל ְָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועבר
א�א �� נגע ��א �י על וא� האר�; ע�י ב� נגע� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�הרי
�לבד. הרגל �ימי א�א טה�רה אינ� �חבר, �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�זמ�

.‡Èל� את מט�ילי� הי� ט�ב, י�� �מ�צאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר
�רגל האר� ע�י �ה� ��גע� מ�ני ��ק��, �הי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָה�לי�
ת�ע� ��א 'ה�הר� א�מרי�: הי� �לפיכ� החג. ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ��עת
��א �די רגלי�; לע�לי א�ת� ��ראי� ��עה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ַ��לח�',
והערב טבילה צרי� ונמצא הרגל, אחר �מ�ע� טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]�מ� �מיד".[שקיעת "לפני ה�ני�: �לח� ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�ז�ח ח�� �מ�, והערב טבילה טע�ני� הי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לג�יה�. �בטלי� ����ייה� מ�ני � ה�ח�ת �מז�ח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�הב

.·È�א מת', מ�מאת אני 'טה�ר �אמר: האר� ְֵַ�ֲִִֶֶַַָָָָע�
�מט�ילי� נאמ�, � מת' מ�מאת טה�ר זה '�לי ְְֱִִֵֶַַָ�ְִִֶֶַָָ�אמר:
�מ�, הערב וצרי� �לבד; האר� ע� טמאת מ��� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ִא�ת�

ה�יה צרי� אדומה]ואינ� פרה אמ�רי�?[ממי �ברי� ��ה . ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
מר��ת סת� �לי ה��קח אבל ה�א'. 'טה�ר ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ���אל�
עליו �מ�י� ה�א, מת טמא ��א ל� ח���י� � האר� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָע�
ח�� מק�� �כל ה�מצאי� ה�לי� �כל ��ביעי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ�לי�י
ה�מצאי� ה�לי� על טמאה �זר� ��א ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַָָֹליר��לי�;

ה�פק�ת. �טמאת ��ת�אר �מ� ְְֵַַ�ְְְִִִֵֶַָָ�יר��לי�,

שישי יו�
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ע�‡. לא�� �לי ��ת� א� האר�, ע� אצל �לי� ַָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�פקיד
מדרס �טמאי� מת, טמא טמאי� א�� הרי � [כמדרסהאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ

מת,הזב] מ�מא טה�רי� � �תר�מה א�כל �ה�א מ�יר� וא� .ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
��א עליה� י��בת נ�ה �א��� מ�ני מדרס; טמאי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאבל
האר�. ע�י �ב�י ה�מא�ת מ� נזהרי� אי� �הרי ְְֵֵֶַָָָ�ְְֲִִִִֵֵֶַַָמ�ע��,

את·. לי '�מר ל�: ואמר האר�, ע� �פני �ליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��יח
ה�יח� מת; מ�מא �טה�רי� מדרס, טמאי� א�� הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָא��'
�בית �ליו �כח מת. �טמא מדרס טמאי� � �תפ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
�מ�רה. האר� ע� ר��ת �אינ� טה�רי�, ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�נסת
�מל�די� טה�רי�; � �ה� �מ�ת �מצא� ��רח�, �ליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�יח
��כנס �י על א� � �ב�ר� ��� ה�יח כ�. יע�ה ��א ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹא�ת�

�צ�� האר� ע� �מצא �בא מ�ני[לידו]לעיר, טה�רי�; � ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
���נס. ר��ת ל� ְִֵֵֶֶָ�אי�

טה�ר;‚. ���ית �ל � האר� לע� �ית� מפ�ח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה��סר
ה�פ�ח. �מירת א�א ל� מסר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ��א

�ח��נ�ת„. �ליו עליה�[תאי�]ה��יח ונעל ���רח�, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכ� טה�רי�; �ליו האר�, לע� ה�פ�ח ��ת� �י על א� �ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הח�ת� מצא אפ�� � סימ� ל� ע�ה א� הח���, על חת� ֲִִִַַַַַָָָָָָָא�

טה�רי�. �ליו הרי ְְֲִֵֵָָ�ְמקלקל,

ה�א‰. וי�ב ל�מר�, �ית� �ת�� האר� ע� ְְְְִֵֶַַַַַָָָָה��יח
ואת[השומר] ה�כנסי� את ר�אה �ה�א �זמ� � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרח�ק

�כלי ה��קי� �מ� האכלי� מ� ���ית �ל הרי � ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹה��צאי�
�תיל צמיד מ�� �אינ� מהודק]חר� כיסוי אבל[� טמאי�; , ֵֶֶֶ�ְֲִִִֵָָָָ

וה�ר�ב�ת ומרכב]ה���ב�ת משכב ה���[� חר� �כלי ְְְְִִֶֶֶַַַָָ�ָ
ולא ה�כנסי� את לא ר�אה, אינ� וא� טה�רי�. �תיל, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹצמיד

היה אפ�� טמא; ���ית �ל � ה��צאי� א�[השומר]את �פ�ת ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האר�. ע� �ר��ת �ה� מ�ני טמא, ה�ל � ורגלי� ידי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ר�ת

.Âת�נס ��א ז� �רה לי '�מר האר�: לע� �אמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
וה�לי� ה�ית הרי � ה�לי�' ת��ר ��א א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹל�ית,
אמר א� אבל ה�רה. �מירת א�א ל� מסר ��א ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטה�רי�;
א�� וכלי� ה�רה, �� ת�נס ��א זה �ית לי '�מר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹל�:

טמאי�. ה� הרי � ���ר�' ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹ��א

.Êליו� והי� האר�, ע� �ל �בית� י�� �היה [�בגדיו]חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי � לפניו וחבית� וסנ�ליו רא��, �חת �מ�חי� ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ�ִָ�ְמק�לי�
י�ע ולא �עליה�, �מירת �חזקת �ה� מ�ני טה�רי�; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹא��
�י'. וי�יט יע�ר 'ע�ה א�מר: ה�א �הרי � האר� ע� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�

.Á��וי עליה, ��י�� מ�ה מחבר ��אל האר� ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָע�
ה��ה, א�ת� א�א טמא אי� � חבר �ל �ית� �ת�� ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
ול�ע. ה��ה מא�ת� יד� את לפ�ט יכ�ל �ה�א מק�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹועד
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.Ë�מצא� ער וה�יח� ויצא, �ית� �ת�� האר� ע� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה��יח
�ל � י�� �מצא� ער �ה�יח� א� י��, �מצא� י�� א� ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
ה�ר�ב מק�� �ל � ער �מצא� י�� ה�יח� טה�ר; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ���ית
ה��יח וכ� טמא. ,�� ול�ע יד� את לפ�ט יכ�ל �ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ���
לפ�ט ��כ�לי� מק�� עד א�א טמא, אי� � �ית� �ת�� ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�א�ני�
א� ��א ��י על על� '��א א�מרי�: ואי� ול�ע; ידיה� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
��תל'. למעלה ה�ל�יי� אכלי� א� �כלי� ונגע� ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹ�ס��,

.È�ית� �ת�� ט�חנת האר� ע� לא�ת �ה�יחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָא�ת
הרחי� �סקה אפ�� הפסקה]� עשתה �]� ��י� הי� ואפ�� , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ואי� ול�ע. ידיה� את לפ�ט ��כ�לי� מק�� א�א טמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
���ית, �ל �ל�ה וה�נ�ה ט�חנת, האחת '��א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא�מרי�:

נתלת טיפסה]ו��א ה�ב�ה�ת'.[� ��ק�מ�ת ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ

.‡Èע�מד �מצא�� יצאת לעני, �ת לה�ציא ��כנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהא�ה
ט ה� הרי �ר�מה, הי� אפ�� � ��ר�ת �אי��צד ה�ר�ת; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

א�ת �מצאה ��צאה הא�ה וכ� �ר��ת. ��א ל�ע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקת�
טה�רה. ה�דרה הרי ה�דרה, מ�חת �גחלי� ח�תה האר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָע�

.·Èמלכ�ת מס]��אי גובי למ���,[� ה�ית לת�� ��כנס� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא ל�מר: נאמני� ��י, ע�ה� י� א� טמא; ���ית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל
אמ�רי�? �ברי� ��ה עליה�. ה��י �אימת מ�ני � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענ�'
�יד�. ה����� �היה א� ��כנס�, עדי� �� ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�זמ�
� נגענ�' לא אבל 'נכנסנ�, מעצמ�: ה� אמר� א� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

�ה�יר. ה�ה ה�א �אסר, �ה�ה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמני�;

.‚È��מק א�א טמא אי� � ה�ית לת�� ��כנס� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��בי�
�בר א�א מ�בל�, מפחדי� �ה� מ�ני ה��בי�; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹרגלי
האכלי� הליכת�? �מק�� מט�אי� ה� �מה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָ���טלי�.
ה���ב�ת אבל ה�ת�חי�. חר� �כלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוה��קי�,
וא� טה�רי�; �תיל, צמיד ה��פי� חר� �כלי ְְִִִִִָָָ�ְְְֵֶֶֶַַָוה�ר�ב�ת

טמא. ה�ל א�ה, א� ��י ע�ה� ִִֵֵֶַָָָֹי�

.„Èלא מעצמ�, והחזיר� ���בה �ע�� וה��בי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה��אי�
��ית �היה מה �כל נגענ� 'לא ואמר�: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליה�. מק�� על אפ�� נאמני�, א�� הרי � ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ���כנסנ�'

.ÂË�צא�� א� �ת�ח, �מצא� �ת�ח �ית� את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָה��יח
�ל�� מ��� נגנב ולא �ת�ח �מצא� נע�ל ה�יח� אפ�� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹנע�ל,
�תח�ה� 'ה��בי� א�מר: �אני טה�ר; ���ית �ל �ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

נכנס�'. ולא לה� והלכ� ְְְְְְְְִִֶָָֹונמלכ�,

.ÊË��גרז�]קר �בא[� ז� �זוית �ה�יח� א� ��ית, �אבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
'אד� א�מר: �אני טמא; ה�ית � אחרת �זוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מצא�

�נטל�'. לכא� נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈ��אפ � �חצר �לי� ו�כח �חצר, האר� ע� ע� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ר
� �תיל צמיד מ�� ���ר א� �תיל, צמיד מ�פ�ת ִִָָָ�ִִַָָָ�ִָחב��ת
ע�רה �ב�הה מחיצה ל���ר ��ע�ה עד טמאי�; א�� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

האר�. ע� �ר��ת יהיה ��א �די ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹטפחי�,

.ÁÈ�ע �ל �תח� לפני ס�ה א� מחיצה ל� �היתה ְְִִֵֶַָ�ְְִֵֶָָָָחבר
�תח� לפני האר� לע� ס�ה א� מחיצה �היתה א� ְְְִִֵֶַָָָ�ְְִֶֶָָָָָהאר�,
מ�ני טמאי�, ���חיצה �לי� א� ����ה �לי� � חבר ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ�ִֵֵֶֶַָ�ל

ר��ת ז� �מחיצה א� ז� �ס�ה האר� לע� בה]��� .[להל� ְְֵֶֶַָָ�ְְִִָָ

.ËÈהרי � האר� ע� �ל מ��� למעלה ��� �היה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
על וא� �חזקת�; וה� טהר�ת, �מ�יח �לי� �� ��טח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה

אינ� ול�ע, יד� את לפ�ט יכ�ל ��י א� האר� �ע� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�י
ה���ת הי� נס�. יי� מ��� ולא טמאה מ��� לא ְְִֵֶֶַַָָֹ�ִֵֹח���
ו�טח למעלה, האר� ע� �ל ��� �היה א� זה, �צד ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
��כ�ל מק�� �ל הרי � �ג�� טהר�ת �ה�יח א� �לי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחבר

טמאה. �חזקת ול�ע, יד� את לפ�ט האר� ְָ�ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹע�

.Îוהחיצ�נה חבר �ל ה�נימית מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ��י
א� �ר�ת, �� ו��טח �לי� �� מ�יח חבר � האר� ע� ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
�ג�ב. עליו ��ת�� מ�ני ל��; מ�עת האר� ע� ��ד �י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Îפס� החל�קה נמוכה]יפסחצר �צד[מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ
��ד �י על א� טה�ר�ת, טהר�תיו � זה �צד האר� וע� ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

החבר. �ר��ת �ה� מ�ני מ�עת; האר� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָע�

.·Î�לי� ��פל דלי]חבר האר�,[� ע� �ל ��ר� לת�� ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
�ה�ח מ�ני טמא; זה הרי � יעל�� ��ה להביא ַ�ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהל�

אחת. �עה האר� ע� ְִֶַַַָָָָ�ר��ת

.‚Îלה�ציא חבר �ל �ית� לת�� ��כנסה האר� ע� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא�ת
�המ�� א� ��� א� החבר]�נ� טה�ר,[של ���ית �ל � ְְְִִֶֶַַָָ

ק�ר �ר��ת. ��א ��כנסה קדירות]מ�ני חבר[מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ה�נימ��ת הרי � ל���ת וירד ���כר, קדר�תיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ה�יח
אמ�רי�? �ברי� ��ה טמא�ת. והחיצ�נ�ת ְְְְֲִִִֵֶַַָטה�ר�ת,
וה�בי� �הע�ברי� מ�ני � הר�י� לר��ת סמ�� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה�יח�

הליכה. ��עת �חיצ�נ�ת ְְֲִִִִַַָנ�געי�

.„Î�א�נ�ת �לי הי� א� הר�י� מר��ת רח�ק�ת ָ�ְְְִֵֵַָָָהי�
למ�ר, �ה�ח� מ�כיחי� ��ליו מ�ני טמא�ת; ה�ל ְְִֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ�יד�,
ה�ל �יד�, א�נ�ת� �לי אי� וא� �ה�. ממ�מ��ת ה�ל ְַָָֹ�ְְְְְְִֵֵֶַַַָֹויד

אד�. �ה� נגע ��א חזקת� � ְְֶֶֶַָָָָָָֹטה�ר�ת

.‰Î� ונכנס חנ�ת�, �תח על �מ�קי� אכלי� �ה�יח ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָחבר
�ה�. ממ�מ�י� �הע�ברי� מ�ני טמאי�, א�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרי
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הרי‡. � ה�אה ל�ת וה�יח� ז�, לגת �ליו ��הר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�ה�
זה �ה� �ל �כליו נ�געי� האר� ע�י �אי� �חזקת�; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא��
י�ראל �ל אבל טהר�ת. א�כל �ה�א מ�ני ,��� �ת�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�
ע� ל�מר היה '�ל�י ��אמר: עד טמא�ת, א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

��לי�'. י�ע ��א ל�ת ���נס ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר�

הרי·. האר�, ע�י �א�ני� �טהרה יינ� לע��ת ֲִֵֵֶַָָָ�ְְֲֳֵֶַָָָהר�צה
מט�יל �מ�, ע��ה היה א� וכ� ה��צרי�; את מט�יל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

השמ�]ה��די� את עד[הדורכי� הא�ני� על לעמד וצרי� ; ְֲִִַַַַָָָֹ�ִַָ
טבילה הלכ�ת י�דעי� אינ� �הרי � �פניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ��ט�ל�
ה�דר, לאח�רי ונפנ� ה�ד, �ית לפתח ח�� יצא� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טה�רי�? וה� ירחיק� ��ה עד �טהרת�. א�� הרי � ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזר�
חזר� � מעיניו נס�ר� א� אבל מעיניו; י�תר� ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

�מ��. ויעריב� �נ�ה, �ע� ��ט�ל� עד ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ְלטמאת�,

נאמני�‚. לפניה�, טמאה ��מצאת וה��צרי� ְְֱִִֵֶֶָָ�ְְְִִִֵֶַַַָה��די�
��יניה� ��ינ�ק�ת וכ� נגענ�'; 'לא לומרל�מר [נאמני� ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

נגע] לא .שהתינוק

עליה�„. ונעל ה�ד לבית והכניס� ה��די�, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
��� ה�ד �ית הרי � �מדרס ��טמא� �לי� �� הי� א� �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�
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מ�ד� א�ת� ראה ואפ�� ה�לי�. �א�ת� נגע� ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
ה�ד �ית הרי � טמאת� מ�ני ה�לי�, מא�ת� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִִִֵֵֵַָָנזהרי�
טמא; ה�סיט �אי� �מד�י� א�ת�, הסיט� ��א ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

ה�ט. �טמאת �קיאי� האר� ע�י ְֵֶַ�ְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�

וע�ברי�‰. טהר�ת, טע�ני� �פ�עליו ח�ריו [הולכי�]הי� ְְְְֲִִַָָָָָ
טה�ר�ת; א�� הרי מ�יל, י�תר �הפליג� �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלפניו
וא�מרי�: ל�ע, מפחדי� וה� ��מר�, �ה�א �חזקת �ה� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ני
'צא� לה�: אמר א� אבל אחרינ�'. ה�א �הרי יב�א, ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ'עכ�ו
טמא�ת. ה� הרי מעיניו, ��ת��� �יו� � אחריכ�' אב�א ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואני

.Â:ואמר �מה��, �ט�ית וע�ט� �חל�ק לב�� �היה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר
וה�ח�י ,�� נזהר והייתי החל�ק, את ל�מר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'�ל�י
טמאה, וה��ית �טהרת�; החל�ק הרי � ה��ית' מ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ע�י
�ת�� �מגרפה �תפ�, על סל היה האר�. ע� �� נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ��א
את ול�מר ה�ל את ל�מר היה '�ל�י ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�ל,
ה��סל�' מ�בר לא אבל המט�א�, מ�בר [�ה�גרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

הלאה] מטמאה שאינה וה�גרפהטומאה טה�ר, ה�ל �ְְֵַַַַָָ
���סלת ה�גרפה מ�ני �ס�לה, ���ל �ר�מה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
�חזקת �טהרה החבית מ� מ���� היה ���ל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלי�
�היא �י על א� � �ר�מה נמצאת �� ואחר ח�י�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָ�ִֶ�היא
י��, טב�ל �� נגע ��א �אכילה; אס�רה ז� הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטה�רה,
ואינ� ��ת�אר; �מ� �ח�י�, וטה�ר �תר�מה ��סל ְְְִִֵֵֶָ�ְְְִֵֶָָ�ה�א
היה '�ל�י אמר: וא� ח�י�. למ��ר �ר�מה מ��ר ְְִִִִַָָָ�ְְְִֵֵֶַַָ��מה
�אכילה. מ�רת ז� הרי ה��סל�', מ�בר אפ�� ֲִֶֶַָ�ְְְֲֲִִֵַָָָָָל�מר�

נטמא�; � �לב�� חל, ��ל ��ת �ל �לי� ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתח�פ�
���י מע�ה ��ת. �ל �כלי� חל �ל �לי� מ��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�אינ�
�בא ה�רח�; �בית �ליה� לה� ��תח�פ� חבר�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�י�
מעפר�� נפלה אפ�� ה�לי�. וט�א� חכמי�, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמע�ה

נטמאת;[סודר] � ל� �נתנ� לי', '�נה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמ���,
א� האר�, ע� ל� י�נ�ה ��א נוספת:]�זרה סיבה ��א[� ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

��� �אינ� �לי� מ��ר אד� �אי� � מ��ר� החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ� ה�דיע� �� א� א�א ְְִִֵֵֶַָָָָָ�כליו,

.Êה�יח טה�ר�ת. א�� הרי � טהר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
וה�ה נטמא�, ��א א�מר: �אני טמא�ת; ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�לי�,
��א א� ��ביעי; עליה� ה�ה לא ועדי� ��לי�י, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליה�
לא עדי� ��א א� הט�יל; לא ועדי� ��ביעי, עליה� ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹה�ה

ע�ר. �ל עליה� ֲִִֵֶָָָה�ה

.Áוה�ה טהר�תי�', 'נטמא� אחד: עד ל� �אמר ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הכחי�� וא� טמא�ת; ה� והרי נאמ�, זה הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ��תק
�ני�. ��עיד� עד �חזקת�, ה� הרי � נטמא�' 'לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

ע��ה זמ�[�מתעסק]היה �לאחר �זבחי�, א� �טהר�ת ע�� ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
ע�� �ע�יתי 'טהר�ת :�� ��גע ��עה ל� ואמר ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָמצא�,

נת��ל�' ע�� �ע�יתי �'זבחי� במחשבה]נטמא�', נפסלו �] ְְְְְְִִִִִִֶַָָ
ואחר �ל��, ל� אמר ולא �� �גע א� אבל נאמ�; זה הרי �ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הרי א�א נאמ�; אינ� � ל� ואמר �נ�ה �ע� �� �גע ��ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

טהרה. �חזקת וטהר�תיו ��ר�ת, �חזקת ְְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָָָזבחיו

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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� הרמ"ו ט�ע�ה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על��ל��בר���ע יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטע�,

זה" �י�ה�א יאמר א�ר g)וג�' ,ak zeny)���ל� . ְְֲִֶֶַֹ
my)ה�כל�א mihtyn zyxt)� זה "�י�ה�א : ְְִִֶַָ

�מקצת ���דה dreay)עד aiig Ð eaeg)�בדי� ." ְְְִִֶֶַָ
ה�ענ�ת מ� אד� �ני �י� ����ל �ל�מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
וה�ח�ה. ה�דאה �ה� ��� זה, על זה לה� ���ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מ ג' �פרק זה �י� מ��טי נת�אר� (aa`)�כבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
�ברי� �פרק(aa`)ק�א וג� ח', �בפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�אל�ת זה �מעני� מ�ב�ע�ת. ז' �פרק ו' �פרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
��למ�ד. ר�י� �מק�מ�ת מפ�ר�ת ְְִִַַַָ�ְַר��ת

שישי יו�
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� הרמ"ח �דיניה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
�ב� �י�ימ�ת "אי� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֶַָָָנחל�ת,

[וג�']" ל� g)אי� ,fk xacna)לי� זה �י� �מכלל . ְְְִִִֵֶַ
מ��ט זה �י �ני�, �י י�ר� ה�כ�ר ��היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָספק,
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה��ר�י�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמ���טי

�תרא. מ[�בא] ט' �פרק ח' ian`�פרק o`k) ְְִֶֶֶֶַָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.
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מ�ד� א�ת� ראה ואפ�� ה�לי�. �א�ת� נגע� ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
ה�ד �ית הרי � טמאת� מ�ני ה�לי�, מא�ת� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִִִֵֵֵַָָנזהרי�
טמא; ה�סיט �אי� �מד�י� א�ת�, הסיט� ��א ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

ה�ט. �טמאת �קיאי� האר� ע�י ְֵֶַ�ְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�

וע�ברי�‰. טהר�ת, טע�ני� �פ�עליו ח�ריו [הולכי�]הי� ְְְְֲִִַָָָָָ
טה�ר�ת; א�� הרי מ�יל, י�תר �הפליג� �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלפניו
וא�מרי�: ל�ע, מפחדי� וה� ��מר�, �ה�א �חזקת �ה� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ני
'צא� לה�: אמר א� אבל אחרינ�'. ה�א �הרי יב�א, ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ'עכ�ו
טמא�ת. ה� הרי מעיניו, ��ת��� �יו� � אחריכ�' אב�א ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָואני

.Â:ואמר �מה��, �ט�ית וע�ט� �חל�ק לב�� �היה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר
וה�ח�י ,�� נזהר והייתי החל�ק, את ל�מר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'�ל�י
טמאה, וה��ית �טהרת�; החל�ק הרי � ה��ית' מ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ע�י
�ת�� �מגרפה �תפ�, על סל היה האר�. ע� �� נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ��א
את ול�מר ה�ל את ל�מר היה '�ל�י ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�ל,
ה��סל�' מ�בר לא אבל המט�א�, מ�בר [�ה�גרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

הלאה] מטמאה שאינה וה�גרפהטומאה טה�ר, ה�ל �ְְֵַַַַָָ
���סלת ה�גרפה מ�ני �ס�לה, ���ל �ר�מה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
�חזקת �טהרה החבית מ� מ���� היה ���ל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלי�
�היא �י על א� � �ר�מה נמצאת �� ואחר ח�י�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָ�ִֶ�היא
י��, טב�ל �� נגע ��א �אכילה; אס�רה ז� הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטה�רה,
ואינ� ��ת�אר; �מ� �ח�י�, וטה�ר �תר�מה ��סל ְְְִִֵֵֶָ�ְְְִֵֶָָ�ה�א
היה '�ל�י אמר: וא� ח�י�. למ��ר �ר�מה מ��ר ְְִִִִַָָָ�ְְְִֵֵֶַַָ��מה
�אכילה. מ�רת ז� הרי ה��סל�', מ�בר אפ�� ֲִֶֶַָ�ְְְֲֲִִֵַָָָָָל�מר�

נטמא�; � �לב�� חל, ��ל ��ת �ל �לי� ל� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתח�פ�
���י מע�ה ��ת. �ל �כלי� חל �ל �לי� מ��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�אינ�
�בא ה�רח�; �בית �ליה� לה� ��תח�פ� חבר�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�י�
מעפר�� נפלה אפ�� ה�לי�. וט�א� חכמי�, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמע�ה

נטמאת;[סודר] � ל� �נתנ� לי', '�נה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמ���,
א� האר�, ע� ל� י�נ�ה ��א נוספת:]�זרה סיבה ��א[� ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

��� �אינ� �לי� מ��ר אד� �אי� � מ��ר� החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ� ה�דיע� �� א� א�א ְְִִֵֵֶַָָָָָ�כליו,

.Êה�יח טה�ר�ת. א�� הרי � טהר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
וה�ה נטמא�, ��א א�מר: �אני טמא�ת; ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�לי�,
��א א� ��ביעי; עליה� ה�ה לא ועדי� ��לי�י, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליה�
לא עדי� ��א א� הט�יל; לא ועדי� ��ביעי, עליה� ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹה�ה

ע�ר. �ל עליה� ֲִִֵֶָָָה�ה

.Áוה�ה טהר�תי�', 'נטמא� אחד: עד ל� �אמר ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הכחי�� וא� טמא�ת; ה� והרי נאמ�, זה הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ��תק
�ני�. ��עיד� עד �חזקת�, ה� הרי � נטמא�' 'לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

ע��ה זמ�[�מתעסק]היה �לאחר �זבחי�, א� �טהר�ת ע�� ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
ע�� �ע�יתי 'טהר�ת :�� ��גע ��עה ל� ואמר ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָמצא�,

נת��ל�' ע�� �ע�יתי �'זבחי� במחשבה]נטמא�', נפסלו �] ְְְְְְִִִִִִֶַָָ
ואחר �ל��, ל� אמר ולא �� �גע א� אבל נאמ�; זה הרי �ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הרי א�א נאמ�; אינ� � ל� ואמר �נ�ה �ע� �� �גע ��ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

טהרה. �חזקת וטהר�תיו ��ר�ת, �חזקת ְְְְְְְֳֳֶֶַַַָָָָָָזבחיו

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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� הרמ"ו ט�ע�ה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על��ל��בר���ע יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטע�,

זה" �י�ה�א יאמר א�ר g)וג�' ,ak zeny)���ל� . ְְֲִֶֶַֹ
my)ה�כל�א mihtyn zyxt)� זה "�י�ה�א : ְְִִֶַָ

�מקצת ���דה dreay)עד aiig Ð eaeg)�בדי� ." ְְְִִֶֶַָ
ה�ענ�ת מ� אד� �ני �י� ����ל �ל�מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
וה�ח�ה. ה�דאה �ה� ��� זה, על זה לה� ���ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מ ג' �פרק זה �י� מ��טי נת�אר� (aa`)�כבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
�ברי� �פרק(aa`)ק�א וג� ח', �בפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

�אל�ת זה �מעני� מ�ב�ע�ת. ז' �פרק ו' �פרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
��למ�ד. ר�י� �מק�מ�ת מפ�ר�ת ְְִִַַַָ�ְַר��ת

שישי יו�

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„� Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

� הרמ"ח �דיניה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
�ב� �י�ימ�ת "אי� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִִֵֶַָָָנחל�ת,

[וג�']" ל� g)אי� ,fk xacna)לי� זה �י� �מכלל . ְְְִִִֵֶַ
מ��ט זה �י �ני�, �י י�ר� ה�כ�ר ��היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָספק,
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה��ר�י�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמ���טי

�תרא. מ[�בא] ט' �פרק ח' ian`�פרק o`k) ְְִֶֶֶֶַָָָ
(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

קודש� שבת

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„� Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»



פב
ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

ì äëøà [äåäz] (éåäz) ïä"CúåìLjxe` `di ,dwcvd ici lre - ¥¤¡¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨
.drxd jze` cewtl xdnz `ly ,jnelyl onfàèî àìk" ,áéúëe§¦Ÿ¨§¨

"àkìî øöðãëeáð ìò,xvpkeap lr zeieprxetd lk eribd seqal ©§©§¤©©§¨
"øNò éøz ïéçøé úö÷ì" áéúëeixd .yceg xyr mipy xg`l - §¦¦§¨©§¦§¥£©

epzpyn ly `pzd edin ,ok m` .yceg xyr mipy dlez zekfdy

,`xnbd daiyn .mipy 'b dlez zekfdy xaeqyíìBòìly `pzd §¨
zhiyk xaeq epzpynìàòîLé éaø,mipy 'b dlez zekfdy xn`y ©¦¦§¨¥

àø÷ çkLàåaezk `xwn `vne -éðúå øîàcet` jix`n d"awdy - §©§©§¨§¨©§¨¥
,minrt 'b crìL ìò 'ä øîà äk" áéúëc"íBãà éòLt äLixd - ¦§¦Ÿ¨©©§Ÿ¨¦§¦¡

cr zeprxet mdilr `iad `le d"awd mdl oiznd miryt 'b cry

xg`l.mipy 'b onfd z` jix`d epiidc ,minrt 'b

,`xnbd zl`eyéàîe,l`rnyi iax xn`y edn -ïéàL ét ìò óà ©©©¦¤¥
øácì øëæ øácì äéàø,zayine .dxenb di`x ef oi` recn ,àîìc §¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§¨

íéáëBk éãáBò éðàLmec`e xvpckeap oebkåäééìò àðéc ãé÷tî àìc ©¦§¥¨¦§Ÿ¦§¦¦¨
mr la` ,dfd mlera zeprxet mdilr `iadl xdnn d"awd oi`y -

ne dfd mlera d"awd wcwcn l`xyi.dfd mlera mdn rextl xdn

,dpyna epipy.'eë íéðL 'â äìBz úeëæ Léå§¥§¨¨¦
,`xnbd zl`eyéàîc úeëæmpi` mindy dilr dpibn zekf efi` - §§©

.dl miwifnäøBúc úeëæ àîéìéà.dxeza zwqer dzidy -dðéà àä ¦¥¨§§¨¨¥¨
àéä äNBòå äåeöîdpi`y oeike ,dxez cenll deevn dpi` ixd - §ª¤§¨¦

dl cenrz ef zekfy xnel xazqn `le ,lecb dxky oi` deevn

.dewifi `l mindyàlàl ,`id dpeekdy xn`päåöîc úeëæ ¤¨§§¦§¨
dzyry,ike ,dyw jk lr mbéàä élek àðâî éî äåöîc úeëæ- §§¦§¨¦©§¨¥©

zeprxetd on jk lk oibdl dgeka yi m`déaø Løc Bæ úà ,àéðúäå§¨©§¨¤¨©©¦
,éñBé øa íçðîxn`p¯ äìz ,"øBà äøBúå äåöî øð ék"liynd §©¥©¦¦¥¦§¨§¨¨¨

øBàa äøBzä úàå ,øða äåönä úà áeúkä,äåönä úàliynd,øða ©¨¤©¦§¨§¥§¤©¨§¤©¦§¨§¥
äòL éôì àlà äpéâî dðéà øp äî Cì øîBìjxcd z` el xi`dl - ©¨©¥¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨

lyki `ly eiptl zcnerd¯ äòL éôì àlà äpéâî dðéà äåöî óà ,©¦§¨¥¨§¦¨¤¨§¦¨¨
zeiprxet zvwnnäøBzä úàå ,liyndøBàa-øBà äî Cì øîBì §¤©¨§©¨¨

meidíìBòì ïéâî,mlera el mi`ad mirbtd lkn -äpéâî äøBz óà ¥¥§¨©¨§¦¨
¯ íìBòì.mlerd dfa el mi`ad mixeqid one `hgd on eze` dlivny §¨
øîBàå,dxezd ly dizelrn oipra xacnd eixg`y weqtd - §¥

Cúà äçðz Eëìäúäa"jgiyz `id zeviwde jilr xenyz jakyae §¦§©¤§©§¤Ÿ¨
."'Bâå,aezkd yxtzn jke'Cúà äçðz Eëìäúäa'-äfä íìBòä äæ §§¦§©¤§©§¤Ÿ¨¤¨¨©¤

.zexv lkn dfd mlera jilr obze dgpz dxezdy -øîLz EaëLa'§¨§§¦§Ÿ

éìòäúéî Bæ 'Edzind ixeqin dxezd dpibn dzind zrya -, ¨¤¦¨
àáì ãéúòì 'EçéNú àéä úBöé÷äå'dxezd uilz dzind xg`l - ©£¦¨¦§¦¤¤¨¦¨Ÿ

.mpdibd ixeqii iptn obdl jcraïBLéàa Cläî äéäL ,íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨¨§©¥§¦
àøééúîe äìéôàå äìéì.` ,mixac 'bníéúçtä ïîe íéöBwä ïî- ©§¨©£¥¨¦§¨¥¦©¦¦©§¨¦

zenebíéð÷øaä ïîe.a ,lrye crv lka el miaxe`d mirbt mdy ¦©©§¨¦
íéèñéìä ïîe äòø äiçîe,dlil oeyi`a el zepncfnd zepkq mdy - ¥©¨¨¨¦©¦§¦

.bCläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàåiliaya witqn iwa epi`y zngn - §¥¥©§¥¤¤¤§©¥
.mikxcd,øeà ìL ä÷eáà Bì äðncæðjxcd z` el dxi`ny oeik ¦§©§¨£¨¤

,eiptl zcnerdíéð÷øaä ïîe íéúçtä ïîe íéöBwä ïî ìvéðmdy ¦¨¦©¦¦©§¨¦¦©©§¨¦
lvip zeevn miiwny in ,jk ,d`ex epi`y zngn zeaxe`d zepkqd

.zeiprxet zvwnnmle`íéèñéìä ïîe äòø äiçî àøééúî ïééãòå©£©¦¦§¨¥¥©¨¨¨¦©¦§¦
ea erbti ot dlila zkll okxcy,cere.Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥¤¤¤§©¥

íéèñéìä ïîe äòø äiçî ìvéð ,øçMä ãenò äìòL ïåékin jk - ¥¨¤¨¨©©©©¦¨¥©¨¨¨¦
mixeqid one `hgd on lvip dxez cenll dkfy.xg`l mb mle`

,xgyd cenr dlry,Cläî Cøc äæéàa òãBé Bðéà ïééãòåcryòébä ©£©¦¥¥©§¥¤¤¤§©¥¦¦©
íéëøc úLøôìf`e ,dpekpd jxca `edy gkepe ekxc z` xikd mye §¨¨©§¨¦
.ílekî ìvéðmiiwne dxez cnelyk mb ,dfd mlera mc`d ok enke ¦©¦¨

eptki `ny e` ,eini seq cr ef jxca jli m` rcei epi` oiicr zeevn

rxd xvid`le dzind meil ribny cr ,dpekpd jxcdn eaiydl

.dfd mlerd iywen lkn lvip f`e ,df meil cr dxezd on yxitøác̈¨
øçàdxezd z`e xpl devnd z` aezkd liynd recn ztqep jxc ©¥

,xe`läåöî äaëî äøéáòdevnd xky z` dakn dxiar dyrn - £¥¨§©¨¦§¨
`ly xpd xe` z` zeakl ozipy itk ,zeprxetd on eilr oibz `ly

.xi`iäøBz äaëî äøéáò ïéàåobz `ly dxeza wqry in xky - §¥£¥¨§©¨¨
,meid xe` z` zeakl ozip `ly itk ,eilrì íéaø íéî" øîàpLà ¤¤¡©©¦©¦Ÿ

"äáäàä úà úBaëì eìëeédad`de ,zexiarl lyn md 'miax min' - §§©¤¨©£¨
.dxezd xky z` zeakn mpi` zexiardy ,weqta x`eane ,dxezd ef

lk mixeqid on zepibn mpi` zeevndy `ziixaa x`ean mewn lkn

lvpidl dl zcner `idy `pzd xn` zekf efi` lr ,dyw ok m`e ,jk

cenila deevn dpi` ixd ,dxez zekf m` ,mixnd mind zribtn

lk daexn mxky oi` ixd ,deevn zekf m`e ,lecb epi` dxkye dxezd

.mixeqid on livdl jk,`xnbd zvxzn,óñBé éaø øîàzekf mlerl ¨©©¦¥
e ,dheqd lr dpibn devnda ÷éñòc àðcéòa äåöîwqery drya - ¦§¨§¦§¨§¨¦¨

,daàðâîmixeqid on eilr dpibn -àìvîe`ai `ly eze` dlivne - ©§¨©§¨
,`hg icilda ÷éñò àìc àðcéòawqer epi`e devnd dxnbpyn - §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,cer daàðâî éðebàmixeqid on -àìvî àì éìevàdlivn dpi`e - ©¥©§¨©¥Ÿ©§¨
,dfd mlera mixeqid on dpibn devnd mlerl ,xnelk .`hgd on

xn`y dne .mind dewifi `ly dheql zcner devn zekf ,jkitle

dpi`y ezpeek ,dryl `l` dpibn dpi` devndy `ziixaa `pzd

la` ,da wqery drya `l` dpibnda ÷éñòc àðcéòa ïéa äøBz- ¨¥§¦§¨§¨¦¨
da wqery drya oiada ÷éñò àìc àðcéòa ïéáeepi`y drya oiae - ¥§¦§¨§Ÿ¨¦¨

da wqeràìvîe àðâî.`hgd on dlivne mixeqid on dpibn - ©§¨©§¨
,`xnbd dywné÷úî¯ äzòî àlà ,äaø dì ódxez zekf m` ©§¦¨©¨¤¨¥©¨

,`hg icil `ai `ly da wqer epi`y drya mb mc`l zcnerâàBc¥
ìôBúéçàå,miryx eyrpy,äøBza é÷ñò àì éîok m`àì éànà ©£¦¤¦Ÿ¨§¥©¨©©Ÿ

eäééìò äpéâä.mixenb miryx m`yre m`ihgdy ,rxd xvin dxezd ¥¦¨£©§
àáø øîà àlà,xg` weligda ÷éñòc àðcéòa äøBzdrya - ¤¨¨©¨¨¨§¦§¨§¨¦¨

da wqeryàìvîe àðâîxvin eze` dlivne mixeqin eilr dpibn - ©§¨©§¨
,`hg icil `ai `ly rxdda ÷éñò àìc àðcéòadrya mle`e - §¦§¨§Ÿ¨¦¨

,da wqer epi`yàìvî àì éìevà àðâî éðebàon eilr `id dpibn - ©¥©§¨©¥Ÿ©§¨
ok oi`y dn .`hgd on ezlivn dpi` j` mixeqidàðcéòa ïéa ,äåöî¦§¨¥§¦§¨

àðâî éðebà ,da ÷éñò àìc àðcéòa da ÷éñòcon eze` dlivn §¨¦¨§¦§¨§Ÿ¨¦¨©¥©§¨
j` ,dheqd lr dpibn devn zekf okle ,zeprxetde mixeqidàì éìevà©¥Ÿ

àìvîlr rxd xvi hly recn oaen dfae .`hgd on ezlivn dpi` - ©§¨
.miryx mzeyrl ltezig`e b`ec

øîà àðéáøxg` ote`a ayiin -íìBòì ,dheql zcnerd zekfd ¨¦¨¨©§¨
`id¯ zøîà÷ãe .äøBz úeëæ`id ixdy ziywdy dneäåeöî dðéà §¨§¨¨§©§¥¨§ª¤

äNBòå.÷tî àì éãewôc éäðàcdeevn dpi` dnvr `id mpn` - §¨§¦§©¥Ÿ¦©§¨
j` ,dxez cenlleäééða ïééðúîe ïéø÷îc àøâàazegxehy xkya - §©§¨§©§§¨©§§¨§©§

,dpyn zepyle `xwn `xwl xtqd zial odipa z` `iadleäì ïøèðå§©§¨§
¯ eäééøáâìdxez cenll zxg` xirl mi`veiy odilral zepiznne §©§©§

àLøãî éaî eúàc ãò,yxcnd zian mixfegy cr -ïàâìt àì éî ©§¨¦¥¦§¨¨¦Ÿ©§¨
eäééãäa`edy ,mdly dxezd cenil xkya mnir miwleg mpi` ike - ©£©§

.dyere deevn ly xky

e ,zl`eye `ziixaa `aend lynl zxfeg `xnbdéàîlynpd ©
l ribdlíéëøc úLøt,daiyne .`pzd xikfdyäæ ,àcñç éaø øîà ¨¨©§¨¦¨©©¦¦§¨¤

äúéî íBéå íëç ãéîìzxarn `edy ,zeend mei `ed mikxc zyxt - ©§¦¨¨§¦¨
ribd m` wxy ,xnel `pzd zpeeke ,gvp iigl dfd mlera mc`d iign

xvid zepkqn lvipy rci ,mkg cinlz ecera df meil mc`d
המשך בעמוד אק

יום א - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר:

lhep did` cenr `k sc iyily wxtdheq

.êéúåìùì àëøà éåäú ïäjilr e`ai `ly jnelyl onf jxe` `dz f`e

eide dleba `iady l`xyi iipr mei lka uawn did xvpckeap dyr oke zeprxetd

z` d`xy oiekzp jkl ef dvr e`iydyk l`ipc s`e mqpxtne zepefn oikixv

:migztd lr oixfgn dleba l`xyi.àèî àìåë áéúëålr ribd zeprxetd lk

:xvpckeap.øùò éøú ïéçøé úö÷ì`nl`

:ycg a"i zekfd el dlz.íìåòì'ipzn

:`id l`rnyi 'x mipy 'b ipzwcçëùàå
.éðúå øîàã àø÷onf zkx`da dpey

cr onf jix`n d"awdy aezk `xwn xnelk

:mipy 'b edl eed jkld minrt 'bàìã
.åäééìò àðéã ãé÷ôîon oixdnn oi`

dfd mlera mdilr mzeper cewtl minyd

f"dra rxtil oixdnn l`xyin la`

:mdixg` oiwcwcne.éàîã úåëælk dpibn

:jk.äøåúã úåëæ:dxeza zwqer dzidy

.àã÷ôî àì àäz` mze` mzcnle aizkc

mkipa(`i mixac)dpi`c oeike mkizepa z` `le

:dyere deevnk lecb dxky oi` deevnàéä
.êçéùú:jzekf z` jcra uilz.íéúçô

:zeneb.øåà ìù ä÷åáà åì äðîãæðdkf jk

:zeiprxet zvwnn lvip devn miiwlïééãòå
.íéèñéìä ïîå äòø äéçî àøééúîokxcy

jyeg zyz aizkc ea erbti ot dlila jlil

xri ezig lk yenxz ea dlil idie(cw mildz):

.øçùä ãåîò òéâädxezl dkf o`k s`e

:oixeqid one `hgd on lvipåðéà ïééãòå
.'åë òãåéaiyie lhail exvi eptki `ny

:zeprxete x"dvi eilrúùøôì òéâä
.íéëøãribd o`k s`e ekxc z` xikd mye

mei cr dxezd on yxit `le dzind meil

:dinwl dl yxtn ikde olekn lvip ezen

.äáëî äøéáò:devn xkyäøéáò ïéàå
.äáëîokl mcew dxeza wqry in xky

:i`d ilek `pbn `l devn `nl`úåáëì
.äáäàä úàaizkc dxez ef(a xiy)ip`iad

:ceq oii dad` ilr elbce oiid zia l`øîà
.óñåé áødaxd oixeqid lr dpibn mlerl

`hgdon[w"la]w"zxn`wcdpibndpi`i`ne

:xn`w x"dvi eptwzi `lyàðãéòá äåöî
.äá ÷éñòãon `pbn xn`c dry itl epiide

epliyki `ly x"dvin `lvne oixeqid

:`hgl.äá ÷éñò àìã àðãéòáxnbpyn

on `pbn ipeb` da weqr epi`e devnd

ilev` zeprxetdipzwce `lvn `l

oibdln e`l devn dakn dxiar `ziixaa

:cizrl xky lehiln `l` xn`w oixeqid on

.ïäéìò ïéâú àì éàîàrxd xvin

xnelk mixenb miryx m`yre m`ihgdy

:zexiard on edlivz `l i`n`íìåòì
.äøåúã úåëæ`l` dxeza zwqery `le

:ewqriy dlraae dpaa zgxehyïàéø÷îã
.ïàéðúîåzial o`iadl odipa lr zegxehy

:dpyn zepyle `xwn `exwl xtqd.åäééøáâì ïøèðå:dxez cenll zxg` xirl oi`veiy odilral zepiznne.íéëøã úùøô éàî`dc mikxc zyxtl ribdl dncn edn

:`id i`n mikxc zyxt `l` dxez epiid xgyd cenr devn epiid dwea`.äúéîä íåéå:dxez ler eilrn wextl yxit `ly rcie ezen meia mkg cinlz `edeúàøéå
.àèç:exvi ixg` secxln erpen `hg z`xie yextl jixv `edy dnne xeqi` ixace devn ixac ezcnln dxezdy olekn lvip dxezl dkfy xg` `hg z`xil dkf

.àúëìäã àáéìà àúúòîù äéì à÷ìñãdkfi m` jldn jxc efi`a rcei epi` oiicre `hgd one x"dvin levip dxezl dkf 'ek digd on levip xgyd cenr dlr w"de

:mlekn levip jkl dkf xnelk mikxc zyxtl ribd htynke dkldk zexedl eixiag oia eixac lawzdl minyd on ederiiqiy.åáæò íéäìà øîàìeilr mixne` eid jk

:eizeikf dzak dxiardy epliviy zekf el oi` livn oi` ik edeqtze etcx eilr oiyprp ep` oi`e yi` zy` lr `ay eafr midl`.êá äàøé àìaye d`xi m`e dxiar

:jixg`n.äéøæò éçà ïåòîù`xwp `ed jkl oerny ly ecenl zekfa welgiy ick `ihnwxta wqer didy eig` ici lr dxez cnle migafc `ziinw dpyna `ed `pz

:eqpxtn 'idy `iypd i"r cnl opgei 'x oke eig` dixfr my lr.äøåúá ÷ñò ììä`nei 'qna yxtnck ax iper jezn(:dl sc)

äãîéì

äåöî`pbn ipeb` da wiqr `lc `pcira oia da wiqrc `pcira oia
devnd z` dlz `ziixaa ipzwc i`d i`n dnize .`lvn `l ilev`
i` dry itl `l` dpibn dpi` devn s` dry itl `l` dpibn dpi` xp dn xpa

bn dpi` rxd xvindnl inp dxeze mlerl dpibn zeprxetd on i` llk dpi
mlerl dpibnc meyn xe`a aezkd d`lz
mlerl `pbn inp devn zeprxetd on i`
`l` `lvn `l `d rxd xvin `lvnc i`e

:dry itl
äæ`zzrny dil `wlqc mkg cinlz

levip j`ide dniz .`zkldc `ail`
`pcira rxd xvin levip `l `lde olekn
mkg cinlz mzq l"ie dxeza wiqr `lc
lk xdxdne da wqere ezpne` ezxez

:dxez `la zen` 'c jled epi`e dry
ïäå.devn dakn dxiary oircei opi`

axl oia lirl xn` `de dniz
on `pbn ipeb` devn `axl oia sqei
da wiqr `lc `pcira elit` zeprxetd
on oibdln e`l devn dakn dxiare
cizrl xky lehiln `l` xn`w oixeqid

:i"yxty enk `al
oa

àìë áéúëå êéúåìùì àëøà éåäú ïäìò àèî
à ãåîò àë óãøùò éøú ïéçøé úö÷ì áéúëå àëìî øöðãëåáð

éðúå øîàã àø÷ çëùàå ìàòîùé éáø íìåòì
éàîå íåãà éòùô äùìù ìò 'ä øîà äë áéúëã
éðàù àîìã øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù ô"òà
ùéå :åäééìò àðéã ãé÷ôî àìã íéáëåë éãáåò
àîéìéà éàîã úåëæ :'åë íéðù 'â äìåú úåëæ
àìà àéä äùåòå äååöî äðéà àä äøåúã úåëæ
éàä éìåë àðâî éî äåöîã úåëæ äåöîã úåëæ
øð éë éñåé øá íçðî éáø ùøã åæ úà àéðúäå
øðá äåöîä úà áåúëä äìú øåà äøåúå äåöî
êì øîåì øðá äåöîä úà øåàá äøåúä úàå
äåöî óà äòù éôì àìà äðéâî äðéà øð äî
øåàá äøåúä úàå äòù éôì àìà äðéâî äðéà
äðéâî äøåú óà íìåòì ïéâî øåà äî êì øîåì
'åâå êúåà äçðú êëìäúäá øîåàå íìåòì

àéä úåöé÷äå äúéî åæ êéìò øåîùú êáëùá æ"äåòä äæ êúåà äçðú êëìäúäá
ïî àøééúîå äìéôàå äìéì ïåùéàá êìäî äéäù íãàì ìùî àáì ãéúòì êçéùú
äæéàá òãåé åðéàå íéèñéìä ïîå äòø äéçîå íéð÷øáä ïîå íéúçôä ïîå íéöå÷ä
íéð÷øáä ïîå íéúçôä ïîå íéöå÷ä ïî ìöéð øåà ìù ä÷åáà åì äðîãæð êìäî êøã
äìòù ïåéë êìäî êøã äæéàá òãåé åðéàå íéèñéìä ïîå äòø äéçî àøééúî ïééãòå
êìäî êøã äæéàá òãåé åðéà ïééãòå íéèñéìä ïîå äòø äéçî ìöéð øçùä ãåîò
äáëî äøéáò ïéàå äåöî äáëî äøéáò à"ã íìåëî ìöéð íéëøã úùøôì òéâä
àðãéòá äåöî óñåé ø"à äáäàä úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî øîàðù äøåú
àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá ÷éñò àìã àðãéòá àìöîå àðâî äá ÷éñòã
é÷úî àìöîå àðâî äá ÷éñò àìã àðãéòá ïéáå äá ÷éñòã àðãéòá ïéá äøåúó

äðéâä àì éàîà äøåúá é÷ñò àì éî ìôåúéçàå âàåã äúòî àìà [àáø] äáø äì
÷éñò àìã àðãéòá àìöîå àðâî äá ÷éñòã àðãéòá äøåú àáø øîà àìà åäééìò
àìã àðãéòá ïéá äá ÷éñòã àðãéòá ïéá äåöî àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá
úøîà÷ãå äøåú úåëæ íìåòì øîà àðéáø àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá ÷éñò
ïøèðå åäééðá ïééðúîå ïéø÷îã àøâàá àã÷ôî àì éãå÷ôã éäð äùåòå äååöî äðéà
íéëøã úùøô éàî åäééãäá ïàâìô àì éî àùøãî éáî åúàã ãò åäééøáâì åäì
àèç úàøéå ç"ú äæ øîà ÷çöé øá ïîçð áø äúéî íåéå ç"ú äæ àãñç ø"à
äøéáò à"ã àúëìäã àáéìà àúúòîù äéì à÷ìñã ç"ú äæ øîà àøèåæ øî
éàäì éñåé øá íçðî éáø äéùøã óñåé ø"à äøåú äáëî äøéáò ïéàå äåöî äëëî
áéúëã ãåã øúá åôãø àì éëä ìôåúéçàå âàåã äåùøã [é]àìîìéàå éðéñ éë àø÷

íéäìà øîàìïéòãåé ïðéà ïäå 'åâå øáã úåøò êá äàøé àìå ùåøã éàî 'åâå åáæò
àì àìåò øîà åì åæåáé æåá éàî äøåú äáëî äøéáò ïéàå äåöî äáëî äøéáòù
áø àúà éëã àðáùå ììäë àìà äàéùð éáã ïðçåé 'øë àìå äéøæò éçà ïåòîùë
ì"à óåñì à÷ñéò ãáò àðáù äøåúá ÷ñò ììä ååä éçà àðáùå ììä øîà éîéã
:'åâå åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà äøîàå ìå÷ úá äúöé âåìôéìå áåøòð àú

øîåà



פג
lhep did` cenr `k sc iyily wxtdheq

.êéúåìùì àëøà éåäú ïäjilr e`ai `ly jnelyl onf jxe` `dz f`e

eide dleba `iady l`xyi iipr mei lka uawn did xvpckeap dyr oke zeprxetd

z` d`xy oiekzp jkl ef dvr e`iydyk l`ipc s`e mqpxtne zepefn oikixv

:migztd lr oixfgn dleba l`xyi.àèî àìåë áéúëålr ribd zeprxetd lk

:xvpckeap.øùò éøú ïéçøé úö÷ì`nl`

:ycg a"i zekfd el dlz.íìåòì'ipzn

:`id l`rnyi 'x mipy 'b ipzwcçëùàå
.éðúå øîàã àø÷onf zkx`da dpey

cr onf jix`n d"awdy aezk `xwn xnelk

:mipy 'b edl eed jkld minrt 'bàìã
.åäééìò àðéã ãé÷ôîon oixdnn oi`

dfd mlera mdilr mzeper cewtl minyd

f"dra rxtil oixdnn l`xyin la`

:mdixg` oiwcwcne.éàîã úåëælk dpibn

:jk.äøåúã úåëæ:dxeza zwqer dzidy

.àã÷ôî àì àäz` mze` mzcnle aizkc

mkipa(`i mixac)dpi`c oeike mkizepa z` `le

:dyere deevnk lecb dxky oi` deevnàéä
.êçéùú:jzekf z` jcra uilz.íéúçô

:zeneb.øåà ìù ä÷åáà åì äðîãæðdkf jk

:zeiprxet zvwnn lvip devn miiwlïééãòå
.íéèñéìä ïîå äòø äéçî àøééúîokxcy

jyeg zyz aizkc ea erbti ot dlila jlil

xri ezig lk yenxz ea dlil idie(cw mildz):

.øçùä ãåîò òéâädxezl dkf o`k s`e

:oixeqid one `hgd on lvipåðéà ïééãòå
.'åë òãåéaiyie lhail exvi eptki `ny

:zeprxete x"dvi eilrúùøôì òéâä
.íéëøãribd o`k s`e ekxc z` xikd mye

mei cr dxezd on yxit `le dzind meil

:dinwl dl yxtn ikde olekn lvip ezen

.äáëî äøéáò:devn xkyäøéáò ïéàå
.äáëîokl mcew dxeza wqry in xky

:i`d ilek `pbn `l devn `nl`úåáëì
.äáäàä úàaizkc dxez ef(a xiy)ip`iad

:ceq oii dad` ilr elbce oiid zia l`øîà
.óñåé áødaxd oixeqid lr dpibn mlerl

`hgdon[w"la]w"zxn`wcdpibndpi`i`ne

:xn`w x"dvi eptwzi `lyàðãéòá äåöî
.äá ÷éñòãon `pbn xn`c dry itl epiide

epliyki `ly x"dvin `lvne oixeqid

:`hgl.äá ÷éñò àìã àðãéòáxnbpyn

on `pbn ipeb` da weqr epi`e devnd

ilev` zeprxetdipzwce `lvn `l

oibdln e`l devn dakn dxiar `ziixaa

:cizrl xky lehiln `l` xn`w oixeqid on

.ïäéìò ïéâú àì éàîàrxd xvin

xnelk mixenb miryx m`yre m`ihgdy

:zexiard on edlivz `l i`n`íìåòì
.äøåúã úåëæ`l` dxeza zwqery `le

:ewqriy dlraae dpaa zgxehyïàéø÷îã
.ïàéðúîåzial o`iadl odipa lr zegxehy

:dpyn zepyle `xwn `exwl xtqd.åäééøáâì ïøèðå:dxez cenll zxg` xirl oi`veiy odilral zepiznne.íéëøã úùøô éàî`dc mikxc zyxtl ribdl dncn edn

:`id i`n mikxc zyxt `l` dxez epiid xgyd cenr devn epiid dwea`.äúéîä íåéå:dxez ler eilrn wextl yxit `ly rcie ezen meia mkg cinlz `edeúàøéå
.àèç:exvi ixg` secxln erpen `hg z`xie yextl jixv `edy dnne xeqi` ixace devn ixac ezcnln dxezdy olekn lvip dxezl dkfy xg` `hg z`xil dkf

.àúëìäã àáéìà àúúòîù äéì à÷ìñãdkfi m` jldn jxc efi`a rcei epi` oiicre `hgd one x"dvin levip dxezl dkf 'ek digd on levip xgyd cenr dlr w"de

:mlekn levip jkl dkf xnelk mikxc zyxtl ribd htynke dkldk zexedl eixiag oia eixac lawzdl minyd on ederiiqiy.åáæò íéäìà øîàìeilr mixne` eid jk

:eizeikf dzak dxiardy epliviy zekf el oi` livn oi` ik edeqtze etcx eilr oiyprp ep` oi`e yi` zy` lr `ay eafr midl`.êá äàøé àìaye d`xi m`e dxiar

:jixg`n.äéøæò éçà ïåòîù`xwp `ed jkl oerny ly ecenl zekfa welgiy ick `ihnwxta wqer didy eig` ici lr dxez cnle migafc `ziinw dpyna `ed `pz

:eqpxtn 'idy `iypd i"r cnl opgei 'x oke eig` dixfr my lr.äøåúá ÷ñò ììä`nei 'qna yxtnck ax iper jezn(:dl sc)

äãîéì

äåöî`pbn ipeb` da wiqr `lc `pcira oia da wiqrc `pcira oia
devnd z` dlz `ziixaa ipzwc i`d i`n dnize .`lvn `l ilev`
i` dry itl `l` dpibn dpi` devn s` dry itl `l` dpibn dpi` xp dn xpa

bn dpi` rxd xvindnl inp dxeze mlerl dpibn zeprxetd on i` llk dpi
mlerl dpibnc meyn xe`a aezkd d`lz
mlerl `pbn inp devn zeprxetd on i`
`l` `lvn `l `d rxd xvin `lvnc i`e

:dry itl
äæ`zzrny dil `wlqc mkg cinlz

levip j`ide dniz .`zkldc `ail`
`pcira rxd xvin levip `l `lde olekn
mkg cinlz mzq l"ie dxeza wiqr `lc
lk xdxdne da wqere ezpne` ezxez

:dxez `la zen` 'c jled epi`e dry
ïäå.devn dakn dxiary oircei opi`

axl oia lirl xn` `de dniz
on `pbn ipeb` devn `axl oia sqei
da wiqr `lc `pcira elit` zeprxetd
on oibdln e`l devn dakn dxiare
cizrl xky lehiln `l` xn`w oixeqid

:i"yxty enk `al
oa

àìë áéúëå êéúåìùì àëøà éåäú ïäìò àèî
à ãåîò àë óãøùò éøú ïéçøé úö÷ì áéúëå àëìî øöðãëåáð

éðúå øîàã àø÷ çëùàå ìàòîùé éáø íìåòì
éàîå íåãà éòùô äùìù ìò 'ä øîà äë áéúëã
éðàù àîìã øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù ô"òà
ùéå :åäééìò àðéã ãé÷ôî àìã íéáëåë éãáåò
àîéìéà éàîã úåëæ :'åë íéðù 'â äìåú úåëæ
àìà àéä äùåòå äååöî äðéà àä äøåúã úåëæ
éàä éìåë àðâî éî äåöîã úåëæ äåöîã úåëæ
øð éë éñåé øá íçðî éáø ùøã åæ úà àéðúäå
øðá äåöîä úà áåúëä äìú øåà äøåúå äåöî
êì øîåì øðá äåöîä úà øåàá äøåúä úàå
äåöî óà äòù éôì àìà äðéâî äðéà øð äî
øåàá äøåúä úàå äòù éôì àìà äðéâî äðéà
äðéâî äøåú óà íìåòì ïéâî øåà äî êì øîåì
'åâå êúåà äçðú êëìäúäá øîåàå íìåòì

àéä úåöé÷äå äúéî åæ êéìò øåîùú êáëùá æ"äåòä äæ êúåà äçðú êëìäúäá
ïî àøééúîå äìéôàå äìéì ïåùéàá êìäî äéäù íãàì ìùî àáì ãéúòì êçéùú
äæéàá òãåé åðéàå íéèñéìä ïîå äòø äéçîå íéð÷øáä ïîå íéúçôä ïîå íéöå÷ä
íéð÷øáä ïîå íéúçôä ïîå íéöå÷ä ïî ìöéð øåà ìù ä÷åáà åì äðîãæð êìäî êøã
äìòù ïåéë êìäî êøã äæéàá òãåé åðéàå íéèñéìä ïîå äòø äéçî àøééúî ïééãòå
êìäî êøã äæéàá òãåé åðéà ïééãòå íéèñéìä ïîå äòø äéçî ìöéð øçùä ãåîò
äáëî äøéáò ïéàå äåöî äáëî äøéáò à"ã íìåëî ìöéð íéëøã úùøôì òéâä
àðãéòá äåöî óñåé ø"à äáäàä úà úåáëì åìëåé àì íéáø íéî øîàðù äøåú
àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá ÷éñò àìã àðãéòá àìöîå àðâî äá ÷éñòã
é÷úî àìöîå àðâî äá ÷éñò àìã àðãéòá ïéáå äá ÷éñòã àðãéòá ïéá äøåúó

äðéâä àì éàîà äøåúá é÷ñò àì éî ìôåúéçàå âàåã äúòî àìà [àáø] äáø äì
÷éñò àìã àðãéòá àìöîå àðâî äá ÷éñòã àðãéòá äøåú àáø øîà àìà åäééìò
àìã àðãéòá ïéá äá ÷éñòã àðãéòá ïéá äåöî àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá
úøîà÷ãå äøåú úåëæ íìåòì øîà àðéáø àìöî àì éìåöà àðâî éðåâà äá ÷éñò
ïøèðå åäééðá ïééðúîå ïéø÷îã àøâàá àã÷ôî àì éãå÷ôã éäð äùåòå äååöî äðéà
íéëøã úùøô éàî åäééãäá ïàâìô àì éî àùøãî éáî åúàã ãò åäééøáâì åäì
àèç úàøéå ç"ú äæ øîà ÷çöé øá ïîçð áø äúéî íåéå ç"ú äæ àãñç ø"à
äøéáò à"ã àúëìäã àáéìà àúúòîù äéì à÷ìñã ç"ú äæ øîà àøèåæ øî
éàäì éñåé øá íçðî éáø äéùøã óñåé ø"à äøåú äáëî äøéáò ïéàå äåöî äëëî
áéúëã ãåã øúá åôãø àì éëä ìôåúéçàå âàåã äåùøã [é]àìîìéàå éðéñ éë àø÷

íéäìà øîàìïéòãåé ïðéà ïäå 'åâå øáã úåøò êá äàøé àìå ùåøã éàî 'åâå åáæò
àì àìåò øîà åì åæåáé æåá éàî äøåú äáëî äøéáò ïéàå äåöî äáëî äøéáòù
áø àúà éëã àðáùå ììäë àìà äàéùð éáã ïðçåé 'øë àìå äéøæò éçà ïåòîùë
ì"à óåñì à÷ñéò ãáò àðáù äøåúá ÷ñò ììä ååä éçà àðáùå ììä øîà éîéã
:'åâå åúéá ïåä ìë úà ùéà ïúé íà äøîàå ìå÷ úá äúöé âåìôéìå áåøòð àú

øîåà

יום א - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר:



פד

lhep dida cenr `k sc iyily wxtdheq

.ã"ñ úåìôéú äãîéì:dl `xw zeltiz dxez ike.åìéàëdpian `id dkezny

:rpvda dixac dyere zinenxr.äîëç:dxez.äéìò íåøò åîöò ãéîòîù
dilr mexr envr miyny `"l] lk xqge ipr dilr dyrpe miwqr lkn yxity

:mc` lkn cenlle ci lr ueawl ezxez miiwziy mixrny ['iqxb.àöîú ïéàî
:oi`k ieyrd oná÷á äùà äöåø

.úåìôéúåoihren zepefna oefil dvitg

oiaw 'hn yinyza dl ievn dzeltiz `die

oi` jkitl zeltizd on yextl zeyixte

:dxez cenlzy aehåéøáã íéòèîù
.ïééãìeizeikf ixry oiicd ala erawpync

ezenxr ixde owlql oiyw df ly eixacl

`ey rny `yz `l lr xaery `ed ryxe

(bk zeny):.æåæ íéúàî íéìùäì`l dzrne

:melhiy miaexw el yie hwl lehiíéñëðá
.ïéèòåîopzc(:hlw sc a"a)gipde zny in

mipad oiaexn miqkpdy onfa zepae mipa

zepad oihren miqkp epefi zepade eyxi

:migztd lr el`yi mipade epefiåîã÷ù
.åøëîåmecinrde c"al zepad e`ay mcew

:zepa zwfga miqkpl c"aíéøçà òéøëîä
.åéúåçøåàáikxca ekle ipenk eyre e`x

ciqgk envr ze`xdl `l` df oeekzp `l

`ly `l` exak ekez oi`e zeixad ipira

:eizeareza wecal eixg` ewcwci
àø÷ù

ïádixfr oa `"xk `lc i`fr oac inlyexi .'eke mc` aiig xne` i`fr
yixcc(.b sc dbibg)e`a miyp` shde miypde miyp`d mrd z` ldwd

devn miiwl erciy ick miypd renyl devnc 'itc d`xpe renyl miyp cenll
`hg dn iptn xfrl` 'x z` dl`y dpexhn :dlez zekfy erciy meyn `le

'b da oizn ode lbrd dyrna zg`
`l` dnkg dy` oi` dl xn` zezin
`ly liaya epa qepwxed il xn` jlta
ipnn zca` dxezd on cg` xac daiydl
etxyi l"` dpy lka xyrn xek ze`n 'b

:miypl dxez ixac exqni `le z"c
äöåødvex g"xt .zeltize awa dy`

`die xng dlra `diy dy`
`le dzper dl zzl zay lka dlv` ievn
`di `le cala mihg aw `l` dl `iai
dl ozep epi`e dwegx jxca jledy lnb
t"r`e mei miylyl zg` `l` dper
dilr daiag oiaw 'h exkyl dl `iany
oiaw 'hn cg` awe zay lka dperd
i`d ax mya yxit iaxe mei 'l zeyixte
dl zegti `l yily i"r ezy` dxynd
gkenck zayl zay on oihig miiawn

t"r` wxta `xnba(:cq sc zeaezk)dzpere
ezy` lr cxend eli`e dl ievn(.bq my)

zaya mixpic 'b dzaezk lr oitiqen
'c rlqe rlqa oi`q 'c `ed ipepia xrye
'ba oi`q 'be xpica d`q z`vnp mixpic
ecnr minkgy ixd oiaw g"i ody mixpic
enre zeltiza dvex `idy dzrc seq lr

miiaw ipydpnn yextiy miiaw g"in
:oiaw g"ia 'hn cg` miiawc

éëéäd`x inlyexi .dhey ciqg inc
xn` xdpa raran wepiz
uleg `edyk cr epliv` oilitz uelg`ykl

:eytp z` df `ived oilitzäæozepd
`d .fef miz`n el milydl iprl xpic
gixane opgei iaxc `de eda` iaxc
zekn inlyexi ixw dpnl`d on zepefn
'xcn cinlz cg mzd qxb eze miyext

ikfn ira `z` dil oeelne `yia oir eicinlz dia oicar onf cg ipkqn xyrn mipy zlzl cg dinr ikfnl sili iax dede xpic xqg fef miz`n el eed oea
dedc jid dinr dkfe hxw cg dipexqge oilitwl dipelr`e eicinlzl fnx dia erbp miyext zkn df xn` `xeriy il zi` iax l"` sili dedc jid dinr

d`t zkqnc `xza wxta epipy sili(h"n)`lc oz`n on oiah oicarc oiyng xn` `cd [inlyexi] `xnbae lehi `l f"d oda ozepe `yep `ede fef miyng el yiy in
:oicaríéîåúélra dl careync oeik dy`d oefn oiprl la` exkn exkny dn opixn` zepad oefn oiprl `wec d`xpe .oihren miqkpa exkne encwy
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ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥
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.dxez cnlzy aeh `l ,elld mixaca dyi`d ly daile dipiipr

äèBL ãéñç øîBà äéä àeämexr ryxe'eë,`xnbd zl`eyéëéä ¨¨¥¨¦¤¥¦
.äèBL ãéñç éîc,`xnbd daiynàøäða àúzéà äòáè à÷c ïBâk ¨¦¨¦¤§§¨¨§¨¦§¨§©£¨

,xdpa dyi` zraehy d`exyéìekzñéàì àòøà çøBà åàì øîàå§¨©¨©©§¨§¦§©¥
dìevàå da.dze` livdle dyi`a hiadl ie`xd on df oi` - ¨§©¨

,`xnbd zl`ey.íeøò òLø éîc éëéä,`xnbd daiynéaø øîà ¥¦¨¦¨¨¨¨©©¦
ïéicì åéøác íéòènä äæ ,ïðçBéyiy zeaiqd z` oiicl rinyn - ¨¨¤©©§¦§¨¨©©¨

ezekfl ccvl,Bøáç ïéc ìòa àáiL íãB÷iccv z` rawy oeike ¤¤¨Ÿ©©¦£¥
zrcd lewiy z` oiicl oi`e ,owlql dyw ,oiicd ly eaila eizeiekf

.exey`l dxwnd z` oegal ievxd`l' lr xaery ,ryx `xwp okle

`edy rcei `l oiicdy dnxra z`f dyery ,mexr ,'`ey rny `yz

.ezi` oecl `a

æeæ íéúàî Bì íéìLäì éðòì øðéc ïúBpä äæ ,øîBà eäaà éaø- ©¦©¨¥¤©¥¦¨¤¨¦§©§¦¨©¦
.miipr zepzn lehil lkei `ly ickaæeæ íéúàî Bì LiL éî ,ïðúc¦§©¦¤¥¨©¦

,ok lre ,iprk xcben epi`.éðò øNòîe äàôe äçëL è÷ì ìBhé àìŸ¦¤¤¦§¨¥¨©£¥¨¦
,øðéc øñç íéúàî Bì äéä,ipr `ed zrky oeikïéðúBð óìà eléôà ¨¨¨©¦¨¥¦¨£¦¤¤§¦

,úçàk Bì,el mivegp mlek m`ìBhé äæ éøämexr ryx `ed ixde , §©©£¥¤¦
,daeh epnn rpen `ed jk ici lr zn`ae ,dwcv zzl dvexy d`xpy

.jka yibxn `l iprdy dnxra dfe

øîà éqà éaømya,ïðçBé éaømexr ryxäöò àéOnä äæ ©¦©¦¨©©¦¨¨¤©©¦¥¨
ïéèòeî íéñëða øBkîì`ed oicd ,zepae mipa gipde zny mc` - ¦§¦§¨¦¨¦

e` exbaziy cr mdizeig` z` oipf mde miqkpd z` miyxei mipady

epefiy xyt`y miqkp gipdya mixen` mixac dna .eqx`ziy cr

oi`xwpd od el`e ,zepad exbaziy cr cg`k zepade mipad mdn

zepad ,cala zepad oefn ick `l` miqkpa oi` m` la` .oiaexn miqkp

lr el`yi mipade ,eqx`ziy cr e` exbaziy cr odn zepefip

.mihren miqkp od el`e ,migztdeyxiy mipal dvr `iynd mc`

zepefna miqkpd eciqti `ly icka mze` xeknl ,mihren miqkp

dxikdny oipne .minkg zrc lr xiarn `edy ,ryx `xwp ,zepad

,dlireneøëîe eîãwL íéîBúé ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨§¦¤¨§¨§
ïéèòeî íéñëða,oic zial zepad e`ay mcew -miqkpd ecinrde ¦§¨¦¨¦

,ozwfga.eøëî eøënM äî©¤¨§¨§
,øîà éiaà,mexr ryxïaøk íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ©©¥¨©¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîLexagl xn`y mc`éñëðmiiepwCì ¦§¤©§¦¥§©§¨§¨©¦
éøçàå¯ .éðBìôì Em` ,ipeltl exari miqkpd zenzy ixg`eãøé §©£¤¦§¦¨©

øëîe ïBLàøäxg`l miqkpd z`éðMä,ipyd lawnd -àéöBîz` ¨¦¨©©¥¦¦
miqkpdúBçB÷lä ãiîoey`xd zeniy xg`lïBòîL ïaø .éaø éøác ¦©©¨¦§¥©¦©¨¦§

.ïBLàø øéiMM äî àlà éðMì ïéà ,øîBà ìàéìîb ïaoeikexkny ¤©§¦¥¥¥©¥¦¤¨©¤¦¥¦
`ivedl leki epi`e ,miqkpa melk ipyl oi` ,xg`l miqkpd

.zegewldnmxkenl ,miqkpd laiwy oey`xd dfl dvr `iynd mc`e

ezen xg`l qkpd xeari `le qkpd zern ecia exzeeiy icka xg`l

.ozepd zrc lr dfa xaery oeik ryx `xwp ,'jixg`'l

øîà àîç øa óñBé áømya,úLL áø,mexr ryxòéøënä äæ ©¥©¨¨¨©©¥¤¤©©§¦©
åéúBçøBàa íéøçàmdl rivne mixg`l miaehd eiyrn dlbn - £¥¦§§¨

ipira ciqgk envr ze`xdl `l` oeekzn epi`y .eizegxe`a zkll

.eizearez lr zetgl icka zeixad

øîà à÷éøæ éaømyaì ì÷énä äæ ,àðeä áøøéîçîe Bîöò ©¦§¦¨¨©©¨¤©¥¥§©§©§¦
äæ ,øîà àìeò .íéøçàì©£¥¦¨¨©¤

יום א - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר:



פו
ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ב - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר:

àøwL`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìå- ¤¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
z` rcei epi`y jezny .dizexaqe dpynd inrh mdn cenll

ici lr minrty ,oica dreh ,mdinrhe mdizexaq lr zeipynd

aeigl zepenn ipica e` ,xzidle xeqi`l oicd dpzyn minrhd

mipicd inrh rcei epi`y jezne ,xdhle `nhl zexdha e` ,zekfle

z` rneydy ,`ed mexr s`e .ryx `xwp okle ,dkldk `ly dxen

,oixea lr orceie mdinrha s` `ed iway xeaq zeipyna eze`iwa

.mkg cinlz ceak ea mibdep jk jezne

àø÷ ,øîzà`xwn -äðLådpyn -íéîëç éãéîìz LnéL àìå ¦§©¨¨§¨¨§Ÿ¦¥©§¦¥£¨¦
.oicd inrhe zexaq mdn cenllõøàä íò äæ éøä ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥£¥¤©¨¨¤

.zexdhd lre zexyrnd lr ceygy ux`d mr enk ea bedpl yi -

øea äæ éøä ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø.ux`d mrn rexb -éaø ©¦§¥©©§¨¦¨©£¥¤©¦
éúek äæ éøä ,øîBà éàpézezyle ezitn lek`l xeq`y izekk epic - ©©¥£¥¤¦

el oi`y envra dlbn minkg icinlz ynyn epi`y oeiky .epiin

.izekk epic okle ,dpynd iyxtn minkg zpen`á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ

LBâî äæ éøä ,øîBàicinlz ynyn epi`y mc` ,xnelk .sykn - ¥£¥¤¨
mze` drhne mc` ipa ipir z` fge`y syknl dnec `ed minkg

iway miayeg eze`iwa jezny mc` ipa z` drhn df s`e ,eiteyika

.miixea lr mipicd inrha mb `ed

á÷òé øa àçà áøk àøazñî ÷çöé øa ïîçð áø øîàdpeydy - ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨§©©¨©©£Ÿ
,yebn df ixd mkg icinlz ynyn epi`eéLðéà éøîàcmilibx oky - §¨§¦¦§¥

xnel miyp`dàLBâî ïéèø ,eiygl z` syknd ygel -òãé àìå ¨¦¨¨§Ÿ¨©
øîà éàîrcei syknd ,xnelk .myexit dne md dn rcei epi`e - ©¨©

.xne` `ed dn oian epi` j` ribdl zegexl minxebd mixac xnel

`ed mby ,el dnec df s`eàpz éðzmi`pzd ixac lr xfeg -àìå ¨¥©¨§Ÿ

¯ øîà éàî òãé.mdixac oian epi`e ¨©©¨©
õøàä íò eäæéà ïðaø eðz.mewn lka minkg ea exacy -ìk ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¨

.äéúBëøáa úéáøòå úéøçL òîL úàéø÷ àøB÷ BðéàLepi`y mc`y ¤¥¥§¦©§©©£¦§©§¦§¦§¤¨
,melk rcei epi`y i`ce ,rny z`ixw `xewíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦

úéöéö Bì ïéàL ìk ,øîBà éàfò ïa .ïéléôz çépî BðéàL ìk ,íéøîBà§¦¨¤¥©¦©§¦¦¤©©¥¨¤¥¦¦
ãBîìì ïìcâî Bðéàå íéða Bì LiL ìk øîà óñBé ïa ïúðBé éaø .Bcâáa§¦§©¦¨¨¤¥¨©¨¤¥¨¦§¥§©§¨¦§

àøB÷ eléôà ,íéøîBà íéøçà .äøBz`xwn -äðBLådpyn -àìå ¨£¥¦§¦£¦¥§¤§Ÿ
àø÷ .õøàä íò eäæ íéîëç éãéîìz LnéL`xwn -äðL àìå- ¦¥©§¦¥£¨¦¤©¨¨¤¨¨§Ÿ¨¨

dpynäðL àìå àø÷ àì .øea äæ éøämelk rcei epi`y ,epiidåéìò £¥¤Ÿ¨¨§Ÿ¨¨¨¨
íãà òøæ äãeäé úéa úàå ìàøNé úéa úà ézòøæå" øîBà áeúkä©¨¥§¨©§¦¤¥¦§¨¥§¤¥§¨¤©¨¨

"äîäa òøæå.melk zrcei dpi`y dndak melk rcei epi`y ,epiid - §¤©§¥¨
,oipr eze`a weqt d`ian `xnbdíò(å) Cìîå éða 'ä úà àøé"§¨¤§¦¨¤¤§¦
,÷çöé éaø øîà ."áøòúz ìà íéðBLoi`y xn`py 'mipey'd md in ¦©¦§¨¨¨©©¦¦§¨

.mdnir (xagzdl) axrzdlúBëìä íéðBML elà`ly ,zeipyn - ¥¤¦£¨
.zeipynd inrh z` mircei mpi`e minkg icinlz eyniy

,`xnbd zl`eyàèéLteyxtp ji`y ,aezkd zpeek `id jky - §¦¨
.xg` ote`a,`xnbd daiynàîéúc eäî,aezkd xn`y 'mipey'y ©§¥¨

äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãëå ,àèça ïéðBL¦§¥§§¦§©¨§¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨
da äðLå,dipy mrt dze` xare xfge -Bì äøzeäeipira dnec - §¨¨¨§¨

,wgxzdl yi el`ny xnel aezkd zpeeke .xzidlïì òîLî à÷̈©§©¨
minkg icinlz eyniy `le zeipyn mipeyy el`l dpeekdy.

íéàpzä ,àðzoicd inrh mircei mpi`e zeipyn mipeyd el` - ¨¨©©¨¦
,eizexaqeíìBò éláî.mlerl oaxeg minxeb - §©¥¨

,`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ íìBò éláîdpeyy in ike - §©¥¨¨§¨©§¨
mpne` el yi ,oicd inrh rcei epi` m` ,mlerl oaxeg mxeb ,zeipyn

.mlerl `ed mxeb drx dn j` ,eizericia oexqig,`xnbd zvxzn

,àðéáø øîàel`l `pzd zpeekî CBzî äëìä ïéøBnLïúðL,epiid - ¨©¨¦¨¤¦£¨¨¦¦§¨¨

inrh mircei mpi`y oeiky .zerh z`xeda mlerd z` milany

mdiptl `ay dxwnd z` zencl oicd wnerl micxei mpi` ,dpynd

.oica mireh jk jezne ,dnecd oicl

éëå ,òLBäé éaø øîà ,éëä énð àéðzzeipyn mipeyy el`éláî ©§¨©¦¨¦¨©©¦§ª©§¦§©¥
"Bì íìBò úBëéìä" øîàpL ,ïä íìBò éáMééî àìäå ,ïä íìBòin - ¨¥©£Ÿ§©§¥¨¥¤¤¡©£¦¨

.ezekfa miiw mlerd ,xnelk 'el mler' ,zekld dpeyyàlàdpeekd ¤¨
el`l ,`id.ïúðLî CBzî äëìä ïéøBnL¤¦£¨¨¦¦§¨¨

,dpyna epipyúéðééìö äìeúa ,ïðaø eðz .'eëå äLeøt äMà- ¦¨§¨§¨©¨¨§¨©§¨¦
dlitz zlraúéááBL äðîìàå ,,cinz dizepiky xwal zbdepy - §©§¨¨¨¦

åéLãç Bì eìk àlL ïè÷å,jynda x`eai -íìBò éláî elà éøä- §¨¨¤Ÿ¨¢¨¨£¥¥§©¥¨
dpi`y dxizi zewcv zebdepy jezny ,mlerl oaxege drx minxeb

.mda yiy zeryx lr zetgl ze`a i`ce ,miyp lv` dievn

,`xnbd zl`eyéðéàilann dizepky xwal zbdepd dpnl` ike ¥¦
,`id mlerìeaé÷å ,äìeúaî àèç úàøé eðãîì ,ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¨©§¦§©¥§¦§¨§¦

øëNxzei dilr lawi jk jezny ,devn miiwl ick mc` gxhiy - ¨¨
xkyäðîìàîjxevd icka xzei zeevnd meiwa zgxeh dziidy - ¥©§¨¨

.xky mdilr lawl ick,ezpeek `xnbd zyxtneäìeúaî àèç úàøé¦§©¥§¦§¨
äìeúa àéääì dòîL ïðçBé éaøc ¯,dleza dze` z` rny -äìôðc §©¦¨¨©§¨§©¦§¨§¨§¨

dtààdlltzdeúàøáe ïãò ïb úàøa ,íìBò ìL BðBaø ,äøîà÷å ©©¨§¨¨§¨¦¤¨¨¨¨©¥¤¨¨¨
íé÷écö úàøa ,ípäébocr ob legpl -íéòLø úàøáemkxcy - ¥¦Ÿ¨¨¨©¦¦¨¨¨§¨¦

,mpdibléðôlî ïBöø éäéíãà éða éa eìLké àlL Eici lr ciqtdl §¦¨¦§¨¤¤Ÿ¦¨§¦§¥¨¨
.mpdib zyxle ocr oba mwlgiax ixac xe`iaa dkiynn `xnbd

cnl ji` ,opgeiéa éàåäc äðîìà àéääc .äðîìàî øëN ìeaé÷¦¨¨¥©§¨¨§©¦©§¨¨©£©¥
dúeáaéLa àzLéðkz`f lkae ,dzepkya zqpk zia didy -ìk §¦§¨§¦§¨¨

déLøãî éa älöîe àéúà úåä àîBéziaa zlltzne zkled dziid - ¨£¨¨§¨§©¨¥¦§¨¥
eyxcnïðçBé éaøc.dzian wgexn didydì øîà,opgei iax,éza §©¦¨¨¨©¨¦¦

CúeáaéLa úñðkä úéa àìiyxcn zial ribdl z` zgxeh recne Ÿ¥©§¤¤§¦§¨
.jzian wgexndéì Lé úBòéñt øëN àìå ,éaø ,déì äøîàlr ¨§¨¥©¦§Ÿ§©§¦¥¦

dpnl` dpey dn ok m` .xzei wgexnd jyxcn zial cr ip` dribny

cinz dizepky xwal zkledy ,ef dxizi zewciv bdpna zbdepd

.lltzdl ick wgexn mewnl zkledy ,ef ly zewciv bdpnnék¦
øîà÷`l` ,dcyegl yi dxizi zewcva zbdepd dpnl` lk `l - ¨¨©

éáéèø úa éðçBé ïBâkcinz dizepky zial zkled dziidy - §¨¦©§¦¦
ci lr zereyi zlrety znqxtneribnyk .dbdpn did jke .dzlitz i

dziidy xg`le ,diteyika dngx zxver dzid dy` zcil zr

dilr mingx ywa`e jl` zxne` dzid daxd zxrhvn zcleid

clede dityk zlhane zkled dzid f`e .izltz rnyz ile` mingx

dy`d zial dkld `ide ,dziaa mei xiky dl did zg` mrt .`vei

cledy enk ilka oiywywzn mitykd lew xikyd rnye zcleid

clep cleede ,e`vi mitykde ilkd z` gzte `ae ,m`d irna ywywn

.`id mityk zlra ik ercie

,`xnbd zl`eyåéLãç Bì eìk àlL ïè÷ éàîeilr xn`py ©¨¨¤Ÿ¨¢¨¨
.`ed mler ilannyàëälaaa -¯ eîébøz,eyxitíëç ãéîìz äæ ¨¨©§¦¤©§¦¨¨
åéúBaøa èòánäeizeaxa lflfn mkg cinlz dyrpy xg`ly ©§©¥§©¨

.edecnily.äøBîe äàøBäì òébä àlL ãéîìz äæ ,øîà àaà éaø©¦©¨¨©¤©§¦¤Ÿ¦¦©§¨¨¤
íéaø ék" áéúëc éàî ,áø øîà àðeä áø øîà ,eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©¦§¦¦©¦
äæ 'äìétä íéììç íéaø ék' ,"äéâøä ìk íéîöòå äìétä íéììç£¨¦¦¦¨©£ª¦¨£ª¤¨¦©¦£¨¦¦¦¨¤

äøBîe äàøBäì òébä àlL íëç ãéîìzdrhen oic wqety ici lry - ©§¦¨¨¤Ÿ¦¦©§¨¨¤
wepizl iepik `edy 'ltp' oeyl `ed 'dlitde' .miax miyp` `ihgn

' .eiycg el elk `lyòébäL íéîëç ãéîìz äæ 'äéâeøä ìk íéîeöòå©£¦¨£¤¨¤©§¦£¨¦¤¦¦©
äøBî Bðéàå äàøBäìdxen epi`e eit mvery my lr 'minevr' - §¨¨§¥¤

.miaxl

lhep did` cenr ak sc iyily wxtdheq

.àø÷ù:`xwn.äðùå:dpyn.íéîëç éãéîìú ùîéù àìå`xnbd zxaq cenll

i"ry epnid cenll oi`e diixea lr ezxez oi`y `ed ryx md dn dpynd inrha

`nhl zexdhae aiigle zekfl zepenn ipicae xzide xeqi`a welig yi minrhd

`ki` ediipia i`n xn`e ikd xne ikd xn xn` h"n izkec dnka xn`ck xdhle

z` rneydy `ed mexre jke jk ediipia

iway `ed xeaqk eizeipyn dpey elew

:minkg icinlzk ceak ea oibdepe mdinrha

:qxb xnz`.ä"ò æ"älr ceygy

:zexdhd lre zexyrnd.øåámrn rexb

:ux`d.éúåëoeikc epiie ezit lek`l xeq`e

ixac lr citwn epi` minkg yniy `ly

ze`xdl `l` dpy `le mzrcl minkg

:g"zk envr.ùåâîz` fge`d sykn

:ok df s`e zeaald z` apebe mipird.ïéèø
xag xaeg mebxz(gi mixac)ygel yebn `ed

dne md dn oian epi`e eiygl z` syknd

`a zetykndy mdiyrn jk `l` myexit

:miygld mze` i"r.àðú éðú`pz df s`e

epi`e ezpyn dpey cenlza yniy `ly

:`id dn rcei.õøàä íò åäæéàcygpy

erbn wfgene zexyrnd lre zexdhd lr

:`nh.ù"÷ àøå÷ åðéàù ìëi`ce `dc

`l `xewe zexwl rcei la` melk rcei epi`

:`ed d"r.úåëìä ïéðåùùeyniy `ly

inrh lr ecitwd `le minkg icinlzl

:zeipynd.úåëìä:zeipyn.àèéùôikdc

:ikda e`l i` diyxcp i`na `l` `ed

.åì äøúåä:xzid eipira dnecíìåò éìáî
.ã"ñmixg`l oinxeb md dne:ïéøåîù

.ïúðùî êåúî äëìämler oilany xn`w

inrh oircei oi`c oeikc zerh ze`xeda

xac dl oincny oinxeb minrt dpynd

daxd zeipyn yi cere dnec epi`y(zeipyna)

`id d`cigie `ed ipelt ipn `d opixn`c

mircei opi`y cere dizeek `zkld zile

ixack dkld mipey`xd mi`pz zwelgna

:zerh ze`xed oixen jkld inúåëéìä
.åì íìåò:ezekfa ely mler zekld dpeyd

.úéðìééö:dltz zlra.úéááåù äðîìàå
dizepiky zxwane zkled zepiky zlra

:cinz.íìåò éìáî åìà éøä`l` opi`y

zeipwcvk onvr ze`xne zetykne zet`ep

:odixg` ewcai `lyåì åìë àìù ïè÷
.åéùãç:yxtn onwløëù ìåáé÷å

.äðîìàîon xzei dnvr zgxeh dzidy

lif`e yxtnck xky lawl ick jxevd

lawl devna envr mc` gixhiy epcnl

:xzei xky.íé÷éãö úàøá:r"b legpl

.íéòùø úàøá:mpdib yxilåìùëé àìù
.íãà éðá éáobn ici lr mwlg ciqtdl

:mpdib yxile ocr.øîà÷ éë:mler ilan

.éáéèø úá éðçåé ïåâëdtykn dpnl`
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äæ éøä øîà éðîçð øá ìàåîù 'ø õøàä íò äæ
á÷òé øá àçà áø éúåë æ"ä øîåà éàðé 'ø øåá
÷çöé øá ïîçð áø øîà ùåâî äæ éøä øîåà

áøë àøáúñîïéèø éùðéà éøîàã á÷òé øá àçà
éàî òãé àìå àðú éðú øîà éàî òãé àìå àùåâî
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ïéàù ìë øîåà éàæò ïá ïéìéôú çéðî åðéàù ìë
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éäé íéòùø úàøáå íé÷éãö úàøá íðäéâ úàøáå
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äøåî åðéàå äàøåäì òéâäù ç"ú äæ äéâåøä ìë íéîåöòå äøåîå äàøåäì òéâä

ãòå



פז
lhep did` cenr ak sc iyily wxtdheq

.àø÷ù:`xwn.äðùå:dpyn.íéîëç éãéîìú ùîéù àìå`xnbd zxaq cenll

i"ry epnid cenll oi`e diixea lr ezxez oi`y `ed ryx md dn dpynd inrha

`nhl zexdhae aiigle zekfl zepenn ipicae xzide xeqi`a welig yi minrhd

`ki` ediipia i`n xn`e ikd xne ikd xn xn` h"n izkec dnka xn`ck xdhle

z` rneydy `ed mexre jke jk ediipia

iway `ed xeaqk eizeipyn dpey elew

:minkg icinlzk ceak ea oibdepe mdinrha

:qxb xnz`.ä"ò æ"älr ceygy

:zexdhd lre zexyrnd.øåámrn rexb

:ux`d.éúåëoeikc epiie ezit lek`l xeq`e

ixac lr citwn epi` minkg yniy `ly

ze`xdl `l` dpy `le mzrcl minkg

:g"zk envr.ùåâîz` fge`d sykn

:ok df s`e zeaald z` apebe mipird.ïéèø
xag xaeg mebxz(gi mixac)ygel yebn `ed

dne md dn oian epi`e eiygl z` syknd

`a zetykndy mdiyrn jk `l` myexit

:miygld mze` i"r.àðú éðú`pz df s`e

epi`e ezpyn dpey cenlza yniy `ly

:`id dn rcei.õøàä íò åäæéàcygpy

erbn wfgene zexyrnd lre zexdhd lr

:`nh.ù"÷ àøå÷ åðéàù ìëi`ce `dc

`l `xewe zexwl rcei la` melk rcei epi`

:`ed d"r.úåëìä ïéðåùùeyniy `ly

inrh lr ecitwd `le minkg icinlzl

:zeipynd.úåëìä:zeipyn.àèéùôikdc

:ikda e`l i` diyxcp i`na `l` `ed

.åì äøúåä:xzid eipira dnecíìåò éìáî
.ã"ñmixg`l oinxeb md dne:ïéøåîù

.ïúðùî êåúî äëìämler oilany xn`w

inrh oircei oi`c oeikc zerh ze`xeda

xac dl oincny oinxeb minrt dpynd
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ãòå

יום ב - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר:
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.äîë ãòå:d`xedl ie`x ied.éøåà äáø àäå'ixn`ck 'n `l` opi` eizepy lke

d"xa(.gi sc):'ek ez`w ilr ziacn iia`e dax.ïéåùáxird lecbl dey m`

:xira epnn owf oi`y e` zexedl xzen dnkgaùåøô éô÷ð ùåøô éîëéù ùåøô
.àéëåãî ùåøô éàæé÷:edl yxtn edlek.íëù äùòîminy myl `ly elny

mc` ipa edecakiy ez`pdl eiyrn df s`

:miny myl `leé÷ðîä.åéìâø ójldn

eilbx mixn epi`e lceb cva awr zeltya

eizerav` swpn jk jezne ux`d on

:mipa`a.íéìúëì íã æé÷îenvr dyer

jk jezne miypa lkzqi `ly eipir mverk

:`vei mcde lzeka ey`x dkn.òôùîã
:setk jled.àéëåãî éëieyr `pkea

:setk ey`xe zawnkéúáåç äî ùåøô
.äðùòàå:dyr`e zeyrl ilr dn ipecnl

.àéä àúåéìòî àäoixeqi`a iwa epi` m`

:cenll `ae zevn iwecwceåú éúáåç äî
.äðùòàåiziyr `le cer zeyrl dn

:lkd z` miiw eli`k envr d`xneùåøô
.äáäàî`le zevnd xky zad`n

:`xead zevn zad`l.äàøéîoiyper ly

i"yd zad`n zeyrl mc`d lr dn `l`

:`al xkyd seqe epidl` 'd epeev xy`k

.'åë àøîèî àøîèîãzexzqp zexzqpd

c"al n"ne zeielb zeielbde mc` ipan

on rxti `ede zeielb mlek lecbd

oiyextk onvr oi`xne zezilha miqkznd

:oiyext opi`e.ïéùåøôä ïî éàøéúú ìà
on bxdy itl eze` oi`pey eid oiyextdy

xn`ck iwecv zeidl jtdpe daxd minkgd

oiyeciwa(.eq sc)d`xi ezy` dzid znyke

dzide dipan dkelnd exiari `ly odn

dl xn`e dilr mdiptln ywal el zxne`

`le od miwicvy oiyextd on i`xizz l`

:mdl e`hg `ly jipal `le drx jelnbi

.ïéùåøô ïðéàù éîî àìå:iiade` mdyàìà
.íéòåáöä ïîmzi`xn oi`y xnelk

okez oi`e uegan oireav `l` mzeclezk

:mxak.éøîæ äùòîë íäéùòîùody

mixne` qgptk xky miywane miryx

dl yxtnc `ki`e qgptk ocakl zeixal

:`zeripv oiprl'éðúîìëë àéä éøä
.úåçðîä:ilka dycw `ly cr e`nhpy.äãôúådpwi zerndne oilegl `vze

:zxg`.óøùúå:oilegl cer d`vei dpi`e sebd zyecw dycwy
ìëå

ãòå`le dpy mirax` cr cenll ligzdy dpyn 'it .oipy oirax` cr dnk
f"r zkqnc w"ta opixn`ck clepy dpyn(:d sc)al mkl 'd ozp `le

oipy oirax` cr diaxc dizrc` yipi` mi`w `l n"y dfd meid cr zrcl
:cenll eligzd f`y dpy 'n cr dxez oznn did dfe.ïéåùám` 'it i"yx

zexedl xzen dnkga xird lecbl dey
d`exd wxtn i"xl dyw(.bq sc zekxa)

`l onz xab zi`c `xz`a iia` xn`c
`nl` oieyc `kixv `l `hiyt xab iediz
ikdl d`xedl uetwl el oi` oieyc `kid
ixe`c dax `de yxtl `kd `xazqn
did `l eini lky d`xedl ribd `l `ede
el oi`y xn`c `d oieya dpy 'n `l`
deyyk epiid oipy oirax` cr zexedl
ribd xird lecbe dnkga xird lecbl
ezenk mkg my yiy oeik jkld d`xedl
ipyl ribd `l `ede mipya d`xedl ribd
lecb m` la` eiptl zexedl el oi` d`xed
llkl ribd `ly b"r` dnkga `ed xird
did dnkga xird lecb daxe dxen mipy

wxtc `edd 'it i"x la`ixiinc d`exd
dxen mkg my yiy xirl qpkpy mc`a
m` la` oieya 'it` xab iedz `l onz
dnkga el deye ezenk xira reaw `ed
'it g"xe i"yx 'ity enk zexedl el xzen
lczyn dpenn xab zi`c xz`a mzd
'it` zexxy jezl uetwz `l xeaiv ikxva

:d`xeda ixiin `l 'itle oieya
ùåøô'lyexia .d`xin yext dad`n

dyre dad`n dyr d`exd wxt
`epyl z`a m`y dad`n dyr d`xin
dyr `pey ade` oi`e eade` dz`y rc
`xi dz`y rc heral z`a m`y d`xin
yext od oiyext dray :hran `xi oi`e
yext 'ek diikpd on yext 'eke inky
itwp yext ditzk lr dizevn oerh inky
car i`fiw yext devn car ip`e il siw`
`cga `cg fiwne devn `cge daeg `cg
dkpn `p` il zi`c i`n diikpd on yext
id dpyr`e izaeg rc` yext zevn care
dzekc zevn ciar`c zicar izaeg `c
mdxa`k dad` yext aei`k d`xi yext

aizkc(`n diryi)dad` yext `l` mlekn aiag jl oi` iade` mdxa` rxf
:mdxa`kíìåòì`iyw i`e .dnyl `ly t"r` zevnae dxeza mc` weqri

ziprzc w"ta opixn` `d(.f sc)mq el ziyrp dnyl `ly dxeza wqerd lk
zekxa zkqna `xew did wxt idlyae zend(.fi sc)ik oixeqid z`xin oebk dnyl `ly wqer uxzl d`xp `xap `ly el gep dnyl `ly dxeza wqerd lk

f"r zkqnc w"ta opixn`ck ez`pdl `l` jk lr edeivy exvei oevx milydl oiekzn epi`y qxt leaiw zad`ne `kd(.hi sc)eizevn xkya `le c`n utg eizevna
opzc epiide(b"n `"t zea`)dtexr dlbr 'ta xn`c `d ike qxt lawl n"r axd z` oiynynd micark eidz l`(.fn onwl)xifp ipixd xn`y in wxt xifpa `zi`e

(:bk sc)zeixedc `xza wxtae(:i sc)'eke mc` weqri mlerlmyl oaxw dlrdy ez`pdl oiekzp `ed mb zex epnn d`vie dkf wla aixwdy zepaxw a"n xkyay
d"xc w"t 'ixn`cke miny myl `le exkya eivtg milydl(.c sc)'qne ziprzc dnyl `ly `idd la` xenb wicv f"d ipa digiy n"r dwcvl ef rlq xne`d

lkn rpn `l xaery rciy t"r`y zepecf el eyrp zebby dzry ryt ez`hg lr siqedl `l` d`xin `le dad`n `l miiwl ick dxeza wqer epi` zekxa
mzd yxtnck eal ze`z(.fi zekxa)ina e` eaxae en`ae eia`a hreae minkg icinlz ynyne dpeye `xew mc` `di `ly miaeh miyrne daeyz dnkg zilkz

:dnyl miyerl mdiyerl `l` xn`p `l mdicnell mdiyer lkl aeh lky 'd z`xi dnkg ziy`x xn`py epnid lecbyåìài`n` dniz .zetxyp mdizegpny
w"ta 'ixn`c `id dzny e` `ed zn inp aiyg `l(:e sc lirl)`l` aiyg `l `kd la` lirl 'ipzck unewd yciwy xg`l epiid `wec xninl `kile ztxypc

yecw xakc t"r` hwp `zeaxe unewd yciw `yix hwp zlk`pc unewd axiw `tiq ipzwc icii`e ztxypc ilka dycwyn m` d"dc ilka dycwyn ztxypd
(`ad scl jiiy) :ztxyp d"t` ilka dyciwn ith daxwdl aexweäìòáùåmcew epiid dilr `a jxcac oeik ztxyp i`n` i"xl dniz .jxca dilr `a

iab opixn`ck yecw zerha yecw ikc rxtnl `zlin ilbiz 'eke oern dwepn yi`dy onfa oern yi`d dwpe xn`ck dze` oiwcea mind oi`c oeike yecwzy
iabl `wecc d`xpe odl ie`xa `l` oiycwn zxy ilk oi`e ilkl die`x dzid `l dgpnl die`x `le zcner wecal `le li`edc d`nh `idy micr dl e`aye
oi`c b"r` xxal jixvy jxca dilr `ay `kd la` xexia v"`e xxean oerd ixd micr my yiyke oer xxal dgpnc meyn ikd xninl jiiy micr dl e`ay
d"t`e oiwcea mind oi`c okl mcew dpala zexfen da epzpe e`ypy enk `l` ied `le oerd xxazp `ly xg`n yecw xity `xwirn yecw ik oiwcea mind

:zezyl mze` oi`ian oi`e zewcap opi`y odly leqt reciy iptn b"kl dpnl` mai zxneye dqex` zgpn 'ipzna aiyg `lc i`de yecw xity dgpn
zxne`d

éøåà äáø àäå éðéà ïéðù ïéòáøà ãò äîë ãòå
á ãåîò áë óãïéùåøô äòáù ø"ú :'åëå ïéùåøô úåëîå :ïéåùá

ùåøô éàæé÷ ùåøô éô÷ð ùåøô éîëéù ùåøô ïä
äáäàî ùåøô äðùòàå éúáåç äî ùåøô àéëåãî
äùòî äùåòä äæ éîëéù ùåøô äàøéî ùåøô

é÷ðîä äæ éô÷ð ùåøô íëùùåøô åéìâø úà ó
íéìúëì íã æé÷îä äæ ÷çöé øá ïîçð ø"à éàæé÷

àéëåãî ùåøôéë òôùîã àìéù øá äáø øîà
àúåéìòî àä äðùòàå éúáåç äî ùåøô àéëåãî
ùåøô äðùòàå åú éúáåç äî øîàã àìà àéä
àáøå ééáà äéì åøîà äàøéî ùåøô äáäàî
äàøéî ùåøô äáäàî ùåøô éðúéú àì àðúì
íãà ÷åñòé íìåòì áø øîà äãåäé áø øîàã
àìù êåúîù äîùì àìù 'éôà úåöîáå äøåúá
÷çöé øá ïîçð áø øîà äîùì àá äîùì
äáø àðéã éá àéìâî àéìâîãå àøîèî àøîèîã
àëìî éàðé äì øîà éãðåâ åôçã éðäî òøôúéì
éîî àìå ïéùåøôä ïî éàøéúú ìà äéúéáãì
ïéùåøôì ïéîåãù ïéòåáöä ïî àìà ïéùåøô ïðéàù
:ñçðôë øëù ïéù÷áîå éøîæ äùòîë ïäéùòîù

'éðúîíéøîä íéîá äìåú úåëæ ïéà øîåà ù"ø
ïéøøàîä íéîá äìåú úåëæä øîåà äúà íàå
úåúåùä íéùðä ìë éðôá íéîä úà äúà ääãî
åúùù úåøåäèä ìò òø íù äúà àéöåîå
úåëæ ïäì äúìúù àìà ïä úåàîè íéøîåàù
äðéàå íéøøàîä íéîá äìåú úåëæä øîåà éáø
úëìåäå äðååðúî àìà úçáùî äðéàå úãìåé
äúçðî úàîèð äúéî äúåàá äúî àéä óåñì
úåçðîä ìëë àéä éøä éìëá äùã÷ àìù ãò
ìëë àéä éøä éìëá äùã÷ùî íàå äãôúå
úåôøùð ïäéúåçðîù åìàå óøùúå úåçðîä

úøîåàä

יום ב - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר:

,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦

,`xnbd dywnéðéàmirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `ed ie`xéøBà äaø àäåze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

.dpy mirax` `l` ig `l envr `ede ,miaxl,`xnbd zvxznïéåLa§¨¦
cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y df -

cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg` mkg

e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv mkg

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf oi`y

,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥
.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz -,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦

Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨
.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤

¯ íëL äNòî.miny myl `ly mnvr z` exrive elny,df s`e ©£¥§¤
`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet

.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà ó,lty envr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨
.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîàenvr dyer - ¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

cr lzeka ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk

.ezewcv lr edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick

àéëeãî ék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøtjled - ¨§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦§§¨
.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àämc`a rexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd dføîàc àlà¤¨§¨©
äpNòàå ez éúáBç äîd`xny ,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - ©¨¦§¤¡¤¨

.zeyrl dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr

äáäàî Leøtzeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad` jeznäàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn

.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ
éðúézdpyz l` -äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøt ¦§¥¨¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîàdîL ¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae

àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨
lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn

,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥
lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed

.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéLeøtäazkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik - ©§¦

l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde .dt lraye

d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg` ly ezvra

dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari `ly mdn

elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie .dipa lre

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipale jlïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny -ïäéNònL ¤¦¦§¦¤©£¥¤
¯ éøîæ äNòîkixnfk miryx zn`a mdyñçðôk øëN ïéLwáîe §©£¥¦§¦§©§¦¨¨§¦§¨

.qgpt enk mze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.-

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna

.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpynaïéà ,øîBà ïBòîL éaø .äðùî©¦¦§¥¥
íéønä íéna äìBz úeëæzekfd oi` ,zekf dl yiy dheq dy` mb - §¨©©¦©¨¦

,mind da erbti `ly dl dlezíéna äìBz úeëfä øîBà äzà íàå§¦©¨¥©§¨©©¦
ääãî ,ïéøøànäoeebd z` xiqgn -íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà ©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦

úBúBMälk ipta mind ly drzxdd gekd z` yilgn ,xnelk - ©
,miypdeúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîeici lr erbtp `le ¦©¨¥©©©§¤¨
,mindíéøîBàL,.úeëæ ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè ¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤§

íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàzklede zygkn -dúBàa äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨§¨
äúéî.dheq zyxta daezkd - ¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨
úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúå.oycd ziaaoeiky ©§¨§¦¨¥

.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy

elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl z`vle zectidl `le
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,`xnbd zl`eyänk ãòåzexedl mkg cinlz ie`x lib dfi`n - §©©¨
.miaxl dkldïéðL ïéòaøà ãò.mirax` oa didpyn - ©©§§¦§¦

,`xnbd dywnéðéàmirax` libl mc` ribny dryn wx ike - ¥¦
,zexedl `ed ie`xéøBà äaø àäåze`xed dxen did dax ixde - §¨©¨¥

.dpy mirax` `l` ig `l envr `ede ,miaxl,`xnbd zvxznïéåLa§¨¦
cinlz xira yiyk mirax` libl cr zexedl ie`x mc` oi`y df -

cinlz m` la` .dnkga epnn lecb `ede ,zexedl ie`xd xg` mkg

e` ,dnkga xira yiy xg` mkgl dey zexedl ie`xd xirv mkg

.zexedl df ie`x ,xira epnn owf oi`y

,dpyna epipyïä ïéLeøt äòáL ,ïðaø eðz .'eëå ïéLeøt úBkîe©§¦§¨©¨¨¦§¨§¦¥
.myxtn xg`l `pzd mhxtn dligz -,éôwð Leøt ,éîëéL Leøẗ¦§¦¨©¨¦

Leøt ,äpNòàå éúáBç äî Leøt ,àéëeãî Leøt ,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦¨§§¨¨©¨¦§¤¡¤¨¨
.äàøiî Leøt ,äáäàî,`pzd yxtneäNBòä äæ ,éîëéL Leøt ¥©£¨¨¦¦§¨¨¦§¦¤¨¤

¯ íëL äNòî.miny myl `ly mnvr z` exrive elny,df s`e ©£¥§¤
`le mc` ipa edecakiy ick ez`pdl envr xrvne zebeprzn yxet

.miny myléwðnä äæ ,éôwð Leøtåéìâø úà ó,lty envr dyer - ¨©¨¦¤©§©¥¤©§¨
.mipa`a eizerav` dkne ux`a eilbx jxyn jk jezne,éàæé÷ Leøẗ¦¨¦
íéìúkì íc æéwnä äæ ,÷çöé øa ïîçð éaø øîàenvr dyer - ¨©©¦©§¨©¦§¨¤©©¦¨©§¨¦

cr lzeka ey`x dkn jk jezne miypa hiadl `l ick eipir mverk

.ezewcv lr edekixrie jka mc` ipa ede`xiy ick df lke ,mc aef ick

àéëeãî ék òtLîc ,àìéL øa äaø øîà ,àéëeãî Leøtjled - ¨§§¨¨©©¨©¦¨¦§©©¦§§¨
.setk dy`xy `ikecnd znbeck ltye setk

äpNòàå éúáBç äî Leøtilr dn il exn` miyp`l xne` - ¨©¨¦§¤¡¤¨
,`xnbd zl`ey .dyr`e zeyrlàéä àúeélòî àämc`a rexb dn - ¨§©§¨¦

,`xnbd daiyn .miiwl icka cenll ywan `ed ixd dføîàc àlà¤¨§¨©
äpNòàå ez éúáBç äîd`xny ,epiid .iziyr `l cer dn xne`y - ©¨¦§¤¡¤¨

.zeyrl dn cer el oi`e dlek dxezd lk z` miiw eli`k envr

äáäàî Leøtzeevnd z` miiwl dfd mler ipiiprn yxety - ¨¥©£¨
.`xead zad` jezn `le xkyd zad` jeznäàøiî Leøtyxety - ¨¦¦§¨

miiwl mc`l el yiy `l` ,jxcd ef oi`e .yperd z`xin zexiardn

.`al xkyd seqe 'd zad`n dxezd z`

àpúì àáøå éiaà déì eøîà,ef `ziixa mdipta dpyy -àì ¨§¥©©¥§¨¨§©¨Ÿ
éðúézdpyz l` -äãeäé áø øîàc ,äàøiî Leøt äáäàî Leøt ¦§¥¨¥©£¨¨¦¦§¨§¨©©§¨

ì àlL eléôà úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì ,áø øîàdîL ¨©©§¨©£¨¨©¨©¦§£¦¤Ÿ¦§¨
ì àlL CBznLì àa dîLdîLdxeza wqer m` mby ,epiid - ¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨

.dnyl mda weqrl eteq ,dnyl `ly zeevnae

àéìbî àéìbîãe àøîhî àøîhîc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©§¨¦©§¨§¦©§¨¦©§¨
lkd miny itlk la` ,ielb ielby dne ,xzqp mc` ipan xzqpy dn

,ielbäaø àðéc éalecbd oic ziae -éãðeb eôçc éðäî òøtúéì- ¥¦¨©¨¦§§©¥¨¥©£§¥
lr mihere zeyixt ly dlhv`a mithrznd mze`n rxti `ed

.miyextk mnvr ze`xdl zilh my`x

déúéáãì àkìî éàpé dì øîà.ezy`l -ïî éàøéúz ìà ¨©¨©©©§¨¦§¥¥©¦§¨§¦¦
ïéLeøtäazkay dxeza epin`dy i`pi ly execa micedil iepik - ©§¦

l`xyi inkgn daxd bxdy lr i`pi z` mi`pey eid mde .dt lraye

d`xi i`pi ly ezy` dzid znyke .miwecvd on cg` ly ezvra

dilr mdn ywaiy el dxn`e .dipan dkelnd z` exiari `ly mdn

elnbi `le md miwicvy ,mdn `xil jl oi` ,dl aiyd i`pie .dipa lre

.mdl mzrxd `l mz`y .illba drx jipale jlïðéàL énî àìå§Ÿ¦¦¤¥¨
ïéLeøt.iade` mdy -ïéòeávä ïî àlà,mxak mkez oi`y el` - §¦¤¨¦©§¦

el`n ,epiidïéLeøôì ïéîBcL,miyextk mnvr mi`xny -ïäéNònL ¤¦¦§¦¤©£¥¤
¯ éøîæ äNòîkixnfk miryx zn`a mdyñçðôk øëN ïéLwáîe §©£¥¦§¦§©§¦¨¨§¦§¨

.qgpt enk mze` ecakiy ick ,miwicv zeixal mnvr mi`xne.-

,ypern dilr obn df zekf dy`l yi m`y ,epipy lirl dpyna

.oipra zetqep zehiy ze`aen epzpynaïéà ,øîBà ïBòîL éaø .äðùî©¦¦§¥¥
íéønä íéna äìBz úeëæzekfd oi` ,zekf dl yiy dheq dy` mb - §¨©©¦©¨¦

,mind da erbti `ly dl dlezíéna äìBz úeëfä øîBà äzà íàå§¦©¨¥©§¨©©¦
ääãî ,ïéøøànäoeebd z` xiqgn -íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà ©§¨§¦©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦

úBúBMälk ipta mind ly drzxdd gekd z` yilgn ,xnelk - ©
,miypdeúML úBøBähä ìò òø íL äzà àéöBîeici lr erbtp `le ¦©¨¥©©©§¤¨
,mindíéøîBàL,.úeëæ ïäì äúìzL àlà ïä úBàîè ¤§¦§¥¥¤¨¤¨§¨¨¤§

íéøøànä íéna äìBz úeëfä ,øîBà éaøzenz `ly oiprl wx ©¦¥©§¨©©¦©§¨§¦
j` ,cindteba iepiyl minxeb mind,úçaLî dðéàå úãìBé dðéàå§¥¨¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàzklede zygkn -dúBàa äúî àéä óBñì ,úëìBäå ¤¨¦§©§¨§¤¤§¦¥¨§¨
äúéî.dheq zyxta daezkd - ¦¨

dúçðî úàîèðdheq lyéìka äLã÷ àlL ãò`ly oeik ,zxy ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¨§¨©§¦
,seb zyecw dycwzpúBçðnä ìëk àéä éøämcew e`nhpy £¥¦§¨©§¨

,ilka eycwzpyäãtúå.zxg` dpwi zerndne oilegl `vzeíàå §¦¨¤§¦
d`nhpéìka äLãwMî,ilka dycwzpy xg`l -ìëk àéä éøä ¦¤¨§¨©§¦£¥¦§¨
úBçðnäilka eycwzpy xg`l e`nhpyóøOúå.oycd ziaaoeiky ©§¨§¦¨¥

.oilegl z`vei dpi`e oeict cer dl oi` sebd zyecw dycwy

elàåzeheqd odúBôøNð ïäéúBçðnLaxwil zeie`x opi`y iptn §¥¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl z`vle zectidl `le

יום ב - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר:
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úøîBàä,dlral.Cì éðà äàîèe`àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦¨§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèe` ,,äúBL éðéà úøîBàäåe`dúB÷Läì ,äöBø Bðéà dìòaLå §¥¨§¨¤¤¥¦¨§¤©§¨¥¤§©§¨

oke .ilka dgpnd yeciw xg`l erxi` m` olekeäéìò àa dìòaLå§¤©§¨¨¨¤¨
Cøcadpi` ilka dycwyne ,ilka dgpnd dycwy cr rcep `le ©¤¤

dacp zgpnl mbe ,dzey dpi` ixdy die`x dpi` axwidle ,zictp

.mixeryd on d`a dpi` dacpy ,die`x dpi`

íéðäkì úBàeNpä ìëåoia ,dgpn e`iad m` ,zil`xyi elit` §¨©§©Ÿ£¦
,dacp zgpn e`iad oia dheq zgpn e`iadúBôøNð ïäéúBçðîmb - ¦§¥¤¦§¨

ixiiy ,ezkldk axw unewde leqt mey mda rxi` `le e`nhp `l m`

.milk`p opi`e oycd ziaa mitxyp dgpnd

a ,wx jiiy df oicy `pzd x`an,ïäëì úàOpL ìàøNé úaf`y ©¦§¨¥¤¦¥§Ÿ¥
úôøNð dúçðîziaa dgpnd ixiiy mitxyp ,unewd axwy xg`l - ¦§¨¨¦§¤¤

mle` ,x`azpy itk ,oycdúðäëåodk za -,ìàøNéì úàOpLoi` §Ÿ¤¤¤¦¥§¦§¨¥
`l gafnl lilk dgpnd z` zelrl oicdy ,melk day dpedkd cva

jkitle ,zpdk zgpna `le odk zgpna `l` xn`púìëàð dúçðî¦§¨¨¤¡¤¤
m`y ,dyexbe dpnl` zpdk ly dpic `ed oke .l`xyi zgpn oick

.l`xyi zgpn oick zlk`p dzgpn ,dgpn d`iad

xikfn ,zpdk zgpnl odk zgpn oia welig `pzd xikfdy ab`

,zpdkl odk oia mitqep miwelig `pzdúçðî ,úðäëì ïäk ïéa äî©¥Ÿ¥§Ÿ¤¤¦§©
úìëàð dðéà ïäk úçðîe úìëàð úðäk.x`eankúìlçúî úðäk Ÿ¤¤¤¡¤¤¦§©Ÿ¥¥¨¤¡¤¤Ÿ¤¤¦§©¤¤

lek`le odkl `ypidl dxeq`e ,leqtl dlrap m` dpedkd on

,dnexzaìlçúî ïéà ïäëådyexb oebk ,el dxeq`d dy` `yp m` - §Ÿ¥¥¦§©¥
.dllg e`íéúîì äànhî úðäkmiznl `nhidl zxzen -ïéàå , Ÿ¤¤¦©§¨§¥¦§¥

íéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäk .íéúîì ànhî ïäk,dgpne my` z`hg - Ÿ¥¦©¥§¥¦Ÿ¥¤§¨§¥¨¨¦
.íéLã÷ éLã÷a úìëBà úðäk ïéàå§¥Ÿ¤¤¤¤§¨§¥¨¨¦

dyi`l yi` oia yiy miillk mipic iwelig `pzd xikfn ,jk ab`

,l`xyia elit`òøBt Léàä ,äMàì Léà ïéa äîey`x z`íøBôe ©¥¦§¦¨¨¦¥©¥
,rxevn `edyk ,eicba z`øécî Léàä .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå§¥¨¦¨©©¤¤¨¦©¦

øéæða Bða úàdlg 'xifp ipa df `di' ,ohw epa lr a`d xn` m` - ¤§§¨¦
lcbiykl elit` zexifp eilrLéàä .øéæða dða úøcî äMàä ïéàå ,§¥¨¦¨©¤¤§¨§¨¦¨¦

åéáà úeøéæð ìò çlâî,zne zepaxw yixtde zexifp eia` xcp m` - §©¥©©§¦¨¦
.eia` yixtdy zepaxw `iadl leki ,zexifp epa xcp m`äMàä ïéàå§¥¨¦¨

Bza úà Lc÷î Léàä .äéáà úeøéæð ìò úçlâîoiyeciw lawn - §©©©©§¦¨¦¨¨¦§©¥¤¦
jka dxenb zycewn `ide ,dzrcn `ly dxrp oke dphwd ezia xear

dza úà úLc÷î äMàä ïéàå.dzia xear oiyeciw zlawn dpi` - §¥¨¦¨§©¤¤¤¦¨
Bza úà øëBî Léàä,dphw `idyk dn`lúà úøëBî äMàä ïéàå ¨¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤

dza.dn`líeøò ì÷ñð Léàäzexiard zg` lr xar m` - ¦¨¨¦¦§¨¨
.mexr lwqp ,d`xzde micra dliwq mdilr miaiigyäMàä ïéàå§¥¨¦¨

äîeøò úì÷ñð.welg zyiala `l`äìúð Léàäcaer e` scbn - ¦§¤¤£¨¨¦¦§¤
.lwqpy xg`l ,miakek zcearøkîð Léàä .úéìúð äMàä ïéàå§¥¨¦¨¦§¥¨¦¦§¨

Búáéðâaeinc minlyne eze` mixken ,apbpl mlyl el oi`e apb m` - ¦§¥¨
apbpl.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå .§¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨

úBôøNð ïäéúBçðî ,äpeäëì úBàeNpä ìk ,ïðaø eðz .àøîâ- ¨©¨¨¨©§¦§¨¦§¥¤¦§¨
.gafnl md mb miaxw `l` mipdkl milk`p mdizegpn ixiiy oi`

,úìëàð dúçðî ïéà ,ïäëì úàOpL úéìàøNéå äiåì úðäk ,ãöék¥©Ÿ¤¤§¦¨§¦§§¥¦¤¦¥§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¡¤¤
Bì LiL éðtîodkd dlral -da ÷ìçzgpne ,elyn d`ian `idy ¦§¥¤¥¥¤¨

,mpn`e .gafnl dlek daxw `l` zlk`p dpi` odkìéìk äìBò dðéàå§¥¨¨¨¦

,gafnl lilk daixw odk zgpny itkda ÷ìç dì LiL éðtî- ¦§¥¤¥¨¥¤¨
dpi`y ,l`xyi zgpnk dpic odk za zgpne ,dzxtkl d`a dgpndy

.dvinwd `l` lilk dlerBîöòa áø÷ õîBwä àlàunew odkd ¤¨©¤¨¥§©§
,unewd z` aixwne ,dzgpnnïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäåzaxwd xg`l §©¦©¦§¥¦§©§¨

.unewd

,unewd zxhwd xg`l miixiyd miaxw ji` ,`xnbd dywnéø÷éà¦§¥
ïàk,xn`p df oebk lr ixd -íéMéàì epnî àeäL ìkeaixwdy lky - ¨¨¤¦¤§¦¦

gafnl ,epiid ,miyi`l xak epnneøéè÷z ìáa àeä éøäxzepdy ixd - £¥§©©§¦
xg`l zegpnd ixiiy z` mixihwn ji` ,dyw ok m`e .exihwz laa

ixg` mikled ile`e ,dgpna wlg yi dl mby oeik ,unewd zxhwd

dgpnd ixiiyy `vnp ,ziyrp dzkldk unewd zxhwde ,dly wlgd

zvxzn .dxhwda mixeq`,`xnbdïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé øîà̈©§¨§¥§©¦¦§¤
ì eäì ÷éqîc ,éftíéöò íeLz` odkd xihwny mcewy ,o`k xaecn - ©¦§©¦§§¥¦

zgpn oick ef dgpn ly dpic m` ,jk xne`e dpzn `ed dgpnd ixiiy

,dxhwdl miie`x el` miixiyy ixd ,unwidl die`x dziid `le odk

,l`xyi zgpn oick ef dgpn ly dpic m`e ,dgpn myl mxihwn ipixde

dlrn ipixd ,dxhwda mixeq` el` miixiye ,unwidl die`x dzidy

dkxrnd ivr x`yk zeidl `l` dgpn myl `l gafnd lr mze`.
øæòéìà éaøkdixa` exhwedy z`hg iab ,xfril` iax zrcke §©¦¡¦¤¤

,dxhwda xeq`d dxya xzenn wlg axrzpe ,gafnd iab lr miiniptd

xfril` iax xaeq ,gafnd iab lr lilk zelrl epicy dler xya mr

s`e ,dkxrnd ivrn wlg zeidl gafnd iab lr df xya zzl yiy

myl oeekn epi`y oeik ,dxhwda xeq`d z`hg xya o`k axerny

.dxhwd,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúczepaxwy dxeza xn`py xg`l §©§¨©¦¡¦¤¤¥
,xn`p ,dxhwda mixeq` mdixiiy ,gafnd iab lr mdn wlg xhwedy

,eyxce ,'gegip gixl elri `l gafnd l`e'äìòî äzà éà çBçéð çéøì§¥©¦©¦©¨©£¤
oeekzn xy`k wx `ed zepaxw ixiiy gafnd lr zelrl xeqi`dy -

,gegip gixl gafnd lr mzelrlì eäéìòî äzà ìáàíéöò íeLj` - £¨©¨©£¥§¥¦
.xzen ,dkxrnd ivrn wlg zeidl mze` dlrn m`

,`xnb zl`eyàøáñ éàä déì úéàc ,øæòéìà éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨
,exihwz laa xaer epi` mivr myl miixiy zelrdl oeekzndyàlà¤¨

àøáñ éàä eäì úéìc ïðaøìmixaeqe xfril` iax lr miwlegy - §©¨¨§¥§©§¨¨
gafnd iab lr dxhwda xeq` xzepd ,oick oaxwd on wlg axwy lky

,gegip gixl mzelrl oeekn epi` m` mbøîéîì àkéà éàîji` - ©¦¨§¥©
` x`ap.xfril` iaxk `le minkgk dkld ixd ,epizpyn zdaiyn

,`xnbdïBòîL éaøa øæòéìà éaøk eäì éãáòcepizpyn ,xnelk - §¨§¥§§©¦¡¦¤¤§©¦¦§
zyxtzn dpi` ,zetxyp odizegpn mipdkl ze`eypd lky ,zxne`d

`l` ,onvra miaxw miixiyde envra axw unewdy ,`ziixad ixack

.oycd zia lr mixftzn miixiyde envra axw unewd,àéðúciab §©§¨
mixaeq opax ,oerny iaxe opax dfa ewlgp ,odk ly `heg zgpn

zgpn oick zvnwpy xaeq oerny iax ,dacp zgpnk lilk dleky

ipta axw unew `l` ,milk`p `l miixiyd la` ,l`xyi ly dacp

,mnvr ipta miaixw mixiyde envr,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
¯ ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwäxaeqy ©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤

eaixwd m`y ,wleg `ed jka la` ,uenwl jixvy oerny iax eia`k

mixftzn mixiyd okle ,mixiyd z` aixwdl xyt` i` unewd z`

.oycd zia lr ceai`l

יום ג - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר:

lhep did` cenr bk sc iyily wxtdheq

.úåôøùð ïäéúåçðî [íéðäëì] úåàåùðä ìëå`le ezkldk unewd axw elit`e

:`xnba yxtnck oycd ziaa mixiy oitxyp e`nhp.úðäë:odk zaäúçðî
.úìëàðaizk lk`z `l didz lilk odk zgpn lkc(e `xwie)d`eypd zpdk[c] la`

:zlk`p dzgpn d`iady dyexbe dpnl` zpdk oke zlk`p l`xyilúðäë
.úììçúîm` dpedkd one dnexzd on

:leqtl dlrap.ììçúî ïéà ïäëå`yp m`

llge dpef dyexb'ipzn dlekc mrhe d

:'nba yxtn.íéùã÷ éùã÷ámy`e z`hg

mipdka xkf lk aizk mleka dgpne

:[eplk`i].äùàì ùéà ïéá äîl`xyia

:ixiinw inp.íøåôå òøåô ùéà`edyk

:eicba mxete ey`x rxet rbepnùéàä
.åðá úà øéãîzexifpd dlge xifpa ohw

:lcbiykl elit` eilrúåøéæð ìò çìâî
.åéáàyixtde zexifpa eia` xcp m`

meia glbn oad xifp epa dide zne eizepaxw

:eia` yixtdy zepaxw `iane z`ln

.åúá úà ùã÷îdphw eza iyeciw lawn

:dzrcn `ly.åúá úà øëåîdn`l

:dphw `idyk'îâ.úåôøùð ïäéúåçðî
:dacp zgpn zg`e dheq zgpn zg`éðôî

.äá ÷ìç åì ùéùelyn daixwn `edy

:'ebe odk zgpn lk aizkeäìåò äðéàå
.äá÷ìçäìùéù[éðôî]ìéìë`iddzxtkly

lilk oiaixw odk zae xf zgpn oi`e d`a

:dvinw `la.ïîöòì ïéáéø÷ íéøéùäxg`l

:unewd axwy.'åë åðîîù ìë ïàë éø÷
'dl[exihwz]eaixwz̀ lyaclkexe`ylkik`xwie)

(aepnn azknl dil dnl azknl dil ded

`l diytp itp`a inp diyxcnl `l`

'dl dy` xak dler epnny lk exihwz

ueg zepaxw lk xya df e`l llka yie

inp `kde zegpn ixiy df llka yie dlern

`iede lfinl ol zi` dly wlg xza `nlc

oixenb mixiy el`e ezkldk unew zxhwd

:exihwz laa opyie mdíùì åäì ÷éñîã
.íéöòxihwdl od miie`x m` ikd `nipc

odk zgpn oick unwil die`x dzid `le

dlrn `l dvinwe dnyl dxhwd ef ixd

el`e unwil dzid die`x m`e zcxen `le

:dkxrnd ivr x`yk od ixd dixiy.à"øë
eaxrzpy z`hg ixa` migafa ediizbelt

gafnd lr z`hg xya z` ip` d`exe dlrnl mpzi xne` `"x dler ixa`a

ixa` xihwdl xeq`y dtixyd zial e`vie ozxev xaerz `"kge mivr od eli`k

oaxw aizk `xw `eddc dixza xaq `"xe miyi`l epnny lkc e`l meyn z`hg

zgpne mixnzd on `ian dz` mixeka yace xe`y 'dl mze` eaixwz ziy`x

inp i`w gegip gixl elri `l gafnd l`e xe`yd on ziy`x `edy mgld izy

`l` ezxhwd xq` `lc opirny`e exihwz laa dinwe`c 'dl dy` epnn`

:gegip gixl oiekznyk.ù"øá à"øëzegpn el` 'ta zegpna(:br sc)zgpn iab

ycwn z`neh lr e` mizty iehia lr e` lew zriny lr `iany odk `heg

dgpnk odkl dzide ixn`e oerny iaxc dilr opax ibilte zelc ilca eiycwe

`xwl dil yixc y"xe] zvnwp dpi`e ezacp zgpnk lilk odk ly ezaeg zgpn

ly `heg zgpnk [`l` xn`p `l ezgpnk odkl dzide xn`p ike ikd mzd

zgpn dn i` zvnwp odk ly `heg zgpn s` zvnwp l`xyi ly dn l`xyi

dgpnk odkl dgpnk odkl dzide l"z oilk`p dixiy ef s` oilk`p dixiy l`xyi

axw unewd cvik `d dgpnk miyi`l `le dvinw dperhy odk zcear oiprl

y"xa `"x llk miyi`l epnny lk dil zile mnvrl oiaixw miixiyde envrl

:ceai`l oixftzn mixiye envrl axw unew xn`e dilr bilt
â"ä

úøîåàädzny z`hgk `l ip` d`nh zxne`d inlyexi .ip` d`nh
`inc glnd mil zernd ekli dilra dzny z`hge `id dilra
ielz my`l `inc 'ipzn x"` ilka dycwyn 'it` ielz my`l m` ielz my`l
zial `vi xyade jtyi mcd el rcep hgypyn m` onz opipzc hgypy

:dtixydìëodizegpn mipdkl ze`eypd
cg`e dheq zgpn cg` i"yxt .zetxyp
wlg dn dacp zgpn dnize dacp zgpn
xne`c dcedi iax elit` `de da el yi

xcend oia oi` 'ta(:dl sc mixcp)`ian mc`
`weec zaiig `idy zepaxw lk ezy` lr
m` oebk ixtqa yxtnck zaiig `idy
zayd z` dllige dy`xa zexifp [dtiwd]
silic daeg `idy dheq zgpnc `inec
oaxw lk dilr dpaxw z` `iaden dl
dcedi iax dcen dacp zgpn la` dilry
wlg el yi ikd meyn l"ie `ian epi`y
dlra dpw dy` dzpwy dn l"iwc meyn

xifpc c"ta opzck(.ck sc)dzid dly m`
`pn 'nba wiic `we zenz z`hgd dnda
yi jkld dlra dpw dy` dzpwy dn dl
'xc` ibiltc opaxl elit` da wlg el
el dxiykny oaxw `weec ixn`e dcedi
edin dlra dpw 'zpwy dnc dilr `ian
rnyn `ian did wxtc inlyexia
mzd `zi` ikde ixii` dheq zgpnac
myk dnyl dycw `idy cnln dzgpn
enyl dycw `id jk dnyl dycw `idy
dpi` lilk axwil bilte `iig iax ipze
dpi` lek`l dy` ly dztzey iptn dleki
unewd [`l`] yi` ly eztzey iptn dleki
z`e onvrl oiaixw mixiyde envrl [axw]
`xw irzyi`c dn `l` dzgpn xne`
z` `iade mzd eze 'ipzn irzyi`
ueg dilr yixtiy edn dlra dilr dpaxw
dgpna zetzey el yiy oeikn dzrcn
xg`n z"`e dzrcn ueg dilr yixtn
zgpn dl `ied k"` da wlg el yiy

migafc w"ta xne`e zetzey(:d sc)gipd
da oi`e daixw zne eipa ipyl dgpn
zetzey meyn da yi `d zetzey meyn
ikde ytp da aizkc meyn daixw dpi`
xwirc oeik l"ie `icda ixtiqa ipzw

mzd wiqnc eipa ipyl ezgpn gipd `dc da opixw ytp dcic meyn dxtksc)

(.e:ytp dia `pixw ixtknc meyn `nl` edl `ipwcõîå÷ä.envra axw
'ta xn`ck oilk`p dixiy edie dcic xza dgpn dlekl opicy `l i`n` z"`e

xcend oia oi`(:el sc mixcp)migafc w"ta `zi`e(.e sc)dxenzc w"tae(:a sc)

xtkznl ipwin mzd l"i ef dgpna zxtkzn `id `kde dxenz dyer xtkzn
:dgpna wlg lral el yi `kd la` ea wlg yicwnl el oi`e gaf ilek÷éñîã

die`x dzid `le xihwdl od oie`x m` ikd `nipc 'it i"yx .mivr meyl edl
ixa`k iede miixiy oiaxern eli`k i`ce `d jiiy i`pz i`n dnize 'eke uenwl

opaxe `"x da ibiltc eaxrzpy z`hg ixa`e dler(.fr migaf)da jiiy `lc
lek`l ozvwne xihwdl die`x ozvwn i`ce `l` wtq mey `kilc i`pz
`le `edy mewn lka mivr myl xihwdl ie`x oi` okezay dn oze`e xihwdle
oi`yep wxtc `iddc dithy ab` 'il hwp i"yxc dnecnke i`pz mey jiiy

dqep`d lr(.w zenai)mdilr oipzep dzgty clea dcle axrzpy zpdk opzc
l`xyi zgpnk zvnwp mzgpnc `xnba yxtne mipdk ixnege l`xyi ixneg
i`pz jiiy i`ce mzde `kd ik `ibeq dleke mipdk zgpnk zlk`p dpi`e
enk zepzdl jixve l`xyi e` `ed odk m` rcei epi` dgpn aixwn cg`dyk

dax unewda opzc `de o`k i"yx yxity(.bk sc zegpn)dixiya dvnew axrzp
:xfril` iaxc` ibiltc opaxk `nzqc xninl ol zi` xihwi `l dzxiag ly mixiya e`õîå÷äy"xc diail` ira 'lyexia .onvrl miixiyde envrl axw

xniz i`e odl aygn epi`e dzin xg`l epzep epi`e dlila epzep epi` unew meyn xniz i` miixiy meyn e` unew meyn mi`a md dn meyn miixiy oil`
e 'ta yxtnck dhnly oycd iab lr oixftznc xn`c y"xa `"xcn dl hiyte odl aygiy edn dzin xg`l epzepe dlila epzep miixiy meynzegpn od el`

:gafn zlik`l `le mc` zlik`l `l exyked `ly edl aygn epi` oea xa iqei x"` odl aygne dzin xg`l epzepe dlila epzep exn` `cd
odk

àéäù íéãò äì åàáùå êì éðà äàîè úøîåàä
à ãåîò âë óãäöåø åðéà äìòáùå äúåù éðéà úøîåàäå äàîè

ìëå êøãá äéìò àá äìòáùå äúå÷ùäì
ìàøùé úá úåôøùð ïäéúåçðî íéðäëì úåàåùðä
úàùðù úðäëå úôøùð äúçðî ïäëì úàùðù
úðäëì ïäë ïéá äî úìëàð äúçðî ìàøùéì
úìëàð äðéà ïäë úçðîå úìëàð úðäë úçðî
äàîèî úðäë ììçúî ïéà ïäëå úììçúî úðäë
éùã÷á ìëåà ïäë íéúîì àîèî ïäë ïéàå íéúîì
ïéá äî íéùã÷ éùã÷á úìëåà úðäë ïéàå íéùã÷
äùàä ïéàå íøåôå òøåô ùéàä äùàì ùéà
ïéàå øéæðá åðá úà øéãî ùéàä úîøåôå úòøåô
úåøéæð ìò çìâî ùéàä øéæðá äðá úøãî äùàä
ùéàä äéáà úåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå åéáà
äúá úà úùã÷î äùàä ïéàå åúá úà ùã÷î
úà úøëåî äùàä ïéàå åúá úà øëåî ùéàä
úì÷ñð äùàä ïéàå íåøò ì÷ñð ùéàä äúá
ùéàä úéìúð äùàä ïéàå äìúð ùéàä äîåøò

:äúáéðâá úøëîð äùàä ïéàå åúáéðâá øëîð'îâ
úåôøùð ïäéúåçðî äðåäëì úåàåùðä ìë ø"ú
ïéà ïäëì úàùðù úéìàøùéå äéåì úðäë ãöéë
äðéàå äá ÷ìç åì ùéù éðôî úìëàð äúçðî
õîå÷ä àìà äá ÷ìç äì ùéù éðôî ìéìë äìåò
ïàë éø÷éà ïîöòá ïéáéø÷ íéøéùäå åîöòá áø÷
åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîî àåäù ìë
íåùì åäì ÷éñîã éæô ïá ù"øã äéøá äãåäé øîà
éà çåçéð çéøì øîåà à"ø àéðúã à"øë íéöò
íéöò íåùì åäéìòî äúà ìáà äìòî äúà

àã à"øì àçéðäïðáøì àìà àøáñ éàä äéì úé
à"øë åäì éãáòã ì"àî àøáñ éàä åäì úéìã
õîå÷ä øîåà ù"øá øæòìà éáø àéðúã ù"øá
ïùãä úéá ìò íéøæôúî íéøéùäå åîöòá áø÷

'éôàå
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.úåôøùð ïäéúåçðî [íéðäëì] úåàåùðä ìëå`le ezkldk unewd axw elit`e

:`xnba yxtnck oycd ziaa mixiy oitxyp e`nhp.úðäë:odk zaäúçðî
.úìëàðaizk lk`z `l didz lilk odk zgpn lkc(e `xwie)d`eypd zpdk[c] la`

:zlk`p dzgpn d`iady dyexbe dpnl` zpdk oke zlk`p l`xyilúðäë
.úììçúîm` dpedkd one dnexzd on

:leqtl dlrap.ììçúî ïéà ïäëå`yp m`

llge dpef dyexb'ipzn dlekc mrhe d

:'nba yxtn.íéùã÷ éùã÷ámy`e z`hg

mipdka xkf lk aizk mleka dgpne

:[eplk`i].äùàì ùéà ïéá äîl`xyia

:ixiinw inp.íøåôå òøåô ùéà`edyk

:eicba mxete ey`x rxet rbepnùéàä
.åðá úà øéãîzexifpd dlge xifpa ohw

:lcbiykl elit` eilrúåøéæð ìò çìâî
.åéáàyixtde zexifpa eia` xcp m`

meia glbn oad xifp epa dide zne eizepaxw

:eia` yixtdy zepaxw `iane z`ln

.åúá úà ùã÷îdphw eza iyeciw lawn

:dzrcn `ly.åúá úà øëåîdn`l

:dphw `idyk'îâ.úåôøùð ïäéúåçðî
:dacp zgpn zg`e dheq zgpn zg`éðôî

.äá ÷ìç åì ùéùelyn daixwn `edy

:'ebe odk zgpn lk aizkeäìåò äðéàå
.äá÷ìçäìùéù[éðôî]ìéìë`iddzxtkly

lilk oiaixw odk zae xf zgpn oi`e d`a

:dvinw `la.ïîöòì ïéáéø÷ íéøéùäxg`l

:unewd axwy.'åë åðîîù ìë ïàë éø÷
'dl[exihwz]eaixwz̀ lyaclkexe`ylkik`xwie)

(aepnn azknl dil dnl azknl dil ded

`l diytp itp`a inp diyxcnl `l`

'dl dy` xak dler epnny lk exihwz

ueg zepaxw lk xya df e`l llka yie

inp `kde zegpn ixiy df llka yie dlern

`iede lfinl ol zi` dly wlg xza `nlc

oixenb mixiy el`e ezkldk unew zxhwd

:exihwz laa opyie mdíùì åäì ÷éñîã
.íéöòxihwdl od miie`x m` ikd `nipc

odk zgpn oick unwil die`x dzid `le

dlrn `l dvinwe dnyl dxhwd ef ixd

el`e unwil dzid die`x m`e zcxen `le

:dkxrnd ivr x`yk od ixd dixiy.à"øë
eaxrzpy z`hg ixa` migafa ediizbelt

gafnd lr z`hg xya z` ip` d`exe dlrnl mpzi xne` `"x dler ixa`a

ixa` xihwdl xeq`y dtixyd zial e`vie ozxev xaerz `"kge mivr od eli`k

oaxw aizk `xw `eddc dixza xaq `"xe miyi`l epnny lkc e`l meyn z`hg

zgpne mixnzd on `ian dz` mixeka yace xe`y 'dl mze` eaixwz ziy`x

inp i`w gegip gixl elri `l gafnd l`e xe`yd on ziy`x `edy mgld izy

`l` ezxhwd xq` `lc opirny`e exihwz laa dinwe`c 'dl dy` epnn`

:gegip gixl oiekznyk.ù"øá à"øëzegpn el` 'ta zegpna(:br sc)zgpn iab

ycwn z`neh lr e` mizty iehia lr e` lew zriny lr `iany odk `heg

dgpnk odkl dzide ixn`e oerny iaxc dilr opax ibilte zelc ilca eiycwe

`xwl dil yixc y"xe] zvnwp dpi`e ezacp zgpnk lilk odk ly ezaeg zgpn

ly `heg zgpnk [`l` xn`p `l ezgpnk odkl dzide xn`p ike ikd mzd

zgpn dn i` zvnwp odk ly `heg zgpn s` zvnwp l`xyi ly dn l`xyi

dgpnk odkl dgpnk odkl dzide l"z oilk`p dixiy ef s` oilk`p dixiy l`xyi

axw unewd cvik `d dgpnk miyi`l `le dvinw dperhy odk zcear oiprl

y"xa `"x llk miyi`l epnny lk dil zile mnvrl oiaixw miixiyde envrl

:ceai`l oixftzn mixiye envrl axw unew xn`e dilr bilt
â"ä

úøîåàädzny z`hgk `l ip` d`nh zxne`d inlyexi .ip` d`nh
`inc glnd mil zernd ekli dilra dzny z`hge `id dilra
ielz my`l `inc 'ipzn x"` ilka dycwyn 'it` ielz my`l m` ielz my`l
zial `vi xyade jtyi mcd el rcep hgypyn m` onz opipzc hgypy

:dtixydìëodizegpn mipdkl ze`eypd
cg`e dheq zgpn cg` i"yxt .zetxyp
wlg dn dacp zgpn dnize dacp zgpn
xne`c dcedi iax elit` `de da el yi

xcend oia oi` 'ta(:dl sc mixcp)`ian mc`
`weec zaiig `idy zepaxw lk ezy` lr
m` oebk ixtqa yxtnck zaiig `idy
zayd z` dllige dy`xa zexifp [dtiwd]
silic daeg `idy dheq zgpnc `inec
oaxw lk dilr dpaxw z` `iaden dl
dcedi iax dcen dacp zgpn la` dilry
wlg el yi ikd meyn l"ie `ian epi`y
dlra dpw dy` dzpwy dn l"iwc meyn

xifpc c"ta opzck(.ck sc)dzid dly m`
`pn 'nba wiic `we zenz z`hgd dnda
yi jkld dlra dpw dy` dzpwy dn dl
'xc` ibiltc opaxl elit` da wlg el
el dxiykny oaxw `weec ixn`e dcedi
edin dlra dpw 'zpwy dnc dilr `ian
rnyn `ian did wxtc inlyexia
mzd `zi` ikde ixii` dheq zgpnac
myk dnyl dycw `idy cnln dzgpn
enyl dycw `id jk dnyl dycw `idy
dpi` lilk axwil bilte `iig iax ipze
dpi` lek`l dy` ly dztzey iptn dleki
unewd [`l`] yi` ly eztzey iptn dleki
z`e onvrl oiaixw mixiyde envrl [axw]
`xw irzyi`c dn `l` dzgpn xne`
z` `iade mzd eze 'ipzn irzyi`
ueg dilr yixtiy edn dlra dilr dpaxw
dgpna zetzey el yiy oeikn dzrcn
xg`n z"`e dzrcn ueg dilr yixtn
zgpn dl `ied k"` da wlg el yiy

migafc w"ta xne`e zetzey(:d sc)gipd
da oi`e daixw zne eipa ipyl dgpn
zetzey meyn da yi `d zetzey meyn
ikde ytp da aizkc meyn daixw dpi`
xwirc oeik l"ie `icda ixtiqa ipzw

mzd wiqnc eipa ipyl ezgpn gipd `dc da opixw ytp dcic meyn dxtksc)

(.e:ytp dia `pixw ixtknc meyn `nl` edl `ipwcõîå÷ä.envra axw
'ta xn`ck oilk`p dixiy edie dcic xza dgpn dlekl opicy `l i`n` z"`e

xcend oia oi`(:el sc mixcp)migafc w"ta `zi`e(.e sc)dxenzc w"tae(:a sc)

xtkznl ipwin mzd l"i ef dgpna zxtkzn `id `kde dxenz dyer xtkzn
:dgpna wlg lral el yi `kd la` ea wlg yicwnl el oi`e gaf ilek÷éñîã

die`x dzid `le xihwdl od oie`x m` ikd `nipc 'it i"yx .mivr meyl edl
ixa`k iede miixiy oiaxern eli`k i`ce `d jiiy i`pz i`n dnize 'eke uenwl

opaxe `"x da ibiltc eaxrzpy z`hg ixa`e dler(.fr migaf)da jiiy `lc
lek`l ozvwne xihwdl die`x ozvwn i`ce `l` wtq mey `kilc i`pz
`le `edy mewn lka mivr myl xihwdl ie`x oi` okezay dn oze`e xihwdle
oi`yep wxtc `iddc dithy ab` 'il hwp i"yxc dnecnke i`pz mey jiiy

dqep`d lr(.w zenai)mdilr oipzep dzgty clea dcle axrzpy zpdk opzc
l`xyi zgpnk zvnwp mzgpnc `xnba yxtne mipdk ixnege l`xyi ixneg
i`pz jiiy i`ce mzde `kd ik `ibeq dleke mipdk zgpnk zlk`p dpi`e
enk zepzdl jixve l`xyi e` `ed odk m` rcei epi` dgpn aixwn cg`dyk

dax unewda opzc `de o`k i"yx yxity(.bk sc zegpn)dixiya dvnew axrzp
:xfril` iaxc` ibiltc opaxk `nzqc xninl ol zi` xihwi `l dzxiag ly mixiya e`õîå÷äy"xc diail` ira 'lyexia .onvrl miixiyde envrl axw

xniz i`e odl aygn epi`e dzin xg`l epzep epi`e dlila epzep epi` unew meyn xniz i` miixiy meyn e` unew meyn mi`a md dn meyn miixiy oil`
e 'ta yxtnck dhnly oycd iab lr oixftznc xn`c y"xa `"xcn dl hiyte odl aygiy edn dzin xg`l epzepe dlila epzep miixiy meynzegpn od el`

:gafn zlik`l `le mc` zlik`l `l exyked `ly edl aygn epi` oea xa iqei x"` odl aygne dzin xg`l epzepe dlila epzep exn` `cd
odk

àéäù íéãò äì åàáùå êì éðà äàîè úøîåàä
à ãåîò âë óãäöåø åðéà äìòáùå äúåù éðéà úøîåàäå äàîè

ìëå êøãá äéìò àá äìòáùå äúå÷ùäì
ìàøùé úá úåôøùð ïäéúåçðî íéðäëì úåàåùðä
úàùðù úðäëå úôøùð äúçðî ïäëì úàùðù
úðäëì ïäë ïéá äî úìëàð äúçðî ìàøùéì
úìëàð äðéà ïäë úçðîå úìëàð úðäë úçðî
äàîèî úðäë ììçúî ïéà ïäëå úììçúî úðäë
éùã÷á ìëåà ïäë íéúîì àîèî ïäë ïéàå íéúîì
ïéá äî íéùã÷ éùã÷á úìëåà úðäë ïéàå íéùã÷
äùàä ïéàå íøåôå òøåô ùéàä äùàì ùéà
ïéàå øéæðá åðá úà øéãî ùéàä úîøåôå úòøåô
úåøéæð ìò çìâî ùéàä øéæðá äðá úøãî äùàä
ùéàä äéáà úåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå åéáà
äúá úà úùã÷î äùàä ïéàå åúá úà ùã÷î
úà úøëåî äùàä ïéàå åúá úà øëåî ùéàä
úì÷ñð äùàä ïéàå íåøò ì÷ñð ùéàä äúá
ùéàä úéìúð äùàä ïéàå äìúð ùéàä äîåøò

:äúáéðâá úøëîð äùàä ïéàå åúáéðâá øëîð'îâ
úåôøùð ïäéúåçðî äðåäëì úåàåùðä ìë ø"ú
ïéà ïäëì úàùðù úéìàøùéå äéåì úðäë ãöéë
äðéàå äá ÷ìç åì ùéù éðôî úìëàð äúçðî
õîå÷ä àìà äá ÷ìç äì ùéù éðôî ìéìë äìåò
ïàë éø÷éà ïîöòá ïéáéø÷ íéøéùäå åîöòá áø÷
åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîî àåäù ìë
íåùì åäì ÷éñîã éæô ïá ù"øã äéøá äãåäé øîà
éà çåçéð çéøì øîåà à"ø àéðúã à"øë íéöò
íéöò íåùì åäéìòî äúà ìáà äìòî äúà

àã à"øì àçéðäïðáøì àìà àøáñ éàä äéì úé
à"øë åäì éãáòã ì"àî àøáñ éàä åäì úéìã
õîå÷ä øîåà ù"øá øæòìà éáø àéðúã ù"øá
ïùãä úéá ìò íéøæôúî íéøéùäå åîöòá áø÷

'éôàå

יום ג - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר:
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äáø÷ä úáã íéðäë ìù àèåç úçðîá àìà äéìò éâéìô àì ïðáø 'éôàå â"ä
.àéä`id daxwd za e`lc `d la` dvinw ira `lc ezacpl ezaeg iywnc

:oixftznc ecen opax elit`e edpip mixenb mixiye opilf` dcic dxza `nlcc

.àîòè éàî`idyke odkl d`eyp dpi`yk zlk`p zpdk zgpn 'ipzn xn`w

`l `din lilk zlk`p dpi` odkl d`eyp

:`ied.åòøæ ììçé àìdleqt `yepd odka

oiyeciwa opiyxce aizk dpedkl(.fr sc)`l

erxfl cg`e dl cg` oilelig ipy llgi

oi` `ed la` odizy z` llgn odkdy

:llgzn.ïøäà éðá`le `nhi `l ytpl

:ef dxdf`a oxd` zepaïøäà éðáá øëæ ìë
.äðìëàépna:aizk dg.ùéà:`ed rexv

.éì ïéàyi` `l` miwzp z`neha hlgpy

rexvde el jenq xne` `edyk oipn dy`

`l` azknl dil irai` `le rbpd ea xy`

`dc rext didi ey`xe minext eidi eicba

zeaxl `l` ixiinw rxevnac lirl aizk

:dy` oebk ipy rexvì"ú äî ë"à â"ä
íøåôå òøåô ùéà äèîìù ïéðòì ùéà

.'åëåzeaxl epiteqy xg`n yi` l"z dn

:dy`d z`.äèîìù ïéðòìihernl e`l

ihernl `a df weqta dxen`d d`nehn

aizkc eixg`ly weqta xen`d oiprn `l`

rxet yi` jl xnel dnixte drixt dia

:dy` `le mxete.øéæðá àéä äëìädkld

:xifp zeklda `ed ipiqn dynléúúð
.ùéàì:dzpizp zilzp dia`a.åúåà åîâøå

dze` `le eze` `nip i` [eze` i`n]

z` mz`vede dqxe`nd dxrp iab aizkde

hrnnc `d `l` mze` mzlwqe mdipy

`herin `xw i`dn witpc mexr oiprl dy`

dil hwp ikdle ezeqk `le rnyn eze`c

iab xkf oeyla mexrc `zernyn i`dl

:dzeqka dze` `d `xninl yi`øëîð
.åúáéðâá:mlyl dn el oi` m`

ìèåð äéä êìò ïøãä
.äñåøà:qex` dl `piwy.íáé úøîåùå

:mai dl `piwy.úåúåù àì
:`xw edpihrnc.äáåúë úåìèåð àìå

dxzqpy eilr dnvr xeq`l dnxb `idy

hirni` `l xeqi`e iepiwnc iepiw xg`

axc ol zil elit`e `xnba yxtnck

zxzen dzpify mai zxneyc[e] `pepnd

aqpinl ira `l edin zxzenc idp dnail

:dzaezk dciqtd `ide dpef dy`.äùéà úçú:xacn aezkd eizgz zayeia
äðéúð

ïäëaizkde l"x dinw ira eda` 'x inlyexi .zpdk `le(ak `xwie)ik odke
eizgz giyn odkde l"` zpdk `le odk dzrn etqk oipw ytp dpwi
wxtac d"d dizgz cner dpa oi`y ef dzvi eizgz cner epay z` eipan

rexfd(.alw sc oileg)odkl xn` `lc rexfd odkl ozpe ikd inp iiepyl ivn ded
`kdc zpdkl elit` `l` zpdkl `le
giynd odkde aizkc meyn `nrh
meyn dil igc mzd la` eipan eizgz
inp i` dgpn zyxta aizk eipae oxd`c
:herin xg` herin ied mzdc meyn

(dpyna `"rl jiiy)äî.dy`l yi` oia
`ztqeza(a"t)zevn lr xaer aiyg `w

dy`a ok oi`y dn `nxb onfdy dyr
zigyz la lre siwz la lr xaer yi`d
dy`a ok oi`y dn miznl `nhz la lre
shrpe dxene xxeq oaa oecp yi`d
zxtqne zthrp dy`d oi`e xtqne
zxknp dy`d oi`e dpype xknp yi`d
ixar carl xknpe rvxp yi`d zipype
zrvxp dy`d oi`e ixar carl dpewe
ipd lk mzd ipzw `le dpewe zxknpe
yxtnc meyn ezaa i`kfc `l` 'ipznc
i`n` dnize d`iaae xhyae sqka mzd
zeybd zetepz zekinq inp aiyg `l
opzc ipd lke zpdkl odk oiac zevinwe

oiyeciwc w"ta(.el sc)inp ipzw `le
zzinae laeiae mipya `vei ixardy
`nhn afd dixara k"`yn oec`d
yinyza xeq` rxevn dafd `le zei`xa
wxt yixa yxtnck zrxevn `le dhnd

dxtk ixqegn(:g sc zezixk)eld`l uegn
:dld`l uegn `le

(dpyna `"rl jiiy)ùéàä.zexifp lr glbn
xifpc c"ta(.l sc)zezixkc `xza wxtae

(:fk sc)`le oinezq zern lr `wecc 'tn
:oiyxetn zern lr

øîàðùsili `xwc `yixn .iza z`
l` dxrpd ia` xn`e dil
d`kf dpi`c dn` hrnl rnyn mipwfd

:zzl dzaa
úéìúåxnbp wxta .dze` `le eze`

oicd(.en sc oixcdpq)ol `wtp
:dy`a `le yi`a didi ikenåúáéðâá

dpi` dapb i`c oeik dniz .dzaipba `le
oi`yx c"a oi` k"` dzaipba zxknp

oiyeciwc w"tae ezaipba `l` oixken oi` oic ziac dxkenl(:ci sc)ihrnn
zia edexkn `wecc envr xken ly of` `le ely epf` epf` z` rvxen opax

oeik l"ie zrvxp dpi`c dixard dn` `le cardn slinl opaxl jixhvi` i`n`e zrvxp dpi`c `prci `p` dze` oixken oic zia oi`e li`ed dy`e rvxp oic
:`xw jixhvi` ikdl rvxze oic zia zxikn mewna a`c dxikn iediz `"cq dia` i"r `l` zxknp dpi`c

ìèåð äéä êìò ïøãä

úøîåùådzaezkn dlqetl liaya daexnd dfd xtqnl dnvr dqipkd dnle dzey dqex` oi`y dzid zrcei inlyexi .daezk zelhep `le zezey `l mai
`d 'ipznn hytinl `kilc 'it i"yx dzaezk zlhep `l `kd ipzw miz`ne dpn lre miz`ne dpn dl yi daezk dl oi`y t"r` dqex` g"xt
dniz edin dzaezk zlhep dpi` dpef dy` aqpinl mai ira `l i` edin `pepnd axc ol zil i` elit`c dnail dxeq` dzpfy mai zxney `pepnd ax xn`c

`ian did wxta opz `de ihernl jixhvi` i`n `xw `pepnd axc ol zil i`(:gi sc lirl)`kid jiiy iepiw dnc dpzn did `l el dxeq` `dz `le lraizy lk
d`pwc eig` ziaa mai dilr `ay oebk `xnba dl iwenc meyn `kdn hytinl `kil edin `xqzinc n"y ihernl jixhvi`cn `l` dizexizqa `xqzin `lc

:lkd ixack zepfa eilr xq`il ezy` inp `kiiy jkld l`enyc `ail` elit` dvilg `la hba dxhetläðîìà`l el` edl ipze aixr `lc i`d .'eke b"kl
mai zxneye dqex` ipzle ozaezk zelhep `le zezeymeyn edpiblt ikd meyn l"i 'eke dpiwf zipelii`e exiag zwipne exiag zxaern 'eke b"kl dpnl`

lfile aygil xzae zezey `l el` wxtd zlgza ipzinl l"de `nrha incc b"kl dpnl`c `aa xza zxaern `pz `l i`n` dniz edin mnrha oiwelgc
:el` ipz xcde zezey `lc zvw ipzc i`nn olek y`xa el` ipzinl jiiy ded ithe cg lk iccdl oiincc ipd lk edlek

dpi`y

ïåòîù 'øá øæòìà 'øã äéìò éâéìô àì ïðáø 'éôàå
àéä äáø÷ä úáã íéðäë ìù àèåç úçðîá àìà
äàåùðä ìàøùé úá :åãåî ïðáø 'éôà àäá ìáà
äéäú ìéìë ïäë úçðî ìëå àø÷ øîàã è"î :'åëå
ïéà ïäë úììçúî úðäë :úðäë àìå ïäë ìëàú àì
åéîòá åòøæ ììçé àìå àø÷ øîàã ïìðî :ììçúî
äàîèî úðäë :ììçúî åðéà àåäå ììçúî åòøæ
ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà àø÷ øîà è"î :'åë
éùã÷á ìëåà ïäë :ïøäà úåðá àìå ïøäà éðá
äîå :äðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë áéúëã :íéùã÷
ïéðî äùà ùéà àìà éì ïéà ùéà ø"ú :'åë ùéà ïéá
ë"à íéðù ïàë éøä åá øùà òåøöäå øîåà àåäùë
ùéàä :'åëå òøåô ùéà äèîìù ïéðòì ùéà ì"ú äî
:øéæðá äðá úøãî äùàä ïéàå øéæðá åðá úà øéãî
ìò çìâî ùéàä :øéæðá àéä äëìä ïðçåé 'ø øîà
:äéáà úåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå åéáà úåøéæð
úà ùã÷î ùéàä :øéæðá àéä äëìä ïðçåé 'ø øîà
úà áéúëã :äúá úà úùã÷î äùàä ïéàå åúá
ïéàå åúá úà øëåî ùéàä :äæä ùéàì éúúð éúá
úà ùéà øåëîé éë áéúëã :äúá úà úøëåî äùàä
éàî åúåà åîâøå è"î :'åë íåøò ì÷ñð ùéàä :åúá
úà úàöåäå áéúëäå äúåà àìå åúåà àîéìéà åúåà
àìá åúåà àìà àéää äùàä úà åà àåää ùéàä
ïéàå äìúð ùéàä :äúåñë àìá äúåà àìå åúåñë
àìå åúåà õò ìò åúåà úéìúå àø÷ øîà è"î :'åë
úøëîð äùàä ïéàå åúáéðâá øëîð ùéàä :äúåà
åúáéðâá åúáéðâá øëîðå àø÷ øîà è"î :äúáéðâá

:äúáéðâá àìå

ìèåð äéä êìò ïøãä
áãåîòâëóãäñåøàúåìèåð àìå úåúåù àì íáé úøîåùå

ùà øîàðù äáåúëäùà äèùú ø
äðîìà íáé úøîåùå äñåøàì èøô äùéà úçú
úøæîî èåéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ ìåãâ ïäëì

äðéúðå

יום ג - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר:

ïðaø eléôàåly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi` odkïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oycd ziaa dgpnd ixiiy mixftzny,íéðäk ìL àèBç úçðîa àlà¤¨§¦§©¥¤Ÿ£¦
àéä äáø÷ä úáciab lr lilk dler `idy md mixaeqy itl - §©©§¨¨¦

zvnwp dpi`e ,gafndàäa ìáà ,dpwz oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨
dlik`a `le daxwda `l dzgpnleãBî ïðaø eléôà`id zxftzny £¦©¨¨

.oycd ziaa

,dpyna epipyäàeNpä ìàøNé úazpdke ,ztxyp dzgpn odkl ©¦§¨¥©§¨
zlk`p dzgpn l`xyil z`yipy.'eëå,`xnbd zl`eyàîòè éàî §©©£¨

dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny

.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcwxy miyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpnïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablBòøæ ììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥©§
,'åéîòa,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøæon lqtp - §©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkdàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk

,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ
"einra,dxziy jknexeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd

l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ
zepdk.

,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦
.miycw iycwan cnlp df oicy `xnbd zx`anáéúëcoaxw iabl ¦§¦

,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨
,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦

.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦
."`ed rexvéì ïéàirbp z`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦

zgabe zgxwøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàjenqd weqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥
,eixg`lBa øLà òeøväå"rext didi ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤

,zexzein 'rbpd ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre

jiyndl dkixv dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy

dxfgy jkne .'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy

'rexvde' aey dazke dxezd,y cenll yiíéðL ïàk éøäd`a - £¥¨§©¦
z`nhp dy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`nehaïk íàmby - ¦¥
,mirbpa z`nhp dy`øîBì ãeîìz äîxn`p oey`xd weqta recn - ©©§©

'.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòìweqta xen`d 'yi`' - ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
,dnixte drixt epidc ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd

znxete zrxet dpi` drxhvpy dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòcnlp df oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn

,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤
.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcl` dxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦

mipwfd,"äæä Léàì ézúð éza úàgkd z` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤
.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl

,dpyna epipyúà úøëBî äMàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä̈¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤
.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`anúà Léà økîé éëå" áéúëc ¦¨¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤
,"Bza.dy` `le yi` rnyne ¦

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéàm` ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`pdúBà àìå BúBàdliwq aiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le¯ áéúëäå ,dcear xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxfdLàä úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
àåäämipa`a mzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezneàlà .wx ,jk mihrnny gxkda'BúBà' ¤¨
lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -¯ dúBà àìå ,la` §Ÿ§§Ÿ¨
zlwqp dpi` ,zlwqpy dy`.dúeñk àìa§Ÿ§¨

,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eëzl`ey ¨¦¦§¤§¥
,`xnbdàîòè éàîdnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn - ©©£¨

y,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷ øîà' rnyne.dúBà àìå 'BúBà ¨©§¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨
,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨

.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨
y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©

,"Búáðâarnynexknp apb wxydúáéðâa àìå ,Búáéðâady` j` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨
dzaipb xear zxknp dpi` dapby.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt

x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk zlhep

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d

äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLå`piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maid dlúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody.dkiynne §¨¨£¨§¤¤¨¨

zelhep opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd

,ozaezkèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàoky lke ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
lecb odklúøæîî ,©§¤¤
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ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

ïðaø eléôàåly `heg zgpny exn`e oerny iax lr ewlgy - ©£¦©¨¨
,zvnwp dpi` odkïBòîL éaøa øæòìà éaøc déìò éâéìt àìxne`d Ÿ§¦¥£¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
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zvnwp dpi`e ,gafndàäa ìáà ,dpwz oi`y ,odkl d`eypd dy` - £¨§¨
dlik`a `le daxwda `l dzgpnleãBî ïðaø eléôà`id zxftzny £¦©¨¨

.oycd ziaa
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dy`n dpey `id dn ,zlk`p l`xyil d`eypd zpdk zgpny

.gafnd lr lilk dler dzgpny ,odkl d`eypd,`xnbd daiyn

,"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ,àø÷ øîàcwxy miyxece §¨©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
zgpnïäk,zlk`p dpi`àìåly dgpn.úðäk Ÿ¥§ŸŸ¤¤

,dpyna epipy.ìlçúî ïéà ïäk úìlçúî úðäk,`xnbd zl`ey Ÿ¤¤¦§©¤¤Ÿ¥¥¦§©¥
ïìðî.dpedkd on llgzn epi` el dleqtd dy` `ypy odkdy - §¨¨

,daiyneàø÷ øîàcdpedkl dleqt `ypy odk iablBòøæ ììçé àìå" §¨©§¨§Ÿ§©¥©§
,'åéîòa,dleqt z`iyp ici lry o`knìlçúî Bòøæon lqtp - §©¨©§¦§©¥

j` ,dpedkdàeäådleqtd z` `ypy odkd -.ìlçúî Bðéà §¥¦§©¥
,dpyna epipy.'eë äànhî úðäk,`xnbd zl`eyàîòè éàî- Ÿ¤¤¦©§¨©©£¨

.jka xeq`y odkn dpey `id dn miznl `nhidl zxzen zpdk

,daiyneïøäà éða íéðäkä ìà øîà" ,àø÷ øîà`nhi `l ytpl ¨©§¨¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ
"einra,dxziy jknexeqi`dy micnel 'oxd` ipa' dazke dxezd

l wx xn`p `nhidlïøäà éða,mixkf mipdk -àìålïøäà úBða- §¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ
zepdk.

,dpyna epipyíéLã÷ éLã÷a ìëBà ïäkzlke` dpi` zpdke Ÿ¥¥§¨§¥¨¨¦
.miycw iycwan cnlp df oicy `xnbd zx`anáéúëcoaxw iabl ¦§¦

,dgpn,"äðìëàé ïøäà éðáa øëæ ìk".daiwp `le xkf rnyne ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨
,dpyna epipy'eë Léà ïéa äîdy`d oi`e ,mxete rxet yi`d ©¥¦

.znxete zrxet,ïðaø eðz,xn`p zgabe zgxw z`neh iablLéà" ¨©¨¨¦
."`ed rexvéì ïéàirbp z`neha `nhpy mircei epiid `l df weqtn - ¥¦

zgabe zgxwøîBà àeäLk .ïépî äMà ,Léà àlàjenqd weqta ¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥
,eixg`lBa øLà òeøväå"rext didi ey`xe minext eidi eicba rbpd §©¨©£¤

,zexzein 'rbpd ea xy` rexvde' milind dxe`kle ."dhri mty lre

jiyndl dkixv dzide ,rexv lr dxezd dxaic mcewd weqta ixdy

dxfgy jkne .'rext didi ey`xe minext eidi eicba'y `ed epicy

'rexvde' aey dazke dxezd,y cenll yiíéðL ïàk éøäd`a - £¥¨§©¦
z`nhp dy` mby xnelk ,sqep rexv yiy rexv zeaxl dxezd

,zl`eye `ziixad dkiynn .zgabe zgxw z`nehaïk íàmby - ¦¥
,mirbpa z`nhp dy`øîBì ãeîìz äîxn`p oey`xd weqta recn - ©©§©

'.'Léà,zx`ane'eëå òøBt Léà ähîlL ïéðòìweqta xen`d 'yi`' - ¦§¦§¨¤§©¨¦¥©§
,dnixte drixt epidc ipyd weqta xen`d oicdy hrnl `a ,oey`xd

znxete zrxet dpi` drxhvpy dy` j` ,rexv yi`l `l` xn`p `l.
,dpyna epipydða úøcî äMàä ïéàå øéæða Bða úà øécî Léàä̈¦©¦¤§§¨¦§¥¨¦¨©¤¤§¨

äëìä ,ïðçBé éaø øîà .øéæðaipiqn dynløéæða àéädf oic - §¨¦¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn lawzd ,dy` `le xifpa epa z` xicn yi`dy

,dpyna epipyúçlâî äMàä ïéàå åéáà úeøéæð ìò çlâî Léàä̈¦§©¥©©§¦¨¦§¥¨¦¨§©©©
øéæða àéä äëìä ,ïðçBé éaø øîà .äéáà úeøéæð ìòcnlp df oic mb - ©§¦¨¦¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦

.ipiqn dynl dkldn

,dpyna epipyúà úLc÷î äMàä ïéàå Bza úà Lc÷î Léàä̈¦§©¥¤¦§¥¨¦¨§©¤¤¤
.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`an" ,áéúëcl` dxrpd ia` xn`e ¦¨¦§¦

mipwfd,"äæä Léàì ézúð éza úàgkd z` dxezd dxqny ixd ¤¦¦¨©¦¨¦©¤
.m`d icia `le a`d icia zad z` ycwl

,dpyna epipyúà úøëBî äMàä ïéàå Bza úà øëBî Léàä̈¦¥¤¦§¥¨¦¨¤¤¤
.dzan cnlp df oicy `xnbd zx`anúà Léà økîé éëå" áéúëc ¦¨¦§¦§¦¦§Ÿ¦¤
,"Bza.dy` `le yi` rnyne ¦

,dpyna epipyíeøò ì÷ñð Léàädnexr zlwqp dy`d oi`e.'eë ¨¦¦§¨¨
,`xnbd zl`eyàîòè éàî,daiyne .dnexr zlwqp dy`d oi`y ©©£¨

'd z` llwy mc` iabl xn`p"Búà eîâøå"dliwq aiigy -.yie §¨§Ÿ
,le`yl'BúBà' éàî,'eze`'n hrnl dxezd d`a dn -¯ àîéìéàm` ©¦¥¨

,xnel dxezd d`ay xn`pdúBà àìå BúBàdliwq aiig yi` wxy - §Ÿ¨
dy` `le¯ áéúëäå ,dcear xeqi` iabl xn`p ixdy ,ok xnel oi` §¨§¦

,dliwqa eypery dxfdLàä úà Bà àeää Léàä úà úàöBäå"§¥¨¤¨¦©¤¨¦¨
àåäämipa`a mzlwqe 'ebe jixry l` dfd rxd xacd z` eyr xy` ©¦

zlwqp dy` mby ixd ,"ezneàlà .wx ,jk mihrnny gxkda'BúBà' ¤¨
lwqp ,lwqidl `veiy yi` -Búeñk àìamexr -¯ dúBà àìå ,la` §Ÿ§§Ÿ¨
zlwqp dpi` ,zlwqpy dy`.dúeñk àìa§Ÿ§¨

,dpyna epipyïéàå äìúð Léàäzilzp diy`d.'eëzl`ey ¨¦¦§¤§¥
,`xnbdàîòè éàîdnn cnlp ,daiyne .zilzp dy`d oi` recn - ©©£¨

y,"õò ìò Búà úéìúå" àø÷ øîà' rnyne.dúBà àìå 'BúBà ¨©§¨§¨¦¨Ÿ©¥§Ÿ¨
,dpyna epipyBúáéðâa økîð Léàä,daipbd z` mlyl el oi` m` ¨¦¦§¨¦§¥¨

.dúáéðâa úøkîð äMàä ïéàå,`xnbd zl`eyàîòè éàîoi`y §¥¨¦¨¦§¤¤¦§¥¨¨©©£¨
y dnn cnlp ,daiyne .dzaipba zxknp dy`døkîðå" àø÷ øîà̈©§¨§¦§©

,"Búáðâarnynexknp apb wxydúáéðâa àìå ,Búáéðâady` j` - ¦§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨¨
dzaipb xear zxknp dpi` dapby.

ìèåð äéä êìò ïøãä

éòéáø ÷øô ¯ äñåøà
dpi`e dzey dheqd oi` mday mipte` wlgne x`an df wxt

x`ye ,dzaezk zlhep j` dzey dpi` mday mipte` ,dzaezk zlhep

.dzaezk zlhep e` dzey e` dheqd mday mipte`d

äñeøà .äðùî,dxzqpe qex`d dl `piwyíáé úøîBLå`piwy £¨§¤¤¨¨
,dxzqpe maid dlúBúBL àì,oldlcke oze` hrin weqtdy oeikàìå Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðexzqpy ici lr onvr eciqtdy oeik,opi`y daiqde §§¨
zezey"dLéà úçz äMà äèNz øLà" øîàpLzayei dy`dy - ¤¤¡©£¤¦§¤¦¨©©¦¨
,eizgzíáé úøîBLå äñeøàì èøtze`eyp `l oiicr ody.dkiynne §¨¨£¨§¤¤¨¨

zelhep opi`e zezey opi`y miyp ly mixwn cer hxtl dpynd

,ozaezkèBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb ,ìBãb ïäëì äðîìàoky lke ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§
lecb odklúøæîî ,©§¤¤

יום ג - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר:



צד
ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úáe ,ìàøNéì äðéúðeoeik dl` lk §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦
,xeqi`a ze`eypyúBúBL àì`wec "ezy` dhyz ik" xn`py Ÿ

,ezy` zeidl die`xyäaeúk úBìèBð àìåici lr onvrl eciqtdy §Ÿ§§¨
zelhepy xeqi`a ze`eyp mzqn od zerexbe .lirlcke ,exzqpy

ozaezk.
odn yi j` ,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`ly odn yie daezk zelhepyúBìèBð àìå úBúBL àì elàå§¥Ÿ§Ÿ§
éðà äàîè úøîBàä ,äaeúk`idy dxizqde iepiwd ixg` dzcedy - §¨¨¤¤§¥¨£¦

,d`nhäàîè àéäL íéãò dì eàaLåjxev oi` xak odizy z`y , §¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
,zewydläúBL éðéà úøîBàäå`l dl` lk ,dzlibn dwgnpy iptl §¨¤¤¥¦¨

ciqtdl onvrl enxb ody lirl x`eanke ,daezk zelhep `le zezey

la` .ozaezkd÷Lî éðéà dìòa øîà,dzyz `ly dl mxb `ede ¨©©§¨¥¦©§¨
,ipiwyde ip` dxedh oerhl dleki `id ixdyCøca äéìò àa dìòaLå§¤©§¨¨¨¤¨©¤¤

`ede "oern yi`d dwpe" xn`py meyn dze` miwyn oi` xak ok mby

dl` ,dxizqe iepiwa eilr dxq`py xeqi`a dilr `aäaeúk úBìèBð§§¨
.úBúBL àìåm` ,zezyl opicy el` lke,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî §Ÿ¥©§¥¤©¤Ÿ¨

úBúBL àìå äaeúk úBìèBð íéøîBà éànL úéa`iade" xn`py ¥©©§¦§§¨§Ÿ

,miiw epi` `ed zrke ,"ezy` z` yi`dúBúBL Bà íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
ïúaeúk úBìèBð àì Bàx`azpy enk ,zezey `ly jezn xnelk Ÿ§§¨¨

mileki eppi`e e`nhp ok` `ny ,daezk zelhep `l mb ,l"pd weqtdn

z`f gikedl.
,zezey opi`y miyp zepnl dpynd dkiynn cerBøéáç úøaeòî§¤¤£¥

,oldlcke dp`yil xeq`y minkg exfby -Bøéáç ú÷éðîeexq`y ¥¦©£¥
dzcill miizpy e`lniy cr dp`yil minkgàìå úBúBL àì ,Ÿ§Ÿ

äaeúk úBìèBðoyxbl aiigy xi`n iax xaeqe eilr zexeq`y oeik §§¨
zezey opi`e zeyi`l zeie`x opi` ok m`íéîëçå .øéàî éaø éøác ,¦§¥©¦¥¦©£¨¦

dLéøôäì àeä ìBëé ,íéøîBà,dyxbl -ïîæ øçàì døéæçäìe §¦¨§©§¦¨§©§¦¨§©©§©
zeyi`l die`x zaygp ok m`e ,zexeq`d miizpyd eniizqpy

dze` miwyne.
e` zezey m`d zerc oda yiy miyp zepnl dpynd dkiynn cer

,`lúéðBìééàzcll dleki dpi`y rah mr dclepyäðé÷æeliba ©§¦§¥¨
zcll dleki dpi`yãìéì äéeàø dðéàLå,dze` xwrnd mq dzzyy §¤¥¨§¨¥¥

,diaxe dixta aiigd mc` lr zexeq` el` lkyäaeúk úBìèBð àìŸ§§¨
,øîBà øæòéìà éaø .úBúBL àìåiptn ,eilr zexeq` zeaygp el` oi` §Ÿ©¦¡¦¤¤¥

yìk øàLe .äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçà äMà àOéì àeä ìBëé̈¦¨¦¨©¤¤§¦§§¦§¥¤¨§¨¨
íéLpä,odilra lr zexzenyúBúBL Bà,miypd aexkúBìèBð àì Bà ©¨¦Ÿ§
äaeúke` ip` d`nh e` dzey ipi` dxn`y ,mcew epnpy oze`k §¨

.d`nhy micirn micry

,odipice miyp ibeq dnk cer hxtl dpynd dkiynneïäk úLà¥¤Ÿ¥
ñéøñ úLà .dìòáì úøzeîe äúBLmdi`eyip xg`l qxzqpy.äúBL ¨¤¤§©§¨¥¤¨¦¨

xeq`l epiidc ,dl `pwl lrad leki inn dpynd zx`an zrk

,dpwyi xzqz m`e enr xzqidl dze`ïép÷î úBéøò ìk éãé ìò- ©§¥¨£¨§©¦

,dig`e dia` llek ,diaexw lk mr xzqiz `ly dl `pwl dlra leki

,zepfd ila mb mdilr dxeq` dzidy s`ïèwä ïî õeçhrnzpy ¦©¨¨
"dze` yi` akye" weqtdnLéà BðéàL énîednda oebk. ¦¦¤¥¦

,mdl `pwl leki lrad oi`y miyp yiy dpynd d`ianelàå§¥
ïäì ïép÷î ïéc úéaLzevixta zebdpzny mi`ex m`LøçúpL éî . ¤¥¦§©¦¨¤¦¤¦§¨¥

ähzLð Bà dìòaodi`eyip xg`lïéøeñàä úéáa Leáç äéäL Bà , ©§¨¦§©¨¤¨¨¨§¥¨£¦
dl `pwl leki did `le.mpn`eøîà dúB÷Läì àìzia elkeiy - Ÿ§©§¨¨§

,"ezy` z` yi`d `iade" xn`p ixdy ,dzewydl oicàlàoic zia ¤¨
wnick wx dze` oipóà ,øîBà éñBé éaø .dúaeúkî dìñBôì§§¨¦§¨¨©¦¦¥©

dúB÷Läì,ixyt`ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëì`ixai e` §©§¨¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦
ezehy e` ezeyxgn.äp÷Lé©§¤¨

.àøîâzwiicn .zezey opi` mai zxneye dqex`y dpyna epipy

,dpynd oeyln `xnbdàééúL àìc àeä àzLéîopi` `wec - ¦§¨§Ÿ©§¨
zezeydì ép÷î éep÷ àä ,ixdy ,oze` xqe`e odl `pwn `ed la` - ¨¦§©¥¨

zxxan .eilr dxeq`y ixd ,'daezk zelhep `l' dpyna epipy

,`xnbdéléî éðä àðîdper .zexq`pe odl `pwn ok`y epl oipn - §¨¨¥¦¥
,`xnbd,ïðaø eðúcdxeza aezk,"zøîàå ìàøNé éða ìà øaã" §¨©¨¨©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

`a 'zxn`e' xeziiéepé÷ì íáé úøîBLå äñeøà úBaøìit lr s`y §©£¨§¤¤¨¨§¦
.exzqpyk zexq`pe odl `pwn lrad j` ,zezey opi`yzxxan

`xnbdépî ïéúéðúîe ,dqex`y epzpyn z` dpyy `pzd ine - ©§¦¦©¦
,zezey opi` mai zxneyeàéðúc ,àéä ïúðBé éaøweqta xn`p ,"m`e ©¦¨¨¦§©§¨

d`neh zihy `lCLéà úçzmixnd inn iwpdäñeøàì èøt ," ©©¦¥§¨©£¨
eizgz dpi` ixdy dzey dpi`yíáé úøîBL óà àéöBî éðàL ìBëé ,¨¤£¦¦©¤¤¨¨

,eizgz dpi` `id mby ,dzey dpi`yLéà Léà" øîBì ãeîìzik ©§©¦¦
ezy` dhyz"eizgz zaygp xaky ,dzey mai zxneyy zeaxl

,oldlcke dn zcna"CLéà úçz" ,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥©©¦¥
ì èøtíáé úøîBL`id daxc` ,ozpei iax xaeqy ,dzey dpi`y §¨§¤¤¨¨

xnel aeygz m`e .oldlcke eizgz zegt zaygpíáé úøîBL àéöBà¦¤¤¨¨
,dzey dpi`yäñeøà úà àéöBà àìåxaky ,dzewydl lkepe §Ÿ¦¤£¨

,zvwna eizgz zaygpøîBì ãeîìz,dheq ly dyxtd jynda ©§©
äñeøàì èøt "dLéà úçz äMà äèNz øLà",dhrnzp `id mby £¤¦§¤¦¨©©¦¨§¨©£¨

,zwelgnd z` `xnbd zx`ane .zezey opi` odizyeøîozpei iax - ©
déì àîélà`idyk ezy`k xzei el zaygp -éLecé÷c ,äñeøà ©¦¨¥£¨§¦¥

déãéc,dze` yciw envr `edy -Bãé ìò ïéì÷Bñåzlwqp dzpif m` ¦¥§§¦©¨
,mai zxney hrnn mcew `ed okl ,ezy` zaygp `idy zngnøîe©

diy`i iax -äteçì äøéñî àøqçéî àìc ,íáé úøîBL déì àîélà©¦¨¥¤¤¨¨§Ÿ¦©§¨§¦¨§¨
eizgzk zaygpe ,xac lkl ezy`k zeidl d`iaa zipwp dnaidy

,`xnbd zl`ey .dqex` hrnn `ed okl ,dqex`n xzeiïúðBé éaøå§©¦¨¨
"Léà Léà" éàä,dzey mai zxneyy xeziidn cnl diy`i iaxyéàî ©¦¦©

déì ãéáò,`xnbd zvxzn .dzey mai zxney oi`y ezhiyléòaéî ¨¦¥¦¨¥
úBaøì déì,odl oipwn oic ziay ,odl zepwl leki odilra oi`y miyp ¥§©©¦

,od el`eúLàå ,äèBL úLàå ,Løç úLà¥¤¥¥§¥¤¤§¥¤

יום ד - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:

dqex`` cenr ck sc iriax wxtdheq

.äðéúðzenaia opixn`ck l`xyia `al oixeq`e miperabd on)(:gr scxfb cec

:odilr.úåúåù àìixtqa `ipz ikde dniiwl die`xa `l` dyxt dxn`p `lc

:'eke b"kl dpnl`l hxt xacn aezkd zeyi`l die`xa ezy` dhyz ikàìå
.äúáåúë úìèåðopixn`ck daezk opax deqpw `l b"kl dpnl` x`yc b"r`e

zipefp dpnl` wxta zeaezka)(:w scoi` ef

'it`e eilr xq`il dl dnxb dzxizqc dl

`id daezk za e`l jkld el die`x `id

:dxykn `ticr `lcéðéà äìòá øîà
.êøãá äéìò àá äìòáùå ä÷ùî`edy

:dzaezk zlhep dzyz `ly dl mxbåúî
.ïäéìòázeie`xe zexzqpd zeheq lk ly

:'ek ozewydl ewitqd `le zezylàìå
.úåúåùezy` z` yi`d `iade opirac

:'ebeàì åà úåúåù åà íéøîåà ä"áå
.äáåúë úåìèåð`ly jezn xnelk

yxtn 'nbae daezk zelhep `l zezey

:ediizbelt.åøéáç úøáåòîdgipde zny

zxaern `ide dyxiby e` dwipne zxaern

`diy cr `ypil minkg dexq`e dwipn e`

df jlde ezwipi onf jky mipy 'a oa cled

dpi` ixdy dzey `l dl `piwe d`ype

:dniiwl el die`x.äùéøôäì àåä ìåëé
die`x jkld dxifgdle ycg c"k cr

:dia `pixw zeyi`l.úéðåìééà`zipxkec

dl oi`e jk z`xap dn` irnny dcli `lc

dlewe zexry `le micc `l dy` ipniq

:dar.ãìéì äéåàø äðéàùåqek zzyy

mipa el oi`y inl dniiwl zexeq`e oixwir

:diaxe dixt lr l`xyi eehvp ixdyúùà
.äìòáì úøúåîå äúåù ïäëz`vnp m`

:`hiyt jixt 'nbae diwp.ñéøñ úùàoebk

zaiky dncwc d`ypy xg`l qxzqpy

:lreal lra.äúåù:`hiyt jixt 'nbae

.ïéð÷î úåéøòä ìë é"òdl `piw m`

zeixrd lkn cg`ne dig`ne dia`n

zxq`pe iepw eiepiw ied dxzqpe dxezay

:`hiyt jixt 'nbae dzeye eilrïî õåç
.ïè÷ä:dze` yi` akye aizkcéîîå

.ùéà åðéàù:dl yxtn 'nbaeã"áù åìàå
.ïäì ïéð÷îzebdpzn mze` oi`ex m`

:zevixta.åøîà äúå÷ùäì àì`l md

ezy` z` yi`d `iade opirac dewyi

dvxiykl df iepiwa dpwyi `l inp dlrae

:`iade`piwe ira`liqei iaxe`iade`piwe opirac[`viykl]'îâ.äì éð÷î éåð÷àä
:daezk zelhep `l ipzwcn eilr xq`ilúøîàå ìàøùé éðá ìà øáã â"ä
íáé úøîåùå äñåøà úåáøì íäéìà.éåðé÷ì`yxclc yi` yi` qxb `le

onwl dil opiyxc `pixg`)(.fk sconwl xn` p"de mdil` zxn`en `ieaix `l`

:`ed `ieax zxn`e oiwxita.'åë àéöåî éðàù ìåëéol rnyn `xw zernynnc

jyi` zgz da opixw mai zxney la` jyi` zgz da opixw `lc ihernl dqex`

:dtegl dxiqn `xqgin `lc 'inwl yxtnck.ïúðåé éáøå`herin dil rnyn

`xw dihrn xcdc e`l i` zeyi` da `pixw dqex` la` mai zxneyl `nw

mixg` iyecw gkn el d`a dpi`e dyciw `edc meyn onwl yxtnck `pixg`

:mai zxneya ok oi`y dn eci lr zlwqpy cere.äñåøà äéì àîéìà øîiax

:mai zxneyn ith dxenb dy` dqex` dil daiyg ozpei.äéãéã éùåã÷ãi"ry

:el d`a envr iyeciw.åãé ìò ïéì÷åñå:eliaya zlwqp dzpif m`àøñçî àìã
.äôåçì äøéñîlkl ezy`k zeidl zepfa 'it`e `zcixb d`iaa mail zipwpc

zenaiaopzckxac)(:bpsc:`wxitaonwldl'iziineùøçúùàúåáøì.äèåù[úùàå]
:oiwxit idliya `id `ziixae odl oipwn c"ay

íåîòù

äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`xsc zeaezk)

(:q`id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd rnyn `l
e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye zipelii`e dpiwf dxwr
`ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid oixwir qek zzy i"yxtle dxwr
epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl
wxta epxn`y daeyze clil die`x dpi`y

oilgep yi(:hiw sc a"a)cr zclei 'kl zqip
lkepy d"de zclei dpi` aey 'nl zqip 'n
xg` dzdyy clil die`x dpi`y yxtl
`ypil dzrc did `le mipy xyr dlra

mig` 'c wxt seqa xn`c(:cl sc zenai)

dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`
zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra xg`
dzrc oi`y `l` y"l i"x` oiax `z` ik
dpiwfe dxwra 'nba xn`c b"r`e `ypil
l"i dpyna dxwr xikfd `l g"x 'itle
`l i`n` dniz edin `pyila wc `lc

:dxwr 'ipzna inp `pzøàùålk
`xizi dpyn `d dniz .zezey e` miypd
`yixn dil opirny `d l"nw i`n
zlhep dpi` dzey ipi` zxne`de
dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk
xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd wxta(:an sc zenai)jeza zqip la`
opiqpw `l eze ded dedc i`n miycg 'b
el die`xd ezy` da opixwe `ivedl dil
opiwqnc dzey dpi` opaxl elit` odkae

ulegd 'ta(.fl my):hba `ivei opaxl elit`
éáøådil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

edi` `de dniz 'eke dil irain
oiwpgpd el` 'ta xn`c(:dt sc oixcdpq)iab

en` z`e eia` z` llwi ikc yi` yi`
yixc `le `"pa oeylk dxez dxac xn`w
`ki`c `kid z"ke izixg` dyxcl dil
dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl
wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

l`eyd(:cv sc n"a)dcia` ira `wc `d`
aepb m` 'ipzc aiig xky xneyc olpn
l"z oipn dcia` daipb `l` il oi` apbi

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb`l` z"c
`ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl
`kde z"c xn` `l` opiyxc `le yxcnl
hgeyd 'ta 'ixn`e dl yixc i`n`

dlrnde(:gw migaf)inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei iaxe inp
dcen yxcnl ivnc oeik zxn` `le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac
'xce n"xc` n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac xn` `lc `ed
'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei 'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi

zezin(.ep sc oixcdpq)n"xe z"c myd zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl
f"r zkqnc a"tae miiepik zeaxl dil yixc(.fk sc)'xe dcedi 'x bilt inp

xn` mifixb xd myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi x"`c iqei
meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza dlin epivn okid ike iqei 'x el
leni lend aizkd inp jci`e aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc
`edda mzde ['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c
i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny
'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixac

dxtk ixqegn(.`i sc zezixk)xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`
zeixed 'qn seqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c(:bi sc)`dn dcedi 'xc

dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc(:fq sc zeaezk)`ziixa iziin
'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac(:al dcp)

otec `vei 'tae(:cn sc my)xne` dwexa oa opgei 'x ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn yi` yi`
dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"`z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

`idde

àì ïéúðìå øæîîì ìàøùé úáå ìàøùéì äðéúðå
éòéáøäñåøàà ãåîò ãë óãàìå úåúåù àì åìàå äáåúë úåìèåð àìå úåúåù

äì åàáùå éðà äàîè úøîåàä äáåúë úåìèåð
øîà äúåù éðéà úøîåàäå äàîè àéäù íéãò
êøãá äéìò àá äìòáùå ä÷ùî éðéà äìòá
àìù ãò ïäéìòá åúî úåúåù àìå äáåúë úåìèåð
åà à"äáå úåúåù àìå äáåúë úåìèåð à"ùá åúù
åøéáç úøáåòî ïúáåúë úåìèåð àì åà úåúåù
äáåúë úåìèåð àìå úåúåù àì åøéáç ú÷éðîå
äøéæçäìå äùéøôäì àåä ìåëé à"ëçå î"ø éøáã
àì ãìéì äéåàø äðéàùå äðé÷æå úéðåìééà ïîæ øçàì
àåä ìåëé øîåà à"ø úåúåù àìå äáåúë úåìèåð
øàùå äðîéä úåáøìå úåøôìå úøçà äùà àùéì
úùà äáåúë úåìèåð àì åà úåúåù åà íéùðä ìë
é"ò äúåù ñéøñ úùà äìòáì úøúåîå äúåù ïäë
ùéà åðéàù éîîå ïè÷ä ïî õåç ïéð÷î úåéøò ìë
åà äìòá ùøçúðù éî ïäì ïéð÷î ã"áù åìàå
àì ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð
éñåé 'ø äúáåúëî äìñåôì àìà åøîà äúå÷ùäì
úéáî äìòá àöéùëì äúå÷ùäì óà øîåà

:äð÷ùé ïéøåñàä'îâàééúù àìã àåä àúùéî
ìàøùé éðá ìà øáã ø"úã î"äî äì éð÷î éåð÷ àä
íáé úøîåùå äñåøà úåáøì [íäéìà] úøîàå
úçú àéðúã àéä ïúðåé éáø éðî 'éðúîå éåðé÷ì
úøîåù óà àéöåî éðàù ìåëé äñåøàì èøô êùéà
ïúðåé 'ø äéùàé éáø éøáã ùéà ùéà ì"ú íáé
àéöåà íáé úøîåùì èøô êùéà úçú øîåà
øîåì ãåîìú äñåøà úà àéöåà àìå íáé úøîåù
øî äñåøàì èøô äùéà úçú äùà äèùú øùà
åãé ìò ïéì÷åñå äéãéã éùåãé÷ã äñåøà äéì àîéìà
äøéñî àøñçéî àìã íáé úøîåù äéì àîéìà øîå
äéì ãéáò éàî ùéà ùéà éàä ïúðåé éáøå äôåçì
úùàå äèåù úùàå ùøç úùà úåáøì äéì éòáéî

íåîòù



צה
dqex`` cenr ck sc iriax wxtdheq

.äðéúðzenaia opixn`ck l`xyia `al oixeq`e miperabd on)(:gr scxfb cec

:odilr.úåúåù àìixtqa `ipz ikde dniiwl die`xa `l` dyxt dxn`p `lc

:'eke b"kl dpnl`l hxt xacn aezkd zeyi`l die`xa ezy` dhyz ikàìå
.äúáåúë úìèåðopixn`ck daezk opax deqpw `l b"kl dpnl` x`yc b"r`e

zipefp dpnl` wxta zeaezka)(:w scoi` ef

'it`e eilr xq`il dl dnxb dzxizqc dl

`id daezk za e`l jkld el die`x `id

:dxykn `ticr `lcéðéà äìòá øîà
.êøãá äéìò àá äìòáùå ä÷ùî`edy

:dzaezk zlhep dzyz `ly dl mxbåúî
.ïäéìòázeie`xe zexzqpd zeheq lk ly

:'ek ozewydl ewitqd `le zezylàìå
.úåúåùezy` z` yi`d `iade opirac

:'ebeàì åà úåúåù åà íéøîåà ä"áå
.äáåúë úåìèåð`ly jezn xnelk

yxtn 'nbae daezk zelhep `l zezey

:ediizbelt.åøéáç úøáåòîdgipde zny

zxaern `ide dyxiby e` dwipne zxaern

`diy cr `ypil minkg dexq`e dwipn e`

df jlde ezwipi onf jky mipy 'a oa cled

dpi` ixdy dzey `l dl `piwe d`ype

:dniiwl el die`x.äùéøôäì àåä ìåëé
die`x jkld dxifgdle ycg c"k cr

:dia `pixw zeyi`l.úéðåìééà`zipxkec

dl oi`e jk z`xap dn` irnny dcli `lc

dlewe zexry `le micc `l dy` ipniq

:dar.ãìéì äéåàø äðéàùåqek zzyy

mipa el oi`y inl dniiwl zexeq`e oixwir

:diaxe dixt lr l`xyi eehvp ixdyúùà
.äìòáì úøúåîå äúåù ïäëz`vnp m`

:`hiyt jixt 'nbae diwp.ñéøñ úùàoebk

zaiky dncwc d`ypy xg`l qxzqpy

:lreal lra.äúåù:`hiyt jixt 'nbae

.ïéð÷î úåéøòä ìë é"òdl `piw m`

zeixrd lkn cg`ne dig`ne dia`n

zxq`pe iepw eiepiw ied dxzqpe dxezay

:`hiyt jixt 'nbae dzeye eilrïî õåç
.ïè÷ä:dze` yi` akye aizkcéîîå

.ùéà åðéàù:dl yxtn 'nbaeã"áù åìàå
.ïäì ïéð÷îzebdpzn mze` oi`ex m`

:zevixta.åøîà äúå÷ùäì àì`l md

ezy` z` yi`d `iade opirac dewyi

dvxiykl df iepiwa dpwyi `l inp dlrae

:`iade`piwe ira`liqei iaxe`iade`piwe opirac[`viykl]'îâ.äì éð÷î éåð÷àä
:daezk zelhep `l ipzwcn eilr xq`ilúøîàå ìàøùé éðá ìà øáã â"ä
íáé úøîåùå äñåøà úåáøì íäéìà.éåðé÷ì`yxclc yi` yi` qxb `le

onwl dil opiyxc `pixg`)(.fk sconwl xn` p"de mdil` zxn`en `ieaix `l`

:`ed `ieax zxn`e oiwxita.'åë àéöåî éðàù ìåëéol rnyn `xw zernynnc

jyi` zgz da opixw mai zxney la` jyi` zgz da opixw `lc ihernl dqex`

:dtegl dxiqn `xqgin `lc 'inwl yxtnck.ïúðåé éáøå`herin dil rnyn

`xw dihrn xcdc e`l i` zeyi` da `pixw dqex` la` mai zxneyl `nw

mixg` iyecw gkn el d`a dpi`e dyciw `edc meyn onwl yxtnck `pixg`

:mai zxneya ok oi`y dn eci lr zlwqpy cere.äñåøà äéì àîéìà øîiax

:mai zxneyn ith dxenb dy` dqex` dil daiyg ozpei.äéãéã éùåã÷ãi"ry

:el d`a envr iyeciw.åãé ìò ïéì÷åñå:eliaya zlwqp dzpif m`àøñçî àìã
.äôåçì äøéñîlkl ezy`k zeidl zepfa 'it`e `zcixb d`iaa mail zipwpc

zenaiaopzckxac)(:bpsc:`wxitaonwldl'iziineùøçúùàúåáøì.äèåù[úùàå]
:oiwxit idliya `id `ziixae odl oipwn c"ay

íåîòù

äðéàùt"r` 'ta la` oixwir qek zzy 'it i"yx .clil die`xsc zeaezk)

(:q`id dzidy e` da ipze `ziixa mzd iziinc ikd rnyn `l
e`l clil die`x dpi`yc `nl` clil die`x dpi`ye zipelii`e dpiwf dxwr
`ki` mzd g"x oeyl dfe dxwr epiid oixwir qek zzy i"yxtle dxwr
epiid dxwr epiid zipelii` epiid l`yinl
wxta epxn`y daeyze clil die`x dpi`y

oilgep yi(:hiw sc a"a)cr zclei 'kl zqip
lkepy d"de zclei dpi` aey 'nl zqip 'n
xg` dzdyy clil die`x dpi`y yxtl
`ypil dzrc did `le mipy xyr dlra

mig` 'c wxt seqa xn`c(:cl sc zenai)

dzdyy lk l`eny xn` ongp ax xn`
zxarzn dpi` aey mipy 'i dlra xg`
dzrc oi`y `l` y"l i"x` oiax `z` ik
dpiwfe dxwra 'nba xn`c b"r`e `ypil
l"i dpyna dxwr xikfd `l g"x 'itle
`l i`n` dniz edin `pyila wc `lc

:dxwr 'ipzna inp `pzøàùålk
`xizi dpyn `d dniz .zezey e` miypd
`yixn dil opirny `d l"nw i`n
zlhep dpi` dzey ipi` zxne`de
dpi` zxaern `weec iax xne`e dzaezk
xn`ck zeytp zpkq `ki`c meyn dzey

ulegd wxta(:an sc zenai)jeza zqip la`
opiqpw `l eze ded dedc i`n miycg 'b
el die`xd ezy` da opixwe `ivedl dil
opiwqnc dzey dpi` opaxl elit` odkae

ulegd 'ta(.fl my):hba `ivei opaxl elit`
éáøådil ciar i`n yi` yi` i`d ozpei

edi` `de dniz 'eke dil irain
oiwpgpd el` 'ta xn`c(:dt sc oixcdpq)iab

en` z`e eia` z` llwi ikc yi` yi`
yixc `le `"pa oeylk dxez dxac xn`w
`ki`c `kid z"ke izixg` dyxcl dil
dcen z"c dil zi`c o`n 'it` yxcnl
wxt yixa jixt i`n k"` opiyxcc `ed

l`eyd(:cv sc n"a)dcia` ira `wc `d`
aepb m` 'ipzc aiig xky xneyc olpn
l"z oipn dcia` daipb `l` il oi` apbi

`l c"nl `gipd n"n apbi aepb`l` z"c
`ki` mzd `de l"`n 'ixn` c"nl
`kde z"c xn` `l` opiyxc `le yxcnl
hgeyd 'ta 'ixn`e dl yixc i`n`

dlrnde(:gw migaf)inp yi` yi` i`d dxac yi` yi` `eddcn iqei iaxe inp
dcen yxcnl ivnc oeik zxn` `le dil `pn aiigc heicdl hgeyd `l` dxac
'xce n"xc` n"xc 'iywc z"cc zereny ayiil dywe dxac xn` `lc `ed
'c 'ta xn`c n"xc y"xc` y"xce iqei 'xc` iqei iaxce dcedi 'xc` dcedi

zezin(.ep sc oixcdpq)n"xe z"c myd zkxa iab aizkc yi` yi` iab opaxl
f"r zkqnc a"tae miiepik zeaxl dil yixc(.fk sc)'xe dcedi 'x bilt inp

xn` mifixb xd myl ln `edy iptn l`xyi leni `l izek dcedi x"`c iqei
meyn dcedi 'xc `nrh yxtne dnyl dxeza dlin epivn okid ike iqei 'x el
leni lend aizkd inp jci`e aizk leni lend iqei iaxe lend 'dl aizkc
`edda mzde ['ek dxez dxac dil zil iqei iaxc `nl`] mc` ipa oeylk z"c
i`nx` leni `le izek leni opixn`e dcedi 'xe n"x `zbelt diteb `zzrny
'c 'tae z"c xn` `lc inc xity izek xn`c iqei 'xk epiide n"x ixac

dxtk ixqegn(.`i sc zezixk)xaqwc dzctp `l dctde `nlya mixg`l opixn`
zeixed 'qn seqa `zi`ck n"x epiid mixg`e z"c(:bi sc)`dn dcedi 'xc

dy`d z`ivn 'tae z"c xn` `wc leni lendc(:fq sc zeaezk)`ziixa iziin
'eke dpzn myl el oipzep qpxtzdl dvex oi`e el oi`y df ephiarz hard

mizek zepa 'ta oke dil yixc dcedi 'x la` z"c ephiarz miiwn ip` dn `l` el oiwwfp oi` qpxtzdl dvex epi`e el yi `"kge dcedi iax ixac(:al dcp)

otec `vei 'tae(:cn sc my)xne` dwexa oa opgei 'x ly epa l`rnyi 'x dcedi iax ixac daifa `nhny '` mei oa wepiz zeaxl yi` yi` l"z dn yi` yi`
dlrnde hgeydc `iddn iqei 'xc z"c yi` yi` l"z dn k"` 'ebe eaef z` afde xne` `ed ixd v"`z"c yi` yi` xn`wc lirl opizii`c (:gw sc migaf)

`idde

àì ïéúðìå øæîîì ìàøùé úáå ìàøùéì äðéúðå
éòéáøäñåøàà ãåîò ãë óãàìå úåúåù àì åìàå äáåúë úåìèåð àìå úåúåù

äì åàáùå éðà äàîè úøîåàä äáåúë úåìèåð
øîà äúåù éðéà úøîåàäå äàîè àéäù íéãò
êøãá äéìò àá äìòáùå ä÷ùî éðéà äìòá
àìù ãò ïäéìòá åúî úåúåù àìå äáåúë úåìèåð
åà à"äáå úåúåù àìå äáåúë úåìèåð à"ùá åúù
åøéáç úøáåòî ïúáåúë úåìèåð àì åà úåúåù
äáåúë úåìèåð àìå úåúåù àì åøéáç ú÷éðîå
äøéæçäìå äùéøôäì àåä ìåëé à"ëçå î"ø éøáã
àì ãìéì äéåàø äðéàùå äðé÷æå úéðåìééà ïîæ øçàì
àåä ìåëé øîåà à"ø úåúåù àìå äáåúë úåìèåð
øàùå äðîéä úåáøìå úåøôìå úøçà äùà àùéì
úùà äáåúë úåìèåð àì åà úåúåù åà íéùðä ìë
é"ò äúåù ñéøñ úùà äìòáì úøúåîå äúåù ïäë
ùéà åðéàù éîîå ïè÷ä ïî õåç ïéð÷î úåéøò ìë
åà äìòá ùøçúðù éî ïäì ïéð÷î ã"áù åìàå
àì ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð
éñåé 'ø äúáåúëî äìñåôì àìà åøîà äúå÷ùäì
úéáî äìòá àöéùëì äúå÷ùäì óà øîåà

:äð÷ùé ïéøåñàä'îâàééúù àìã àåä àúùéî
ìàøùé éðá ìà øáã ø"úã î"äî äì éð÷î éåð÷ àä
íáé úøîåùå äñåøà úåáøì [íäéìà] úøîàå
úçú àéðúã àéä ïúðåé éáø éðî 'éðúîå éåðé÷ì
úøîåù óà àéöåî éðàù ìåëé äñåøàì èøô êùéà
ïúðåé 'ø äéùàé éáø éøáã ùéà ùéà ì"ú íáé
àéöåà íáé úøîåùì èøô êùéà úçú øîåà
øîåì ãåîìú äñåøà úà àéöåà àìå íáé úøîåù
øî äñåøàì èøô äùéà úçú äùà äèùú øùà
åãé ìò ïéì÷åñå äéãéã éùåãé÷ã äñåøà äéì àîéìà
äøéñî àøñçéî àìã íáé úøîåù äéì àîéìà øîå
äéì ãéáò éàî ùéà ùéà éàä ïúðåé éáøå äôåçì
úùàå äèåù úùàå ùøç úùà úåáøì äéì éòáéî

íåîòù

יום ד - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:



צו
dqex`a cenr ck sc iriax wxtdheq

.íåîòù:al oednza iewl.äùéà úçú éàäz`f dyxtd seqa xen`d d`xza

:'ebe ze`pwd zxez.ùéàì äùà ùé÷äìyxtn mzde oiwxt idliya `id `ziixa

:`zkld i`nl.éàø÷ éðä:dqex` ihrnnc.êùéà éãòìáîozp dlray rnyn

:ef dxizql mcew ezaky z` da.äì úçëùî`xwn dqex` ihernl jixhvi`c

:mzdn `hrnn `le `pixg`àáù ïåâë
.äéáà úéáá ñåøà äéìò:zepfaúéáá

.äéîç:eig` zny xg`líáé úøîåù
.äì úéø÷ezy` `d dzyz `lc zxn`wc

:zepf z`iaa `id `ziilrn.áø øîà àäã
oia eznai lr `ad opzc lkl dpw zenaia

xn`e dpw zepfa epiidc cifna oia bbeya

`ed odk m` lkl dpw 'ipzn ipzwc dpw ax

dl `nhine dyxeie dnexza dlik`n

:dvilg `la hba dxhete dwyne

.ìàåîùëihernl `xw `z`c `d

mixacl `l` dpw `l xn`c l`enyk

eig` my lr mewl dnai zyxta mixen`d

mai dl ipwc `dc hba dxhetle ezlgpa

ol `wtp dilr `ai dnain edc lk d`iaa

`ai `l` dy`l el dpgwi dnai aizk `lc

ez`iac opirny`e dy`l el dgwle dilr

jkld ely zeyi`d igewil od od dilr

`xw edpiax `zyxt jda xnzi`c icinl

xeht dyxta xen` dne edpip oi`eyip e`l `pixg` icinl la` elld oi`eyip

:enr oiwleg eig` oi`e eig` iqkp z` yxeiy eig` my lr mewie meai i"r dvilg

.áø àîéì`aa `pniwe`e dzey mai zxney xn`c diy`i iaxk lkl dpw xn`c

:dilr.'åë ïúðåé éáøë åìéôà éøîàã àðà`de diy`i iaxk oky lke
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,eiqkp lk xhya el cary exiage ,exiag lr aeg xhy el yiy in -
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zepncfd dl zzl ,d`xzd jxhvz -da øcäéz da äøãä éàc- §¦©§¨¨¤§©¨
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dil `wice lign mlerl xn`w ikde
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:mdixacl oipzep mrhøèù éøáñ ù"á
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dzpify di`x `iadl odilre di`xd

:dzaezk dca`e ef dxizqa
úéáå

éðàù.lrac `zni` dl zilc mzd
zxneye dqex`n hytnl irac ipd z"`e
`dc dlrac `zni` inp edl zil mai
zi` d"t` l"i edpip ediiab e`l ediilra
.ozevixta odilra eyibxi ot `zni` dil

òîùeiepiw eiepiw lr lgny lra dpin
zc lr zxaer inp heytze .legn
elit` dniiwn dniiwl dlra dvx m`

.da dxzd
úéá.dzaezk zlhep mixne` i`ny

y"a ixn`c y"n xn`z m`e
sc a"a) zny in wxtae dzaezk zlhep
ltp ezy` lre eilr ziad ltp iab (.gpw
zaezk eilr dzide eia` lre eilr ziad
wtqe li`ed ewelgi y"a ixn`c 'eke dy`
ulegd wxta oke oey`x zn in `ed
dy`d wxta zeaezkae (:gl sc zenai)
mai zxney iab (:t sc) miqkp dl eltpy
oiqpkpd miqkpa eyri dn dzny
ewelgi mixne` i`ny zia dnr oi`veide
sc zenai) ulegd 'ta `xnba yxtne

(:gl
meyn

äéùàé éáøì åìéôà éøîàã àðà øîà ìàåîùå
à ãåîò äë óãàéä åúùà åàìã ììëî äééåáøì àø÷ êéøèöéàãî

äàøúä äëéøö úã ìò úøáåò åäì àéòáéà ììë
ïðéøîà éî äëéøö äðéà åà äúáåúë äãéñôäì
åà äàøúä àéòá àì àéä úã ìò úøáåòã ïåéë
äá øãäéú äá äøãä éàã äàøúä éòáéú àîìã
úåìèåð àìå úåúåù àì íáé úøîåùå äñåøà ù"ú
éð÷î ééåð÷ àä àéúù àìã àåä àúùéî äáåúë
àì ééáà øîà äúáåúë äãéñôäì åàì éàîì äì
àéäùë äúå÷ùäì øîà àôô áø åéìò äøñåàì
äúå÷ùäì äñåøàì ïéð÷î ïéà àéðúãë äàåùð
äúå÷ùäì äñåøàì ïéð÷î ìáà äñåøà àéäùë
ìåãâ ïäëì äðîìà ù"ú àáø øîà äàåùð àéäùë
äðéúðå úøæîî èåéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ
àìå úåúåù àì ïéúðìå øæîîì ìàøùé úá ìàøùéì
ééåð÷ àä àéúù àìã àåä àúùéî äáåúë úåìèåð
ïîéé÷å ïøéñà àä åéìò ïøñåàì éà éàîìå åäì éð÷î
äãåäé áø øîà ïúáåúë ïãéñôäì åàì àìà
íùë ïðúã ìòáë ìòåáì äøñåàì àì àúø÷ñéãî
àðéðç ø"à ìòåáì äøåñà êë ìòáì äøåñàù
éî ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå ù"ú àøåñî

åøîà äúå÷ùäì àìå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá ùøçúðù
àäî éøîà àì àîòè éàî åäìåëå î"ù äàøúä éòá î"ù äúáåúëî äìñåôì àìà
äöøå úã ìò úøáåò åäì àéòáéà ììë ìòáã àúîéà äì úéìã íúä éðàù àîìã
àäå àðîçø àìú ìòáã àãéô÷á ïðéøîà éî äîéé÷î åðéà åà äîéé÷î äîéé÷ì ìòá
ùøçúðù éî ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå ù"ú ãéô÷ ãéô÷ã ïåéë àîìã åà ãéô÷ àì
äîéé÷ì ìòá äöø úøîà éàå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá
úøáåòã ïåéë àúìéîã àîúñ ìòáì äéì àçéð àì àîìãã éãéî ã"á éãáò äîéé÷î
åà ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá åäì àéòáéà äéì àçéð çðéî àéä úã ìò
åà åéåðé÷ì äéì ìéçî àä ìòáå àðîçø àìú ìòáã éåðé÷á ïðéøîà éî ìåçî åðéà
éî ïäì ïéð÷î ã"áù åìàå ù"ú äéì ìéçî éöî àì àø÷éòî äéì éð÷ã ïåéë àîìã
ìçîù ìòá úøîà éàå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá ùøçúðù
íãà àúìîã àîúñ äéì ìéçî ìòá éúàã éãéî ïðéãáò ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò

ì ïéøñåîå ù"ú ã"á úòã ìò íéëñîúøîà éàå êøãá äéìò àáé àîù ç"ú éðù å
íéîëç éãéîìú ù"î ìåòáìå äéåðé÷ì äéìçì ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá
äéùàé 'ø øîàã ù"ú äìòáå êééåðé÷ì äéìçà äéì éøîà ìòáéîì éòá éàã éøéîâã
ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá íéìùåøé éùðàî àøéòæ éì çñ íéøáã äùìù
åîàå åéáà åöøù äøåîå øøåñ ïáå åì ïéìçåî åì ìåçîì ïéã úéá åöøù àøîî ï÷æå
ï÷æ ìòå éì åãåä íéðù ìò íåøãáù éøéáç ìöà éúàáùëå åì ïéìçåî åì ìåçîì
åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá î"ù ìàøùéá ú÷åìçî åáøé àìù éì åãåä àì àøîî
äøéúñ øçàì ìåçî äøéúñ íãå÷ øîà ãç àðéáøå àçà áø äá éâéìô î"ù ìåçî
ìåçî åðéà øîàã ïàîë àøáúñîå ìåçî éîð äøéúñ øçàì øîà ãçå ìåçî åðéà
ì÷î äéìò ïîàð äìòá øîåà éñåé éáø àéðúã éñåé éáøì ïðáø éøãäî à÷ãî éàîî
ïëù ìë àì åàìá àéäù äèåñ äéìò ïîàð äìòá úøëá àéäù äãð äîå øîåçå
øúéä äì ïéàù äèåñá øîàú øúéä äì ùé ïëù äãðá úøîà íà àì åì åøîà
äéì ìéçî éòá éàã øúéä äì ùéã äì úçëùî äì ìåçî äøéúñ øçàì úøîà éàå
ãò ïäéìòá åúî :äðéî òîù ìåçî åðéà äøéúñ øçàì î"ù àìà ìéòáå äéåðé÷ì
éîã éåáâë úåáâì ãîåòä øèù éøáñ éàîù úéá éâìôéî÷ éàîá :'åë ù"á åúù àìù

ä"áå



צט
dqex`` cenr dk sc iriax wxtdheq

.äéùàé éáøì 'éôà éøîàã àðà øîàã ìàåîùåiaxl y"ke dnexz dlik`dle dl `nhile dyxeil `id ezy` e`l n"y dizyl iieaxl jixhv`cnc dzey xn`c

l ipyck yi`l dy` yiwdl `l` `z` ikdl `xwc e`le `id `nlra `zknq` ihernl jixhvi`c `de `id ezy` e`lc meyn dzey dpi` xn`c ozpei:lirúøáåò
.úã ìòxicnd wxta zeaezka xn`c mc` lk mr zxacne weya deehe drext dy`xe d`vei drepv dpi`y zicedi)(.ar sc:daezka `ly d`veic.äàøúä äëéøö

:`cqtn d`xzd e`lac d`xzd dkixv dpi` e` dzaezk ciqtz `l xefgz m`e xefgz `ny.éàîì:ipd` i`nl iepiw `izy `lc oeik.äúáåúë éãåñôàìe`l i`e

efe d`xzd dkixv `nl` `cqtn `l ipwc

:miyp` mr dxzqpy `id zc lr zxaer

.äàåùð àéäùë äúå÷ùäìxzqz m`e

ly iepiw ici lr dzey oi`eyip xg`l

`idyk dzewydl leki epi`y oiqexi`

:dyi` zgz opirac dqex`äøñåàì
.ìòåáàlr dxqe`l `l` ipdn `l iepiw

: zzy `le dpyxbi e` df zeni m` dlrea

.äúáåúëî äìñåôì àìà`l i`c llkn

:`cqtn `l da exz`.ïðúãwxta onwl

oiwcea mindy myk)(:fk sc:.íúä éðàù
:d`xzd irac `dàúîéà äì úéìã

.ìòáãded `l `pic ia da exz`c e`l i`e

oi` `zni` dl zilc oeikc dqpwnl ol

df oi`e zc lr zxaer m` xaca dniz

dlv` dlray in la` `zxizi `zevixt

`zevixt zc lr zxaere epnn d`xi dpi`e

e`lac xninl `ki`e da zi` `zxizi

:dzaezk `cqtn inp d`xzdàìú
.àðîçø:ezy` z` `pwe aizkcàîìã åà

éë.ãéô÷ ãéô÷ã ïådigxe`c oeik xnelk

inp i`dc digxk lr ikda ctwinl lrac

:diabl `citw `iedàúìéî ïðéãáò
.äéì àçéð àì àîìããmiyrp ep` j`ide

utg epi`y el aeg `edy xaca el migely

ol `niiwe ea)(.`i sc zeaezkmc`l oiag oi`c

:eipta `ly.åéåð÷ ìò ìçîùc"q `zyde

lgny oia dxizq mcew lgny oia irawc

zxaer xnel ivniz m`e dxizqd xg`l

ilin ipd dniiwn dniiwl dvxy zc lr

dxizqe iepiw `ki`c `kid la` iepiw `la

dil `ixye iepiw xwr in edn legnl dvxe

:e`l e`.ìéçîå ìòá éúàã éãéî ïðéãáò
:`pic iac `zelif `ki`eàúìéîã àîúñ

.'åë íéëñî íãàdizrc mzq` opiknqe

:lign ligne iz` i`e dl opipwne iypi`c

.íéîëç éãéîìú àðù éàî`ed `vexiz

dil `wice lign mlerl xn`w ikde

minkg icinlz opirac `py i`n 'ipznn

lign `lca dil dxeq`c ixinbc meyn

ilg` dil oixn` lrainl iz` i`e iepiw

:jiepiwl.àøéòæ éì çñiyp`n didy

:milyexi.àøîî ï÷æly c"a lr dxndy

:wpga ezzine zifbd zkyl.åàìá àéäù
dxzqpy dheq zeaxl d`nhed xy` ixg`

zenaic w"ta)(:`i sc:.éâìôéî÷ éàîádfi`

:mdixacl oipzep mrhøèù éøáñ ù"á
.éîã éåáâë úåáâì ãîåòäel yiy in

eiqkp ea el cariye exiag lr aeg xhy

deld on xzei miqkpa xhyd lra wfgen

edl eed iniiw dizeyxa iqkpc oeik jklde

eilr exiagn `ivende oiraez lrad iyxei

dzpify di`x `iadl odilre di`xd

:dzaezk dca`e ef dxizqa
úéáå

éðàù.lrac `zni` dl zilc mzd
zxneye dqex`n hytnl irac ipd z"`e
`dc dlrac `zni` inp edl zil mai
zi` d"t` l"i edpip ediiab e`l ediilra
.ozevixta odilra eyibxi ot `zni` dil

òîùeiepiw eiepiw lr lgny lra dpin
zc lr zxaer inp heytze .legn
elit` dniiwn dniiwl dlra dvx m`

.da dxzd
úéá.dzaezk zlhep mixne` i`ny

y"a ixn`c y"n xn`z m`e
sc a"a) zny in wxtae dzaezk zlhep
ltp ezy` lre eilr ziad ltp iab (.gpw
zaezk eilr dzide eia` lre eilr ziad
wtqe li`ed ewelgi y"a ixn`c 'eke dy`
ulegd wxta oke oey`x zn in `ed
dy`d wxta zeaezkae (:gl sc zenai)
mai zxney iab (:t sc) miqkp dl eltpy
oiqpkpd miqkpa eyri dn dzny
ewelgi mixne` i`ny zia dnr oi`veide
sc zenai) ulegd 'ta `xnba yxtne

(:gl
meyn

äéùàé éáøì åìéôà éøîàã àðà øîà ìàåîùå
à ãåîò äë óãàéä åúùà åàìã ììëî äééåáøì àø÷ êéøèöéàãî

äàøúä äëéøö úã ìò úøáåò åäì àéòáéà ììë
ïðéøîà éî äëéøö äðéà åà äúáåúë äãéñôäì
åà äàøúä àéòá àì àéä úã ìò úøáåòã ïåéë
äá øãäéú äá äøãä éàã äàøúä éòáéú àîìã
úåìèåð àìå úåúåù àì íáé úøîåùå äñåøà ù"ú
éð÷î ééåð÷ àä àéúù àìã àåä àúùéî äáåúë
àì ééáà øîà äúáåúë äãéñôäì åàì éàîì äì
àéäùë äúå÷ùäì øîà àôô áø åéìò äøñåàì
äúå÷ùäì äñåøàì ïéð÷î ïéà àéðúãë äàåùð
äúå÷ùäì äñåøàì ïéð÷î ìáà äñåøà àéäùë
ìåãâ ïäëì äðîìà ù"ú àáø øîà äàåùð àéäùë
äðéúðå úøæîî èåéãä ïäëì äöåìçå äùåøâ
àìå úåúåù àì ïéúðìå øæîîì ìàøùé úá ìàøùéì
ééåð÷ àä àéúù àìã àåä àúùéî äáåúë úåìèåð
ïîéé÷å ïøéñà àä åéìò ïøñåàì éà éàîìå åäì éð÷î
äãåäé áø øîà ïúáåúë ïãéñôäì åàì àìà
íùë ïðúã ìòáë ìòåáì äøñåàì àì àúø÷ñéãî
àðéðç ø"à ìòåáì äøåñà êë ìòáì äøåñàù
éî ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå ù"ú àøåñî

åøîà äúå÷ùäì àìå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá ùøçúðù
àäî éøîà àì àîòè éàî åäìåëå î"ù äàøúä éòá î"ù äúáåúëî äìñåôì àìà
äöøå úã ìò úøáåò åäì àéòáéà ììë ìòáã àúîéà äì úéìã íúä éðàù àîìã
àäå àðîçø àìú ìòáã àãéô÷á ïðéøîà éî äîéé÷î åðéà åà äîéé÷î äîéé÷ì ìòá
ùøçúðù éî ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå ù"ú ãéô÷ ãéô÷ã ïåéë àîìã åà ãéô÷ àì
äîéé÷ì ìòá äöø úøîà éàå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá
úøáåòã ïåéë àúìéîã àîúñ ìòáì äéì àçéð àì àîìãã éãéî ã"á éãáò äîéé÷î
åà ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá åäì àéòáéà äéì àçéð çðéî àéä úã ìò
åà åéåðé÷ì äéì ìéçî àä ìòáå àðîçø àìú ìòáã éåðé÷á ïðéøîà éî ìåçî åðéà
éî ïäì ïéð÷î ã"áù åìàå ù"ú äéì ìéçî éöî àì àø÷éòî äéì éð÷ã ïåéë àîìã
ìçîù ìòá úøîà éàå ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà äèúùð åà äìòá ùøçúðù
íãà àúìîã àîúñ äéì ìéçî ìòá éúàã éãéî ïðéãáò ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò

ì ïéøñåîå ù"ú ã"á úòã ìò íéëñîúøîà éàå êøãá äéìò àáé àîù ç"ú éðù å
íéîëç éãéîìú ù"î ìåòáìå äéåðé÷ì äéìçì ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá
äéùàé 'ø øîàã ù"ú äìòáå êééåðé÷ì äéìçà äéì éøîà ìòáéîì éòá éàã éøéîâã
ìåçî åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá íéìùåøé éùðàî àøéòæ éì çñ íéøáã äùìù
åîàå åéáà åöøù äøåîå øøåñ ïáå åì ïéìçåî åì ìåçîì ïéã úéá åöøù àøîî ï÷æå
ï÷æ ìòå éì åãåä íéðù ìò íåøãáù éøéáç ìöà éúàáùëå åì ïéìçåî åì ìåçîì
åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá î"ù ìàøùéá ú÷åìçî åáøé àìù éì åãåä àì àøîî
äøéúñ øçàì ìåçî äøéúñ íãå÷ øîà ãç àðéáøå àçà áø äá éâéìô î"ù ìåçî
ìåçî åðéà øîàã ïàîë àøáúñîå ìåçî éîð äøéúñ øçàì øîà ãçå ìåçî åðéà
ì÷î äéìò ïîàð äìòá øîåà éñåé éáø àéðúã éñåé éáøì ïðáø éøãäî à÷ãî éàîî
ïëù ìë àì åàìá àéäù äèåñ äéìò ïîàð äìòá úøëá àéäù äãð äîå øîåçå
øúéä äì ïéàù äèåñá øîàú øúéä äì ùé ïëù äãðá úøîà íà àì åì åøîà
äéì ìéçî éòá éàã øúéä äì ùéã äì úçëùî äì ìåçî äøéúñ øçàì úøîà éàå
ãò ïäéìòá åúî :äðéî òîù ìåçî åðéà äøéúñ øçàì î"ù àìà ìéòáå äéåðé÷ì
éîã éåáâë úåáâì ãîåòä øèù éøáñ éàîù úéá éâìôéî÷ éàîá :'åë ù"á åúù àìù

ä"áå

יום ה - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר:



ק
dqex`a cenr dk sc iriax wxtdheq

.éîã éåáâë åàì éøáñ ììä úéáå`iede

jkld i`pf `nlcc wtqn zraez `id dl

icin `iven wtq oi`e wtq `ide i`ce edpi`

:dzpif `ly di`x `iadl dilre i`ce

.ú÷åìçî`yil leki xn`e `"x biltc

:'ek zxg`.äðé÷æå äø÷òáxninl `kilc

`ifg `lc meyn `nrh `l` dzey dpi`

die`x xn`e `"x bilt dlr dniiwl

:zxg` dy` `yil lekic `id dniiwl

.úéðåìééà ìáàdniiwl die`xc inp idp

dpiwfe dkn ici lr dxwre opira oeixdl die`xc `nrh i`dn `izy `l edin

:`ifg `le `id diewl dn` ohan zipelii` la` okl mcew `id oeixd zac `pin
àì

inc ieabk zeabl cnerd xhy mrhn dy`d iyxei zwfga iqkp edlekl inwen `le ewelgi y"a ixn` `witqnc `nl` d`eyp wtq dyer d`eyp zwifc meyn
mlern ecnr `l a`d iqkp i`ce mzd dzaezkl ecarzyie oad yxie zn oey`x a`d zxne` `idy `l` miqkp oal eid `l eia` lre eilr ziad ltp iab l"i
zwfgae melk miqkp mze`a dl oi`e oey`x zn oad e` dzwfga miqkpd ecnre oey`x zn a`d m` wtq `ed ixd inc ieabk xn`c oeik k"tr`e dy`d gka
lrad dyxie dpey`x dzn `id m` wtq ezy` lre eilr ziad ltp oke oiwleg jkld llk miqkp oze`n zeabl dly xhy cnr m` `ed wtq jkld od oiyxeid

n zeabl dpzip `ly`kti` inp i` miig
mai zxney iab oke dgkn oi`a diyxeie
ellde yxil oi`a ellde li`ed xn` dzny
miiga `idy `kd la` ewelgi yxil oi`a
lrad zzin xg`l zeabl ozip daezkde
`iadl oiyxeid lr dieabk `incc oeikc
ulegd wxta xne` b"dke dzpify di`x
`ied dcicl `zi`c `yix (:gl sc zenai)
wtq oi`e wtq edpi`e i`ce idi` dl
oi`a elld dzn `tiq i`ce icin `iven

.yxil oi`a ellde yxilúéálld
jezn yxtn (y"fb) ulegd 'ta .ozaezk zelhep `l e` zezey e` mixne`
d"a xaq `w i`n lfxa o`v iqkpa `prci `le ozaezk zelhep `l zezey `ly
d"a ixn` ezy` lre eilr ziad ltp iab (.gpw sc a"a) zny in 'tac

yxil oi`a elld ipz `xtw xae dy`d iyxei zwfga e` lrad iyxei zwfga in zwfga `xnba i`xen` ibilte lfxa o`v iqkp 'ite zecner ozwfga miqkpd
iqkpae mzdc `zbelta `kiiye y"le ezwfga eid lrad lr eid mzeixg`c oeik `nlc e` micner od dzwfga miiga `idy `kd la` ewelgi yxil oi`a ellde
(.`w sc zeaezk) zipefip dpnl` wxta xn`ck dzciqtd `l dzpif i`ce 'it`c `kd y"ke dy`d iyxei zwfga edl iwen wtq iab 'it`c d"a bilt `l beln
w"ta ibiltc opgei 'xe ongp axe dcedi axe `ped axc `zbeltn oizipzn y"n xn`z m`e beln iqkp 'ite d`veie diptay dn zlhep rx my meyn z`veid
epi` `ed la` ixa zpreh `id p"d xeht ixn` opgei iaxe ongp ax aiig ixn` dcedi axe `ped ax rcei ipi` xn` dlde jcia il dpn (:ai sc) zeaezkc
z` `yepd mzd 'ipznc `zbelte ixa zprh oerhl dleki dpi` dzyzy cr wtq d`yr dxezdy xg`n l"i `ped axc `zaeiz iedze ixa zprh oerhl leki
`kde zerh gwn did egwn oreh lrad ixdy zeabl cnr `l mlern xhy eze` `nyc ecen y"a elit` mzdc `kdl `kiiy `l mileza dl `vn `le dy`d

.wtq d`yre dwfg dze`n d`ived aezkde dxzqpe dl `piwy [xacl] milbx ixdy dzpif `l xeni`e dzwfg lr dy` cnrd d"ac `ail` xninl jiiy `l
úéá`dn `iyw i` .inc ieabk e`l zeabl cnerd xhy ixaq lldgiayd mkia` xne` g"ae epgayd ep` exn` minezi (.iw sc n"a) lawnd 'ta xn`c

`iadl minezid lr opgei 'x xn` ikd `aq `edd dil xn` di`x `iadl g"a lre `niiw inzi zwfga `rx` xninl `ped ax xaq di`x `iadl in lr
ceariydc `kd uxzl yi y"ak ciare lld zia way opgei 'x ike lewype di`x iziip inzie inc iabc o`nk `niiw `piiaeblc oeik `rx` `nrh i`n di`x
mpi`e el careyn `edy envr rwxwa g"al ecen minezid mzd la` inc ieabk e`lc d"a ixn` `piiaebl `rx` `niiw `l wtqa cner daezk ly envr
di`x `iadl minezid lr inzi zwfga `niiw `lc oeike inzi zwfga `rx` `niiw `le inc ieabk b"dkac ecen lld zia elit` jkld rwxwd eiptl oiakrn
xird mcw m` oia oli`d mcw m` oiac i`w uwinlc oeik `nl` minc ozepe uvew mcew df wtq mcew df wtq dlr iziinc oli`e xirc `inec gayd on
`piiaebl `dc g"al `rx` dil ead inzil ixn` inp `rx` `d iab lewye di`x izii` ince uew lif dil ixn` minc ozepe uvew oli`d mcw m`y `l` uvew

.d"ixen itn eliwye di`x ezii` gaye `niiwåàìlkc (:w sc n"a) l`eyd wxta ibiltc opaxe xi`n iaxc `zbelt ipd lk `kiiy `l `kd . inc ieabk
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sc d"x) oic zia ede`xmeyn ecen opax 'it` dixeriy zzkn izezk (:bw sc zenai) dvilg zevn wxta lrpne (:`l sc dkeq) dxiy` ly alel iabe (.gk
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g"al epwz `lc `nrh mzd inc xevwk xevwl cnerd lk (.`p sc zeaezk) dxrp wxta xn`c `de iccdl iiencl `kil jkld dixeriy zzkn izezk xn`

.rwxwl zvw oiicr jixve xevwl aexwa cnery mitzkl ribnd gay (:eh n"a) i"yx yxit oke zvw rwxwl jixvd xac `l` zeabléáéúéî.ezqex`l `pwnd
dpiwf e` dxwr `ypy `aexd daezk zlhep `l e` dzey e` dxzqp dqpkyn m` ely mai zxneyle ezqex`l `pwnd (d"t) `ztqeza diepy ef `ziixa jk
iell odkl e`ypy zil`xyie diel zpdk [dzaezk zlhep `l e` dzey e` envr zwipn e` envr zxaern] dzaezk zlhep `l e` dzey e` mipae dy` el yie
dzey `l zipelii` xn` xfrl` oa oerny iax dzaezk zlhep `l e` dzey e` zipelii`de xxgeyn care xbl xb zy`e oizpl dpizp xfnnl zxfnn l`xyie
dqpk `ly cr ely eznai zxneyle ezqex`l `pwnd la` rxfdl die`x dpi`y zipelii`l hxt rxfil ie`xy rxf drxfpe dzwpe '`py dzaezk zlhep `le
zezey `l exiag zwipne exiag zxaern daezk zlhep `le zezey `l mipae dy` el oi`e dpiwfe dxwr `ypy] `aexd dzaezk zelhep `le zezey `l dxzqp

.onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki xne` xfril` iax [daezk zelhep `le
`ypy]

:éîã éåáâë åàì úåáâì ãîåòä øèù éøáñ ä"áå
á ãåîò äë óã

äáø øîà ïîçð áø øîà :'åë åøéáç úøáåòî
úéðåìééà ìáà äðé÷æå äø÷òá ú÷åìçî äåáà øá
äúáåúë úìèåð àìå äúåù àì ìëä éøáã
òéøæäì äëøãù éî òøæ äòøæðå äú÷ðå øîàðù
àð÷îä éáéúéî òéøæäì äëøã ïéàù åæ äàöé
àìù ãò íà åìù íáé úøîåùìå åúñåøàì
äúáåúë úìèåð àìå äúåù àì äøúñð äñðë

úøáåòî

יום ה - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר:

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
,daezk dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil

dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.
ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤

wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨
,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y

,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkäs` ,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzenyøîàpLlr dxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìiax wlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
mcew oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril`

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíáé úøîBL,BlL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤
dñðk àlL ãò íàoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ¦©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ

dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨

"zaky dze` yi` akyeøçà øáãì èøt ,"òøæ úáëLiepiw yiy , ¦§©¤©§¨§¨¨©¥
ynn d`ial `l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly

iepiw aygp `l `ede ,xg` xacl `l` ,rxf z`veda.
,`xnbd zl`ey,øçà øác éàî.iepiw `xwp epi`y eilr zxn`y ©¨¨©¥

,`xnbd zvxznøt ,úLL áø øîàì èdkøãk àlL dì àpéwL- ¨©©¥¤§¨§¤¦¥¨¤Ÿ§©§¨
`l` ,dlibx d`ial ipelt mr xzqz `ly dlra dl `piw `ly

dheq daiygdl iepiw oic dfl oi`y ,dy`e yi` jxck `ly d`ial.
,`xnbd dywn,àáø déì øîàd`ia ixdedkøãk àlLzxqe` ¨©¥¨¨¤Ÿ§©§¨

ixdy ,dkxck d`ia enk dy`áéúk "äMà éákLî",dxeza ¦§§¥¦¨§¦
,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn

àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨
hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦

`piw `le ,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl

llk d`ial dl.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòady` dxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
`ly oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq`.`xnbd zvxznàlà¤¨
,'xg` xac' edn,éiaà øîàdze` yi` akye" dxeza aezky dn ¨©©©¥

hrnl `a "rxf zakyì èøtä÷éLða dì àpéwLdlra dl `piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
wx `l` ,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly

.mewn eze`a xa`d rbep

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved

,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨
d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©

dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.
,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨

ì,íéøáà Cøc dì àpéwLweqt dfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦
lr dy` zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey

,xn`pe dprp ,dlraàîéúc eäîey oeik ,xne` iziid -ìòác àãéô÷a ©§¥¨¦§¥¨§©©
àðîçø àéìz,"ezy` z` `piwe d`pw gex eilr xare" dxeza aezk - ©§¨©£¨¨

,lrad zctwda z`f elzy ixdãéô÷ à÷ àä ìòáemr akyz `ly ©©¨¨¨¦
,mixa` aexiwa xf yi`ïì òîLî÷epi` jka zxq`p dpi`y oeik ¨©§©¨

iepiw aygp.
,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨



קי
ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

ì úBábì ãîBòä øèL ,éøáñ ìlä úéáeéîc éeáâk åàmiqkpde , ¥¦¥¨§¥§©¨¥¦¨¨§¨¨¥
,daezk dl oi` dzpif m`y ,wtqn zraezd `ide ,miyxeid zwfga md

dxedh `idy di`x `iadl dilre.
,dpyna epipy'eë Bøéáç úøaeòîdie`x dpi`ye dpwfe zipelii` §¤¤£¥

`yil `ed leki xfril` iax ,zezey `le daezk zelhep `l clil

dpnid zeaxle zextle zxg` dy`.
ú÷Bìçî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàlr xfril` iax ¨©©©§¨¨©©¨©£©©£¤

wx ,minkgäðé÷æe äø÷òa,dheq in zezeyy xaeq xfril` iaxy , ©£¨¨§¥¨
,zcll die`xd zxg` `yil lekiy oeik eilr zexeq` od oi`y

,zezey opi`e eilr zexeq`y mixaeq minkgeéøác úéðBìééà ìáà£¨©§¦¦§¥
,dúaeúk úìèBð àìå äúBL àì ìkäs` ,dfa dcen xfril` iax mbe ©ŸŸ¨§Ÿ¤¤§¨¨

oeik mewn lkn ,zxg` `yile dniiwl xzenyøîàpLlr dxeza ¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d"`id dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

,"òøæ äòøæðå äúwðå`wecy x`eanòéøæäì dkøcL éîdie`xy - §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
,dheqd inn dzey `id ,oeixdlBæ äàöézipelii`d -dkøc ïéàL ¨§¨¤¥©§¨

òéøæäìiax wlgp `le .oeixdl die`x dpi`e ,dn` ohan `id diewly , §©§¦©
mcew oeixdl zeie`x eidy ,dpwfae ,ileg ly dxwra `l` xfril`

zcll zeie`xy miypd oinn ode ,okl.
,`xnbd dywnìe Búñeøàì àp÷nä ,éáéúéîíáé úøîBL,BlL ¥¦¥©§©¥©£¨§¤¤¨¨¤
dñðk àlL ãò íàoi`eyipa Dgwly iptl -àìå äúBL àì ,äøzñð ¦©¤Ÿ§¨¨¦§§¨Ÿ¨§Ÿ

dúaeúk úìèBðepzpyna lirl epipyy enke ,. ¤¤§¨¨

.e`ihgdl rxd xvi ly eicia `ed oezp ,f` cr j` .el zeaxe`dáø©
,øîà ÷çöé øa ïîçðmikxc zyxtäæl lynúàøéå íëç ãéîìz ©§¨©¦§¨¨©¤©§¦¨¨§¦§©

àèç.`hg z`xi icil ribdy -äæ ,øîà àøèeæ øîl lynãéîìz ¥§©§¨¨©¤©§¦
àúëìäc àaélà àúzòîL déì à÷ìñc íëç.d`xedl ribdy - ¨¨§©§¨¥§©§§¨©¦¨§¦§§¨
enyd jezn weqtl rceie xac jezn xac oiany.dyrnl dkld zer

,`ziixaa epipyøçà øácxp oia oeincd z` x`al zxg` jxc ¨¨©¥
,dxezl xe` oiae devnl¯ äåöî äaëî äøéáòdak devnd xe`y £¥¨§©¨¦§¨

,dak xpd xe`y myk ,dxiar ici lräøBz äaëî äøéáò ïéàåxe`e - §¥£¥¨§©¨¨
.dak epi` meid xe`y myk dxiar ici lr xak epi` dxezd

àø÷ éàäì éñBé øa íçðî éaø déLøc ,óñBé éaø øîàik' weqtl ¨©©¦¥©§¥©¦§©¥©¦§©§¨
ly zecgeind dizelrn z` epnn cenll ,'xe` dxeze devn xp

dxezdéðéñ ékdxezd zelrn lr l`xyi mr ipta dyn yxcy itk - ¦¦©
.ipiqaéëä ìôBúéçàå âàBc deLøc [éìîìéàå] (àìîìéàå)eid m`e - §¦§¨¥§¦§¨¥©§©¥©£¦¤¨¦

ltezig`e b`ec mb ok miyxecãåc øúa eôãø àìebxedl cec xg` - Ÿ¨§¨©¨¦
Báæò íéäìà øîàì" áéúëclivn oi` ik edeqtze etcx"Bâåeidy - ¦§¦¥Ÿ¡Ÿ¦£¨§

el oi`e ,yi` zy` xeqi` lr xary itl cec z` afr 'dy ,mixne`

.eqtezle etcexl ozip okle eizeiekf dzak dxiardy ,eplivzy zekf

¯ Leøc éàîoi` dxiar xary itly epnn cenll eyxc weqt dfi` ©¨
,enir 'døáã úåøò Eá äàøé àìå"jixg`n aye"Bâå'd d`xi m` - §Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§

.mc` eze`n envr z` 'd aiyi ,dexray xaca dxiarïðéà ïäå§¥¥¨
.äøBz äaëî äøéáò ïéàå ,äåöî äaëî äøéáòL ïéòãBéwqry itle §¦¤£¥¨§©¨¦§¨§¥£¥¨§©¨¨

.mdicin elivdl dxezd zekf el dcnr ,dxeza cec

`xnbd zl`ey,àìeò øîà ."Bì eæeáé æBa" éàîéçà ïBòîLk àì ©¨¨©¨Ÿ§¦§£¦
äéøæò.dgeexd jezn dxez cnle did `pz -éác ïðçBé éaøk àìå £©§¨§Ÿ§©¦¨¨§¥
äàéNð.eqpxtn didy `iypd ici lr dxez cnly -ìläk àlà §¦¨¤¨§¦¥

eåä éçà àðáLå ìlä ,øîà éîéc áø àúà éëc ,àðáLå,eid mig` - §¤§¨§¦¨¨©¦¦¨©¦¥§¤§¨©¥£
äøBúa ÷ñò ìlä,iper jeznà÷qéò ãáò àðáL.ezqpxtl wqrzd - ¦¥¨©§¨¤§¨¨©¦§¨

óBñì,cnl xak lldy xg`ldéì øîà,lldl `payáBøòð àz- §¨©¥¨©£
jze` qpxt` ip` ,szzyp `aâBìôéìå.jcenil xkya jnr welg`e - §¦§

...Búéa ïBä ìk úà Léà ïzé íà" äøîàå ìB÷ úa äúöéefeai fea ¨§¨©§¨§¨¦¦¥¦¤¨¥
el"Bâålld ixdy dxezd z` zepwl ick witqi `l mleray oed lk - §

.xkya welgl wx dvex `l` ,ezekfa cnl `l

המשך מעמוד בב
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ynn d`ial `l j` ,ipelt mr xzqz `ly da dxzdy lrad ly
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,dkxck akynl dkxck `ly akyn zencl ,miax oeyla "iakyn"

iepiw `xwp epi`y zxn` ji`e ,zxq`p mdipyay.`xnbd zvxzn

àlà,'xg` xac' ednàáø øîàyi` akye" dxeza aezky dn , ¤¨¨©¨¨
hrnl `a "rxf zaky dze`ì èøtíéøáà Cøc dì àpéwL`piwy - §¨§¤¦¥¨¤¤¥¨¦

`piw `le ,mixa` aexiwa enr akyl ipelt mr xzqz `ly dlra dl

llk d`ial dl.
,`xnbd zl`ey,éiaà déì øîàmixa` jxc aexiwàúeöéøt ¨©¥©©¥§¦¨

àðîçø øñà éî àúeöéøôe ,àéä àîìòady` dxq` dxezd m`d - §¨§¨¦§¦¨¦¨©©£¨¨
`ly oeike ,mixa`a aexiw ly ef zevixt wx dzyryk dlra lr

iepiw aygp epi`y i`ce ok m` dxezd dxq`.`xnbd zvxznàlà¤¨
,'xg` xac' edn,éiaà øîàdze` yi` akye" dxeza aezky dn ¨©©©¥

hrnl `a "rxf zakyì èøtä÷éLða dì àpéwLdlra dl `piwy - §¨§¤¦¥¨¦§¦¨
wx `l` ,xa`d z` da qipkn epi`y d`ial ipelt mr xzqz `ly

.mewn eze`a xa`d rbep

,`xnbd zl`eyàçéðäepi`y hrnl dxezd dkxvedy dn oaen - ¨¦¨
wx ,xa` zwiyp lr da dxzdyk iepiw `xwpäàøòä øîàc ïàîì§©§¨©©£¨¨

d`ia z`xwpy mewn lka daezkdäøèò úñðëä Bæxaeqe ,ìáà ©§¨©£¨¨£¨
ä÷éLð éèeòîì àø÷ éúàc eðééä ,àéä íeìk àìå ä÷éLðokl - §¦¨§Ÿ§¦©§§¨¥§¨§©¥§¦¨

`idy xn`z `ly xa` zwiyp hrnl lirlck weqtd jxved

,d`xrdkäàøòä (øîàc) øîàc ïàîì àlàmewn lka daezkd ¤¨§©§¨©§¨©©£¨¨
d`ia z`xwpyBæelit`øîéîì àkéà éàî ,ä÷éLðhrin dnl - §¦¨©¦¨§¥©

dxenb d`ia zaygpe d`xrd `id ixde ,iepiw `xwp epi`y aezkd.
,`xnbd zvxzníìBòìedf 'xg` xac'y lirl `ax uxizy enk §¨

ì,íéøáà Cøc dì àpéwLweqt dfl jixv oi` ixde iia` dywdy dne §¤¦¥¨¤¤¥¨¦
lr dy` zxqe` dpi`y cala zevixt ef ik iepiw aygp epi` i`cey

,xn`pe dprp ,dlraàîéúc eäîey oeik ,xne` iziid -ìòác àãéô÷a ©§¥¨¦§¥¨§©©
àðîçø àéìz,"ezy` z` `piwe d`pw gex eilr xare" dxeza aezk - ©§¨©£¨¨

,lrad zctwda z`f elzy ixdãéô÷ à÷ àä ìòáemr akyz `ly ©©¨¨¨¦
,mixa` aexiwa xf yi`ïì òîLî÷epi` jka zxq`p dpi`y oeik ¨©§©¨

iepiw aygp.
,ìàeîL øîày sicríãà àOé ¨©§¥¦¨¨¨

המשך מעמוד אה

יום ה - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר:



קב
ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

,`ziixad dkiynneúBúBL àì ,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî§¤¤£¥¥¤¤£¥Ÿ

àì øîBà øéàî éaø äéäL ,øéàî éaø éøác ,äaeúk úBìèBð àìå§Ÿ§§¨¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ

Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOéoze` `yil minkg exq`y ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥
ozcill miizpy e`lniy cràéöBé àNð íàå ,hbaúéîìBò øéæçé àìå, §¦¨¨¦§Ÿ©§¦¨¦

x`eank ,zezey opi` ,zeyi`l zeie`x opi`e eilr zexeq`y oeike

lirl dpynañBðëì Bpîæ òébiLëe àéöBé ,íéøîBà íéîëçå .xg`l - ©£¨¦§¦¦§¤©¦©§©¦§
f` ,dp`yi `ly minkg exfby miizpyd,ñBðëédie`x zaygp ok m`e ¦§

dpyna x`eank ,dze` miwyne ,zeyi`làáBøäå .xegad -àNpL §¨¤¤¨¨
àøwéòî íéðáe äMà Bì ïéàå äðé÷æe äø÷òok iptln -äúBL àì , £¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦¥¦¨¨Ÿ¨

äaeúk úìèBð àìådiaxe dixta aiigy oeik eilr zexeq`y oeik ,éaø . §Ÿ¤¤§¨©¦
øîBà øæòìày oeik ,eilr zexeq` zeaygp el` oi` ,àOéì àeä ìBëé ¤§¨¨¥¨¦¨

ìe Búñeøàì àp÷nä ìáà .äpîéä úBaøìå úBøôìå úøçàúøîBL ©¤¤§¦§§¦§¥¤¨£¨©§©¥©£¨§¤¤
äøzñð dñðkMîe BlL íáéf` ,oi`eyipd xg`l `l` dxzqp `ly - ¨¨¤¦¤§¨¨¦§§¨

dpicBîöò ú÷ðéîe úøaeòî .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL Bà- ¨Ÿ¤¤§¨§¤¤¥¤¤©§
dl `piwe dwipn e` zxaern ezy` dzidyäúBL Bà ,it lr s` ¨

,dnr dcle zenie zenzy okziyàáBøä .dúaeúk úìèBð àì Bà- Ÿ¤¤§¨¨¨¤
xegadíéðáe äMà Bì Léå äðé÷æe dø÷ò àNpLdixt miiw xaky , ¤¨¨£¨¨§¥¨§¥¦¨¨¦
diaxeúLàå ,øæîîì øæîî úLà .äaeúk úìèBð àì Bà äúBL Bà ,¨Ÿ¤¤§¨¥¤©§¥§©§¥§¥¤

øøçeLî ãáòå øb úLàå ,ïéúðì ïéúð,xenb xzida ze`eyp el` oky , ¨¦§¨¦§¥¤¥§¤¤§§¨
úéðBìééàåmipae dy` el yie ,zipelii` `yp -,opic el` lkäúBL Bà §©§¦¨

.äaeúk úìèBð àì Bà,`xnbd zwiicne .`ziixad ixac o`k créðz÷ Ÿ¤¤§¨¨¨¥
àäéîy ,`ziixaa aezk mipt lk lr -úéðBìééà,dzeyáøc dézáeéz ¦¨©§¦§§¥§©
ïîçð.dzey dpi` lkd ixacl zipelii`y xn`y ongp ax lr dywe - ©§¨

,`xnbd zvxznàéä éàpz ,ïîçð áø Cì øîàzwelgn ef - ¨©¨©©§¨©¨¥¦
zxaeq mpn` d`aedy `ziixade ,`l e` dzey zipelii` m`d mi`pz

,dzey zipelii`yàpz éàä ék éøîàc àðàå`pzdk xaeq ip`e - ©£¨§¨§¦¦©©¨
,dzey dpi` zipelii` xfril` iaxl s`y oldlcïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§

øîàpL ,äaeúk úìèBð àìå äúBL àì úéðBìééà ,øîBà øæòìà ïa¤¤§¨¨¥©§¦Ÿ¨§Ÿ¤¤§¨¤¤¡©
dheq in dzzyy dy`d lr dxeza"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id,"òøæ äòøæðå äúwðå`wec ,miyxeceòéøæäì dkøcL éî- §¦§¨§¦§§¨¨©¦¤©§¨§©§¦©
dheqd inn dzey `id ,oeixdl die`xyBæ äúàöé ,zipelii`d -ïéàL ¨§¨¤¥

òéøæäì dkøcdea` xa dax mya ongp ax zyxca lirlcke ,. ©§¨§©§¦©
,`xnbd zl`eyïðaøå,dzey zipelii`y mixaeqyäúwðå" éàä §©¨¨©§¦§¨

"òøæ äòøæðådpi` zipelii`y epnn cnl xfrl` oa oerny iaxy §¦§§¨¨©
,dzeydéì éãáò éàî.`edd weqtd on opax ecnli dn - ©¨§¥¥

,`xnbd zvxzneäì éòaéî,weqtd z` mikixv opax -,àéðúãëì ¦¨¥§§¦§©§¨
dheq in dzzyy dy`d lr xn`p"dxedhe dy`d d`nhp `l m`e

`id"[òøæ] äòøæðå äúwðå,rxf dl didiy dgihan dxezdy rnyn , §¦§¨§¦§§¨¨©
äø÷ò äúéä íàL,ok iptlúã÷ôðzrkBì øîà .àáé÷ò éaø éøác , ¤¦¨§¨£¨¨¦§¤¤¦§¥©¦£¦¨¨©

ìàòîLé éaø,`aiwr iaxlúBø÷òä ìk eøúqé ïk íà,odilral ©¦¦§¨¥¦¥¦¨§¨¨£¨
eã÷téå,dxezd zghadaBæåpi`y ,dxwr drepv dy` -dvex d §¦¨§§
xzqdl.äãéñôä äøzñð àìå ìéàBä ,,l`rnyi iax xaeq ,`l`íà ¦§Ÿ¦§§¨¦§¦¨¦

,"òøæ äòøæðå äúwðå" øîBì ãeîìz äî ïkdzid m`y xnel `l ¥©©§©§¦§¨§¦§§¨¨©
xnel `l` ,cwtz dxenb dxwrúãìBé äúéä íàLmeid cr,øòöa ¤¦¨§¨¤¤§©©

úãìBézrkn,çåéøameid cr zclei dzid m`eúãìBé ,úBá÷ðzrkn ¤¤§¤©§¥¤¤
,íéøëæmicli meid cr zclei dzid m` okeúãìBé ,íéøö÷zrkn §¨¦§¨¦¤¤
micli,íékeøàmicli zclei dzid m` e`úãìBé ,íéøBçLzrkn £¦§¦¤¤
micli.íéðáì§¨¦

,lirl `ziixaa epipyøæîîì øæîî úLàzlhep `l e` dzey e` ¥¤©§¥§©§¥
dzaezk.

,`xnbd zl`eyàèéLt,xzida mi`eyp md ixdy ,dzeyy §¦¨
,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy` zaygpeàîéúc eäîxne` iziid - ©§¥¨

dze` xizp diwydd ici lre `id dxedh `ny ,dze` dwyp `ly

e ,dlralLetéì àì ïéìeñt éLetà,l`xyia mileqt daxp `l - ©¥§¦Ÿ¥
dheq wtqa x`yzy xzei sicre ,xfnn `ed mdn cle lk ixdy

,dlral xq`zeïì òîLî à÷,ezy` z`xwpe eilr zxzeny oeiky ¨©§©¨
dy` lkk dze` miwyn.

y ,lirl `ziixaa epcnl cerúéðBìééàå øøçeLî ãáòå øb úLà¥¤¥§¤¤§§¨§©§¦
daezk zelhep `l e` zezey e`:,`xnbd zl`eyàèéLtxb zy`y §¦¨

zeaygpe ,xzida mi`eyp md ixdy ,zezey xxgeyn car zy`e

,`xnbd zvxzn .xac lkl ezy`àîéúc eäî`ly xne` iziid - ©§¥¨
dheq zyxt zligza aezk ik ,oze` dwyp"ìàøNé éða ìà øaã", ©¥¤§¥¦§¨¥

,ynn "l`xyi ipa" `wec wiicpeíéøb àìåmdy ,mixxgeyn micare §Ÿ¥¦
,odizeyp z` miwyn mpi`ïì òîLî à÷.zezey mdizeypy ¨©§©¨

,`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåodizeyp oi` zn`a ile` - §¥¨¨¦©¦
.lirl epyxcy enk ,`wec "l`xyi ipa l` xac" aezk ixdy ,zezey

weqta aezk ,`xnbd zvxzn"l`xyi ipa l` xac,"zøîàå§¨©§¨
"zxn`e" ztqezeàeä àéeaømicare mixb zeyp mb zeaxl - ¦¨

zezeyy ,mixxgeyn.
,dpyna epipy'eë äúBL ïäk úLà[dlral zxzene]. ¥¤Ÿ¥¨

,`xnbd zl`eyàèéLt (äúBL ïäk úLà)didi recn ,dzeyy ¥¤Ÿ¥¨§¦¨
.l`xyi zy` oial dpia iepiy

`xnbd zvxznàîéúc eäî ,dxen` dheq zyxty xne` iziid - ©§¥¨
dheq zyxta aezky oeik ,l`xyi iabl wx"äNtúð àì àåäå", §¦Ÿ¦§¨¨

z`f `wecy "`id" zaiza dxezd dyibcde ,dqp`p `ly yexit

yäøeñà,dqp`p `lyk wxäNtúð àäqpe`a,úøzeîdxn` dilr £¨¨¦§§¨¤¤
,dzey `id ixd d`nhp m` wtq yie ,dlra dl `piw m`y dxezd

la`Bæåodk zy` -äøeñà ,äNtúðå ìéàBä`id dqp`p m` mby , §¦§¦§§¨£¨
dlral dxeq` dqp`py odk zy` ixdy ,dxeq`,äzLz àì àîéà ,¥¨Ÿ¦§¤

,dlra lr dxeq` didzeïì òîLî à÷dzeyy. ¨©§©¨
dzey odk zy`y dpyna epipy.dìòáì úøzeîe¤¤§©§¨

,`xnbd zl`eyàèéLtdewcae dzzy ixdy ,dlral zxzeny §¦¨
.`id dxedhy mind

,`xnbd zvxzn,àðeä áø øîà`ed dlral zxzeny yecigd ¨©©¨
äðåeðúîadyigkn yexit ,zpeepzn la` ,mind zngn dzn `ly - §¦§©§¨

mind dewca ixdy dlral dxeq`y xn`z `ly ,zklede.
`id m` ,`xnbd zl`ey,äðåeðúî,dlral dxeq` zn`a `id ¦§©§¨

càiî äe÷ãa àä`l` ,`id d`nhy egikede mind dewca ixdy - ¨©§¨©¨
l dlzy.cin dzn `ly zekf d

xaecny meyn ,zpeepzna o`k zxzeny dn ,`xnbd zvxzn

`l` ,d`nhd dheq oirn mikxiae miirna zpeepzn `lyäðåeðúîa§¦§©§¨
íéøáà Cøcyecig yi ote` lkae ,dilr micak dixa` x`ye dy`x - ¤¤¥¨¦

y oeikn ,odkl zxzeny dnàîéúc eäî,xne` iziid -éàpæ ééepæ àä ©§¥¨¨©¥©©
,zpeepzn okle ,dzpif i`ce `idy -déçøBà ék àiî äe÷ãa àìc àäå§¨§Ÿ©§¨©¨¦§¥

`l` ,dikxiae dirna epiidc ,mind zwica jxc zpeepzn `ly dne -

`ed ,dixa` x`ya wxéàpæ ñðBàác íeMî,oevxa dzpif `ly oeik - ¦¦§¤©©
,qpe`a wxïäk éaâìemipt lk lràøéñàdqp`py odk zy` ixdy , §©¥Ÿ¥£¦¨

,dlral dxeq`ïì òîLî à÷epi` mixai` jxc zpeepzny dny , ¨©§©¨
zxzene ,xg` ileg `ed `l` ,qpe`a dzpify meyn.

,dpyna epipy.äúBL ñéøñ úLà¥¤¨¦¨
,`xnbd zl`eyàèéLtyi mixenb oi`eyip ixdy ,dzey ezy`y §¦¨

.mdl

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdazk dxezdy oeik xne` iziid - ©§¥¨
dy`d z` riayn odkdy"ezaky z` ja yi` ozie"CLéà éãòìaî, ¦¦§£¥¦¥

המשך בעמוד או

יום ו - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:

dqex`` cenr ek sc iriax wxtdheq

.úåúåù àì:dyi` zgz aizkc.úéîìåò øéæçé àìå:opax edeqpw `qpw

.åðîæ òéâéùëì:cled zcill ycg c"k xg`l.àáåøäåcli enk xega)(`k ziy`xa

:`iax.åîöò úøáåòî:dl `piwe zxaern ezy` dzidy.úåúåù åà`le

:clel dilhwil `l opixn`.øæîîì øæîî úùàxfnnl die`xd dy` xnelk

:dxzqpe dl `piwe xfnnl zqipeäúåù åà
.'åë:`hiyt jixt onwleéë éøîàã àðà

.àðú éàäzezey dpwfe dxwr dil zi`c

`cenlz aiqpe zipelii` `l` hwp `lcn

dpi`c meyn `le rxf drxfpe dzwpen

l"q xfrl` iaxk `nl` dniiwl die`x

zextle zxg` `yil lekicd"t`e zeaxle

:`l zipelii`.åæådxwr drepv dy` lk

:dciqtd dxzqp `lc meynùåôéì àì
.ïéìåñô`l i`eld mdipia mely dyrp `l

:oixfnn eizexec lke li`ed daxi `le dxti

.'åë äùôúð àì àéäå`nizc edn xnelk

l`xyi zy`a jgxk lr dheq zyxt

`id ef rnyn `herin `ide aizkcn `niiw

'ek dytzp `d dxeq` dytzp `l ikc

'ebe gex eilr xare dixzac `xw i`w dlre

m`e d`nhp m` jda ol `wtqnc `kidc

dzilc odk zy` la` dzey d`nhp `l

llka inp dzil dytzp `l `ide llka

:l"nw d`wyd.äðååðúîádzzyy xg`l

`lc dlral zxzenc opireny`l jixhvi`

:mind dewca ixdy `id dpef `niz

.äðååðúî`id dpefe mind dewca i`ce `d

zxzen i`n`e zekf dl dlzy `l`

:dlral.íéøáà êøã äðååðúîádpi`y

dy`x `l` mikxiae mirna dpeepzn

`d `nizc edn dilr miciak dixa` x`ye

dl ded ok m`c dl dlz zekf e`l

qpe`a `l` mind zwica jxc dpeepzdl

odkle dkxck `ly dpeepzn jkitl dzpif

:xqziz `din.êùéà éãòìáîrnyn

:`ed ikd xa dyi`c.ïì òîùî à÷
`z`c `ed lreal lra zaiky mcwinlc

xa e`lc ab lr s`e `ed daiky xa qixqe

xzenc xn`w dng qixqae `ed drixf

dniiwl xeq`y mc` qixqa `le dniiwl

`kc revt `ai `l meyn)(bk mixac:
åäî

àùðù]dxwr icda zipelii` `pz `l i`n` dnize .['eke dpiwfe dxwr
:dpiwfeàìaezkd eilr inlyexia .exiag zxaern mc` `yi

minkg micene `az l` minezi dcyae mler leab biyz l` (bk ilyn) xne`
eid daezk zlhep `l e` dzey `idy] dy`e mipa el eid m`y xfrl` iaxl
dxizql iepiw oia ezne [mipae dy` el

:zezyl zi`xp xak
úøáåòîi"yx .'eke dzey e` envr

`lc opixn` `le 'it
ol zi` i`n` dnize clel dilhwl
clzy cr oiznp ol ztki` dn dilhwnl
dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opz `d
clzy cr dl oipiznn oi` bxdil d`veid
mdipy mb ezne `ed aezkd zxifb mzde
`nrh rnyn mzde cled z` zeaxl
dipilhw `l `xw iax `l `d `xw iaxc
aizkck `ed lrac `pennc meyn dil
dy`d lra eilr ziyi xy`k (`k zeny)
b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde
xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc
zxaern iab enk opixn` `le clzy
zxaern `idyk dl `piw i`c exiag
dpi` d"t` dlitd e` cled zne dclie
dl hrnnc dzid iepiw za e`lc dzey
opixn`cke ezy` dhyz ikn ixtqa
'eke mipae dy` [el] eid `l inlyexia

:zezyl `ly [zi`xp] xakøîàiax el
.ecwtie zexwr lk exzqi k"` l`rnyi
diytpl dil `nil l`rnyi 'xe dniz
efe geixa eclie xrva zeclei lk exzqi

:dciqtd dxzqp `le li`ed
úøîàå`de dniz .`ed `ieaix

(.ck sc) lirl dizwit`
:iepiwl mai zxneye dqex`d zeaxlåæå

dzyz `l `ni` dxeq` dytzpe li`ed
jixt `l i`n` i"xl dniz .l"nw llk
d`xpe lirl jixtck inp ikd `ni`e `kd
ekezn dizrc` wiqnc `xwc `kid lk
`l izixg` `yxcl yixcne ikd yxcnl
yxcnl ozip jkc l"nwc p"d `ni`e jixt
dytzp `ide oebk `"ra `le ipiqa dynl
in jyi` icrlan odk zy` xeq`l
l`xyi ipa lirl la` lra zaiky dncwy
wxta oke mixb ihernl `icda rnyn
el yiy inc `xnba (.ak sc) zenaic ipy
`wc meail eig` zy` z` wwef n"n g`
slil `nizc edn `ed eig` `hiyt jixt
jixt mzd l"nw awri ipan deg` deg`
dey dxfb oi`c meyn inp ikd `ni`e
dze`n `ivedl `nrh jixve dvgnl
(:my) eyxeil oiprl oke `xw e` `xaq
p"d dleqt ezy`l `nhn epi`e dxyk ezy`l `nhn cvik `d `nhn epi`y yie `nhny lra yi einra lra `nhi `l `"cq `ed eig` `hiyt el `nhile
dteb `hiyt clzy cr dl mipiznn oi` bxdil z`veiy dy`d iab (.f sc) oikxrc w"ta oke `ed leqt i`de oileqt hrnn `xw `dc inp ikd `ni`e l"nw
oeik `kd la` `ed lrac `pennc mzdn ol `wtp [`dc] i`nc p"d `ni`e l"nw `ed lrac `penn i`de aizk dy`d lra eilr ziyi xy`k (ik) `nizc edn `id
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dqex`` cenr ek sc iriax wxtdheq

.úåúåù àì:dyi` zgz aizkc.úéîìåò øéæçé àìå:opax edeqpw `qpw

.åðîæ òéâéùëì:cled zcill ycg c"k xg`l.àáåøäåcli enk xega)(`k ziy`xa

:`iax.åîöò úøáåòî:dl `piwe zxaern ezy` dzidy.úåúåù åà`le

:clel dilhwil `l opixn`.øæîîì øæîî úùàxfnnl die`xd dy` xnelk

:dxzqpe dl `piwe xfnnl zqipeäúåù åà
.'åë:`hiyt jixt onwleéë éøîàã àðà

.àðú éàäzezey dpwfe dxwr dil zi`c

`cenlz aiqpe zipelii` `l` hwp `lcn

dpi`c meyn `le rxf drxfpe dzwpen

l"q xfrl` iaxk `nl` dniiwl die`x

zextle zxg` `yil lekicd"t`e zeaxle

:`l zipelii`.åæådxwr drepv dy` lk

:dciqtd dxzqp `lc meynùåôéì àì
.ïéìåñô`l i`eld mdipia mely dyrp `l

:oixfnn eizexec lke li`ed daxi `le dxti

.'åë äùôúð àì àéäå`nizc edn xnelk

l`xyi zy`a jgxk lr dheq zyxt

`id ef rnyn `herin `ide aizkcn `niiw

'ek dytzp `d dxeq` dytzp `l ikc

'ebe gex eilr xare dixzac `xw i`w dlre

m`e d`nhp m` jda ol `wtqnc `kidc

dzilc odk zy` la` dzey d`nhp `l

llka inp dzil dytzp `l `ide llka
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úøáåòîi"yx .'eke dzey e` envr

`lc opixn` `le 'it
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dy`d lra eilr ziyi xy`k (`k zeny)
b"r` envr zxaern `yexit ikd `kde
xg`l dzey zxaern `idyk dl `piwc
zxaern iab enk opixn` `le clzy
zxaern `idyk dl `piw i`c exiag
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יום ו - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:
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.íéîòô éðù äàîèð äàîèð àîéúã åäîonwl dil opiyxce dyxta mixen`

)(:fk sc`xw irzyn dxizq `da lrea` `xqzinc `kid lreal cg`e lral cg`

:'ek dxeq`c `d la` dheq oic da bdepc.ì"î÷`z` ditebl `xw `z` ikc

dc:`z` miaexw ihernl e`le df iepiw ici lr dilr xq`p dl aexw epi`c `ki

.àðîçø øîà ùéà:dze` yi` akye

.óåçùgk ea oi`e yaie dlke sgyp exyay

yi eznbec epipy zellwa mipdk zxezae

la` dhna lhene dleg `edy mc` jl

ztgyd z` xnel cenlz eilr xeny exya

:sgyp exyay cnln.'åë åãé ìò ïéð÷î
:`hiyt eci lr oipwn da opiede enkìñåôå

.àèéùô äîåøúáon cg` `ed m`

caer oebk dy`d z` oillgnd mileqtd

ol `niiwc xfnne oizp llg car miakek

oz`iaa dy`d oilqetc zenaiae oiyecwa

dlrapy oeik xf yi`l didz ik odk zaen

:dlqt dlv` xfy inl.åòøæ ììçé àì
oilelig ipy opiyxc lgi `l aizk `lcn

:drxfl cg`e dl cg`òøæ äéì úéàã
.ììçîrxf dil zilc ez`iaa dy`d z`

:llgi `l.ïì òîùî à÷lqetc l`eny

ici lr oipwn xn`c `dn dil opirny

:segy.'åâå øæ ùéàì äéäú éë ïäë úáå
dy`l ilqt oileqtc ol `wtp dipine

yexcp died oeyla diwt`cne oz`iaa

da oiqtez oiyeciwy in died dil zi`c

caer la` ilqt llge oizp xfnn oebk

zilc oeike dndak od ixd care miakek

el oi` miakek caer elqtp `l died edl

aizkc l`xyia oiyeciw)(k `xwiexy` yi`

oixcdpqa `ipze edrx zy` z` s`pi)(:ap sc

zeyi èdlzil`nl`mixg [̀ixkp]zy`lhxt

dnecd mr eda aizk xengd mr car

:xengl.äá ïéùåøéâå úåðîìà åì ùéù éî
zia l` daye epnn rxf dl oi` ikc `ed

dlqt `lc lk`z dia` mgln dia`

el oi`y care miakek caer `vi ez`iaa

epnl`da el eqtz `ly da oiyexibe z

dilr zepnl` my oi` znyke oiyeciw

el yiy inc `lewl `ni` jixt zenaiae

`l rxf dl zi` ikc `ed oiyexibe zepnl`

zi` 'it` care miakek caer la` lekiz

`ada dl ipyn mzde lekiz dipin rxf dl

oipwnc[`dndil]opirnyedine[b"kldpnl`a]eznailr

:miakek caer i"r.àìàåyi` epi`y in

:dnda ihernl 'ipznc.äîäáì úåðæ ïéàã
dpi`e dnda zliraa dpef ziyrp dpi`

:dlra lr zxq`p.äðåæ ïðúàdlh ozp

:dppz`a.áìë øéçî:dlha alk silgd

.áìë ïðúàjilid dpefl xne` mc` m`y

:ialkl ilrade dlh.äðåæ øéçîel dzid

xn`wcne dlha dtilgde dpef dgty

i`c `ed zepf e`lc llkn xzen alk opz`

:opz` my dlr liig ded `ed zepfàìàå
.éì äîì òøæ úáëùoipwn zxn`c oeik

:segy i"r.äëøãë àìù äì àðé÷ùìl`

:dkxck `ly lradl enr ixzqzéáëùî
.áéúë äùàlkl dizeakyn ipy eywed

:iepiw ied `l i`n` eilr zxq`pc oeike mixac.àåä àîìòá àúåöéøô íéøáà êøã:xya aexiwa dnr akey.àðîçø øñà÷ éî àúåöéøôikda dlra lr dy`

:`ed iepiw e`lc `hiyt ikda dilr `xqzn `lc oeike.ä÷éùðá:mewn eze`a ynyd wiyn.äéèåòîì àø÷ àúàã åðééä:`id d`xrd `niz `lcïàîì àìà
.øîàãzenaia)(:dp scaizkck zeixrd lka d`ia xnbk `idy dxeza dxen`d d`xrd)(k `xwieikid xninl `ki` i`n dwiyp ef dxrd ex`y z` dxrd dxewn z`

:dtexg dgtyn ueg xac lkl `id d`ia xnbk `ld dhernl `xw `z`c xninl zivn.àéìú ìòáã àãéô÷á`piw ixdy citwc dil opifg `d lrae `piwe aizkc

:jk lr dl
äîåã

ìáàopirny `d dniz .ol rnyn `w `l `ni` `niiwe dxeq`e li`ed `d
jixhvi` ikd 'it`e lral `niiwe dxiq`c lecb odkl dpnl`n dl
yi` xn`y dn lr oke dzey ded ikd e`l `d ihernl ezy` dhyz ikc `xw
lr dxq`p la` `xw dl hrnn dizyn `wecc d`xp ohw `le `pngx xn`

epi`y t"r` cg` meie mipy ryz oa ici
dnexza zlqet ez`ia ixdy yi`
(.gq sc zenai) dpnl` wxta `zi`ck
'c 'ta `zi`ck eci lr dexrd zlwqpe
wxta enewne (:dp sc oixcdpq) zezin
lkc `inec (.dn sc dcp) otec `vei
jixhvi` `lc oci lr `pwn zeixr
exq`pc la` zezeyc `l` opireny`l
:irixb edpip zeixrc meyn ike `hiyt

óåçùlrea epi`y l`ppg epiax yxit .
`ipzc rixfn epi`e ekxck
gex qpkpy mihilwd df jy` gexn edfi`
df xne` l`rnyi iax r"x ixac eiky`a
segy l`eny hwp i`n` dniz segyd
`zeax ied segy `nye qixq hwp `le

:ith
ìáà`niz .`niiwe `xiq`e li`ed `d

'ipzn `de `ped ax l"nw i`n
ikdc l"ie oipwn zeixr lk i"r `id
i"r l`xyi za lka xq`py in eyexit
caer `vi ezaexw dpi` elit` zepf zlira
`xqzn l`xyi za lk ikd e`lac miakek

:diabl `niiweàöéoi`y miakek caer
i"yx yxit .da oiyexibe zepnl` el
zy` z` s`pi xy` aizkcn ol `wtpc
`de dniz mixg` zy`l hxt edrx

wtp`ln xne`d wxta oiyeciwa ol `
hxt `xw iz` `lc dnecnke ma ozgzz
`ad l`xyi ihernl `l` mixg` zy`l
miakek caer zy` miakek zcaerd lr
l`xyi odl yi lra zlerac b"r` l"nwe

:xeht miakek zcaera
éèåòîìrnyn `kdc dniz .dnda

ok m` `zlin `ilz zepfac
zenai) eznai lr `ad 'ta xn`c `ax
ihernl 'ipzn dndal zepf yic (.cp sc
e` l`enyc l"lc xninl ol zi` ike i`n

:`ped [`pepnd] axc
àðîzepf oi` opax ixn`c `zlin `d

oixeq`d lk 'ta b"d .dndal
zepf oi`c `zlin `d `pn (:l dxenz)
`xw hinzyip `l dil xn` dndal
alk opz` ikd p"` alke dpef opz` aezkpe

:'ekeàìàef d`xrd xn`c o`nl
l`eny epiide .xninl `ki` i`n dwiyp
`kde (:dp sc zenai) eznai lr `ad 'ta
dnize opiwqn inp l`enyc diail`
xn`c o`nl `xazqn `kti` daxc`
x`y iab d`ia daiyge dwiyp ef d`xrd
ihernl `kd `xw jixhvi`c epiid zeixr
`le dxhr zqpkd ef d`xrd c"nl `l`
i`n `kd zeixr x`y iab dwiyp daiyg

:dhernl jixhvi`
dnec

ãçà íéîòô éðù äàîèð äàîèð àîéúã åäî áãåîòåëóã

àäá àøñúéî à÷ã àëéä ìòåáì ãçàå ìòáì
àîéà àîéé÷å äøåñàå ìéàåä àä ìáà úåðæ
ùéà :['åëå] ïè÷ä ïî õåç :ïì òîùî à÷ àì
éèåòîì ùéà åðéàùå ïè÷ àìå àðîçø øîà
ìàåîù øîàäå óåçù éèåòîì àîéìéà éàî
ìò ïéð÷î äîåøúá ìñåôå åãé ìò ïéð÷î óåçù
äúåà ùéà áëùå àîéúã åäî àèéùô åãé
éëä øá åàì àäå àðîçø øîà òøæ úáëù
àîéúã åäî àèéùô äîåøúá ìñåôå ì"î÷ àåä
òøæ äéì úéàã àðîçø øîà åòøæ ììçé àì
àìàå ì"î÷ ììçéì àì òøæ äéì úéìã ììçéì
ãáåò àðåðîä áø øîàäå íéáëåë ãáåò éèåòîì
ïéð÷î äîåøúá ìñåôå åãé ìò ïéð÷î íéáëåë
äàîèð äàîèð àîéúã åäî àèéùô åãé ìò
àëéä ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà íéîòô éúù
äøåñàå ìéàåä àä ìáà úåðæ àäá àøñúéî÷ã
äîåøúá ìñåôå ïì òîùî÷ àì àîéà àîéé÷å
ùéàì äéäú éë ïäë úáå àîéúã åäî àèéùô
äéåä øá åàìã ïéà äéåä øáã àðîçø øîà øæ

ïðçåé éáøãî ìéñôã ïì òîùî÷ àìéáø øîàã
íéáëåë ãáåòì ïéðî ìàòîùé éáø íåùî ïðçåé
úá ìòå äééåìä ìòå úðäëä ìò åàáù ãáòå
äéäú éë ïäë úáå øîàðù äåìñôù ìàøùé
ïéùåøéâå úåðîìà åì ùéù éî äùåøâå äðîìà
úåðîìà åì ïéàù ãáòå íéáëåë ãáåò åàöé äá
àôô ø"à éàî éèåòîì àìàå äá ïéùåøéâå
äéì øîà äîäáá úåðæ ïéàã äîäá éèåòîì
àúìéî àä àðî éùà áøì àé÷æøôî àáø
àéáú àì áéúëã äîäáá úåðæ ïéà ïðáø øåîàã
áìë ïðúà àéðúå 'åâå áìë øéçîå äðåæ ïðúà
íéðù íäéðù íâ øîàðù ïéøúåî äðåæ øéçîå
äéì éòáéî ì"ì òøæ úáëù àìàå äòáøà àìå
øçà øáã éàî øçà øáãì èøô æ"ù àéðúãëì
äëøãë àìù äì àðé÷ùì èøô úùù áø øîà
äùà éáëùî äëøãë àìù àáø äéì øîà
êøã äì àðé÷ùì èøô àáø øîà àìà áéúë
àéä àîìòá àúåöéøô ééáà ì"à íéøáà
ééáà øîà àìà àðîçø øñà éî àúåöéøôå
äàøòä ã"îì àçéðä ä÷éùðá äì àðé÷ùì èøô
àéä íåìë àìå ä÷éùð ìáà äøèò úñðëä åæ
ïàîì àìà ä÷éùð éèåòîì àø÷ éúàã åðééä
àëéà éàî ä÷éùð åæ äàøòä øîàã øîàã
åäîå íéøáà êøã äì àðé÷ùì íìåòì øîéîì
àä ìòáå àðîçø àéìú ìòáã àãéô÷á àîéúã
íãà àùé ìàåîù øîà ïì òîùî÷ ãéô÷ à÷

äîåã

יום ו - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:

,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéämewna - ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`pyàä ìáà ,dlra dl `piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpyàîéé÷å äøeñàå ìéàBälr dxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lreadàì àîéà ,dzey `ly xne` iziid -à÷ , ¥¨Ÿ¨

ïì òîLîzepf ici lr dze` xeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ©§©¨
oebk ok iptl dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an

akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà"dze` ¦
,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨

dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦
,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©

,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨
dn edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p

,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezkyøîàäå§¨¨©
óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨

,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn

ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie

epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`

dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekBãé ìò ïép÷î, §©¦©¨
`xnbd zl`eyàèéLt,`xnbd zvxzne .lrad `pwi `ly dnl , §¦¨

àîéúc eäî` iziid -dheq zyxta xne` weqtdy oeik xneáëLå" ©§¥¨§¨©
àeä éëä øa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léàixde - ¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©¨¦

,eci lr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segyïì òîLî à÷̈©§©¨
xg` xac cnll `a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny

.oldl x`eaiy

segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨
df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨

lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei

,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨
,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨

z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷.dpedkn dze` lqety ¨©§©¨

oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'íéáëBk ãáBò éèeòîìdy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dn xxal

,Bãé ìò ïép÷î`xnbd zl`ey,àèéLt.lrad `pwi `ly dnl §©¦©¨§¦¨

,`xnbd zvxzneàîéúc eäîdxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨
dheq zyxtaíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦

zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥
wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§

,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáàdl `piwy - £¨¨
,ieb mr dxzqpy dlraàîéé÷å äøeñàå ìéàBäiebd lr dxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lreadàì àîéà,dzey `ly xne` iziid -òîLî÷ ¥¨Ÿ¨©§©

ïì.eci lr oipwny ¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cerìñBôe¥

,äîeøúadf ixde `xnbd zl`eyàèéLtieb dilr `ay odk zay , ¦§¨§¦¨
p.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln dlqt

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza

dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy

`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øácwxy - §©£¨¨
oizp e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in

,llg e`ïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok -åàìc ¦§¨
äéåä øaoebk ,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - ©£¨¨
,care iebàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd axìéñôcieb Ÿ¨©§©¨§¨¦

,ez`iaa dy`d z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦
äéiålä ìòå úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¨

äeìñtL ìàøNé úa ìòå,lirlck dpedkd onék ïäk úáe" øîàpL §©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦
äLeøâe äðîìà äéäú,dixerpk dia` zia l` daye dl oi` rxfe ¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln"e` dpnl`zpe rxf dl oi`y odk zay ixd ,

`wec ,miwiicne ,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp

l d`eyp dzidykda ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éîyiy ,icedi lk , ¦¤¥©§§§¥¦¨
,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic elíéáëBk ãáBò eàöé̈§¥¨¦

Bì ïéàL ãáòåipicda ïéLeøéâå úeðîìàmiqtez oiyeciw oi` ixdy , §¤¤¤¥©§§§¥¦¨
dpedkd on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea.

oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìmr dy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dndaäîäaa úeðæ ïéàczaygp dy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmy - ¨©¥¨¨¦©§©§¨
mewnïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøì [,opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd z`.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiicïðúà¤§©

áìk,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe- ¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidyøîàpL ,ïéøzeî ,seqa ¨¦¤¤¡©

weqtd"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìåok m`e ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
ik ,zepf zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m`

,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨
dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny

in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîlirlc weqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨
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,`xnbd zvxznàîéúc eäîzyxta aezky oeik ,xne` iziid - ©§¥¨
dheq,íéîòt éðL "äàîèð" "äàîèð",miweqtd ipy z` miyxece ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦
ãçàdxeq`yãçàå ,ìòaìdxeq`y,ìòBaìdxezdy xaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥

wx dheq oic miiwl zxne`úeðæ àäa àøqzéî à÷c àëéämewna - ¥¨§¨¦©§¨§¨§
lread lr ef zepf zngn wx zxq`pyàä ìáà ,dlra dl `piwy ef - £¨¨

,zeixrd cg` mr dxzqpyàîéé÷å äøeñàå ìéàBälr dxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
efd zepfd iptl lreadàì àîéà ,dzey `ly xne` iziid -à÷ , ¥¨Ÿ¨

ïì òîLîzepf ici lr dze` xeq`l ick wx `ed weqtd `ay dn lky ©§©¨
oebk ok iptl dxeq`yk mb j` ,ok iptl dxeq` dzid `lyk ef

'eke dzewydl dheq oic da yi ,zeixre miaexwa.
oipwn zeixrd lk ici lr ,dpyna epipy['eëå] ïèwä ïî õeçinne] ¦©¨¨§

[yi` epi`y.lrad oi`y ,iepiwn ohw ephriny dn ,`xnbd zx`an

akye" weqtdn epcnl ,ohw mr dxzqp m` ezy`l `pwnLéà"dze` ¦
,àðîçø øîà"yi`" `wec ,miwiicne.ïè÷ àìå ¨©©£¨¨§Ÿ¨¨

dpyna epipyy dn ,`xnbd zl`eyLéà BðéàLålrad oi`y - §¤¥¦
,yi` epi`y in mr dxzqp m` ezy`l `pwnéàî éèeòîì`ed in - §©¥©

,uxzl `xnbd dqpn .yi` epi`y dfóeçL éèeòîì àîéìéàm` - ¦¥¨§©¥¨
dn edfe ,gk el oi`e yaie dlke sgyp exyay mc` hrnl `ay xn`p

,`xnbd dgec ."ztgyd z`" dxezay zellwa aezkyøîàäå§¨¨©
óeçL ìàeîLokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷îsegyd did m`y §¥¨§©¦©¨¥¦§¨

,dnexza lek`ln dze` lqet odk za lr `ae ,ldwa mileqtdn

ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr .oldl x`eaie

epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e ,segy mr dxzqpyk

.'yi`

dn xxal jiynzy iptl ,l`eny ixac mvr z` `xnbd zxxane

segyy l`eny xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeekBãé ìò ïép÷î, §©¦©¨
`xnbd zl`eyàèéLt,`xnbd zvxzne .lrad `pwi `ly dnl , §¦¨

àîéúc eäî` iziid -dheq zyxta xne` weqtdy oeik xneáëLå" ©§¥¨§¨©
àeä éëä øa åàì àäå ,àðîçø øîà "òøæ úáëL dúà Léàixde - ¦Ÿ¨¦§©¤©¨©©£¨¨§¨¨©¨¦

,eci lr lrad `pwi `l ok m` ,rixfdl ie`x epi` segyïì òîLî à÷̈©§©¨
xg` xac cnll `a "rxf zaky" ly cenilde ,eci lr oipwny

.oldl x`eaiy

segy lr l`eny xn`y dn ,`xnbd zxxan cer,äîeøúa ìñBôe¥¦§¨
df ixde `xnbd zl`eyàèéLton cg` dilr `ay odk za ixdy , §¦¨

lek`ln dlqtp ,xfnn e` oizp e` llg e` car e` ieb oebk ,mileqtd

.segy `ed leqtd m` yecigd dne ,dnexza xzei

,`xnbd zvxznàîéúc eäîodk ipica aezky oeik xne` iziid - ©§¥¨
,àðîçø øîà "Bòøæ ìlçé àìå"`l" aezkl dleki dxezd dzide §Ÿ§©¥©§¨©©£¨¨

z` llgny cg` ,milelig ipy miyxec "llgi `l" zelitkdne ,"lgi

`wec ok m` ,drxf z` llgny cg`e dy`dìlçéì òøæ déì úéàc§¦¥¤©¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgn rxf `iadl lekiy lekiy in -úéìc§¥

ìlçéì àì òøæ déì,segyd oebk ,rxf `iadl leki epi`y in la` - ¥¤©Ÿ¦©¥
,ez`iaa dpedkn dy` llgi `lïì òîLî à÷.dpedkn dze` lqety ¨©§©¨

oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

,eci lràlàå'yi` epi`y'íéáëBk ãáBò éèeòîìdy`d m`y , §¤¨§©¥¥¨¦
,`xnbd zl`ey ,dl `pwn dlra oi` ,ieb mr dxzqpáø øîàäå§¨¨©©

íéáëBk ãáBò àðeðîäokäîeøúa ìñBôe ,Bãé ìò ïép÷î.lirlcke ©§¨¥¨¦§©¦©¨¥¦§¨
,ieb mr dxzqpyk ezy`l `pwn lrady yxetna mi`ex mipt lk lr

'yi` epi`y' dpynd zpeek efy yxtl xyt` i`e.
jiynzy iptl ,`pepnd ax ixac mvr z` `xnbd zxxan aeye

ieby `pepnd ax xn`y dn .'yi` epi`y' dpynd zpeek dn xxal

,Bãé ìò ïép÷î`xnbd zl`ey,àèéLt.lrad `pwi `ly dnl §©¦©¨§¦¨

,`xnbd zvxzneàîéúc eäîdxezd zxne`y oeik xne` iziid - ©§¥¨
dheq zyxtaíéîòt ézL "äàîèð" "äàîèð"`ay epcnle ,lirlck ¦§¨¨¦§¨¨§¥§¨¦

zeaxlãçàdxeq`yãçàå ìòaìdxeq`y,ìòBaìxaeq iziide ¤¨©©©§¤¨©¥
wx dheq oic miiwl zxne` dxezdyúeðæ àäa àøñzéî÷c àëéä- ¥¨§¨¦©§¨§¨§

,lread lr ef zepf zngn wx zxq`py mewnaàä ìáàdl `piwy - £¨¨
,ieb mr dxzqpy dlraàîéé÷å äøeñàå ìéàBäiebd lr dxeq` xak - ¦©£¨§©§¨
,efd zepfd iptl lreadàì àîéà,dzey `ly xne` iziid -òîLî÷ ¥¨Ÿ¨©§©

ïì.eci lr oipwny ¨
ieb lr `pepnd ax xn`y dn ,`xnbd zxxan cerìñBôe¥

,äîeøúadf ixde `xnbd zl`eyàèéLtieb dilr `ay odk zay , ¦§¨§¦¨
p.lirlcke ,mileqtd lk enk ,dnexza lek`ln dlqt

,`xnbd zvxznàîéúc eäîxne` iziid -äéäú ék ïäk úáe" ©§¥¨©Ÿ¥¦¦§¤
øæ Léàìlk`z `l miycwd znexza `id",àðîçø øîàxn`p - , §¦¨¨©©£¨¨

inl dy`d dlrap m`y miyxec df weqtne ,dpedk ipica dxeza

dze` milqet ,oeziga mileqtd epiidc ,oi`eyipa dlv` 'xf' `edy

`l miycwd znexza `id' ,weqtd jynda aezky enk ,dnexza

wiicp "didz" dxezd oeylny ayeg iziide ,'lk`zäéåä øácwxy - §©£¨¨
oizp e` xfnn oebk ,leqt `edy `l` ,icedi ,oiyeciw ea miqtezy in

,llg e`ïéàla` ,dnexza lek`ln ez`iaa dze` lqet ok -åàìc ¦§¨
äéåä øaoebk ,oiyeciw ea miqtez oi`y ,llk died zxeza epi`y - ©£¨¨
,care iebàì,ez`iaa dze` lqetïì òîLî÷,`pepnd axìéñôcieb Ÿ¨©§©¨§¨¦

,ez`iaa dy`d z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøcî¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦
äéiålä ìòå úðäkä ìò eàaL ãáòå íéáëBk ãáBòì ïépî ,ìàòîLé¦§¨¥¦©¦§¥¨¦§¤¤¤¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¨

äeìñtL ìàøNé úa ìòå,lirlck dpedkd onék ïäk úáe" øîàpL §©©¦§¨¥¤§¨¨¤¤¡©©Ÿ¥¦
äLeøâe äðîìà äéäú,dixerpk dia` zia l` daye dl oi` rxfe ¦§¤©§¨¨§¨

lk`z dia` mgln"e` dpnl`zpe rxf dl oi`y odk zay ixd ,

`wec ,miwiicne ,dnexza lek`l dia` zial zxfeg ,dyxbzp

l d`eyp dzidykda ïéLeøéâå úeðîìà Bì LiL éîyiy ,icedi lk , ¦¤¥©§§§¥¦¨
,eqtz eiyeciwy oeik oiyexibe zepnl` ipic elíéáëBk ãáBò eàöé̈§¥¨¦

Bì ïéàL ãáòåipicda ïéLeøéâå úeðîìàmiqtez oiyeciw oi` ixdy , §¤¤¤¥©§§§¥¦¨
dpedkd on mz`iaa dy`d z` milqet ,ea.

oipwn oi` 'yi` epi`y' iny dpynd zpeek dn xxal `xnbd zxfeg

zl`eye ,eci lràlàå'yi` epi`y'.éàî éèeòîì,`xnbd zvxzne §¤¨§©¥©
,àtt áø øîàyi` epi`y'äîäa éèeòîìmr dy`d dxzqp m`y , ¨©©¨¨§©¥§¥¨

,dl `pwn dlra oi` dndaäîäaa úeðæ ïéàczaygp dy`d oi`y - §¥§©§¥¨
dlra lr zxq`p dpi`e ,dnda z`iaa dpef.

,oipr eze`a `xnbd zxxan] àé÷æøtî àáø déì øîàmy - ¨©¥¨¨¦©§©§¨
mewnïðaø øeîàc àúléî àä àðî ,éMà áøì [,opax ecnl okidn - §©©¦§¨¨¦§¨§¨©¨¨

y oicd z`.äîäáa úeðæ ïéà¥§¦§¥¨
`dnáéúëcycwnd zial zepaxw z`ad ipicaïðúà àéáú àì" ¦§¦Ÿ¨¦¤§©

áìk øéçîe äðBæjidl` 'd zia'Bâåmdipy mb 'd zarez ikàéðúå ," ¨§¦¤¤§§©§¨
la` ,mixeq` "alk xigne dpef opz`" wxy weqtd oeyln ewiicïðúà¤§©

áìk,ialkl ilrade dlh igw dpefl xn` mc` -äðBæ øéçîe- ¤¤§¦¨
dlha dze` silgde ,dpef dgty el dzidyøîàpL ,ïéøzeî ,seqa ¨¦¤¤¡©

weqtd"íäéðL íâ",miwiicne ,íéðL,mixeq`.äòaøà àìåok m`e ©§¥¤§©¦§Ÿ©§¨¨
ik ,zepf zaygp dpi` alk z`iay mi`ex ,alk opz` exizdy dnn

.dxeara ozipy opz`d xeq` did zepf zaygp dzid m`

,zl`eye ,dixac zligz z` xxal `xnbd zxfegàlàåixac itl §¤¨
dx`iae ,dl `pwn dlra segy mr dxzqpy dy`y ,lirlc l`eny

in `wec jixvy "rxf zaky dze` yi` akye"n cnlz `ly `xnbd

weqtd xn`y dn ok m` ,rixfn `edyél änì "òøæ úáëL"dn - ¦§©¤©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hrnl `a,àéðúãëì déì éòaéîlirlc weqta aezk ¦¨¥¥§¦§©§¨

המשך בעמוד אק

יום ו - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:



קו
ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

äîecdite`ip lr mixacn mleky dy` -,äîec úa àOé ìàå , ¨§©¦¨©¨
BfL,dnEcd -äøLk ätéhî äàadzid dxyk Dn` ixdy ,Bæå ,- ¤¨¨¦¦¨§¥¨§

,dnEcd zaäìeñt ätéhî äàaokzi ,Dn` lr mifirlny oeiky , ¨¨¦¦¨§¨
ieb e` xfnn za `id ok`yïðçBé éaøå .e l`eny lr wlg,øîàsicr §©¦¨¨¨©

yBfL ,äîec àOé ìàå ,äîec úa íãà àOédnvra dnEcd za - ¦¨¨¨©¨§©¦¨¨¤
úeøLk ú÷æça úãîBòdlral zxzene ,mipepix mey oi` dilr ixdy , ¤¤§¤§©©§

`edy dlran dxarzd Dn`y dwfge lrad xg` zelira aexy oeik

ef ly dia`Bæå ,,dnEcd -úeøLk ú÷æça úãîBò dðéàmlek ixdy , §¥¨¤¤§¤§©©§
dilr `ae rcei epi`e eilr dxeq`e ,dlra zgz dpfny dilr mippxn

xeqi`a.
,`xnbd zl`eyäîec íãà àNBð ,éáéúéîzan sicry rnyne , ¥¦¥¥¨¨¨

opgei iax lr dywe ,dnec.
,`xnbd zvxzn,àáø øîà,oiprd xxal yiàNBð àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¥

älçzëìxzeny `id `ziixad zpeeky jzrc lr dlrz ike - §©§¦¨
.eizgz dpfz ixde ,dligzkl dp`yilàlà`cez` owzl miaiig i ¤¨

,da zFpyle `ziixad ixacàNð íàda xzen dnec carica,m`e ¦§¦¨¨
,carica xaecny da eptqede `ziixad epyay xakénð éðzxyt` - §¦©¦

`yp m`y siqedl mbäîec úa.xzen ©¨
,`xnbd zwqeteäîec àOé ìàå äîec úa íãà àOé ,àúëìäå, §¦§§¨¦¨¨¨©¨§©¦¨¨

,opgei iaxkàáøòî øa àôéìçz áø éðúc,l`xyi ux`n didy - §¨¥©©£¦¨©©£¨¨
äMà ,eäaà éaøc dén÷`idyïéøLk äéða ,äpæî`ny miyyeg `le ©¥§©¦©¨¦¨§©¨¨¤¨§¥¦

y dwfgy oeik ,mixfnn mde dlran mpi`.ìòaä øçà úBìéòa áBø§¦©©©©©
zwfga eizgz didze ,dxyk `idy oeik ,dnEc za `yil sicr okl

xeqi`a dnr igy eze` d`ihgny dnvr dnEc `yil xy`n ,xzid

.dpevxn mixg` mr dpfny oeik

,`xnbd zl`ey,íøîò áø éòazelira aexy epxn`y llkd ¨¥©©§¨
y dy`a oicd dn ,mixyk dipa dpfn dy`e ,lrad xg`äöeøt äúéä̈§¨§¨

øúBéa`l` dlra ici lr opi` dizelira aexy yeygl yiy , §¥
mixg`neäî ,mixyk dipa m`d ,.,`xnbd zx`aneïàîc àaélà ©©¦¨§©

dzñååì Ceîñ àlà úøaòúî äMà ïéà øîàczxarzn dy`dy - §¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¦§¨
,ritedl jixv dzqeey iptl cg` mei llk jxcaCì éòaéz àìoi` - Ÿ¦¨¥¨

,mixyk mpi` dipay heyte ,dl`y epldì øèðî àìå da òãé àìc§Ÿ¨©¨§Ÿ©§©¨
meia dxnyl ick dzqee ribi izn zrcl leki `l dlra ixdy -

.xarzz `ly ick mixg` mr dpfz `ly ok iptlyCì éòaéz ék- ¦¦¨¥¨
dl`y epl yi mpn`àlà úøaòúî äMà ïéà øîàc ïàîc àaélà©¦¨§©§¨©¥¦¨¦§©¤¤¤¨

dúìéáèì Ceîñzxarzn dy`dy zxaeqe ,zwlegd drcd itl - ¨¦§¦¨¨
epwtzqp ,zxgnl e` dzliah lila llk jxca,éàîm`dòãéc ïåék ©¥¨§¨©

da,dzliah lil izn dlradì øèðî éøBèðmeia dze` xney `ed - ¨¨¥©§©¨
mixg`n xarzz `ly ick dpfz `ly dliahd xg`y miineiBà ,

àì øúBéa äöeøôc ïåék àîìcmei elit` dilr xenyl dlra gilvn ¦§¨¥¨¦§¨§¥Ÿ

.rztl epnn zgxeay ,el` miinei.e÷éz¥
,dpyna epipy'eë ïéc úéaL elàådlra yxgzpy in ,odl oipwn] §¥¤¥¦

[oixeq`d ziaa yeag didy e` ,dzhyp e`.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxta dxeza xn`pLéà"yi` ¨©¨¨¦

lrn ea dlrne ezy` dhyz ik,",`ziixad zxxaneãeîìz äî©©§
"Léà Léà" øîBì`a ,dpere ,miinrtúBaøì,lirl epipyy enkúLà ©¦¦§©¥¤
L úLàå ,LøçíeîòL úLàå ,äèBal oednza iewly mc` `edy, ¥¥§¥¤¤§¥¤©£

ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä úðéãîì dìòa CìäLå§¤¨©©§¨¦§¦©©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦
ïäì ïép÷î,zevixta zebdpzny mi`ex m`ïúaeúkî ïìñBôìe`viy , §©¦¨¤§§¨¦§¨¨

ozaezk lawl ila odilran.,`ziixad zxxanìBëéayeg iziid - ¨
odl oipwn oic ziayóàickïúB÷Läìin dze` ewyi oic ziay - ©§©§¨

,dpere ,zeheq x`yk mewcaiy dheqdLéàä àéáäå" øîBì ãeîìz©§©§¥¦¨¦
BzLà úàodkd l`"odkd l` dze` mi`ian oic zia oi`e , ¤¦§

iepiw jnq lr dzewydl leki epi` ,dlra `ixad m` s`e ,dzewydl

jynda `xnbd zx`any itk ,oicd ziaéñBé éaø .e wleg,øîBàzia ©¦¥¥
dl oipwn oicóàickdúB÷Läìmileki mpi` mnvr md mpn` , ©§©§¨

`l` ,'ezy` z` yi`d `iade' xn`p ixdy ,dzewydlàöiLëìå§¦§¤¥¥
ïéøeñàä úéaî dìòa`ed.äp÷Lé ©§¨¦¥¨£¦©§¤¨

,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîa.iqei iaxe opax miwleg dna - §©¨¦§§¥
,`xnbd dperéøáñ ïðaøjnq lr dzewydl leki lrad oi`y ©¨¨¨§¥

c meyn oicd zia iepiw"àéáäå àpé÷å" ïðéòaz` `piwe" xn`py - §¦¨§¦¥§¥¦
m` `wecy zekinqd miyxec ,"ezy` z` yi`d `iade" ,"ezy`

diiwydl d`iadl leki `ed ,dl `piw lradàì øáñ éñBé éaøå ,§©¦¦¨©Ÿ

"àéáäå àpé÷å" ïðéòadzewydl leki lrade ,zekinqd yexcl oi` - §¦¨§¦¥§¥¦
s` ,dpwyi mixeq`d zian lrad `viyk okl ,oicd zia iepiw jnq lr

dl e`piw oic ziay it lr.
,`ziixaa epcnl,ïðaø eðzdheq zyxt seqa dxeza aezk"z`f ¨©¨¨

,ze`pwd zxezdLéà úçz äMà äèNz øLàd`nhpe,"df weqte £¤¦§¤¦¨©©¦¨
ick `ae ,xzeinäMàì Léà Léwäì,yi`k dy` ipicyLéàì äMàå §©¦¦§¦¨§¦¨§¦

dy`k yi` ipicy.
,`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdy` ecnl dn ,eywed dn oiprl - §©¦§§¨

dy`n yi` ecnl dne yi`n.
,`xnbd dper,úLL áø øîày ,micnel yi`n dy`íàL íLk ¨©©¥¤§¥¤¦

àîeñ àeä,xeir -áéúëc ,d÷Lî äéä àìdheq zyxta dxeza ¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
"dLéà éðéòî íìòðå"in `wec epcnll d`ae zxzein "ipir" zaiz , §¤§©¥¥¥¦¨

,eipira d`exyúéä íà àéä Ck.äúBL äúéä àì àîeñ ä ¨¦¦¨§¨¨Ÿ¨§¨¨
,øîà éMà áø,micnel dy`n yi`úøbéçL íLklbx dl oi`y - ©©¦¨©§¥¤¦¤¤

úîcéâåci dl oi`y -áéúëc äúBL äúéä àìdheq zyxta dxeza §¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦

y ixdàðîçø øîà,rxf zaky xa `ed dlra mby `wecéàäå- ¨©©£¨¨§©
,qixqdàeä éëä øa åàì,drixf xa epi`y -ïì òîLî à÷zy` mby ¨©¨¦¨©§©¨

dzey qixq.
,dpyna epipyïép÷î úBéøò ìk éãé ìòezy`l `pwn lrady - ©§¥¨£¨§©¦

zeixr x`y e` ,dig`e dia` oebk ,diaexwn cg` mr dxzqp m` mb

dxezay.
,`xnbd zl`eyàèéLtdiaexw mdy jka dne ,dxizq zaygpy §¦¨

.zeixr x`y e`

המשך מעמוד אב

שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:

dqex`` cenr fk sc iriax wxtdheq

.äîåã'ixn`ck xeaice dqlw oeyl dnec dite`ip lr lk ita zxacpe zprhp

dcpa)(.eq sceidy xzi xeaic `l` `ed cyg e`l `edde jia dzlr jxir znec

`ed jkitl `ed xzi xeaic oeyl dqlw s`e dlra ly dzeaiag lr da mixacp

xn`ck i`pb oeylle gay oeyll jtdp)(eze` oiqlwny:äàéáî äàá åæå
.äìåñô:xfnn e` miakek caern `ny

.[åæù]zxzene zexyk zwfga zcner zad

aexc opiyiig `l dleqt dtihle dlral

:dxarzp dlrane lrad xg` zeliraåæå
.úåøùë ú÷æçá úãîåò äðéàdpfny

epi`e d`ex epi` `ede eilr zxq`pe eizgz

:xeqi`a dilr `ae dyxbnàùåð àøáñúå
.äìéçúëìlr `l` dil dlwlwn i`ce `d

dvexzl zirae `id `zyayn jgxk

oeike xzen dnec mc` `yp m` ipznle

`le `wec e`l `pz `nl` dvexzl zirac

drh inp `da xninl `ki`c dpin opiazen

`yi opixn` ik inp op`e dnec za inp ipze

m` dligzkl e`l ef `yi `le ef mc`

`ven epi`y in[c `l`] la` zxg` `vni

:ef `yi l`e ef `yi el` mizy `l`éðúã
.'åë àôéìçú áøoeik dnec za jkld

eizgz `dzy dp`yiy el aeh `id dxykc

ezlwlwny dnec `yi l`e xzid zwfga

nr ynyl:el dxq`pyn däöåøô äúéä
.øúåéádizelira aexc yginl `ki`c

:mixg` lyn.åäî:mixyk dipa ediyïéà
.äúñååì êåîñ àìà úøáòúî äùà
lrad rci `lc cg` mei dzecp zqee iptl

zepfln meid eze` dxhplc dzcp zqee z`

:zepfa xarzz `ly.'åë êì éòáéú éë
dcp 'qna `zbelt)(:`l sc:êåîñ

.äúìéáèìe` dzliah meia dlahy xg`l

:xgn meilàéä äöåøôã ïåéë àîìã åà
.øúåéázhnypy dl xhpin ivn `l

:me`zt elv`n.àéáäå àðé÷ådl `pwnd

z` aizk `d inp iepiwa `iyw i`e dpwyi

xg` `le dl `pwn dlrac rnync ezy`

:yi` yi`n iaxzn `däùà äèùú øùà
.äùéà úçú:'ebe ze`pwd zxez z`f dyxtd seqa dyxcl `ed `xizi `xw

.äùàì ùéà ùé÷äì:`zkld i`nl lif`e yxtnck.'åë øîà éùà áøxn

:ibilt `le yi`l dy`c `yiwid yxtn xne dy`l yi`c `yiwid yxtn
ãéîòäå

äîåãzenaia) opiqxbck dpfn `idy mc` ipa dilr oifirlny g"x yxit .
cr `ede `blte `nei `znc inec [m` il dxn` iia` xn`] (.dk sc
yxtn jk xfyn ozyt zeehy miyp zexfen 'it dpala zexfen da epzie e`yiy
`l` `iad `l `blte `nei `znc inec l`ppg epiax `iady dn .i"` `xnba
`ed mizty zefl dnec oeylc di`xl
k"`c b"dk dneca ixiin `l `kd edine
a"ta mzd opiwqt `dc `ivei qpk 'it`
wiqt `lc `lwa iaxk (.dk sc) zenaic
xn`wc `blte `nei `zn inecc `kid
iax elit`e `vz xacd xrekne li`ed

:`ivei `lc qpk m` `kd icen opgeiáåø
`lwa `l` ixii` `l .lrad xg` zelira
`lc (.dk zenai) axk opiwqtc wqtc
axc b"r`e lrad xg` zelira aexc `vz
sc) zenaia dpnl` wxt seqa xn`c
cled eing ziaa ezqex` lr `ad (:hq
dipin `niicca `xnba iwene xfnn
`wec dicic xza dl opicy `le `nlrne

raa la` dlv` ievn oi`y qex`dqpky l
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.äîåã'ixn`ck xeaice dqlw oeyl dnec dite`ip lr lk ita zxacpe zprhp

dcpa)(.eq sceidy xzi xeaic `l` `ed cyg e`l `edde jia dzlr jxir znec

`ed jkitl `ed xzi xeaic oeyl dqlw s`e dlra ly dzeaiag lr da mixacp

xn`ck i`pb oeylle gay oeyll jtdp)(eze` oiqlwny:äàéáî äàá åæå
.äìåñô:xfnn e` miakek caern `ny

.[åæù]zxzene zexyk zwfga zcner zad

aexc opiyiig `l dleqt dtihle dlral

:dxarzp dlrane lrad xg` zeliraåæå
.úåøùë ú÷æçá úãîåò äðéàdpfny

epi`e d`ex epi` `ede eilr zxq`pe eizgz

:xeqi`a dilr `ae dyxbnàùåð àøáñúå
.äìéçúëìlr `l` dil dlwlwn i`ce `d

dvexzl zirae `id `zyayn jgxk

oeike xzen dnec mc` `yp m` ipznle

`le `wec e`l `pz `nl` dvexzl zirac

drh inp `da xninl `ki`c dpin opiazen

`yi opixn` ik inp op`e dnec za inp ipze

m` dligzkl e`l ef `yi `le ef mc`

`ven epi`y in[c `l`] la` zxg` `vni

:ef `yi l`e ef `yi el` mizy `l`éðúã
.'åë àôéìçú áøoeik dnec za jkld

eizgz `dzy dp`yiy el aeh `id dxykc

ezlwlwny dnec `yi l`e xzid zwfga

nr ynyl:el dxq`pyn däöåøô äúéä
.øúåéádizelira aexc yginl `ki`c

:mixg` lyn.åäî:mixyk dipa ediyïéà
.äúñååì êåîñ àìà úøáòúî äùà
lrad rci `lc cg` mei dzecp zqee iptl

zepfln meid eze` dxhplc dzcp zqee z`

:zepfa xarzz `ly.'åë êì éòáéú éë
dcp 'qna `zbelt)(:`l sc:êåîñ

.äúìéáèìe` dzliah meia dlahy xg`l

:xgn meilàéä äöåøôã ïåéë àîìã åà
.øúåéázhnypy dl xhpin ivn `l

:me`zt elv`n.àéáäå àðé÷ådl `pwnd

z` aizk `d inp iepiwa `iyw i`e dpwyi

xg` `le dl `pwn dlrac rnync ezy`

:yi` yi`n iaxzn `däùà äèùú øùà
.äùéà úçú:'ebe ze`pwd zxez z`f dyxtd seqa dyxcl `ed `xizi `xw

.äùàì ùéà ùé÷äì:`zkld i`nl lif`e yxtnck.'åë øîà éùà áøxn

:ibilt `le yi`l dy`c `yiwid yxtn xne dy`l yi`c `yiwid yxtn
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k"`c b"dk dneca ixiin `l `kd edine
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שבת קודש - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר:
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.ãéîòäå:zxbg `le.äéôë ìò ïúðå:mici zrehw zncib `le

äñåøà êìò ïøãä

.íùë.åúåà ïé÷ãåá êë:dl yxtn 'nba.åàáå åàáå øîàðùyxtn 'nba

ixizi e`ae e`ae e` yixc `xizi e"ie i`

:`piipra iaizkc.äàîèðå äàîèðe"ie

dyi` zgz dy` dhyz xy` yixc `xizi

:d`nhpeäéøëæ 'ø äéä êëå.ùøåãe"ie

:`xizi.íéîòô éúùd`nhp `ide dxzqpe

d`nehl `pniwe`c `ed `piipnn `l

w"ta cg` cra zi`ce)(:a lirl`pwe `l`

d`nhp m` dzide d`nhp `ide ezy` z`

dyi` zgz dy` dhyz xy` aizk cere

dnexzl r"x dl yixc `xnbae d`nhpe

ediipin ixz `kd hwpc i`de icen inp iaxe

lra yixcc r"xl opirnyc meyn `l eze

iax l"`we `xizi e"iec `ieaixn lreae

`le iwtp d`nhpe d`nhpn lreae lra

:i"ee iyxc.ùøã íåéá åázekxa 'qna)sc

(.gk`ed meia ea ipzc `kid lkc opixn`

ze`iypl dixfr oa `"x z` eaiyedy mei

lkl qpkil zeyx epzpy micinlz eaxzpy

oi`y g"z lk xne` l`ilnb oax didy

dxez dzaxe c"ndal qpki l` exak ekez

ziaa dielz dkld dzid `le meia ea

`kd dl ipzwc `de deyxit `ly yxcnd

d`nhpe d`nhpc dyxc jdc ipira d`xp

`ed yxg ilk :i`ed meia ea inp lirlc
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:ilka `nhpy ipy.àîè øîåà åðéàlk
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:mixg` `nhny `nhiøëë ìò ãîéì
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:aizk `nzq `xwc oilega 'it`e dnexza

.øçà øåã ãéúòxdhiy `al oicizrd on

`xwn el oi`y dnexza s` iyilyd z`

dil opi`nhnc `ed op`e dxezd on

xg` xece `xnba yxtnck e"wn dnexza

:`xnba onwlck e"wl dil jixtò"øå
.àîè àåäù àø÷î àéáî êãéîìús`

:oilega.ùøâîdrixfn diept dagx

dl zeidl xird iepl zepli`ne mizane

ell ozzl exkfed `l mitl`e xie`l`le mi

:zay megz z`ivil `l` exn`púåãù
.íéîøëåmdn miell epzp aiaq mitl`e

x`yde yxbnl xird aiaq sl` egipd

:minxke zecy.øîàì ì"ú ïéàùepi`y

dpikydy dxezay xn`l x`yl dnec

exn`le `ed xefgl dynl xeacd xacn

:ok xnel oi` o`k la` l`xyilàøå÷ë
.ììää úà:yxtn 'nbaúà ïéøå÷ë

.òîù:yxtn `xnba.äáäàîz` ade`y

:mewnd.ìå÷ùo`kl rixkn dey elwyn

:o`kle.ìçééî éðéà åà ìçééî éðà åì
`l ipbxed `ed `ld iplhwi od w"de

:`xnba yxtnck e"ie c"nla el enk yxcp `edy `l yic cer el lgii`.äàøéî:eilr `az `ly zeprxetd zb`cn

.íéäìà àøé:midl` ade` `le.êãéîìú ãéîìú:did r"x ly ecinlz'îâ
éàã

aizkc meyn dzey dpi` znli`c iy` ax xa xn xn`c `d oke 'd iptl
znli`c dcen aizkck `xw opira `l (:dn sc oixcdpq) c"nl 'it`e dxn`e
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éLéìL økk øäèì øçà øBc ãéúò ,øîBà úééäLoeik ,dnexza s` ¤¨¦¨¥¨¦©¥§©¥¦¨§¦¦
Eãéîìz àáé÷ò éaø àìäå ,àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì ïéàL¤¥¦§¨¦©¨¤¨¥©£Ÿ©¦£¦¨©§¦§

àîè àeäL äøBzä ïî àø÷î Bì àéáî,oilega s`øLà ìk' øîàpL ¥¦¦§¨¦©¨¤¨¥¤¤¡©Ÿ£¤
.'àîèé BëBúa§¦§¨

äîã÷ úàt úà øéòì õeçî íúBãîe" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨©¤¦¨¦¤§©¥§¨
änà óìà äöeçå øéòä øéwî" øîà øçà àø÷îe ,"Bâå äîàa íétìà©§©¦¨©¨§¦§¨©¥¨©¦¦¨¦¨¨¤¤©¨

øîBì øLôà éà ,"áéáñmiell epziyøîàð øákL ,änà óìà ¨¦¦¤§¨©¤¤©¨¤§¨¤¡©
øîBì øLôà éàå ,'änà íétìà'epziyøîàð øákL ,änà íétìà ©§©¦©¨§¦¤§¨©©§©¦©¨¤§¨¤¡©

änà óìà ,ãöék àä ,'änà óìà'd `edLøâî,miell epzzy ¤¤©¨¨¥©¤¤©¨¦§¨
änà íétìàåiabl exn`p,úaMä íeçzmitl`l ueg z`vl xeq`y §©§©¦©¨§©©¨

.miell mepziy ick exkfed `le ,zaya dn`éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦
íéîøëe úBãN änà íétìàå ,Løâî änà óìà ,øîBà éìéìbä éñBé¦©§¦¦¥¤¤©¨¦§¨§©§©¦©¨¨§¨¦
zecyl sl` cere yxbn eid sl` mkezn ,dn` miitl` miell epzp -

.minxke

úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æà" ,àáé÷ò éaø Løc íBia Ba©¨©©¦£¦¨¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥¤
,'øîàì' øîBì ãeîìz ïéàL ,"øîàì eøîàéå 'äì úàæä äøéLäixdy ©¦¨©Ÿ©©Ÿ§¥Ÿ¤¥©§©¥Ÿ

xeaicd zxacn dpikydy dpeekd 'xn`l' dxeza aezky mewn lka

,l`xyi ipal xn`iy dynløîBì ãeîìz äîeo`k,'øîàì'dt ixd ©©§©¥Ÿ
,jk xiaqdl xyt` i``l`åéøçà äøéL ïéðBò ìàøNé eéäL ãnìî§©¥¤¨¦§¨¥¦¦¨©£¨

,ìlä úà ïéàøB÷k øáãå øác ìk ìò äLî ìLz` xeaivd mixne`y ¤Ÿ¤©¨¨¨§¨¨§§¦¤©¥
,miwxtd iy`x'øîàì' øîàð Cëì ,(äàâ äàâ ék 'äì äøéLà).éaø ¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨§¨¤¡©¥Ÿ©¦

òîL úà ïéøB÷k ,øîBà äéîçð,dligz gzet xeaiv gilydy ixg`y §¤§¨¥§¦¤§©
ycewd gex dzxye ,'dl dxiy` dyn xn` jk ,cgia mi`xew mlek

,cgia mlek exn`e ,xne` `edy dnl epeeke l`xyi ipa lk lràìå§Ÿ
.ìlä úà ïéøB÷k§¦¤©¥

LBãwä úà áBià ãáò àì ,ñBð÷øeä ïa òLBäé éaø Løc íBia Ba©¨©©¦§ª©¤§¨Ÿ¨©¦¤©¨
øácä ïééãòå ,"ìçéà Bì éðìè÷é ïä" øîàpL ,äáäàî àlà àeä Ceøä¤¨¥©£¨¤¤¡©¥¦§§¥¦£©¥©£©¦©¨¨

ätöî éðà 'Bì' ,ìe÷Lyipri m` mb ,rnyny e"iea 'el' aezk m`d - ¨£¦§©¤
,dad`n cary ixd ,`ad mlerl dtvn ip` 'el' ,ipbxdie ize`éðéà Bà¥¦

ätöîcgtn ip`y oeik el dtvn ip` ,rnyny s"l`a '`l' aezky - §©¤
mlerl el dtv` `le 'lgi` `l' aey 'iplhwi od' la` ,ipbxdi `ny

,`adãnìî ,"éðîî éúîez øéñà àì òåâà ãò" øîBì ãeîìz©§©©¤§¨Ÿ¨¦¨¦¦¤¦§©¥
,äNò äáäànLcr eznez xiqn `ly z`fk dcin el yiy iny oeik ¤¥©£¨¨¨

.dad`n micaerd zcin `id ef dcin ,ezzin mei,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©
éðéòî øôò älâé éîéîé ìk LøBc úééäL ,éàkæ ïa ïðçBé ïaø EàlL E ¦§©¤¨¨¥¥¤©¨¨¨¤©©¤¨¦¨¥¨¨¤¤Ÿ

àøé øLéå íz Léà" øîàpL ,äàøiî àlà íB÷nä úà áBià ãáò̈©¦¤©¨¤¨¦¦§¨¤¤¡©¦¨§¨¨§¥
òLBäé àìäå ,"òøî øñå íéäìà,qepwxed oaãéîìz`aiwr iax ¡Ÿ¦§¨¥¨©£Ÿ§ª©©§¦

didy.äNò äáäànL ãnì Eãéîìz©§¦§¦¥¤¥©£¨¨¨
.àøîâ,`xnbd zxxan .'eze` oiwcea mind jk' ,dpyna epipy

'àîéìéà ,ïàîì 'BúBàmiwceayãéáò éàî ìòa ,ìòáìlrad `lde - §©¦¥¨§©©©©©¨¦
,llk `hg `làîéz éëå`id dpeekdy §¦¥¨



gקי wxt ryedi - mi`iap

g ryedidlÎak

áëäfî älàå äfî älà Cåza ìàøNéì eéäiå íúàø÷ì øéòä-ïî eàöé älàå§¥̧¤¨§³¦¨¦Æ¦§¨½̈©¦«§³§¦§¨¥Æ©½̈¤¥¬¤¦¤−§¥´¤¦¤®
:èéìôe ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò íúBà ekiåâëéç eNôz éòä Cìî-úàå ©©´½̈©¦§¦¬¦§¦−¨¦¬¨¦«§¤¤¬¤¨©−¨´§¨®

:òLBäé-ìà Búà eáø÷iåãëéòä éáLé-ìk-úà âøäì ìàøNé úBlëk éäéå ©©§¦¬Ÿ−¤§ª«©©§¦´§©´¦§¨¥¿©«£ŸÁ¤¨«§¥̧¨©¹
eáLiå ínz-ãò áøç-éôì ílë eìtiå Ba íeôãø øLà øaãna äãOa©¨¤À©¦§¨Æ£¤´§¨´½©¦§¬ª¨²§¦¤−¤©ª¨®©¨ª³

:áøç-éôì dúà ekiå éòä ìàøNé-ìëäëLéàî àeää íBia íéìôpä-ìë éäéå ¨¦§¨¥Æ¨©½©©¬Ÿ−̈§¦¨«¤©§¦Á¨©Ÿ̧§¦¹©³©Æ¥¦´
:éòä éLðà ìk óìà øùò íéðL äMà-ãòååëøLà Bãé áéLä-àì òLBäéå §©¦½̈§¥¬¨−̈Ÿ¨®¤−Ÿ©§¥¬¨¨«¦ªÆ©Æ«Ÿ¥¦´¨½£¤¬

:éòä éáLé-ìk úà íéøçä øLà ãò ïBãéka äèðæëøéòä ììLe äîäaä ÷ø ¨−̈©¦®©µ£¤´¤«¡¦½¥−¨«§¥¬¨¨«©´©§¥À̈§©Æ¨¦´
:òLBäé-úà äeö øLà äåäé øáãk ìàøNé íäì eææa àéääçëòLBäé óøNiå ©¦½¨§¬¨¤−¦§¨¥®¦§©´§Ÿ̈½£¤¬¦−̈¤§ª«©©¦§¬Ÿ§ª−©

:äfä íBiä ãò äîîL íìBò-ìz äîéNéå éòä-úàèëäìz éòä Cìî-úàå ¤¨¨®©§¦¤³¨¥«¨Æ§¨½̈©−©¬©¤«§¤¤¯¤¨©²¨¨¬
õòä-ïî Búìáð-úà eãéøiå òLBäé äeö LîMä àBáëe áøòä úò-ãò õòä-ìò©¨¥−©¥´¨¨®¤§´©¤¤Á¦¨̧§ª¹©©Ÿ¦¯¤¦§¨´¦¨¥À
íBiä ãò ìBãb íéðáà-ìb åéìò eîé÷iå øéòä øòL çút-ìà dúBà eëéìLiå©©§¦³¨Æ¤¤Æ©Æ©´©¨¦½©¨¦³¨¨Æ©£¨¦´¨½©−©¬

:äfäì:ìáéò øäa ìàøNé éäìà äåäéì çaæî òLBäé äðáé æààìäeö øLàk ©¤«¨´¦§¤³§ªÆ©Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©−¥¨«©£¤´¦¨Á
íéðáà çaæî äLî úøBz øôña áeúkk ìàøNé éða-úà äåäé-ãáò äLî¤̧¤«¤§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À©¨Æ§¥Æ¤Æ©´¤½¦§©Æ£¨¦´

éðä-àì øLà úBîìL:íéîìL eçaæiå äåäéì úBìò åéìò eìòiå ìæøa ïäéìò ó §¥½£¤²«Ÿ¥¦¬£¥¤−©§¤®©©«£¸¨¨³ŸÆ©«Ÿ̈½©¦§§−§¨¦«
áìéðôì áúk øLà äLî úøBz äðLî úà íéðáàä-ìò íL-ázëiåéða ©¦§¨−̈©¨«£¨¦®¥À¦§¥Æ©´¤½£¤´¨©½¦§¥−§¥¬

:ìàøNéâìãâð ïBøàì äfîe äfî íéãîò åéèôLå íéøèLå åéð÷æe ìàøNé-ìëå ¦§¨¥«§¨¦§¨¥¿§¥¿̈§«Ÿ§¦´§«Ÿ§¿̈«Ÿ§¦´¦¤´¦¤´¨«¨¿¤¤Á
íéæøb-øä ìeî-ìà Béöç çøæàk øbk äåäé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä íéðäkä©«Ÿ£¦̧©§¦¦¹«Ÿ§¥´£´§¦§Ÿ̈À©¥Æ¨´¤§½̈¤§Æ¤´©§¦¦½

i"yx

(·Î).¯ÈÚ‰ ÔÓ Â‡ˆÈ ‰Ï‡Âאת שהצית האורב
Â‚Â'.(Ï)העיר: ‰�·È Ê‡�מוקד כתובה זו פרשה

כ�: עשה הירד� את שעברו שמיו� ומאוחר,
(·Ï).ÌÈ�·‡‰ ÏÚ Ì˘ ·˙ÎÈÂ�האבני הנה ה�

הסיד קפלו זה מעשה לאחר למעלה, האמורי�
הגלגל: והביאו� ‰ÌÚ(Ï‚)מעליה� ˙‡ Í¯·Ï

.‰�Â˘‡¯· Ï‡¯˘È,לקללות ברכות להקדי�
ומסכה: פסל יעשה לא אשר האיש ברו�

cec zcevn
(Î).Û„Â¯‰ Ï‡�רודפי מתחלה שהיו העי, אנשי ה�

האורב:Ï‡Â‰.(Î·)לישראל: ‡Â˙‰.(Î„)אנשי ÂÎÈÂ
והט�: Ó˘‰.(Ï·)הנשי� ˙¯Â˙ ‰�˘Óאלה' ספר

מה שנית נאמר בו כי תורה', 'משנה קרוי הדברי�'
שלפניה: הספרי� בארבעת ‰ÌÈ�‰Î(Ï‚)שנאמר „‚�

.ÌÈÂÏ‰באמצע הארו� ע� עמדו אשר לוי בני הכהני�
והקללה: הברכה שבטי�:ÂÈˆÁ.ואמרו ÂÎÂ'ששה Í¯·Ï

.‰�Â˘‡¯·(ה ז סוטה ברו�(משנה ואמרו: פתחו בתחילה
הארורי�: כל וכ� וכו', האיש ארור אמרו: זה ואחר וכו', פסל יעשה לא אשר האיש

oeiv zcevn
(·Î)ÍÂ˙·כמו באמצע, ה). לה בתו�:(במדבר .˘¯È„והעיר

כמו ושארית, א)שיור לא חרב:(ירמיהו ג�ËÈÏÙÂשרידי .
כמו שארית, עני� ח)הוא ט פליטה:(עזרא לנו להשאיר

(ÁÎ)Ï˙לבלי עול� עד כ� להיות ודגורי�, תילי� מלאה .

והפלגה: גוזמא עני� והוא להפנות, .�·Â˙Ï(ËÎ)אפשר

נבלה: נקרא המת אד� גו� מלשו�Ó˘�‰(Ï·)א� .

מלידה:Á¯Ê‡Î(Ï‚)שני�: גמור ישראל זה .ÏÂÓ:נגד .

g wxt `Îminid ixac - miaezk

íòä-úà Cøáì äåäé-ãáò äLî äeö øLàk ìáéò-øä ìeî-ìà Béöçäå§©«¤§−¤´©¥¨®©£¤̧¦¹̈¤´¤«¤§Ÿ̈À§¨¥²¤¨¨¬
:äðLàøa ìàøNéãìäììwäå äëøaä äøBzä éøác-ìk-úà àø÷ ïë-éøçàå ¦§¨¥−¨¦Ÿ¨«§©«£¥¥À¨¨Æ¤¨¦§¥´©½̈©§¨−̈§©§¨¨®

:äøBzä øôña áeúkä-ìëkäìøLà äLî äeö-øLà ìkî øáã äéä-àì §¨©¨−§¥¬¤©¨««Ÿ¨¨´¨½̈¦−Ÿ£¤«¦¨´¤®£¤̧
:íaø÷a Cìää øbäå óhäå íéLpäå ìàøNé ìä÷-ìk ãâð òLBäé àø÷-àì«Ÿ¨¹̈§ªÀ©¤¤́¨§©³¦§¨¥Æ§©¨¦´§©©½§©¥−©Ÿ¥¬§¦§¨«

cec zcevn
(„Ï).‡¯˜כמו הקורא, היה שלאחריו:יהושע במקרא ‰˙Â¯‰.שכתוב È¯·„ ÏÎ הברכה‡˙ שקרא ומפרש וחוזר

פרשת וה� בתורה הכתוב ככל כח)והקללה האמורות(דברי� וכו' תשמעו לא א� והיה וכו' תשמעו שמוע א� והיה
לה�: והדומי� תבא, כי „·¯.(Ï‰)בסדר ‰È‰ ‡Ï:והקללה הברכה ˆÂ‰.מ� בתורה:‡˘¯ האמור לומר, רצה

g `Îminid ixac`lÎ`

çà:éLéìMä çøçàå éðMä ìaLà Bøëa òìa-úà ãéìBä ïîéðáeáäçBð ¦̧§¨¦½¦−¤¤´©§Ÿ®©§¥Æ©¥¦½§©§©−©§¦¦«¨Æ
:éLéîçä àôøå éòéáøäâ:ãeäéáàå àøâå øcà òìáì íéðá eéäiåãòeLéáàå ¨«§¦¦½§¨−̈©«£¦¦«©¦§¬¨¦−§¨®©©¨¬§¥−̈©«£¦«©«£¦¬©

:çBçàå ïîòðåä:íøeçå ïôeôLe àøâååéLàø íä älà ãeçà éða älàå §©«£−̈©«£«©§¥¨¬§−̈§¨«§¥−¤§¥´¥®¥´¤¥º¨¥³
:úçðî-ìà íeìâiå òáâ éáLBéì úBáàæãéìBäå íìâä àeä àøâå äiçàå ïîòðå ¨Æ§´§¥¤½©©©§−¤¨¨«©§©«£¨¯©«£¦¨²§¥−̈´¤§¨®§¦¬

:ãçéçà-úàå àfò-úàçíúà BçìL-ïî áàBî äãNa ãéìBä íéøçLå ¤ª−̈§¤£¦ª«§©£©À¦¦Æ¦§¥´½̈¦¦§−Ÿ¨®
:åéLð àøòa-úàå íéLeçèàéáö-úàå ááBé-úà BzLà Lãç-ïî ãìBiå ¦¬§¤©«£−̈¨¨«©−¤¦´Ÿ¤¦§®¤¨Æ§¤¦§½̈

:íkìî-úàå àLéî-úàåééLàø åéðá älà äîøî-úàå äéëù-úàå õeòé-úàå §¤¥−̈§¤©§¨«§¤§¬§¤¨Ÿ§−̈§¤¦§¨®¥¬¤¨−̈¨¥¬
:úBáààé:ìòtìà-úàå áeèéáà-úà ãéìBä íéLçîeáéøáò ìòtìà éðáe ¨«¥«ª¦²¦¬¤£¦−§¤¤§¨«©§¥´¤§©½©¥¬¤

i"yx

(‡).Â¯ÂÎ· ÚÏ· ˙‡ „ÈÏÂ‰ ÔÈÓÈ�·Âיחסו כבר
ז') המל�(לעיל שאול עד ליחס שרצה ולפי

קורא� אחרי� ושמות מבנימ� ליחס מתחיל
ערי רוב לדקדק והרוצה למפרע היחס וכל כא�
ה� למפרע כא� האמורי� ומגרשיה� הלוי�

מצא: ספרי� עזרא כי ‡Ï(Â)ביהושע ÌÂÏ‚ÈÂ
.˙Á�Ó�ונעמ בפסוק אחריו ומפרש הגל� מי

הגל�: הוא וגרא מדינהÁ�Ó˙.ואחיה ש�
ב')כדכתיב וכתיב(לעיל המנחות חצי הרואה

המנחתי ‰ÈÏÂ„.(Á):(ש�)וחצי ÌÈ¯Á˘Âהוא
מ� אותו ששלחו ולאחר הגולי� מ� אחד היה

אלה: את הוליד ·Ú¯‡הגלות ˙‡Â ÌÈ˘ÂÁ
.ÂÈ˘�:נשיו של שמותיה� היו כ�
(‡È).„ÈÏÂ‰ ÌÈ˘ÁÓÂאשתו חושי� זאת

cec zcevn
(‡).ÔÈÓÈ�·Âשאול אחריו לייחס בנימי� את להזכיר חזר

שינוי�‡˘·Ï.המל�: הרבה יש וכ� אחרי� חשב למעלה
במקו� גלה כא� שחיסר מה הספר דר� וכ� לזה זה בי�

להדרש: אלא ד"ה ספר נית� לא רז"ל כמ"ש זה בכל דרש יש ואול� ‡ÂÁ„.(Â)אחר È�· ‰Ï‡Âבלע שהוא יתכ�
השמות: בב' נקרא מנחת:ÌÂÏ‚ÈÂ.והיה אל גבע יושבי את הגלו הה� ÂÎÂ'.(Ê)הראשי� ÔÓÚ�Âומי מי מפרש עתה

הגלו�: אשר בלשו�:ÈÁ‡Â‰.מה� ה� קרובי� כי למעלה הנזכר אחות שהוא כאשר‰Â‡.יתכ� לומר גרא על מוסב
וכו': עזא את הוליד האחר:ÌÈ¯Á˘Â.(Á)הגל� בשמו למעלה הוא נזכר ואולי בנימי� מבני הוא ÂÓ‡·.ג� ‰„˘·

ש�: לגור שהל� ÂÎÂ'.בעת Ì˙‡ ÂÁÏ˘ ÔÓ�חושי ומ� אות� שלחו מ� אמר כאלו שני� במקו� עומד שאמר מ�
העיר את כצאתי וכ� מ� כמו הוא ואת בערא והג' חושי� והשנית אות� שלחו האחת הנשי� שמות וה� נשיו ומבערא

ט) העיר:(שמות מ� ‡˘˙Â.(Ë)ומשפטו ˘„Á ÔÓ:נקראה השמות ובשתי שזכר אות� שלחו ·�‰.(È·)היא ‡Â‰על

oeiv zcevn
(Â).ÌÂÏ‚ÈÂשבי בלא היא וע� למקו�, ממקו� הנוע עני�

למקומ� אתה גולה וג� טו)כמו :(ש"ב



קיי g wxt `Îminid ixac - miaezk

íòä-úà Cøáì äåäé-ãáò äLî äeö øLàk ìáéò-øä ìeî-ìà Béöçäå§©«¤§−¤´©¥¨®©£¤̧¦¹̈¤´¤«¤§Ÿ̈À§¨¥²¤¨¨¬
:äðLàøa ìàøNéãìäììwäå äëøaä äøBzä éøác-ìk-úà àø÷ ïë-éøçàå ¦§¨¥−¨¦Ÿ¨«§©«£¥¥À¨¨Æ¤¨¦§¥´©½̈©§¨−̈§©§¨¨®

:äøBzä øôña áeúkä-ìëkäìøLà äLî äeö-øLà ìkî øáã äéä-àì §¨©¨−§¥¬¤©¨««Ÿ¨¨´¨½̈¦−Ÿ£¤«¦¨´¤®£¤̧
:íaø÷a Cìää øbäå óhäå íéLpäå ìàøNé ìä÷-ìk ãâð òLBäé àø÷-àì«Ÿ¨¹̈§ªÀ©¤¤́¨§©³¦§¨¥Æ§©¨¦´§©©½§©¥−©Ÿ¥¬§¦§¨«

cec zcevn
(„Ï).‡¯˜כמו הקורא, היה שלאחריו:יהושע במקרא ‰˙Â¯‰.שכתוב È¯·„ ÏÎ הברכה‡˙ שקרא ומפרש וחוזר

פרשת וה� בתורה הכתוב ככל כח)והקללה האמורות(דברי� וכו' תשמעו לא א� והיה וכו' תשמעו שמוע א� והיה
לה�: והדומי� תבא, כי „·¯.(Ï‰)בסדר ‰È‰ ‡Ï:והקללה הברכה ˆÂ‰.מ� בתורה:‡˘¯ האמור לומר, רצה

g `Îminid ixac`lÎ`

çà:éLéìMä çøçàå éðMä ìaLà Bøëa òìa-úà ãéìBä ïîéðáeáäçBð ¦̧§¨¦½¦−¤¤´©§Ÿ®©§¥Æ©¥¦½§©§©−©§¦¦«¨Æ
:éLéîçä àôøå éòéáøäâ:ãeäéáàå àøâå øcà òìáì íéðá eéäiåãòeLéáàå ¨«§¦¦½§¨−̈©«£¦¦«©¦§¬¨¦−§¨®©©¨¬§¥−̈©«£¦«©«£¦¬©

:çBçàå ïîòðåä:íøeçå ïôeôLe àøâååéLàø íä älà ãeçà éða älàå §©«£−̈©«£«©§¥¨¬§−̈§¨«§¥−¤§¥´¥®¥´¤¥º¨¥³
:úçðî-ìà íeìâiå òáâ éáLBéì úBáàæãéìBäå íìâä àeä àøâå äiçàå ïîòðå ¨Æ§´§¥¤½©©©§−¤¨¨«©§©«£¨¯©«£¦¨²§¥−̈´¤§¨®§¦¬

:ãçéçà-úàå àfò-úàçíúà BçìL-ïî áàBî äãNa ãéìBä íéøçLå ¤ª−̈§¤£¦ª«§©£©À¦¦Æ¦§¥´½̈¦¦§−Ÿ¨®
:åéLð àøòa-úàå íéLeçèàéáö-úàå ááBé-úà BzLà Lãç-ïî ãìBiå ¦¬§¤©«£−̈¨¨«©−¤¦´Ÿ¤¦§®¤¨Æ§¤¦§½̈

:íkìî-úàå àLéî-úàåééLàø åéðá älà äîøî-úàå äéëù-úàå õeòé-úàå §¤¥−̈§¤©§¨«§¤§¬§¤¨Ÿ§−̈§¤¦§¨®¥¬¤¨−̈¨¥¬
:úBáààé:ìòtìà-úàå áeèéáà-úà ãéìBä íéLçîeáéøáò ìòtìà éðáe ¨«¥«ª¦²¦¬¤£¦−§¤¤§¨«©§¥´¤§©½©¥¬¤

i"yx

(‡).Â¯ÂÎ· ÚÏ· ˙‡ „ÈÏÂ‰ ÔÈÓÈ�·Âיחסו כבר
ז') המל�(לעיל שאול עד ליחס שרצה ולפי

קורא� אחרי� ושמות מבנימ� ליחס מתחיל
ערי רוב לדקדק והרוצה למפרע היחס וכל כא�
ה� למפרע כא� האמורי� ומגרשיה� הלוי�

מצא: ספרי� עזרא כי ‡Ï(Â)ביהושע ÌÂÏ‚ÈÂ
.˙Á�Ó�ונעמ בפסוק אחריו ומפרש הגל� מי

הגל�: הוא וגרא מדינהÁ�Ó˙.ואחיה ש�
ב')כדכתיב וכתיב(לעיל המנחות חצי הרואה

המנחתי ‰ÈÏÂ„.(Á):(ש�)וחצי ÌÈ¯Á˘Âהוא
מ� אותו ששלחו ולאחר הגולי� מ� אחד היה

אלה: את הוליד ·Ú¯‡הגלות ˙‡Â ÌÈ˘ÂÁ
.ÂÈ˘�:נשיו של שמותיה� היו כ�
(‡È).„ÈÏÂ‰ ÌÈ˘ÁÓÂאשתו חושי� זאת

cec zcevn
(‡).ÔÈÓÈ�·Âשאול אחריו לייחס בנימי� את להזכיר חזר

שינוי�‡˘·Ï.המל�: הרבה יש וכ� אחרי� חשב למעלה
במקו� גלה כא� שחיסר מה הספר דר� וכ� לזה זה בי�

להדרש: אלא ד"ה ספר נית� לא רז"ל כמ"ש זה בכל דרש יש ואול� ‡ÂÁ„.(Â)אחר È�· ‰Ï‡Âבלע שהוא יתכ�
השמות: בב' נקרא מנחת:ÌÂÏ‚ÈÂ.והיה אל גבע יושבי את הגלו הה� ÂÎÂ'.(Ê)הראשי� ÔÓÚ�Âומי מי מפרש עתה

הגלו�: אשר בלשו�:ÈÁ‡Â‰.מה� ה� קרובי� כי למעלה הנזכר אחות שהוא כאשר‰Â‡.יתכ� לומר גרא על מוסב
וכו': עזא את הוליד האחר:ÌÈ¯Á˘Â.(Á)הגל� בשמו למעלה הוא נזכר ואולי בנימי� מבני הוא ÂÓ‡·.ג� ‰„˘·

ש�: לגור שהל� ÂÎÂ'.בעת Ì˙‡ ÂÁÏ˘ ÔÓ�חושי ומ� אות� שלחו מ� אמר כאלו שני� במקו� עומד שאמר מ�
העיר את כצאתי וכ� מ� כמו הוא ואת בערא והג' חושי� והשנית אות� שלחו האחת הנשי� שמות וה� נשיו ומבערא

ט) העיר:(שמות מ� ‡˘˙Â.(Ë)ומשפטו ˘„Á ÔÓ:נקראה השמות ובשתי שזכר אות� שלחו ·�‰.(È·)היא ‡Â‰על

oeiv zcevn
(Â).ÌÂÏ‚ÈÂשבי בלא היא וע� למקו�, ממקו� הנוע עני�

למקומ� אתה גולה וג� טו)כמו :(ש"ב



gקיב wxt `Îminid ixac - miaezk

:äéúðáe ãì-úàå BðBà-úà äða àeä ãîLå íòLîeâéänä òîLå äòøáe ¦§−̈¨¨®¤µ¨¨´¤½§¤−Ÿ§Ÿ¤«¨§¦¨´¨¤½©µ¥¨
:úâ éáLBé-úà eçéøáä änä ïBìià éáLBéì úBáàä éLàøãé÷LL Béçàå ¨¥´¨«¨½§§¥−©¨®¥¬¨¦§¦−¤¬§¥©«§©§¬¨©−

:úBîøéååè:øãòå ãøòå äéãáæeæè:äòéøá éða àçBéå ätLéå ìàëéîe ¦«¥«§©§¨¬©«£−̈¨¨«¤¦«¨¥¯§¦§¨²§−̈§¥¬§¦¨«
æé:øáçå é÷æçå ílLîe äéãáæeçé:ìòtìà éða ááBéå äàéìæéå éøîLéå §©§¨¬§ª¨−§¦§¦¬¨¨«¤§¦§§©¯§¦§¦¨²§−̈§¥¬¤§¨«©
èé:écáæå éøëæå íé÷éåë:ìàéìàå éúlöå éðòéìàåàëúøîLå äéàøáe äéãòå §¨¦¬§¦§¦−§©§¦«¤«¡¦«¥©¬§¦§©−¤«¡¦¥«©«£¨¨¯§¨¨²§¦§−̈

:éòîL éðaáë:ìàéìàå øáòå ïtLéåâë:ïðçå éøëæå ïBcáòåãëíìéòå äéððçå §¥¬¦§¦«§¦§¨¬¨¥−¤¤«¡¦¥«§©§¬§¦§¦−§¨¨«©£©§¨¬§¥−̈
:äiúúðòåäëäéãôéåáéúë)ìàiðôe(:÷LL éða ìàeðôeåëäéøçLe éøLîLå §©§«Ÿ¦¨«§¦§§¨¬§¥−§¥−§¥¬¨¨«§©§§©¬§©§−̈
:äéìúòåæë:íçøé éða éøëæå äiìàå äéLøòéåçëíúBãìúì úBáà éLàø älà ©«£©§¨«§©«£¤§¨¯§¥¦¨²§¦§¦−§¥¬§Ÿ¨«¥´¤¨¥¬¨²§Ÿ§−̈

:íìLeøéá eáLé älà íéLàøèë:äëòî BzLà íLå ïBòáâ éáà eáLé ïBòáâáe ¨¦®¥¬¤¨§−¦¨¨«¦§¦§¬¨«§−£¦´¦§®§¥¬¦§−©«£¨«
ì:áãðå ìòáe Lé÷å øeöå ïBcáò øBëaä Bðáeàì:øëæå Béçàå øBãâe §¬©§−©§®§¬§¦−©¬©§¨¨«§¬§©§−¨¨«¤

i"yx

אשתו: בחדש שהפסיקה ולפי למעלה שהזכירה
(„È).˜˘˘ ÂÈÁ‡Âע"א אלפעל, בני אלה כל

בני אלה כל ויוחא עד ששק אחיו מ� ועיקר
אלפעל בני אלה כל יובב עד ומזבדיה בריעה
שמעי: בני אלה כל ושמרת עד ויקי� ומ�

(ËÎ).ÔÂÚ·‚ È·‡ Â·˘È ÔÂÚ·‚·Âעד זו פרשה
ג� זה בספר פעמי� ב' כתובה אצל בני אלה כל
באחוזת� אשר הראשוני� והיושבי� פרשת

ט')בעריה� סי' ידעיה(ל' הכהני� ומ� ופרשת
עזרא בס' כ� כמו י"א)ויהויריב, נחמיה (ר"ל

בסו� שמפרש וזהו המדינה ראשי ואלה דכתיב
ספר עזרא מצא ספרי� ג' ירושלמי מגילת
דברי ובטלו האחי� ספר זאטוטי ספר מעוני�
הרבה מצאו וכ� השני� דברי וקיימו האחד

המועט בטלו ה' או ג' כשנמצא יחוסי� ספרי
ובגבעו� כמו זוגות וכשנמצאו המרובי� וקיימו
פעמי� שתי לכתוב הוצר� גבעו� אבי ישבו
הראשוני� היושבי� וכ� שוה יחוס� סדר שאי�
שני כתבוהו זה על זה וחלוקי� זוגות מצא
כא� שתיה� כתב לא ולמה ובספרו בכא� פעמי�
ולפי וגומר המדינה ראשי ואלה שבעזרא אות�
עד ומיחס הלוי� הכהני� ואלה עד לש� שייחס
לפרש עני� ומה עזרא לאחר שהיה ידעיה

ה בדברי בכא� ולאחרולייחס יחד דורות ימי�
ובפרשה ראשו� בבית שהיו אות� א� כי עזרא
אמרו ועוד וגו' ישבו ובגבעו� של האחרת
אלפי תליסר בני� ששה ולאצל בספר' חכמי�

מדרשות: טעוני גמלי

cec zcevn
יאמר: ÚÓ˘Â.(È‚)שמר ‰ÚÈ¯·Â:אלפעל מבני המה עמה�:‰·¯ÂÁÈ.ג� ·¯ÚÈ‰.(ÊË)בהלחמ� È�·�כל על חוזר
אחיו: ‡ÏÚÙÏ.(ÁÈ)מ� È�·:בניו ע� למעלה חשב� לא ולזה ממש בניו ולא בניו בני שהיו ˘ÈÚÓ.(Î‡)יתכ� È�·

למעלה: הנזכר אלפעל ב� שמע ÌÁÂ¯È.(ÊÎ)הוא È�·:האחר בשמו למעלה נזכר ¯‡˘ÌÈ.(ÁÎ)אולי Ì˙Â„ÏÂ˙Ïהיו
ביאור: לתוספת הדבר כפל אבות ראשי אמר כי וע� אבות� תולדות לבני ‚·ÔÂÚ.(ËÎ)לראשי� È·‡:�גבעו של שר

(Ï).'ÂÎÂ ¯ÂˆÂ:�בגבעו ישבו ועמו גבעו� אבי בני היו המה ג�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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‡ÈMM‰ ÌBia ‰È‰Â" :*¯Ó‡pL ,¯·cÏ ÊÓ¯Â .¯˜aa ˙aL ·¯Úa ˙aL ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ÁB¯ËÏ Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏ§¨©§¦¨¨¦§©§¨¦¨§¥©¨§¤¤©¨©Ÿ¤§¤¤©¨¨¤¤¡©§¨¨©©¦¦

¯˜aa B˙‡ eËwÏÈÂ" :*¯Ó‡pL ,¯˜aa ‰˙È‰ ‰‡·‰‰Â ,e�ÈÎÈ e‡È·iL ¯zÏ‡Ï ÚÓLÓ ,"e‡È·È ¯L‡ ˙‡ e�ÈÎ‰Â§¥¦¥£¤¨¦©§¨§©§©¤¨¦¨¦§©£¨¨¨§¨©Ÿ¤¤¤¡©©¦§§Ÿ©Ÿ¤

."¯˜aa©Ÿ¤
ÈÒBiL ‰ÂˆÓ ,‰ÓkL‰a ÔÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Âe�ÈÎiL ¯ÓBÏk) "‰�LÓ ‰È‰Â" :*¯Ó‡pL ,¯·cÏ ÊÓ¯Â .˙BLÓM‰ ÔÈ·a Ìb Û §©©¦¤¥¦§©§¨¨¦§¨¤¦©§¥©§¨§¤¤©¨¨¤¤¤©§¨¨¦§¤§©¤¨¦

:(˙È�L¥¦

·‡l‡ ,˙aL ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ï Èe�t ‡‰iL È„k ,ÂÈ˜ÒÚ ¯‡La ÔkL ÏÎÂ ,˙aL ·¯Úa B„enÏa ˙ˆ˜ ËÚÓÏ Ì„‡Ï LÈÂ§¥§¨¨§©¥§¨§¦§¤¤©¨§¨¤¥¦§¨£¨¨§¥¤§¥¨§¨¦¨§¥©¨¤¨

:*BÏ ÔÈÎiL ÈÓ BÏ LiL B‡ '‰ ÌBÈa ¯·k ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡¦¥¥¦§¨§¤¥¦¤¨¦

‚ÔÈÏÈ‚¯L ,*‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡L ¯·c ‡e‰ ‰·ÈLÈ‰ „enlL ÈÙÏ ,˙aL ·¯Úa ‰·ÈLÈ ÚBa˜Ï ‡lL ˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜a ÔÈ‚‰B�Â§£¦¦§¨§¤Ÿ¦§©§¦¨§¤¤©¨§¦¤¦©§¦¨¨¨¤¥¦§¨¤§¦¦

¯·c „ÓBlL ÈÓ Ï·‡ .˙aL ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ï Ík ¯Á‡ È‡�t Ì‰Ï ‡‰È ‡ÏÂ ÌÏetÏÙa ‰a¯‰ eÎLnÈ ‡nLÂ ,ÏtÏÙÏ§©§¥§¤¨¦¨§©§¥§¦§¨§Ÿ§¥¨¤§©©©¨§§¨¦¨§¥©¨£¨¦¤¥¨¨

ÏkÓ ,ÌBÈ ÏÎa B„ÓÏÏ ÏÈ‚¯ B�È‡L ¯·c Û‡Â .˙aL ·¯Úa BÏh·Ï BÏ ÔÈ‡ ÌBÈ ÏÎa B„ÓÏÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ ,‰aˆ˜ BÏ LiL¤¥¦§¨¦¨¦§¨§§¨¥§©§§¤¤©¨§©¨¨¤¥¨¦§¨§§¨¦¨

Le¯t ÔB‚k ,˙aL ·¯Úa B„ÓÏÏ Í¯cL ¯·c ‡e‰ Ì‡ ,„ÈÁÈa „ÓBlLk elÙ‡Â .*epÏh·È Ï‡ ÌÈa¯ ÌÚ „ÓBÏ Ì‡ ÌB˜Ó̈¦¥¦©¦©§©§¤©£¦§¤¥§¨¦¦¨¨¤¤¤§§¨§§¤¤©¨§¥

‰"Ù¯ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk Úe·M‰ ˙L¯tÓ È"L¯4,.Bk¯„k „BÓÏÏ ÏBÎÈ ©¦¦¨¨©©¨©§¤¦§¨¥§¦¨¨¦§§©§

¯Á‡ ˙B�˜Ï ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â .˙B�˜Ï ‡ˆBnL ÔÓÊ ‡e‰L ¯˜aa B„enÏ Úa˜È ‡Ï ÈÊ‡ ,˙B�˜Ï ‡ˆÓÈ ‡Ï Ík ¯Á‡ Ì‡Â§¦©©¨§Ÿ¦§¨¦§£©Ÿ¦§©¦©Ÿ¤¤§©¤¥¦§§¦Ÿ¦§¨¦§©©

Ï·‡ ,‰�˜iL „Ú dpÓÊ ¯B·ÚÈ ‡nL Ì„wÓ ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL „·Ï·e ,Ïlt˙È Ík ¯Á‡Â ‰lÁza ‰�˜È ÈÊ‡ ,‰lÙz‰©§¦¨£©¦§¤©§¦¨§©©¨§¦§©¥¦§©¤¦§¨§¦©§©¦Ÿ¤¤¨©£§©¨©¤¦§¤£¨

˙B„eÚÒ ˙�Î‰ ÏL BÊ ‰ÂˆÓ ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰lÙz ÔÓÊ Ìb ¯B·ÚÈ ‡nL LeÁÏ LiL Û‡Â .¯˙BÈ dpÓÊ ÍLÓ� ‰lÙz‰©§¦¨¦§©§§©¨¥§©¤¥¨¤¨©£©§©§¦¨¦¨¨¦§¨¤£¨©§

:*Ì‰Ó LB¯ÙÈ Ï‡ ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe .˙B�˜Ï ‡ˆÓÈ ‡Ï Ík ¯Á‡L ,È‡cÂa ˙¯·BÚ ‡È‰ ˙aL©¨¦¤¤§©©¤©©¨§Ÿ¦§¨¦§¦¨¨¦©¦¦§©§¦©¦§¥¤

mixe`ia

Y øîàðùא�ר את והכינ� ה��י ���� "והיה ה: טז, ְְֲִִִֵֵֶַַָָשמות
י��". י�� ילקט� א�ר על מ�נה והיה ְְְְֲִִִֶֶַָָָיביא�

Y øîàðù�אי ��קר ��קר את� "ו�לקט� כא: טז, ְְִִֶֶַַַֹֹֹשמות
ונמס". ה�מ� וח� אכל� ְְְְִֶֶַַָָָ�פי

åì ïéëéù éî ùéù,שבת בערב לימודו לקבוע יכול ואז –
בעצמו אחד דבר לכה"פ לשבת להכי� חייב עדיי� .1אבל

äáö÷ åì ïéàù øáã�דפי של קבוע הספק שאי� דהיינו –

כשצרי� אבל היו�, במש� לסיי� צרי� אות� פרקי� או
לפלפל יכולי� אינ� ביו� פרקי� של מסוי� מספר להספיק
רש"י ע� הסדרה להעביר ולכ� בזה. נמשכי� ולא הרבה

קצבה לו שיש כדבר .2נחשב

åðìèáé ìàדבר רק שבת: בערב הלימוד תנאי סיכו� –

יו� בכל ללמדו שרגיל דבר שהוא ובתנאי קצבה לו שיש
קבוע הספק לו שיש או ורמב"�, חת"ת שיעורי (כמו
לימוד שהוא או רבי�, ע� שלומד או יו�), כל ללמוד
ללמוד אי� קצבה לו שאי� דבר אבל שבת. לערב מיוחד
שבת צרכי לו שיכי� מי יש כ� א� אלא רבי� ע� אפילו

ב בסעי� .3שנתבאר

íäî ùåøôé ìà�זמ שיעבור החשש כשישנו רק היינו –

חשש כשאי� אבל בציבור, התפילה הפסד בצירו� תפילה
יקנה – בציבור תפילה שמפסיד רק – תפילה זמ� שיעבור

ביחידות יתפלל ואח"כ שבת צרכי .5קוד�

zexewn

ב.1) ס"ק ובק"א ד בסעי� כמבואר
ג�2) ללמוד בראשית שבת בערב צדק' ה'צמח ממנהג להעיר

בו שיש בדבר נכלל הוא ג� הנ"ל וע"פ הרמב"� פירוש את
קצבה.

א.3) ס"ק קו"א ע"פ
מקו�4) שמכל תרגו� ואחד מקרא שני� אמירת לעני� ב: סעי�

רש"י. פירוש וג� התרגו� לקרות לו יש שמי� ירא כל
יא.5) ס"ק ע סי' השלח� בדי
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‡�� ה�א אפ�� קט� א� א�ה, א� �נעני, עבד ��תב� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�פ�י�
ועדי� �ער�ת, ב' �הביא �ו�אי יד�ע �אינ� א�א �ני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָי"ג
�ער�ת, ב' �בר הביא ה�ת� מ� ל�מר ���כל �נה י"ח �� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאינ�
�תב� א� ל�מ�, �פר�� �תב� אפ�� ��תי א� נכרי, ��תב� ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָא�

אחת לעברה אפ�� א� לתאב��, אפ�� ה��רה לכל מ�מר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�ראל
(א) �לל, עליה ח��� �אינ� מ�ני א�א לתאב��, �אינ� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָא�א
א� הא��ר, את וא�כל הה�ר �מניח וא��ר ה�ר לפניו ��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ג��
��אמר: מ�ני �ס�לי�, � לתאב�� מס�ר ה�א אפ�� מס�ר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��תב�
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Y øîàðùא�ר את והכינ� ה��י ���� "והיה ה: טז, ְְֲִִִֵֵֶַַָָשמות
י��". י�� ילקט� א�ר על מ�נה והיה ְְְְֲִִִֶֶַָָָיביא�

Y øîàðù�אי ��קר ��קר את� "ו�לקט� כא: טז, ְְִִֶֶַַַֹֹֹשמות
ונמס". ה�מ� וח� אכל� ְְְְִֶֶַַָָָ�פי

åì ïéëéù éî ùéù,שבת בערב לימודו לקבוע יכול ואז –
בעצמו אחד דבר לכה"פ לשבת להכי� חייב עדיי� .1אבל

äáö÷ åì ïéàù øáã�דפי של קבוע הספק שאי� דהיינו –

כשצרי� אבל היו�, במש� לסיי� צרי� אות� פרקי� או
לפלפל יכולי� אינ� ביו� פרקי� של מסוי� מספר להספיק
רש"י ע� הסדרה להעביר ולכ� בזה. נמשכי� ולא הרבה

קצבה לו שיש כדבר .2נחשב

åðìèáé ìàדבר רק שבת: בערב הלימוד תנאי סיכו� –

יו� בכל ללמדו שרגיל דבר שהוא ובתנאי קצבה לו שיש
קבוע הספק לו שיש או ורמב"�, חת"ת שיעורי (כמו
לימוד שהוא או רבי�, ע� שלומד או יו�), כל ללמוד
ללמוד אי� קצבה לו שאי� דבר אבל שבת. לערב מיוחד
שבת צרכי לו שיכי� מי יש כ� א� אלא רבי� ע� אפילו

ב בסעי� .3שנתבאר

íäî ùåøôé ìà�זמ שיעבור החשש כשישנו רק היינו –

חשש כשאי� אבל בציבור, התפילה הפסד בצירו� תפילה
יקנה – בציבור תפילה שמפסיד רק – תפילה זמ� שיעבור

ביחידות יתפלל ואח"כ שבת צרכי .5קוד�

zexewn

ב.1) ס"ק ובק"א ד בסעי� כמבואר
ג�2) ללמוד בראשית שבת בערב צדק' ה'צמח ממנהג להעיר

בו שיש בדבר נכלל הוא ג� הנ"ל וע"פ הרמב"� פירוש את
קצבה.

א.3) ס"ק קו"א ע"פ
מקו�4) שמכל תרגו� ואחד מקרא שני� אמירת לעני� ב: סעי�

רש"י. פירוש וג� התרגו� לקרות לו יש שמי� ירא כל
יא.5) ס"ק ע סי' השלח� בדי

ב א�גחלק סעיפי� לשבת הסעודות הכנת רנ, סימ�
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‡�� ה�א אפ�� קט� א� א�ה, א� �נעני, עבד ��תב� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָ�פ�י�
ועדי� �ער�ת, ב' �הביא �ו�אי יד�ע �אינ� א�א �ני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָי"ג
�ער�ת, ב' �בר הביא ה�ת� מ� ל�מר ���כל �נה י"ח �� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאינ�
�תב� א� ל�מ�, �פר�� �תב� אפ�� ��תי א� נכרי, ��תב� ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָא�

אחת לעברה אפ�� א� לתאב��, אפ�� ה��רה לכל מ�מר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�ראל
(א) �לל, עליה ח��� �אינ� מ�ני א�א לתאב��, �אינ� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָא�א
א� הא��ר, את וא�כל הה�ר �מניח וא��ר ה�ר לפניו ��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ג��
��אמר: מ�ני �ס�לי�, � לתאב�� מס�ר ה�א אפ�� מס�ר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��תב�
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��זהר �הינ� �ק�ירה, ���נ� �ל � �כתב��" ְָ�ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ"�ק�ר��..
� �ק�ירה �אינ� וכל �כתיבה, י�נ� � �� �מאמי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעליה
וקט� ק�ירה, על מזהרי� אינ� ונכרי וא�ה ועבד �כתיבה, ְְְִִַָָָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאינ�
� �מצ�ת לח�כ� ס�פרי� מ�ברי ה��ירה על ��זהר �י על ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ�ִֶַַא�
האזהרה אי� ס�פרי� מ�ברי (וג� ה��רה מ� עליה מזהר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ֵאינ�
א� � �מס�ר �מ�מר שמג). �סימ� ��ת�אר �מ� אביו, על ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא�א
�ו�אי על ��רק� �יו� מק�� מ�ל עליה, מזהרי� �ה� �י ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ִֵֶַעל

�מצ�ת. מאמיני� ְְֲִִִֵַָאינ�

ח��� �אינ� מ�ני אחת לעברה ה��מר ��ס�ל א�מרי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוי�
חכמי� עליה� �החמיר� ס�פרי�, מ�ברי ה�א � והמס�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה,

מצוה. על מעליה� �פרק� ה�איל �נכרי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹלע��ת�

מ�ברי �ס�ל � לתאב�� אפ�� ��� ה��רה לכל מ�מר ְְֲִִִֵֵָָָ�ְֲַָָָָאבל
מ� ��צא �יו� �בריו, לכל �נכרי ה�א �הרי ה�ל, לדברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��רה
לח�ל א� זרה, לעב�דה מ�מר א�א אינ� א� ואפ�� (ב) ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�לל.
��ת�אר �מ� �בריו, לכל �נכרי ה�א � �פרהסיא ה��ת ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
אחד לדבר אפ�� להכעיס מ�מר ה�א א� וכ� ב. סימ� �עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�י�רה
�עה �י�רה ��ת�אר �מ� ה��רה, לכל �נכרי ה�א הרי � ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלבד

.��ָ

מ� �ס�ל � להכעיס ע��ה אינ� אפ�� �פ�י� מניח �אינ� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ�מי
מ�ני מניח� �אינ� וה�א �ק�ירה. אינ� �הרי ה�ל, לדברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה��רה
�ג�� לתאב�� מניח� אינ� א� אבל �לל, עליה� ח��� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ�אינ�
�אינ� מי ל�מר צרי� ואי� לכ�ב. ��ר � עסקיו אחר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�ל�
ה�מאלית, יד� ��קטעה �ג�� להניח�, יכ�ל �אי� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמניח�
�מצות�, �מאמי� ה�פ�י� על ה�א מזהר �הרי לכ�ב, ְְְְֲִִִִַַַָָָ�ְֲִֵֵֶֶָֹ���ר

אנס�: מחמת לה�יח� יכ�ל �אינ� ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָא�א

י�· � ל�מ� �פ�י� וכ�תב יראה מחמת לדת� �חזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�ר
אפ�ר �הרי �ק�ירה, �אינ� מ�ני ��סלי�, וי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמכ�ירי�.
��ל �דבריה� להחמיר וי� מניח. ואינ� �צנעא �פ�י� להניח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָל�

ָ��רה:

��ע��ה‚ ע��ת�, ���� לכל �ס�ל � לכתב� ��ס�ל ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָ�ל
לתפר�. א� ה��י� ח��י לע��ת �ג�� ה�פ�י�, �ג�� ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָמע�ה
��ת�אר �מ� ל�מ� מע�ד א� נכרי אפ�� ��ר, � לע�ד� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאבל
�ס�לי� � �פר� א� ���י� חפ� מה�ס�לי� אחד וא� לב. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�סימ�
ח��י �כלל �ה�א רא�, �ל ����י� �� �ל ה�י"� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמ�ני
���� �אר ע�ה א� לא�ת א�ת ��י� �בק �רר א� אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�תפירה.

��רה: ספר �פר א� ה�י� וה�א �דיעבד. ��ר �ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

י�רפ�,„ � זרה לעב�דה האד�ק �הינ� מי�, ��תב� ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ�פ�י�
זרה: לעב�דה � מי� מח�בת ְֲֲִֶַַַָָָָָ��ת�

��א‰ מ�פק, י�נז� � �תב� מי יד�ע ואינ� מי� �יד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנמצא�
מ�פק: ��רפי� אי� אבל �תב�, ְְֲִִֵֵָָָָה�א

Â��אפ ��רי�, � �תב� מי יד�ע ואי� נכרי �יד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָנמצא�
��א וח���י� נכרי �יד ��מצא ��רה �ספר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלה�חמירי�
��ספר לפי רפא, סימ� �עה �י�רה ��ת�אר �מ� �תב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָה�א
אי� �פ�י� אבל ,�� להתל�ד לעצמ� �תב� ��א לח�� י� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ��רה
�לעיל למי� ��מה ואינ� מ��ראל, ליד� �א� �בו�אי לכתב�, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ר��
מקרה ארע ��א לח�� וי� לכ�ב, י�דע ה�א �ה�י� ה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�סעי�
נכרי� סת� אבל �ה�, צר� ל� �אי� �י על א� �פ�י� �� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��תב
אחד ארע ��א חי�ינ� ��רה ��ספר א�א לכ�ב, יכ�לי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�
אי� אבל �ת�כ�, להתל�ד �די ��רה ספר וכתב לכ�ב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���דע
�� ��תב וארע לכ�ב ���דע אחד ארע ��א �לֿ�� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלח��

�ה�: צר� ל� �אי� ְִִֵֶֶֶָֹ�פ�י�,

Êמ�די י�תר ה�כרי מ� �מז�ז�ת �פ�י� �פרי� ל�קחי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָאי�
אבל �לגזל�. לגנב� להר�יל� ��א �כדי הר�ה, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�מיה�
�ה�. יזלזל� ��א �מיה�, מ�די י�תר מעט מה� לקנ�ת� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ְמח�בי�
ה�כרי יכעס �� מאד, מ�עט �דבר ��מ�ר� לה�כרי יאמר ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולא

לא��ד: ְְְִִֵַוי�ליכ�

תפילי� לכתוב הכשרי� ה� מי לט, סימ� א חלק

א�ז סעיפי� מה� ולקנות

•

dxez ihewl

הפרק: לנסתוכ� ימי� ששת מצה אכילת בי� הקשר

פסח של שביעי ביו� סו� י� קריעת

.úøöò éòéáùä íåéáå úåöî ìëàú íéîé úùù åäæå
סו� י� קריעת של הרוחני בתוכ� זו הקדמה לאחרי
דקריעת לנס ימי� ששת מצה אכילת בי� הקשר יבואר

סו�. י�

.à÷åã çñô ìù éòéáùá 'éä óåñ íé úòéø÷ äðä éë
סו� י� שקריעת לכ� הפנימי הטע� � ובהקד�

ביו� דוקא.שביעיאירע פסח של

íåé úðéçá àåäù ,úåëìî úðéçá àåä óåñ íé éë
íåéå ,ãñç úðéçá àåä ïåùàøä íåéã òãåðë ,éòéáùä

.úåëìî úðéçá àåä éòéáùä

מדות, שבעה כנגד ה� בראשית ימי דשבעת ידוע
� שביעי ויו� חסד, כנגד הוא ראשו� יו� זה, ולפי

המלכות. בחינת

ïôåñ õåòð éë ,íéã÷ çåø úðéçá äìâúðå êùîð æàå
.äëåñð íã÷îå ùàøî ,ïúìçúá

השביעי ביו� היתה סו� י� שקריעת הטע� וזהו
על כנ"ל, בא, סו� י� דקריעת הנס כי דוקא, פסח של
סופ� ד"נעו� וידוע עול�", של "קדמונו גילוי ידי
כל "סו�" שהיא המלכות, שספירת בתחלת�",
מכל למעלה ב"תחילה", ומושרשת נעוצה הספירות,
כתר איהו עליו� "כתר זהר בתיקוני (וכדאיתא הספירות
עליו�" ב"כתר הוא המלכות ספירת ששורש מלכות"�

הספירות). מכל שלמעלה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

והיא השביעי, (יו� שבת לעני� שאומרי� וזהו
מקד� "מראש � מלכתא") "שבת המלכות, בחינת
הוא ששרשה תחלה", במחשבה מעשה סו� נסוכה,
תחלה". במחשבה � מעשה ש"סו� לפי ומקד�", "מראש

הוא עול�" של "קדמונו שגילוי בעניננו, וכ�
השביעי. יו� � המלכות בספירת דוקא

íéîé úùù äìçúîù éãé ìò à÷åã àåä äæ éåìéâ êà
.úåöî ìëàú

ë"â àåäù äìòîì øàåáî äöî úìéëà ïéðò äðäã
øãñî äìòîìù óåñ ïéà øåà úëùîä ïéðò

.úåìùìúùää

ãò õéîçäì ÷éôñä àìù "âåìéã"ä ïéðò åäæù
.'åë íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù

ימי� ששה מצה אכילת הקדמת טע� יוב� ומעתה
אכילת עני� כי השביעי, ביו� סו� י� לקריעת קוד�
וכמו עצמו, ב"ה סו� אי� אור גילוי כ� ג� הוא מצה
ישנו אוכלי� שאנו שבמצות בארוכה, לעיל שנתבאר
הקב"ה", המלכי� מלכי מל� עליה� ד"נגלה העני�
על המורה � דילוג מלשו� ה'"� "ופסח עני� שזהו
התגלות שזוהי השתלשלות, סדר ע"פ שלא התגלות

עצמו. ב"ה סו� אי� אור

àåäù ,íéîé úùù äöî úìéëà éãé ìò ïëìå
ìëá éåìéâ úðéçáá ïéîìò ìë ááåñä øåà úëùîä

.ãåñé úðéçá ãò ãñç úðéçáî ,úåãî äùùä
מצה אי�ששהאכילת אור גילוי על מורה ימי�

(מחסד מדות ששה בתו� עלמי� כל הסובב ב"ה סו�
ביו� סו� י� לקריעת ההכנה וזוהי יסוד), ,השביעיעד

המלכות, בספירת עול�" של "קדמונו גילוי שענינו
כנ"ל.

éòéáùä íåéáå äæî êùîð éæà�úðéçá àåäù
úåëìî�úðéçá äúåéä úðéçáù åðééäã ,'åë úøöò

.éåìéâå äùáé úðéçá äùòð íìòäå íé
השביעי "וביו� נעשה פירוש:עצרתועי"ז ,"

שנתכווצו וכיוו�, ה"קליטה עני� על מורה "עצרת"
יבשה", בחינת שנעשה עד נד כמו ונעשו המי� ונקרשו
שנעשה � השביעי יו� � המלכות "י�" בעני� הוא וכ�
נהפ� עול�" של "קדמונו גילוי ע"י כי "עצרת", בו

כנ"ל. (יבשה), לגילוי דמלכות (י�) ההעל�

.êé÷ìà 'éåäì úøöò åäæå

פסח של שבשביעי הטע� ג� יוב� הנ"ל כל ע"פ
"עצרת אלקי�נאמר שבפסוקלה' � הביאור ונקודת ."

לפי והיינו ואלקי�, הוי' השמות, שני את מזכיר כא�
"י�" בי� ההבדל כעני� הוא ואלקי� הוי' בי� שההבדל

ו"יבשה".

ומבאר:] [והול�

ù"îëå ,íé '÷ðù äàìéò àãåçé úðéçá åäæ 'éåä éë
.ãçà 'éåä

שהוא כפי יתבר� אורו על מורה כא� הוי' ש�
לישות מקו� נתינת שו� בלי האצילות", ב"עול�
"שמע שאומרי� מה וזהו מאלקות, נפרדת ומציאות
ב"הוי' הפנימי דהפירוש אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל
בלעדו מציאות שו� אי� הוי' ש� שמצד הוא, אחד"

מאלקות. פירוד של מציאות שו� שיי� דלא יתבר�,

"יחודא בש� בזהר נקראת הקב"ה של זו "אחדות"
עילאה".

äàéøáá äëùîää øå÷î úðéçá åäæ íé÷ìà íùå
.äùáé '÷ðù 'éùò äøéöé

הצמצו�, מידת הוא "אלקי�" ש� משא"כ
אפשרהמע ובמילא ב"ה, סו� אי� אור על ומסתיר לי�

נפרד כדבר שנראי� והנבראי� העולמות בריאת להיות
ברא "בראשית דכתיב וזהו ולכ�אלקי�מאלקות, ."

"אלקי אומרי� אלקי� ש� לפי�גבי � של� אלקה �"

עד בנבראי� מתלבשת האלקי שהחיות כפי שזהו
וחיות�". "כוח� שנעשה

לשו� מקו� נתינת אי� שמצידו הוי', שש� ונמצא
האלקי (האור "י�" בחינת הוא בלעדו, מציאות
העולמות למציאות מקור שהוא אלקי� וש� הנעל�),

"יבשה". בחינת הוא

úåðéçáä 'áî äìòîìù éåìéâ àåä çñô ìù éòéáùáå
'éåäì úðéçáä 'áì úøöò úðéçá àåä ïëìå ,ì"ðë

.êé÷ìà
כי אלקי�", לה' "עצרת פסח של בשביעי מ"ש וזהו
על ו"יבשה", "י�" חיבור הוא סו� י� קריעת של ענינה
כנ"ל. משניה�), (שלמעלה עול�" של "קדמונו גילוי ידי

פירוש, אלקי�", להוי' "עצרת � זה ביו� ולפיכ�
נעצרי� אלקי�.ומתחברי�שאז הוי' השמות שני

àîìòå íé úðéçá àåäù ,'éåä '÷ð 'éäù äî éæàå
.ùîî àéìâúà úðéçáá êéäìà äùòð ,àéñëúàã
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והיא השביעי, (יו� שבת לעני� שאומרי� וזהו
מקד� "מראש � מלכתא") "שבת המלכות, בחינת
הוא ששרשה תחלה", במחשבה מעשה סו� נסוכה,
תחלה". במחשבה � מעשה ש"סו� לפי ומקד�", "מראש

הוא עול�" של "קדמונו שגילוי בעניננו, וכ�
השביעי. יו� � המלכות בספירת דוקא

íéîé úùù äìçúîù éãé ìò à÷åã àåä äæ éåìéâ êà
.úåöî ìëàú

ë"â àåäù äìòîì øàåáî äöî úìéëà ïéðò äðäã
øãñî äìòîìù óåñ ïéà øåà úëùîä ïéðò

.úåìùìúùää

ãò õéîçäì ÷éôñä àìù "âåìéã"ä ïéðò åäæù
.'åë íéëìîä éëìî êìî íäéìò äìâðù

ימי� ששה מצה אכילת הקדמת טע� יוב� ומעתה
אכילת עני� כי השביעי, ביו� סו� י� לקריעת קוד�
וכמו עצמו, ב"ה סו� אי� אור גילוי כ� ג� הוא מצה
ישנו אוכלי� שאנו שבמצות בארוכה, לעיל שנתבאר
הקב"ה", המלכי� מלכי מל� עליה� ד"נגלה העני�
על המורה � דילוג מלשו� ה'"� "ופסח עני� שזהו
התגלות שזוהי השתלשלות, סדר ע"פ שלא התגלות

עצמו. ב"ה סו� אי� אור

àåäù ,íéîé úùù äöî úìéëà éãé ìò ïëìå
ìëá éåìéâ úðéçáá ïéîìò ìë ááåñä øåà úëùîä

.ãåñé úðéçá ãò ãñç úðéçáî ,úåãî äùùä
מצה אי�ששהאכילת אור גילוי על מורה ימי�

(מחסד מדות ששה בתו� עלמי� כל הסובב ב"ה סו�
ביו� סו� י� לקריעת ההכנה וזוהי יסוד), ,השביעיעד

המלכות, בספירת עול�" של "קדמונו גילוי שענינו
כנ"ל.

éòéáùä íåéáå äæî êùîð éæà�úðéçá àåäù
úåëìî�úðéçá äúåéä úðéçáù åðééäã ,'åë úøöò

.éåìéâå äùáé úðéçá äùòð íìòäå íé
השביעי "וביו� נעשה פירוש:עצרתועי"ז ,"

שנתכווצו וכיוו�, ה"קליטה עני� על מורה "עצרת"
יבשה", בחינת שנעשה עד נד כמו ונעשו המי� ונקרשו
שנעשה � השביעי יו� � המלכות "י�" בעני� הוא וכ�
נהפ� עול�" של "קדמונו גילוי ע"י כי "עצרת", בו

כנ"ל. (יבשה), לגילוי דמלכות (י�) ההעל�

.êé÷ìà 'éåäì úøöò åäæå

פסח של שבשביעי הטע� ג� יוב� הנ"ל כל ע"פ
"עצרת אלקי�נאמר שבפסוקלה' � הביאור ונקודת ."

לפי והיינו ואלקי�, הוי' השמות, שני את מזכיר כא�
"י�" בי� ההבדל כעני� הוא ואלקי� הוי' בי� שההבדל

ו"יבשה".

ומבאר:] [והול�

ù"îëå ,íé '÷ðù äàìéò àãåçé úðéçá åäæ 'éåä éë
.ãçà 'éåä

שהוא כפי יתבר� אורו על מורה כא� הוי' ש�
לישות מקו� נתינת שו� בלי האצילות", ב"עול�
"שמע שאומרי� מה וזהו מאלקות, נפרדת ומציאות
ב"הוי' הפנימי דהפירוש אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל
בלעדו מציאות שו� אי� הוי' ש� שמצד הוא, אחד"

מאלקות. פירוד של מציאות שו� שיי� דלא יתבר�,

"יחודא בש� בזהר נקראת הקב"ה של זו "אחדות"
עילאה".

äàéøáá äëùîää øå÷î úðéçá åäæ íé÷ìà íùå
.äùáé '÷ðù 'éùò äøéöé

הצמצו�, מידת הוא "אלקי�" ש� משא"כ
אפשרהמע ובמילא ב"ה, סו� אי� אור על ומסתיר לי�

נפרד כדבר שנראי� והנבראי� העולמות בריאת להיות
ברא "בראשית דכתיב וזהו ולכ�אלקי�מאלקות, ."

"אלקי אומרי� אלקי� ש� לפי�גבי � של� אלקה �"

עד בנבראי� מתלבשת האלקי שהחיות כפי שזהו
וחיות�". "כוח� שנעשה

לשו� מקו� נתינת אי� שמצידו הוי', שש� ונמצא
האלקי (האור "י�" בחינת הוא בלעדו, מציאות
העולמות למציאות מקור שהוא אלקי� וש� הנעל�),

"יבשה". בחינת הוא

úåðéçáä 'áî äìòîìù éåìéâ àåä çñô ìù éòéáùáå
'éåäì úðéçáä 'áì úøöò úðéçá àåä ïëìå ,ì"ðë

.êé÷ìà
כי אלקי�", לה' "עצרת פסח של בשביעי מ"ש וזהו
על ו"יבשה", "י�" חיבור הוא סו� י� קריעת של ענינה
כנ"ל. משניה�), (שלמעלה עול�" של "קדמונו גילוי ידי

פירוש, אלקי�", להוי' "עצרת � זה ביו� ולפיכ�
נעצרי� אלקי�.ומתחברי�שאז הוי' השמות שני

àîìòå íé úðéçá àåäù ,'éåä '÷ð 'éäù äî éæàå
.ùîî àéìâúà úðéçáá êéäìà äùòð ,àéñëúàã



c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

דאצילות (שהאורות ל"יבשה" נהפ� שה"י�" כש�
שע"י השמות, שני בעני� הוא כ� � למטה) נתגלו
הוי' שש� פירוש, אלקי�", "הוי' נעשה סו� י� קריעת
"אלקי נעשה ש"הוי'" עד ממש, גילוי לידי ",�בא

כנ"ל. וחיות�" "כוח�

שנתבאר מה על מקשה המוסגר מאמר [בתור

המלכות:] ספירת כנגד הוא פסח של ששביעי

øîåòä úøéôñ ïåáùçáù íâä äðäå�שמתחילי]
פסח] של שני מיו� çñôלספור ìù éòéáù íåé éøä

ãåñé úðéçá àåä[שבחסד]úåëìî úðéçá àìå
àåäù ,øîåòã àðáùåç úðéçáá ÷ø åðééä .òãåðë

."äìòîì äèîìî äàìòä"
"העלאה � היא העומר ספירת של העבודה
בכוחות מתייגע שהאד� מה היינו למעלה", מלמטה
ע"י הבורא, אל להתקרב עצמו את להגבי' עצמו

מ פרטי בכל עצמו, את דותיו.שמזכ�

מידות שבע כנגד שבועות שבעה סופרי� שלכ�
(חסד המידות כל משאר כלולה מידה שכל כפי באד�,
דספירת העבודה כי כו'), שבחסד גבורה שבחסד,
שיהיו שבנפש, המידות פרטי כל את לזכ� היא העומר

לה'. כול�

íéëéùîî àúúìã àúåøòúàäå äàìòää éãé ìòå
."'åë íåé íåéä"

מלמטה עצמו את מקדש שהאד� שע"י אלא
התעוררות דלתתא", "אתערותא � הזהר (בלשו�
עני� וזהו האד�. על עליונה קדושה נמשכת מלמטה),
על מורה ד"יו�" לעומר", כו' יו� "היו� הספירה לשו�

אלקי� ("ויקרא וגילוי יו�אור גילוילאור שזהו ,("

הנמש� האלקי האד�אור עבודת .ע"י

äìòîìî éåìéâä ïéðò àåäù ïåùàøä íåé ïë ìòå
åúåà íéøôåñ ïéà ,àìéîîå åéìéàî ,äèîì

.éðùä íåéî íéìéçúîå
מיו� היא העומר ספירת שתחילת הטע� שניזהו

אלקות גילוי זמ� הוא פסח של ראשו� יו� כי פסח, של
בדר� למטה מצרי�מתנהמלמעלה שיציאת וכידוע ,

מל� עליה� ש"נגלה ע"י היתה פסח) של ראשו� (ביו�
מצד ועבודה הכנה בלי וגאל�", הקב"ה המלכי� מלכי
"המשכה הנקראת � חנ� מתנת בדר� אלא ישראל, בני
"למעלה", שהוא כפי יתבר� (שאורו למטה" מלמעלה
בזהר (ונקרא וממילא" "מאליו ובאה � למטה) נמש�

מלמעלה). התעוררות דלעילא", "אתערותא

העומר דספירת העני� זה ביו� שיי� לא ולכ�,
לא (וכ� למעלה" מלמטה ד"העלאה העבודה שהיא

הבא מלמעלה העבודההגילוי מ� ).כתוצאה

ד"העלאה (העבודה הספירה חשבו� לפי ולכ�,
מידת כנגד הוא פסח של שביעי למעלה"), ממטה

היסוד.

,äèîì äìòîìîù äëùîää úðéçá éáâì ë"àùî
àåä çñôã 'àä íåé éøä ,çñô ìù 'à íåéá êùîðù
éæàå ,ãñçä úðéçáá àåäå ,äðåùàø äëùîää ø÷éò

.úåëìî úðéçá àåä çñô ìù éòéáù íåé
ליו� מתייחס סו� י� דקריעת הנס �השביעיאבל

ליו� בהמש� � המלכות כיראשו�ספירת פסח. של
עול�" של "קדמונו גילוי הוא סו� י� קריעת של ענינה
מלמעלה "גילוי שזהו נבראי�, מגדר לגמרי שלמעלה

למטה".

מל� וגילוי מצרי� ליציאת המש� שהוא ונמצא
אלא פסח, של ראשו� דיו� הקב"ה המלכי� מלכי
בבחינת ב"ה סו� אי� דאור הגילוי הי' ראשו� שביו�

המלכות. בבחינת � השביעי וביו� חסד,

ד שהגילוי � ראשו� לעני� חוזר השביעי"[ועתה יו�

אלקי� לה' ששהעצרת מצה אכילת לאחרי דוקא בא "

שלפנ ע"ימי� קשה דלכאורה � מצרי�"ז בפסח הלא ז,

אחד. יו� רק מצה אכלו

ומבאר:] שהול� וזהו

ïøäàå äùî íìöà 'éäù éôì ,íéøöî çñôá íðîà
åéä äöî úìéëà àìá íâ ïë ìò ,ãåáëä éððò 'æå
íåéá íäéìò äìâðù éåìéâä úðéçáî êéùîäì íéìåëé
åöåîéç 'éä àì ïë ìòå ,íéîé 'æä ìëá åëéùîäì 'à

.äúò ë"àùî .ãáìá 'àä íåé ÷ø âäåð
המלכי� מלכי "מל� לגילוי גורמת מצה אכילת
שאכלו מה מספיק הי' מצרי� בפסח אול� הקב"ה",
המדות), כל בתו� זה גילוי להמשי� (כדי א' ביו� מצה
לפי השביעי, יו� עד מצה לאכול ישראל הוצרכו ולא
וז' ואהר� משה ע"י ממילא בדר� נעשתה זו שהמשכה
הגילוי לאחרי הנה מדריגת�, גודל שמצד הכבוד, ענני
שאר בכל זאת התגלות ה� המשיכו דפסח, א' ביו�

המדות.

כדי שבעה כל בחמ� אסורי� לדורות משא"כ
כנ"ל. המדות, בכל זה גילוי להמשי�

g wxt mini zyy d"c

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÏÎ·Âמ"ה בבחי' ג"כ שה� ובע"ת צדיקי' עני� ג"כ יוב� זה
מה היינו צדיקי' דהנה כנ"ל. רו"ש בחי' שזהו וב"�
כמ"ש הטהורה בנשמת� מאיר מ"ה ש� דבחי' הוי' שאור
בחי' בנשמת� ויומש� יבא שאז וכה"ג, הוי' נרי אתה כי
ביטול רק וההשג' הטע� מ� למעלה לאי"� הביטו"ל
ג� כלל יפרד שלא עד כו' ודביקותו מקרבתו בעצ"�
יבוטל גופו חומר שג� כנ"ל גופו בעניני ע]וסק בהי[ותו
כלל, ברע תחטאו לבלתי פניכ� על ה' ירא' שיהי' וכמו כו',
בחכמ' ולא ימות"ו דכתיב דחכמ' מ"ה בחי' הוא ה' ירא' כי
מובדלי' צדיקי' ולכ� כנ"ל כלל מלמעלה יורד רע דאי� כו'
דכתי' נש"י בכללו' (וכ� כו' רע מכל ממילא ומופשטי'
בחי' והוא למעלה נשמת� שרש מצד צדיקי' כול� ועמ�
על למס"נ וא' בכ"א יש שמכחה האלקי' שבנפש מ"ה
הרי כי דוקא ב"� מבחי' שרש� בע"ת אבל כנ"ל), קדה"ש
שבק"נ הרעה התאוה וחומריות בגסות בנפילה נפל
מצד כ"א בא אינו שזה נפשו ונטמאה הטומא' בהיכלו'
לנגד אלקי' פחד שאי� עד בתכלית אצלו אלקו' הסתר בחי'
רוח בו שנכנס מפני וזהו כו', יל� לבו ובשרירות כלל עיניו
ע"כ ממנו דאד"ע אלקי' צל� שסר לפי ממש כבהמה שטות
שנפל כו' רע שרובו דנוגה ב"� בחי' וזהו כ"כ, ברע נתגש�
כנ"ל דקדוש' ב"� דבחי' ואחוריי' מותרו' בחי' מ� בשבירה
בהתפעלו' שתופס יש בבחי' בצמצו� ההשג' מבחי' והיינו
ע"ז יתגבר מיד לבו יפנה וכאשר לבד שעה לפי במורגש
כי כנ"ל כו' הנופל ויפול הבהמי' גופו שבחומר הרע בחי'
תשוב החוטאת נפש כאשר הנה ואמנ� כו', אזלעו"ז
ומואס יצא רע שמעומק כו' ה' אל תשוב הרוח הרי בתשוב'
הנה כו', ה' ומבקש דורש ונפשו לבו בכל ה' אל ושב ברע
לכלל שבא אחר זאת לו בא דמאי� ביותר פלא כדבר זהו

כו' אל� לבי בשרירות לי יהי' שלו� לומר גמור פירוד
בבחי' באמת הביטו"ל בחי' שהוא גמור להיפו� יהופ�
ה', אחרי ולידבק לגמרי גופו מחומר לצאת ותשוקה רצוא
מה שא"כ אלקי, בד[עת] וההכרה ההשג' בחי' מצד זה אי�
שבחי' לומר מוכרח אלא וכו' כה עד ונתרחק שנפרד זה
שמעוררו האלקי' שבנפשו מ"ה כח מבחי' בא זה רצוא
שיצא' ראב"ד (כמו הזה העצמו' כל ביטול לבחי' לבא
הטע� מ� שלמעלה עצמיו' בחי' מצד שהוא בבכי' נשמתו
זה מ"ה שבחי' מזה מוב� ממילא וא"כ כו'). לגמרי ודעת
בחי' כי הצדיקי', שבנשמו' מ"ה מבחי' הרבה למעלה
בבחי' כו' הנפש הוטמא' אשר אחרי בא בבע"ת זה הרצוא
חפצי וכל ה' אל באמת ושב ומתחרט חוזר הוא גמור פירוד
בלתי כו' לגמרי בה� ומואס מנגד משלי� הרעי' תאותיו
מבחי' הרי א"כ כו', אתו זר ואי� ותשוקתו רצונו לבדו לה'
וביטו"ל בהתכללות אי"� לבחי' בא נפרד והיש הפירוד
אחד בלב אחד בה' להדבק האלקי אי"� לבחי' אמיתי
נפרד הי"ש ג� עושה זה רצו"א בחי' והרי שבשמי', לאביו
שיכול עד אלקי האי"� וכח אור יתרו� מצד ודאי שזה לאי"�
שנטמא נפר"ד בי"ש ג� לאי"� ביטו"ל ולעשות לעורר
הוא גבוה הרי א"כ למעלה, ובטל עולה להיו' ק"נ בטומא'
של ורצוא מ"ה מבחי' יותר הרבה זה ורצוא מ"ה בחי'
מכל ממילא מובדלי' ש.. בעצ� שהוא הג� הצדיקי', נשמו'
החוש� את ג� יאיר דבע"ת מ"ה שבחי' מאחר כנ"ל רע
מ"ה בבחי' נמצא גדול וכח אור יתרו� ודאי לאו"ר
שבע"ת דמקו� או' גזרו ולזה שבצדיקי', ממ"ה שבבע"ת
מ"ה ע"י דב"� בירור לאחר וזהו לעמוד, א"י צ"ג עומדי'
מבחי' (והוא כלל ש� לעמוד א"י שצ"ג דוקא עליו� היותר

כמשי"ת). מ"ה מש� שלמעלה ס"ג

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ויגע‡Íב) הכתוב ל' פשט זה דר� לפי מוב� אינו עדיי�
ישראל נשמות שבבחי' דמשמע דיעקב יריכו בכ�
שלה� בירכי� כ"א לנגוע יכול לא בה� שג� מדבר הוא
בספירות, למעלה אלא עני� אינו הנ"ל כל ולפי יותר לא
בנו"ה הי' שהפג� האריז"ל דברי בביאור יוב� זה הנה
במ"א המבואר עני� הקדמת עפ"י והוא אב"א, זו"נ בהיות
אחרי� הנחשלי� כל ב� ויזנב בו שנאמר דעמלק בדרוש

אחוריי� בבחי' שהוא למי דייקא אחרי� י"ח) כ"ה (דברי�
ש� ונת' ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כמ"ש והוא
בנפש והעוני המיצר מ� היציאה הוא ברוחניות יצ"מ דעני�
מצרי� מעני אתכ� אעלה וז"ש הדעת מ� אלא עוני ואי�
כי ח') ג' (שמות ורחבה טובה אר� אל י"ז) ג' (שמות
בה� הי' שלא ל"א) ד' (שמות הע� ויאמ� כתיב במצרי�
ורחבה טובה ואר� הקטנות תכלית בלבד אמונה בחי' רק
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ÏÎ·Âמ"ה בבחי' ג"כ שה� ובע"ת צדיקי' עני� ג"כ יוב� זה
מה היינו צדיקי' דהנה כנ"ל. רו"ש בחי' שזהו וב"�
כמ"ש הטהורה בנשמת� מאיר מ"ה ש� דבחי' הוי' שאור
בחי' בנשמת� ויומש� יבא שאז וכה"ג, הוי' נרי אתה כי
ביטול רק וההשג' הטע� מ� למעלה לאי"� הביטו"ל
ג� כלל יפרד שלא עד כו' ודביקותו מקרבתו בעצ"�
יבוטל גופו חומר שג� כנ"ל גופו בעניני ע]וסק בהי[ותו
כלל, ברע תחטאו לבלתי פניכ� על ה' ירא' שיהי' וכמו כו',
בחכמ' ולא ימות"ו דכתיב דחכמ' מ"ה בחי' הוא ה' ירא' כי
מובדלי' צדיקי' ולכ� כנ"ל כלל מלמעלה יורד רע דאי� כו'
דכתי' נש"י בכללו' (וכ� כו' רע מכל ממילא ומופשטי'
בחי' והוא למעלה נשמת� שרש מצד צדיקי' כול� ועמ�
על למס"נ וא' בכ"א יש שמכחה האלקי' שבנפש מ"ה
הרי כי דוקא ב"� מבחי' שרש� בע"ת אבל כנ"ל), קדה"ש
שבק"נ הרעה התאוה וחומריות בגסות בנפילה נפל
מצד כ"א בא אינו שזה נפשו ונטמאה הטומא' בהיכלו'
לנגד אלקי' פחד שאי� עד בתכלית אצלו אלקו' הסתר בחי'
רוח בו שנכנס מפני וזהו כו', יל� לבו ובשרירות כלל עיניו
ע"כ ממנו דאד"ע אלקי' צל� שסר לפי ממש כבהמה שטות
שנפל כו' רע שרובו דנוגה ב"� בחי' וזהו כ"כ, ברע נתגש�
כנ"ל דקדוש' ב"� דבחי' ואחוריי' מותרו' בחי' מ� בשבירה
בהתפעלו' שתופס יש בבחי' בצמצו� ההשג' מבחי' והיינו
ע"ז יתגבר מיד לבו יפנה וכאשר לבד שעה לפי במורגש
כי כנ"ל כו' הנופל ויפול הבהמי' גופו שבחומר הרע בחי'
תשוב החוטאת נפש כאשר הנה ואמנ� כו', אזלעו"ז
ומואס יצא רע שמעומק כו' ה' אל תשוב הרוח הרי בתשוב'
הנה כו', ה' ומבקש דורש ונפשו לבו בכל ה' אל ושב ברע
לכלל שבא אחר זאת לו בא דמאי� ביותר פלא כדבר זהו

כו' אל� לבי בשרירות לי יהי' שלו� לומר גמור פירוד
בבחי' באמת הביטו"ל בחי' שהוא גמור להיפו� יהופ�
ה', אחרי ולידבק לגמרי גופו מחומר לצאת ותשוקה רצוא
מה שא"כ אלקי, בד[עת] וההכרה ההשג' בחי' מצד זה אי�
שבחי' לומר מוכרח אלא וכו' כה עד ונתרחק שנפרד זה
שמעוררו האלקי' שבנפשו מ"ה כח מבחי' בא זה רצוא
שיצא' ראב"ד (כמו הזה העצמו' כל ביטול לבחי' לבא
הטע� מ� שלמעלה עצמיו' בחי' מצד שהוא בבכי' נשמתו
זה מ"ה שבחי' מזה מוב� ממילא וא"כ כו'). לגמרי ודעת
בחי' כי הצדיקי', שבנשמו' מ"ה מבחי' הרבה למעלה
בבחי' כו' הנפש הוטמא' אשר אחרי בא בבע"ת זה הרצוא
חפצי וכל ה' אל באמת ושב ומתחרט חוזר הוא גמור פירוד
בלתי כו' לגמרי בה� ומואס מנגד משלי� הרעי' תאותיו
מבחי' הרי א"כ כו', אתו זר ואי� ותשוקתו רצונו לבדו לה'
וביטו"ל בהתכללות אי"� לבחי' בא נפרד והיש הפירוד
אחד בלב אחד בה' להדבק האלקי אי"� לבחי' אמיתי
נפרד הי"ש ג� עושה זה רצו"א בחי' והרי שבשמי', לאביו
שיכול עד אלקי האי"� וכח אור יתרו� מצד ודאי שזה לאי"�
שנטמא נפר"ד בי"ש ג� לאי"� ביטו"ל ולעשות לעורר
הוא גבוה הרי א"כ למעלה, ובטל עולה להיו' ק"נ בטומא'
של ורצוא מ"ה מבחי' יותר הרבה זה ורצוא מ"ה בחי'
מכל ממילא מובדלי' ש.. בעצ� שהוא הג� הצדיקי', נשמו'
החוש� את ג� יאיר דבע"ת מ"ה שבחי' מאחר כנ"ל רע
מ"ה בבחי' נמצא גדול וכח אור יתרו� ודאי לאו"ר
שבע"ת דמקו� או' גזרו ולזה שבצדיקי', ממ"ה שבבע"ת
מ"ה ע"י דב"� בירור לאחר וזהו לעמוד, א"י צ"ג עומדי'
מבחי' (והוא כלל ש� לעמוד א"י שצ"ג דוקא עליו� היותר

כמשי"ת). מ"ה מש� שלמעלה ס"ג

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ויגע‡Íב) הכתוב ל' פשט זה דר� לפי מוב� אינו עדיי�
ישראל נשמות שבבחי' דמשמע דיעקב יריכו בכ�
שלה� בירכי� כ"א לנגוע יכול לא בה� שג� מדבר הוא
בספירות, למעלה אלא עני� אינו הנ"ל כל ולפי יותר לא
בנו"ה הי' שהפג� האריז"ל דברי בביאור יוב� זה הנה
במ"א המבואר עני� הקדמת עפ"י והוא אב"א, זו"נ בהיות
אחרי� הנחשלי� כל ב� ויזנב בו שנאמר דעמלק בדרוש

אחוריי� בבחי' שהוא למי דייקא אחרי� י"ח) כ"ה (דברי�
ש� ונת' ב') ב' (ירמי' במדבר אחרי לכת� כמ"ש והוא
בנפש והעוני המיצר מ� היציאה הוא ברוחניות יצ"מ דעני�
מצרי� מעני אתכ� אעלה וז"ש הדעת מ� אלא עוני ואי�
כי ח') ג' (שמות ורחבה טובה אר� אל י"ז) ג' (שמות
בה� הי' שלא ל"א) ד' (שמות הע� ויאמ� כתיב במצרי�
ורחבה טובה ואר� הקטנות תכלית בלבד אמונה בחי' רק
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וידעת� כמ"ש ב"ה באא"ס וההשגה הדעת התרחבות הוא
באה הלב שנקודת גדלות בחי' וזהו ז') ו' (שמות ה' אני כי
אר� וז"ס ומתיקות בתענוג ההתפעלות ואז הדעת מגדלות
בחי' הוא המדבר דר� הלכו לא"י וממצרי� טובה,
הנ"ל אמונה בחי' שהוא הקטנות תכלית בי� הממוצעת
ב') ב' (ירמי' במדבר, אחרי לכת� נאמר וע"ז דדעת לגדלות
פני� ובחי' ה'). י"ג (דברי� תלכו, גו' ה' אחרי וכתיב
שנהפ� עד בפנימיותו מתפעל כשהלב הוא בנפש ואחוריי�
שבזהר אתהפכא בחי' והוא מאד בה' לחפו� בקרבו לבו
הגיע כשלא אבל פני�, וז"ס בתענוגי� אהבה הוא ואז
שמחמת אלא עוה"ז, לתענוגי לבו ותאוות עדיי� זו למדה
וכי חשיבי' כלא קמי' דכולא אי� ה' בגדולת בשכלו שמשיג
והמוח מנגד זולתו אשר כל ולעזוב בו לדבוק יאתה לו
ככל לקיי� אמ� יענה ובע"כ ותולדתו בטבעו הלב על שליט
זהו הנה שבזהר אתכפייא וז"ס השכל ויגזור יסכי� אשר
בלי בלבד האמונה בחי' ממצרי� והיציאה אחוריי�, הנק'
בב"א לבו ולהפ� המוחי' לגדלות להגיע א"א ודעת טע�
בבחי' להיות הוכרח מתחלה אלא הקצה אל הקצה מ�
במדבר הליכת� הי' וזה כנ"ל שליט המוח כי אתכפייא
פגע זו בבחי' ובעוד� מצות, ועול מ"ש עול עליה� שקבלו
ומכוי� רבונו יודע עליו שארז"ל ע"ד וענינו עמלק בה�
דקדושה, הדעת שכנגד הקליפה הוא כי בזה ירצו בו, למרוד
נכנס אא"כ עבירה עובר אד� אי� מארז"ל זאת מודעת כי
הדעת על שמכסה דהיינו א') ג' (סוטה שטות רוח בו
ואז (פכ"ד) בלק"א שנת' ע"ד ית' הבורא גדולת באמיתת
הנולדי� טובות מדות לז' המנגדי� רעות מדות הז' שולטי�
מסתלק הי' אילו אבל וכו' הכנעני אומות ז' ה� וה� מהדעת
הז' נופלי� היו אחד בה' הדעת גילוי [והי'] שטות הרוח
הניסי� ידע שהרי רבונו יודע עמלק כ� לא הנ"ל רעות מדות
כ"א זה אי� ישראל ע� ללחו� לבו ומלאו ויצ"מ דקי"ס
והוא תגא, בלא מלכותא החוצפא בחי' והוא למרוד שמכוי�
זו שליטה שכח הלב על דמוח השליטה לעני� המנגד בחי'
יכול אינו עכ"ז באמת חפ� שאינו ג� הלב של בע"כ היא
הוא הזאת והשליטה השכל ציווי נגד כ"ש זיז אפילו לזוז
שפע נמש� שבאמצעותו הוא העור� כי עור� קשה עני�
הזה והחוזק הקושי בו ויש בלב השכלי רוח והתפשטות
משה אמר שבישראל זו טובה מדה ועבור הלב, על לשלוט
וכמארז"ל ט'), ל"ד (שמות וסלחת הוא עור� קשה ע� כי
בחי' ולעומת ב') כ"ה (ביצה כו' באומות ישראל ה� עזי� ג'
נגד ודעת טע� בלא שמתעקש עקשות הנק' מדה ברע יש זו
זה והרי והדעת השכל ציווי לקיי� מניחו ואינו הדעת
כל ב� ויזנב עמלק מדת וזהו גדולה, ועזות חוצפא
הממוצעת בבחי' עדיי� שה� אות� ר"ל אחרי� הנחשלי�
שהמוח ע"י אתכפיי' בחי' כ"א לגמרי לב� נהפ� שלא הנ"ל
כנ"ל להשכל לציית הוא ומוכרח כרחו בעל הלב על שליט
מכריח הוא ג� כי זה הכרח מהלב ומונע עמלק עומד זה נגד

כבר שהוא למי משא"כ כנ"ל שלו ועקשות בחוצפא הלב
לעמלק מקו� אי� ה' מאהבת מתענג שלבו אתהפכא בבחי'
ממש הוא כ� למטה בנפש שהוא וכמו כנ"ל. עליו לשלוט
לז"א מוחי' נעשו דאו"א שנה"י זאת מודעת בזו"נ, למעלה
בתי ד' עני� ואמנ� בנה"י מתלבשי� דאו"א חב"ד כי
שהדעת משו� חו"ג חו"ב שבז"א מוחי' ד' ה� תפילי�
ע"י הוא זו והתחלקות לחו"ג נחלק אימא ביסוד המלובש
שומר וז"ס מאחוריו בז"א המכה דא"א דשערי קוצי
ומכלל� ו"ק בז"א יש כבר כי הג� אלו חו"ג ופי' ישראל,
הבחי' בעני� כנ"ל העצמיי� מדות בחי' שה� אלא חו"ג
ה� מוחי� הנק' אלו וחו"ג שבמדות, בחי' מג' השנית
דקטנות מוחי' בז"א ג"כ ויש הא', בבחי' כנ"ל שכליי�

מוחי' ועני� דגדלות בעני�ומוחי' הנ"ל ע"ד היינו דקטנות
הזה הכח כי דא"א דשערי קוצי וז"ס הלב על שליט מוח
שלמעלה הרצו� מא"א נמש� המדות על שליט להיות בדעת
המקבל, של כרחו על שהיא השליטה בא שממנו מהחכמה
(ויקרא ערפו ממול ראשו את ומלק מל' עמלק עומד ולש�
חוצפא בחי' כנ"ל, הדעת נגד למרוד ומכוי� יודע ח') ה'
וכמ"כ כנ"ל, דקדושה דעת ושליט' דשערי קוצי לנגד אשר
יורדת לילה ובכל לנוקבא מוחי' דז"א נה"י לנוקבא מז"א
ואח"כ אב"א עמו ומתייחדת באצי' בבוקר ועולה בבי"ע
נפרדי� בחי' עוממות ע� בלא מל� אי� כי והעני� פב"פ
שהפריד� אלא ית' ממנו שחו� דבר ל� אי� באמת והרי
א"ס הארת ולהסתיר להעלי� וצמצומי� גבורות ע"י לעינינו
אחוריי� נק' זו ובחי' הנפרדי� התהוות עי"ז ויהי' שבאצי'
דהיינו הנבראי�, מקור שהיא לנוק' מוחי' דז"א נה"י
בחי' שהוא בלבד נצח מבחי' רק היא לנוק' שההשפעה
בעמלק לה' מלחמה כתיב והנה שנת"ל, ע"ד נמוכה היותר
שורות שורות דרי דרי ל' פי' ט"ז) י"ז (שמות דר מדר
שנה"י לפרצו� מפרצו� השתלשלות בחי' בכל דהיינו
הוא המנגד עמלק בחי' יש לתחתו� מוחי' נעשו שבעליו�
השליטה עני� שהוא דקדושה לניצוח המנגד החוצפא בחי'
מנה"י בתחתו� שנעשו המוחי' שז"ס הלב על שליט דמוח
עבודת עני� ידעת וכבר עמו, המלחמה וז"ס כנ"ל, שבעליו�
שהאד� בחי' באותה דהיינו אתעדל"ע שבאתעדל"ת האד�
אחוריי� בבחי' וכשעובד למעלה כ� מעורר הוא ה' עובד
ביותר פרקו שונה להיות ה' ועובד הלב על שליט דמוח
ג"כ מעורר ה"ז ב') ט' (חגיגה בדרז"ל כדאי' מרגילותו
עמלק יפריד� ולא עכ"פ אב"א זו"נ יחוד להיות למעלה
ואח"כ כ"א) ל' (ישעי' מאחרי� דבר תשמענה ואזני� וז"ס
ג"כ מעורר הנ"ל דפני� בתענוגי� אהבה למעלת כשהגיע
למטה פג� כשיש ח"ו בהיפו� ג� ולזה פב"פ, יחוד למעלה
דיעקב יריכו בכ� ויגע וז"ס למעלה, כ� נפעל בעבודתו
ניצוח בבחי' אחוריי� בבחי' כשהעבודה שבו נצח בבחי'
ע"ד זו עבודה ולעכב לפעול לעמלק מקו� יש ש� לבד
ע� נלח� ולכ� הדעת נגד הוא ממש שעמלק (אלא הנ"ל
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מדר בפי' הנ"ל ע"ד ממנו ענ� הי' נצח בחי' ע� וכא� משה
נמנע ולכ� דז"א בנצח למעלה פג� ג"כ הי' ועי"ז כו') דר
השפע כלי שה� הנ"ל לטע� מנו"ה שבאה הנבואה שפע

נפר� חזו� אי� הה� בימי� יקר הי' ה' ודבר (שמואלוז"ס
לו נאמר ולכ� הנצח מדת תיק� ששמואל עד א') ג' א'
יש אז כי ב') ט"ו (שמ"א עמלק עשה אשר את פקדתי
ושליטה דניצוח זו בחי' לנגד העומד בעמלק להלח� יכולת
ולכ� עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא ידוע והנה כנ"ל:
גיד וז"ס הנ"ל פג� נעשה ירכי� שה� הבע"ח של בנו"ה ג�

ב') פ"ט (חולי� טע� בנות� בגידי� אי� ארז"ל ולכ� הנשה
וכמשנת"ל ב') צ"ב (חולי� אסרתו והתורה הוא ע� אלא

וכו': טע� לא לה� שאי� נחל ערבי בעני�
שגיד אב תשעה ר"ת הנשה גיד א"ת בזהר מ"ש יוב� ובזה
עני� ידעת כבר כי והעני� בת"ב שולט משס"ה א' זה
דקדושה הנצח נגד זה שגיד ולפי ירושלי� בני� זו והנצח
לו ויזרח כתיב שביעקב וכמו בהמ"ק חורב� בו הי' ע"כ
לרפאינו הקב"ה עתיד כ� ל"ב) ל"ב (בראשית השמש

בב"א: ולגאלינו

dypd cib zlik` xeqi` zevn ± zeevnd xtq

•

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הרוחÔÈ�Ú‰Â[נו)] מ� ויאצל מל' הוא אצי' דהנה הוא
הרוח שנאצל לאחר ג� הנה משה, גבי דכתי'
חסר משה הי' לא מ"מ הזקני� איש ע' על ונית� משה מ�

כנר7כלו� שעה באותו דומה משה למה רש"י וכמ"ש ,
המנורה ע"ג חסר8המונח ואיננה ממנה מדליקי� והכל

נר כמדליק רק הי' דמשה הרוח אצילות עני� וא"כ כלו�,
הארה הוא הנאצל ההארה וממילא כלו�, חסר שאינה מנר
אצילת�, ממקו� נחסר הי' תפיסות איזה הי' שא� בעלמא,
אינו ומ"מ רב זמ� ממנו כשמריחי� הריח כמשל זהו אלא

במ"א מזה וכמשנ"ת כלו�, העליו�9חסר אצי' יוב� ועד"ז .
לומר שיי� אינו אצי' לאחר ג� מ"מ ע"ס, שנאצלו שע�
מקוד� כלל שניתי לא הוי' ואני וכלל, כלל שינוי שו�
עד שמפרש פ"ג ח"א בעה"ק וכמ"ש האצי' לאחר האצי'

האצי' עול� על העול� נברא הוא10שלא אצי' כי והיינו ,
זו ההארה גילוי הוא האצי' ועני� מאד, מועטת הארה רק
ואיהו חד וחיוהי איהו כי והג� הגילוי. אל ההעל� מבחי'

חד אמרו11וגרמוהי למה מ"מ אלקות, הוא ואצי' בהו�,
א"צ האצי' כמו הוא האצי' קוד� ג� שא� חד וחיוהי איהו
אלא נאצל, מה א"כ שוי� שה� נאמר א� וג� חד, שה� לומר
וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי איהו שבאצי' ויציב אמת שזה

גרמוהי בחי' ע� מתייחד איהו שבחי' שכמו והיינו חד,
בחי' כ� מאי� יש בחי' וע"י בה� לברוא בהו� חד להיות
לא שלכ� יותר, נפלא ביחוד עוד חיוהי ע� מתייחד איהו
מה� אחד בכל אמרו אלא חד וגרמוהי וחיוהי איהו נאמר
איהו בחי' שמתייחד שהיחוד להורות שזהו בפ"ע חד לשו�
היחוד על ביותר ונפלא נעלה היותר יחוד הוא חיוהי ע�
להיות מתייחד גרמוהי ע� ג� ומ"מ גרמוהי, ע� שמתייחד
בער� אינו האצי' שלפני שא"ס שע� נבי� כ� בהו�, חד
ביחוד מתייחד האצי' שלפני איהו בחי' מ"מ כלל, האצי'
עצמו איהו בחי' לגבי ומ"מ כו', חיוהי בחי' ע� נפלא
בער� שאי� מועטת הארה רק היא האצי' הנה האצי' שלפני

שנ עד האצי'כלל בחי' היינו כלל, ל� ערו� שאי� לומר וכל
פתח בד"ה הת"א בש� וכנ"ל האצי' שלפני א"ס בחי' נגד
שבסש"ב פ�"ג על בביאור עצמו איהו מעני� וע' אלי',

ולפ"ז12(רי"ג) חד. וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי איהו בעני�
ממוצע, ע"י זהו המאציל מא"ס האצי' התהוות שיהי' בכדי
אצי' ובי� המאציל א"ס בי� ממוצע שהוא הכתר בחי' והוא
שהוא מה והיינו בחי', ב' צ"ל שבממוצע וכמו העליו�,
עת"י בחי' וזהו האצי' בער� שהוא ומה המאציל בחי' מסו�
מלשו� עול�, מימות המתנשא בחי' הוא עת"י אנפי�, וארי�

7(melk xqg dyn 'id `l n"n . .lv`ie 'ln `ed 'iv`תו"א ראה :
אוה"ת רצב. ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי א. יד, ש� א. ג, בראשית
ראה ד"ה לעיל רד. מב. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואיל�. קפו ע' ואתחנ�

נתתי�.
8(dxepnd b"r gpend xpk . .dyn on gexd lv`pyבארוכה ראה :

ואיל�. 75 ע' ח"ח לקו"ש
9(`"na dfn z"pynke melk xqg epi` . .gixd lynkלקו"ת ראה :

ג. כח, דא"ח ע� סידור א. לג, שה"ש סע"ד. צ, מסעי
10('iv`d mler lr mlerd `xap `ly cr yxtny . .w"dra y"nke:

(הוצאת תרמ"ד סה"מ [וש"נ]. כ. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג� ראה

וש"נ. שמו. ע' תשס"ג)
11(cg oeyl odn `"ka exn` `l` cg idenxbe ideige edi` '`p `l

r"ta.קסה ואיל�. לט לז. ע' תרל"ו רבי� מי� המש� בארוכה ראה :
ואיל�. שא ע' ח"א תער"ב המש� קכא). (ע' פע"ו תרל"ז וככה המש�

ואיל�. 510 ע' תשט"ז סה"מ שסו.
12((b"ix) a"yqay b"jt lr xe`iaa�פירושי ליקוט בס' נדפס :

קצג, 2111 בכת"י [נמצא תמו ע' פכ"ג לתניא חיטריק) (להר"א ומ"מ
ואיל�. תלו ע' ש� ג�: וראה תרי"ג]. טבת כ"ד נא' בכותרת: א,
סה"מ ואיל�. ריב ואיל�. סה ואיל�. נט ע' תרט"ו אדהצ"צ מאמרי

ואיל�. רכד ע' תרנ"ג ואיל�. שמג ע' ח"ב תרל"ג



קיט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדר בפי' הנ"ל ע"ד ממנו ענ� הי' נצח בחי' ע� וכא� משה
נמנע ולכ� דז"א בנצח למעלה פג� ג"כ הי' ועי"ז כו') דר
השפע כלי שה� הנ"ל לטע� מנו"ה שבאה הנבואה שפע

נפר� חזו� אי� הה� בימי� יקר הי' ה' ודבר (שמואלוז"ס
לו נאמר ולכ� הנצח מדת תיק� ששמואל עד א') ג' א'
יש אז כי ב') ט"ו (שמ"א עמלק עשה אשר את פקדתי
ושליטה דניצוח זו בחי' לנגד העומד בעמלק להלח� יכולת
ולכ� עילאה דעלמא כגוונא תתאה דעלמא ידוע והנה כנ"ל:
גיד וז"ס הנ"ל פג� נעשה ירכי� שה� הבע"ח של בנו"ה ג�

ב') פ"ט (חולי� טע� בנות� בגידי� אי� ארז"ל ולכ� הנשה
וכמשנת"ל ב') צ"ב (חולי� אסרתו והתורה הוא ע� אלא

וכו': טע� לא לה� שאי� נחל ערבי בעני�
שגיד אב תשעה ר"ת הנשה גיד א"ת בזהר מ"ש יוב� ובזה
עני� ידעת כבר כי והעני� בת"ב שולט משס"ה א' זה
דקדושה הנצח נגד זה שגיד ולפי ירושלי� בני� זו והנצח
לו ויזרח כתיב שביעקב וכמו בהמ"ק חורב� בו הי' ע"כ
לרפאינו הקב"ה עתיד כ� ל"ב) ל"ב (בראשית השמש

בב"א: ולגאלינו

dypd cib zlik` xeqi` zevn ± zeevnd xtq

•

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הרוחÔÈ�Ú‰Â[נו)] מ� ויאצל מל' הוא אצי' דהנה הוא
הרוח שנאצל לאחר ג� הנה משה, גבי דכתי'
חסר משה הי' לא מ"מ הזקני� איש ע' על ונית� משה מ�

כנר7כלו� שעה באותו דומה משה למה רש"י וכמ"ש ,
המנורה ע"ג חסר8המונח ואיננה ממנה מדליקי� והכל

נר כמדליק רק הי' דמשה הרוח אצילות עני� וא"כ כלו�,
הארה הוא הנאצל ההארה וממילא כלו�, חסר שאינה מנר
אצילת�, ממקו� נחסר הי' תפיסות איזה הי' שא� בעלמא,
אינו ומ"מ רב זמ� ממנו כשמריחי� הריח כמשל זהו אלא

במ"א מזה וכמשנ"ת כלו�, העליו�9חסר אצי' יוב� ועד"ז .
לומר שיי� אינו אצי' לאחר ג� מ"מ ע"ס, שנאצלו שע�
מקוד� כלל שניתי לא הוי' ואני וכלל, כלל שינוי שו�
עד שמפרש פ"ג ח"א בעה"ק וכמ"ש האצי' לאחר האצי'

האצי' עול� על העול� נברא הוא10שלא אצי' כי והיינו ,
זו ההארה גילוי הוא האצי' ועני� מאד, מועטת הארה רק
ואיהו חד וחיוהי איהו כי והג� הגילוי. אל ההעל� מבחי'

חד אמרו11וגרמוהי למה מ"מ אלקות, הוא ואצי' בהו�,
א"צ האצי' כמו הוא האצי' קוד� ג� שא� חד וחיוהי איהו
אלא נאצל, מה א"כ שוי� שה� נאמר א� וג� חד, שה� לומר
וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי איהו שבאצי' ויציב אמת שזה

גרמוהי בחי' ע� מתייחד איהו שבחי' שכמו והיינו חד,
בחי' כ� מאי� יש בחי' וע"י בה� לברוא בהו� חד להיות
לא שלכ� יותר, נפלא ביחוד עוד חיוהי ע� מתייחד איהו
מה� אחד בכל אמרו אלא חד וגרמוהי וחיוהי איהו נאמר
איהו בחי' שמתייחד שהיחוד להורות שזהו בפ"ע חד לשו�
היחוד על ביותר ונפלא נעלה היותר יחוד הוא חיוהי ע�
להיות מתייחד גרמוהי ע� ג� ומ"מ גרמוהי, ע� שמתייחד
בער� אינו האצי' שלפני שא"ס שע� נבי� כ� בהו�, חד
ביחוד מתייחד האצי' שלפני איהו בחי' מ"מ כלל, האצי'
עצמו איהו בחי' לגבי ומ"מ כו', חיוהי בחי' ע� נפלא
בער� שאי� מועטת הארה רק היא האצי' הנה האצי' שלפני

שנ עד האצי'כלל בחי' היינו כלל, ל� ערו� שאי� לומר וכל
פתח בד"ה הת"א בש� וכנ"ל האצי' שלפני א"ס בחי' נגד
שבסש"ב פ�"ג על בביאור עצמו איהו מעני� וע' אלי',

ולפ"ז12(רי"ג) חד. וגרמוהי ואיהו חד וחיוהי איהו בעני�
ממוצע, ע"י זהו המאציל מא"ס האצי' התהוות שיהי' בכדי
אצי' ובי� המאציל א"ס בי� ממוצע שהוא הכתר בחי' והוא
שהוא מה והיינו בחי', ב' צ"ל שבממוצע וכמו העליו�,
עת"י בחי' וזהו האצי' בער� שהוא ומה המאציל בחי' מסו�
מלשו� עול�, מימות המתנשא בחי' הוא עת"י אנפי�, וארי�

7(melk xqg dyn 'id `l n"n . .lv`ie 'ln `ed 'iv`תו"א ראה :
אוה"ת רצב. ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי א. יד, ש� א. ג, בראשית
ראה ד"ה לעיל רד. מב. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואיל�. קפו ע' ואתחנ�

נתתי�.
8(dxepnd b"r gpend xpk . .dyn on gexd lv`pyבארוכה ראה :

ואיל�. 75 ע' ח"ח לקו"ש
9(`"na dfn z"pynke melk xqg epi` . .gixd lynkלקו"ת ראה :

ג. כח, דא"ח ע� סידור א. לג, שה"ש סע"ד. צ, מסעי
10('iv`d mler lr mlerd `xap `ly cr yxtny . .w"dra y"nke:

(הוצאת תרמ"ד סה"מ [וש"נ]. כ. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ג� ראה

וש"נ. שמו. ע' תשס"ג)
11(cg oeyl odn `"ka exn` `l` cg idenxbe ideige edi` '`p `l

r"ta.קסה ואיל�. לט לז. ע' תרל"ו רבי� מי� המש� בארוכה ראה :
ואיל�. שא ע' ח"א תער"ב המש� קכא). (ע' פע"ו תרל"ז וככה המש�

ואיל�. 510 ע' תשט"ז סה"מ שסו.
12((b"ix) a"yqay b"jt lr xe`iaa�פירושי ליקוט בס' נדפס :

קצג, 2111 בכת"י [נמצא תמו ע' פכ"ג לתניא חיטריק) (להר"א ומ"מ
ואיל�. תלו ע' ש� ג�: וראה תרי"ג]. טבת כ"ד נא' בכותרת: א,
סה"מ ואיל�. ריב ואיל�. סה ואיל�. נט ע' תרט"ו אדהצ"צ מאמרי

ואיל�. רכד ע' תרנ"ג ואיל�. שמג ע' ח"ב תרל"ג



c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

לאצי' מקור עדיי� מהיות ג� ונבדל שנעתק הרי� המעתיק
י� וכמו י� בחי' וזהו הא"ס, הארת בתוכו מעלי� הוא כ"א
בחי' להיות שיוכל בכדי האצי' הארת בתוכו מעלי� סו�
וההעל� לבריאה ועתיק כתר שנעשה המל' בחי' היינו אר�,
עת"י בבחי' ג"כ יוב� כ� באור�, כנ"ל לגילוי סיבה הוא
סיבה ה"ה הא"ס אור בתוכו ומעלי� ונבדל נעתק שלהיותו
ולכ� לאצי', מקור שהוא אנפי� ארי� בחי' להיות שיוכל
להיותו והיינו דארי� חכ' מבחי' נחשב שאצי' הרמ"ז דעת
אר�. בש� אצי' לגבי נק' זו ובחי' לאצי', וער� מקור

Â‰ÊÂפנאי לה� שאי� עסקי� שהבעלי אית�, כנחל וצדקה
אחד פרק לימוד מצות כשמקיימי� הנה כ"כ, ללמוד
עסקי� הבעלי חיוב שזהו עכ"פ ערבית אחד ופרק שחרית

הצדקה, ע"י זהו אית� בחי' ימשי� הוא שג� בכדי אז ג"כ,
תהי' וצדקה כמ"ש צדקה בש� נק' המצות כל כי והיינו

מצות13לנו היא ובפרט המצוה, כל את לעשות נשמור כי
ונודע עלי', נפשו שנות� כפו מיגיע לזולתו שנות� הצדקה
זה חומש ע"י לכ� הריוח חומש הוא הצדקה שיעור כי
יהי' הידות ארבע כי והיינו לפרעה, והחמישית לבחי' מגיע
ה' פרצו� זהו והחמישית דאצי', פרצופי' ד' זהו לכ�
יותר גבוה מבחי' עוד ממשיכי� ה� ועי"ז כו' הכתר פרצו�
גבוה הוא גבוה שמבחי' החיצוני' כי והיינו תורה, מהבעלי
וצדקה וזהו במדריגה. הנמו� של הפנימי' מבחי' יותר
הנחל בחי' להמשי� יכולי� הצדקה שע"י אית� כנחל

כו'. אית� בחי' אל זה נחל ע"י שנמש�

`"lxz mixgde jynd

eklz izewga m` d"c xn`n

13(epl 'idz dwcve y"nk dwcv mya 'wp zevnd lkתניא ראה :

שה"ש ד. א, דברי� לקו"ת ג. מב, ג. לח, מק� תו"א ב). (מח, פל"ז
ג וש"נ.מד, רח. ע' ח"א מלוקט סה"מ .

•

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Â�אי �אציל�ת ��החסד ה�יטה לפי ה�א זה �ל ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
��� �מ�ל �כלל, �ע��ה מחסד ��אר ��� ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדיי�
�ע��ה �� �ה�ה למ�ה, ה�מ�כ�ת ה��מ��ת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמהה��ע�ת
�ע�למ�ת ��� �מ�ל ההג�מה עני� �� נ�פל אינ� ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהר�חנית
מלכ�ת א�ר האציל�ת, �ע�ל� �בפרט �בריאה ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָיצירה
העצמ��ת מ�פיר�ת היא �אציל�ת �היא �מ� ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָ�אציל�ת
�ע��ה החסד �� ה�ה להת��ט�ת� ס�� �אי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�אציל�ת
�בכדי עדיי�, צ��ר ��� �� אי� �אציל�ת �חסד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָה�ל�ל
לפי אמנ� �מ��ט, ה�י� ה�א זה על ה�ה צ��ר איזה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��היה
�אציל�ת �מלכ�ת ה�ל�ל �ע��ה החסד ��ר�י ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה�יטה
��מ�כ� הה��ע�ת הצט�יר�ת �� י� �בר זה �חסד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�ה
א� �אציל�ת �מלכ�ת ה�ל�ל �ע��ה החסד מ�ר�י ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתה��
אינ� וצ��ר� הר�חנית הע��ה �ע�ל� המ�כת� הרי ��ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ
נמ�� ��בר מאחר �מ�ר �י� זה על יהיה ול�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהתח���ת,

ה���רי�. וי�� ה�נה �רא� �ה�י� ְְְְְִִִֶַַַַָָֹונח��
C‡���מ �ל�ל ה�א הרי ונברא נברא �ל �ה�ה ה�א העני� «ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מח��קי� וה� ר�חני וה�פ� ג�מי ה�א �ה��� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָונפ�,
�דר� באה היא ה�פ� �התה��ת התה��ת�, וא�פ� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�עני�
�דר� �א�ת ��מ�ה ה�המ�ת נפ��ת �כמ� ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָה��ל�ל�ת
הח��ת ונפ��ת ��מר�בה ��ר �ני מ�חינת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָה��ל�ל�ת
מ�ני האד� ונפ� נ�ר מ�ני הע�פ�ת ונפ��ת אריה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�ני
וע�ל� ע�ל� �כל י� ח��ת �הד' ויד�ע ��מר�בה, ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָאד�

�היינ� למדריגה מ�דריגה ה��ל�ל�ת �בחינת ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�בא
אבל ר�חנ��ת, ה� ��מ�ה ה�פ��ת �ג� לר�חנ��ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמר�חנ��ת
ח�י� ה�עלי ��� �מ� ה��מי מציא�ת התה��ת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַלהי�ת
להי�ת אפ�ר אי זה ה��מ��צ�מח�חי�מד�ר, �כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכ��מה

� ועל�ל, ע�ה ה��ל�ל�ת רבב�ת�דר� רי��י יהיה אפיל� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָ
��מי מציא�ת מהר�חני יתה�וה לא ה��ל�ל�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמדריג�ת
מהר�חני ה��מי והתה��ת ר�חני, �בחינת ה�ל יהיה א� ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�י

�וקא. מאי� י� �ריאה �דר� ְְְִִֵֵֶֶַַָָה�א
ÌLÎe�דר� ה�א וה�פ� ונפ� ��� י� ��מ�ה ¿≈ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

�מ� מאי�, י� �ריאה �דר� ה�א וה��� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָה��ל�ל�ת
הרי מלאכי� �כמ� ,�� ג� למעלה כזאת �ד�גמא ה�א ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹכ�
�מה הרמ�''� ��תב �כמ� ונפ� מ��� �� �� ��ל�לי� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיד�ע
א� מ�רתיו ר�ח�ת מלאכיו ע�ה ד) קד. (�ה�י� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ��ת�ב
נמצא והר�ח, הא� מיס�ד �ה� ה�לאכי� ��פ�ת היינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהט,
��ע�למ�ת ספיר�ת �הע�ר וכ� ונפ�, ��� �ה� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָי�
מב�אר וכלי� מא�ר�ת ��ל�ל�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ�ריאה�יצירה�ע��ה
חד) וח��הי איה� ה�תחיל �ר�� כ' (סי�� ה�ד� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹ�א�רת
�חינת ה� �בריאה�יצירה�ע��ה ספיר�ת �ע�ר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�לי�
��ה�, ה��מה א�ר מ�חינת מאי� י� �דר� ונברא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנברא
�דר� ה�א ה��מה �היא ה�פ� �חינת �� �� �� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוא�
ה�ב��י� ��� וכל ה�לי� �בחינת ועל�ל ע�ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��ל�ל�ת
�ריאה �דר� התה��ת� ע�ל� ��כל וה�לאכי� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוההיכל�ת
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�אציל�ת �החסד לעיל ��ת�אר מה זה �לפי מאי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָי�
מ�ה, ה�א�ת והה��ע�ת �ע��ה חסד �חינת �ר�י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��לל
הא�ר �בחינת זה� לבד, ה��ל�ל�ת �דר� היא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוההמ�כה
�חינת אבל הע�למ�ת, ��כל ה��מה �בחינת היינ� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָוהח��ת
�בריאהֿ ה�ב��י� ��� וכל �בריאה�יצירה�ע��ה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה�לי�

מאי�. י� �ריאה �דר� ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָיצירהֿע��ה

.¯evÈ˜ה�א ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ��קצב החסד ƒְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
�אציל�ת �מלכ�ת ��ל�ל �ע��ה החסד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ר�י
מה� �� א� ��מ��ת ה��ע�ת מ�ר�י צ��ר �� י� �בר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
ה�פ� ונפ�, ��� י� נברא �כל י��. �כל ה�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעני�
�ריאה �דר� התה��ת� וה��� ה��ל�ל�ת �דר� ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָהתה��ת�

וכלי�. �א�ר�ת ספיר�ת �הע�ר ה�א �� מאי�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָי�
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�כל‡Ì�Óב) ה�ב �ימת �ה�א "נ�מע", ��היה �כדי »¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ידי על �וקא ה�א �פרט��ת, �מצוה ְְְְְִִִִֵַַָָָָמצוה
על ק�לת �חינת ה�א �"נע�ה" לנ�מע, נע�ה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹהק�מת
יגזר א�ר �כל לע��ת ית�ר� מלכ�ת� על עצמ� על ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ��ק�ל
�לאחר �כלל, �לל ה�עמי� אחרי להתח��ת מ�לי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאמר
אחר �אפ� ה�א ה"��מע" ע��ת הרי �"נע�ה" על ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��לת
על �בק�לת ה�א מהעני� ה��ב� �פי �אמת א�ר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלגמרי,
ק�לת �חינת �ה�א "נע�ה", עני� �ה�א מדרג�ת, ב' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָי�
��היה, �רט �כל הרצ�� ��היה �פי �לק�� לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
יע�ה. הרי ���מע מה �כל ונ�מע", "נע�ה עני� ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��ה�
וה�א י�תר, �נימי וה�א על �ק�לת אפ� ע�ד י� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹאמנ�
עניני �הי� מה ���דע קד� �ע�ד לנ�מע, נע�ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהק�מת
עצמ� מ�סר על ה��לת לגדל מק�� מ�ל וה���יי�, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹה�זרה
נעלית, מדרגה ���הי ,�� אחר ה���י ��היה מה �פי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלק��
מדרגה �� �� היא "נע�ה" ��בחינת על �ה��לת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ�הג�
�רטי אל רק ה�א על ה��לת הרי מק�� �מ�ל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹנכ�נה,
על ה��לת �� �אי� מה �לק�מ�, רצ�� �ל ל�מע ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהרצ�נ�ת
לבעל וה���ל על ה��לת �ה�א לנ�מע נע�ה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ�הק�מת
הק�מת לאחר ולזאת, י�תר. �נימי ���ל �ה�א ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהרצ��,
�הפלאה היא ��פא "נ�מע" מדרגת אז לנ�מע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָנע�ה
��מה �אינ� אד�, �ני �טבע �ח�� ר�אי� �אנ� �כמ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָי�תר,
לבעל א� הרצ�� אל על �ק�לת �ה�א ה�ע�ה ק��� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�לל
�א ה�על הרי אז הרצ�� לבעל על �ק�לת �כ�ה�א ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרצ��,
�אינ� ה�צו�ת, �ק��� �� י�ב� �זאת �בדגמא י�תר, ְְְִִֵֶַַַָָֹ�ְְִֵ�ד��ק
על �ק�לת �היא �מ� וה��ר� ה�צוה ק��� �לל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ��מה
�בר וי�ב� הרצ��. לבעל על �ק�לת �ה�א לכמ� ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלהרצ��,

�מ�ח� ב'זה י� �ב�צו�ת ��פא. ה�צו�ת ק��� �עני� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
טעמי� מ�ני �זר�ת ה� �ח�י� �מ��טי�, ח�י� ְְְִִִֵֵֵָ�ְְִִִָ�ְַ�ר��ת,
טמאה �עטנז, �כמ� לנ�, �גל�יי� יד�עי� ��ל�י ְָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ�מ�סי�
לנ� ��גלה �מה עליה�, �ל�יי� טעמי� לנ� �אי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוטהרה,

ודבר אס�ר זה ��בר ה�א �ר�� העלי�� הרצ�� ���י רק ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָה�א
אבל ה�מא, את מטהר זה ודבר מט�א זה �בר מ�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֶזה
�כמאמר ה�ת�ב, �זרת רק וה�א זה, על לנ� אי� �ל�י 9טע� ְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָ
�זר�י �זרה א�א מטהר, ה�קוה ואי� מט�א ה�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"אי�

יכ�ל א�ה ואי חקק�י על)ח�ה ה��לת על(מ�ני לעבר �ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
מ��טי�, �ה� ה�צו�ת �ק��� מדרגה ע�ד וי�נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�זר�תי".
�זלה �תמיכה, צדקה לחבר�, אד� ��י� �עניני� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�כמ�
ה� ה�בב�ת �ח�ב�ת מצו�ת ואפ�� וה��מה, �רציחה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�גנבה
המ�סר. �ספרי ענינ� וכמבאר מ��טי�, �כלל �� ��ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ס�ת מ�ני המק�מ� �י� �ד�ל הב�ל יהיה ה�צו�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ק���
ק�לת מ�ני רק א� �כלל, הרצ�� לבעל �ב��ל על ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה��לת
מ�ני �� �� ה�א ק��מ� ���ת הג� �אז להרצ��, �ב��ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעל
�� יהיה הרי מק�� מ�ל ה�א, �ר�� העלי�� רצ�� ה�א ���ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
�בק��� הח�י�, לק��� ה���טי� ק��� �י� ְִִִ�ְְְִִִִֵֵֶַַָהב�ל
�אי� מה הח�י�, מ�קי�� י�תר ענג יר�י� הרי ִֵֶַ�ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹה���טי�
ה�ללי על ה��לת ס�ת מ�ני ה�צו�ת את ��ק�� �מי ��ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לנ�מע) נע�ה הק�מת עני� הח�י�(�ה�א �ק��� �� הרי אז , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ִ
ה�א הענג הרי ה���טי� �ק��� כ� �כמ� נפלא, ענג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיר�י�
צ��י ���מ�א העבד �ענ�ג מ�ל �ר� על �כמ� י�תר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפלא
�תח�ה �פ�ל, ותענ�ג� מעב�דת� ענג ל� ��� �פק�ת� ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְֲאד�נ�
יד� מ�על ��תע�ג האד� �בטבע ה�על, מעצ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹה�ענ�ג
�ה�א ��� חפ� יקר יהיה �י�תר ר�אי� אנ� �לכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�וקא,
מחפ� ���ט, חפ� �ה�א הג� �יגיעה, ל� ועלה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָע�ה�

�ה� יפיז�לת� �� י� ��� היגיעה �לבד �אמת, יקר א ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ידיו, �פעל מתע�ג אד� ��ל ה�בע ה�א �� �להי�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�',
יתע�ג י�תר זאת וע�ד �זה, העבד �ענ�ג �� ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולזאת
ידי על וגר� האד�� רצ�� את ���א מ�ה נפלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�תענ�ג
ה�גה איזה ל� ���� �בפרט האד��, �ענ�ג זאת ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעב�דת�
��� ה�ענ�ג ית��ל הרי מפלא �ה�א ��� האד�� ְְֲֲִֵֵֶַַַָ�ְֶֶַָָ�מה�ת
מלכ�ת על ק�לת �עני� �� י�ב� �זאת �בדגמא ְְְְִַַַַַַָָָֹֹ�ְְִֹ�מאד,

פרה.9) פסקא פסיקתא ש�. רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
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�אציל�ת �החסד לעיל ��ת�אר מה זה �לפי מאי�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָי�
מ�ה, ה�א�ת והה��ע�ת �ע��ה חסד �חינת �ר�י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��לל
הא�ר �בחינת זה� לבד, ה��ל�ל�ת �דר� היא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוההמ�כה
�חינת אבל הע�למ�ת, ��כל ה��מה �בחינת היינ� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָוהח��ת
�בריאהֿ ה�ב��י� ��� וכל �בריאה�יצירה�ע��ה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה�לי�

מאי�. י� �ריאה �דר� ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָיצירהֿע��ה

.¯evÈ˜ה�א ה���רי� וי�� ה�נה �רא� ��קצב החסד ƒְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
�אציל�ת �מלכ�ת ��ל�ל �ע��ה החסד ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ר�י
מה� �� א� ��מ��ת ה��ע�ת מ�ר�י צ��ר �� י� �בר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
ה�פ� ונפ�, ��� י� נברא �כל י��. �כל ה�י� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעני�
�ריאה �דר� התה��ת� וה��� ה��ל�ל�ת �דר� ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָהתה��ת�

וכלי�. �א�ר�ת ספיר�ת �הע�ר ה�א �� מאי�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָי�

a wxt ak xn`n
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�כל‡Ì�Óב) ה�ב �ימת �ה�א "נ�מע", ��היה �כדי »¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ידי על �וקא ה�א �פרט��ת, �מצוה ְְְְְִִִִֵַַָָָָמצוה
על ק�לת �חינת ה�א �"נע�ה" לנ�מע, נע�ה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹהק�מת
יגזר א�ר �כל לע��ת ית�ר� מלכ�ת� על עצמ� על ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ��ק�ל
�לאחר �כלל, �לל ה�עמי� אחרי להתח��ת מ�לי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאמר
אחר �אפ� ה�א ה"��מע" ע��ת הרי �"נע�ה" על ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��לת
על �בק�לת ה�א מהעני� ה��ב� �פי �אמת א�ר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלגמרי,
ק�לת �חינת �ה�א "נע�ה", עני� �ה�א מדרג�ת, ב' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָי�
��היה, �רט �כל הרצ�� ��היה �פי �לק�� לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
יע�ה. הרי ���מע מה �כל ונ�מע", "נע�ה עני� ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��ה�
וה�א י�תר, �נימי וה�א על �ק�לת אפ� ע�ד י� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹאמנ�
עניני �הי� מה ���דע קד� �ע�ד לנ�מע, נע�ה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהק�מת
עצמ� מ�סר על ה��לת לגדל מק�� מ�ל וה���יי�, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹה�זרה
נעלית, מדרגה ���הי ,�� אחר ה���י ��היה מה �פי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלק��
מדרגה �� �� היא "נע�ה" ��בחינת על �ה��לת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ�הג�
�רטי אל רק ה�א על ה��לת הרי מק�� �מ�ל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹנכ�נה,
על ה��לת �� �אי� מה �לק�מ�, רצ�� �ל ל�מע ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהרצ�נ�ת
לבעל וה���ל על ה��לת �ה�א לנ�מע נע�ה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ�הק�מת
הק�מת לאחר ולזאת, י�תר. �נימי ���ל �ה�א ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהרצ��,
�הפלאה היא ��פא "נ�מע" מדרגת אז לנ�מע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָנע�ה
��מה �אינ� אד�, �ני �טבע �ח�� ר�אי� �אנ� �כמ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָי�תר,
לבעל א� הרצ�� אל על �ק�לת �ה�א ה�ע�ה ק��� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�לל
�א ה�על הרי אז הרצ�� לבעל על �ק�לת �כ�ה�א ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרצ��,
�אינ� ה�צו�ת, �ק��� �� י�ב� �זאת �בדגמא י�תר, ְְְִִֵֶַַַָָֹ�ְְִֵ�ד��ק
על �ק�לת �היא �מ� וה��ר� ה�צוה ק��� �לל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ��מה
�בר וי�ב� הרצ��. לבעל על �ק�לת �ה�א לכמ� ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלהרצ��,

�מ�ח� ב'זה י� �ב�צו�ת ��פא. ה�צו�ת ק��� �עני� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
טעמי� מ�ני �זר�ת ה� �ח�י� �מ��טי�, ח�י� ְְְִִִֵֵֵָ�ְְִִִָ�ְַ�ר��ת,
טמאה �עטנז, �כמ� לנ�, �גל�יי� יד�עי� ��ל�י ְָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ�מ�סי�
לנ� ��גלה �מה עליה�, �ל�יי� טעמי� לנ� �אי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוטהרה,

ודבר אס�ר זה ��בר ה�א �ר�� העלי�� הרצ�� ���י רק ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָה�א
אבל ה�מא, את מטהר זה ודבר מט�א זה �בר מ�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֶזה
�כמאמר ה�ת�ב, �זרת רק וה�א זה, על לנ� אי� �ל�י 9טע� ְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָ
�זר�י �זרה א�א מטהר, ה�קוה ואי� מט�א ה�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ"אי�

יכ�ל א�ה ואי חקק�י על)ח�ה ה��לת על(מ�ני לעבר �ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
מ��טי�, �ה� ה�צו�ת �ק��� מדרגה ע�ד וי�נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�זר�תי".
�זלה �תמיכה, צדקה לחבר�, אד� ��י� �עניני� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�כמ�
ה� ה�בב�ת �ח�ב�ת מצו�ת ואפ�� וה��מה, �רציחה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�גנבה
המ�סר. �ספרי ענינ� וכמבאר מ��טי�, �כלל �� ��ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
ס�ת מ�ני המק�מ� �י� �ד�ל הב�ל יהיה ה�צו�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ק���
ק�לת מ�ני רק א� �כלל, הרצ�� לבעל �ב��ל על ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה��לת
מ�ני �� �� ה�א ק��מ� ���ת הג� �אז להרצ��, �ב��ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעל
�� יהיה הרי מק�� מ�ל ה�א, �ר�� העלי�� רצ�� ה�א ���ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ
�בק��� הח�י�, לק��� ה���טי� ק��� �י� ְִִִ�ְְְִִִִֵֵֶַַָהב�ל
�אי� מה הח�י�, מ�קי�� י�תר ענג יר�י� הרי ִֵֶַ�ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹה���טי�
ה�ללי על ה��לת ס�ת מ�ני ה�צו�ת את ��ק�� �מי ��ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לנ�מע) נע�ה הק�מת עני� הח�י�(�ה�א �ק��� �� הרי אז , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ִ
ה�א הענג הרי ה���טי� �ק��� כ� �כמ� נפלא, ענג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹיר�י�
צ��י ���מ�א העבד �ענ�ג מ�ל �ר� על �כמ� י�תר, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנפלא
�תח�ה �פ�ל, ותענ�ג� מעב�דת� ענג ל� ��� �פק�ת� ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְֲאד�נ�
יד� מ�על ��תע�ג האד� �בטבע ה�על, מעצ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹה�ענ�ג
�ה�א ��� חפ� יקר יהיה �י�תר ר�אי� אנ� �לכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�וקא,
מחפ� ���ט, חפ� �ה�א הג� �יגיעה, ל� ועלה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָע�ה�

�ה� יפיז�לת� �� י� ��� היגיעה �לבד �אמת, יקר א ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ידיו, �פעל מתע�ג אד� ��ל ה�בע ה�א �� �להי�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�',
יתע�ג י�תר זאת וע�ד �זה, העבד �ענ�ג �� ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולזאת
ידי על וגר� האד�� רצ�� את ���א מ�ה נפלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�תענ�ג
ה�גה איזה ל� ���� �בפרט האד��, �ענ�ג זאת ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעב�דת�
��� ה�ענ�ג ית��ל הרי מפלא �ה�א ��� האד�� ְְֲֲִֵֵֶַַַָ�ְֶֶַָָ�מה�ת
מלכ�ת על ק�לת �עני� �� י�ב� �זאת �בדגמא ְְְְִַַַַַַָָָֹֹ�ְְִֹ�מאד,

פרה.9) פסקא פסיקתא ש�. רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
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ה�א מלכ�ת על ה��לת �ס�ת ה�א ה�צו�ת ����� ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�מי�,
�ק�לת �ה�א ה�צו�ת ק��� מ�מ� י�תר והפלאה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ�הפלגה
�גדל האמת את וי�יר ���בי� �בפרט ה�ע�, �י �על ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל
ל� יגר�� �ק�ת� את �ק��מ� וא�ר האד��, ר�ממ�ת ְִָ�ְְְְֲִֶֶַַַָָָהפלאת

�כמאמר ר�ח, ונחת ונע�ה10ענג �אמר�י לפני ר�ח "נחת ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
מעלת וז�הי למאד, עד נפלא ענג התע�ג הרי �אז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצ�ני",

ק�לת �מדרגת �חינת �ה�א לנ�מע, נע�ה הק�מת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעני�
נעלית. ה��תר ֲֵֵַַֹעל

.¯ev˜'ב יבאר נ�מע. על �� ��על נע�ה הק�מת ƒְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
הרצ�� לבעל א� הרצ��, אל על �ק�לת ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹמדרג�ת
�ח�י� נפלא, �תענ�ג ה�צו�ת ק��� ואז י�תר, נעלית ִ�ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ�היא

ְִִַָ�ב���טי�.
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.Èזה סיפר ביניהם, התדברו ומכרו כשהישוב'ניק

פרישת אתו מביא שהוא למכרו, ממזיבוז עתה שהגיע

הרב הגדולים ותלמידיו ממקושריו אחד אל מהרבי שלום

רב בקושי ואשר במזריטש כאן כמלמד המשמש בער, ר'

אותו. איתר

אפשר שאי פשוט, יהודי הוא גם היותו אף על המכר,

כמו כזה מדריגה בבעל שהיא כל והשגה הבנה לו שתהיה

הוא המגיד הרב שמורנו אבל, ידע, המגיד, הרב מורנו

רבנות כתבי פעמים כמה לו שהציעו גדול, וצדיק גאון

על זאת לקבל מיאן והוא בישראל, גדולות וקהלות מערים

המצומצמת ופרנסתו שכר, קבלת בלי מלמד ונעשה עצמו,

בהן. עוסקת שאשתו שונות ממלאכות לו באה

המגיד, הרב אל ללכת עומד שהאורח המכר כששמע

אליו. הצטרף

המגיד, הרב מורנו כ"ק של ביתו לסימטת בבואם

הבתים על לסימטה, בכניסה האורח הישוב'ניק התבונן

מחברתה, גדולה אחת חורבה ליפול, והמטים העקומים

הקיץ בימי אף מתייבשים שאינם ובוץ רפש הכל ועל

קשים. ריחות � ופינה צד ומכל ביותר, החמים

לא כבר המגיד, הרב מורנו כ"ק של לביתו כשנכנסו

היו קרשים מאותם שכן, � במקומו השולחן עמד

הרב מורנו וכ"ק � לילדים מטות הלילה לקראת מסדרים

בידו. וספר העץ, בול על ישב המגיד

שלום מהפרישת מאד שמח המגיד הרב מורנו כ"ק

את ביקש נ"ע, הבעש"ט מורנו כ"ק הוד רבו לו ששלח

שהפכו השולחן קרשי על בהצביעו לשבת האורחים

למטות.

השלום פרישת את מסר הישוב'ניק כשהאורח

אל פנה נ"ע, הבעש"ט מורנו כ"ק מהוד ידו על שנמסר

אני רחוק לכם, אומר מה ואמר, המגיד הרב מורנו כ"ק

ברוך שם תמצאו לביתי תבואו אם אבל נגיד, מלהיות

בית. כלי ושאר לילדים מטות ספסל, כסא, השם,

המגיד: הרב מורנו כ"ק לו אמר

"אכן, �ziaa,לגמרי אחר זקוקיםziaaהמצב אכן

ומנורה". שולחן מטה, לכסא,

.‡Èאת הבינו אלה פשוטים חסידים יהודים גם

בקיצור שנאמרה אף המגיד, הרב מורנו כ"ק של תשובתו

בבהירות. אבל רב,

לגמרי" אחר המצב אכן "בבית הספורות המלים

העולם שכאן, ברורה, בצורה ואומרות העינים את פוקחות

ו" בית, נקרא אינו לגמרי".ziaaהזה, אחר המצב אכן

באמת, צריכים "שם, לגמרי, אחרת � האמיתי בבית

התיקונים ארבעת הם אלה � ומנורה" שולחן מטה, כסא,

אחד. לכל הנצרכים

מורנו כ"ק של ותשובתו הישוב'ניק אודות זה בסיפור

נבין � לגמרי" אחרת � "בבית המגיד: ביטויהרב את

"וילכו "וילכוmdild`lהפסוק ולא "mdizal."

התקופה היתה המלך שלמה של מלכותו תקופת אכן,

עשירים היו כולם ישראל, לעם ביותר המאושרת

וברוח. בגשם היטב ומסודרים

כפי � אלקות ובראותם המקדש בבית בהיותם אבל,

מוחלטת הדעת היתה � רז"ל במאמרי באריכות המסופר

ה"בית". איננה שגשמיות מישראל, ובת בן כל אצל

והמטופחות המסודרות החצרות הבנויים, הבנינים

אלא אינם � הגשמי בלבד.`ldeוהמעמד ארעי

הגשמיים הדברים כל על כולו הזה העולם

אוהל בלבד, ארעי אוהל אלא אינו שבו, המאושרים

או לילה ללינת אותו שמקימים למקום, ממקום הנודד

ימים. כמה בו לנוח

אחר דבר הוא � בית בית. בבחינת אינו הזה עולם

מלכותו בתקופת ישראל בני כל הגיעו זו להבנה לגמרי.

הנה ובריאים עשירים שבהיותם המלך, שלמה של

שגשמיות האמת, את שם הכירו המקדש לבית בבואם

בלבד. ארעי אוהל אלא אינה

d"vxz dxez zgny

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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תרפ"ח מ"ח י"ג ג' ב"ה,

ווח"ס כו' כו' המפורס� הה"ג ידידי כבוד

שיחי' יואל יצחק מהור"ר אי"א

וברכה! שלו�

אשר אכחד לא הנה לח"ז, מז' ידידי מכתב על במענה

עלי חביב כי מאד במאד אותי מצער לשעה ג� המצב כללות

את המקיימי� שיחי' מאנ"ש כאו"א מאד מאד [ל]לבי ויקר

בקרוב שיקוי� השי"ת ויעזור ולח� דחק מעוני התורה

מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיי� כל מארז"ל

יבור�. ישרי� בדור ובמנוחה ברוח

ידידנו לטובת המה ומסורי� נתוני� ומאודי נפשי לבי

הבדל בלי בכלל שיחי' אחב"י ולכלל בפרט, שיחי' אנ"ש

ית' בעזרתו להביא יזכני האלקי� כי נחמתי ואחת [מ]פלגה

בכל שיחיו אנ"ש וכל והעבודה התורה קר� בהרמת תועלת

כלי להיות אמיתי בהתקשרות עמי אתי יתקשרו ואתר אתר

בהרמת תחזנה ועינינו בגו"ר אלקי� לברכת וראוי' טהורה

בגו"ר. שיחי' אחב"י וקר� והעבודה התורה קר�

והש"י בריאותו הוטב אשר ידידי מכתב לקרוא שמחתי

עיניו מאור ויתחזקו הראיה לחלישות בקרוב רפו"ש לו ישלח

בגו"ר.

הקשורי� אלו לכל ידידי אהבת גודל ידעתי ג� ידעתי

יחי' אנ"ש ידידנו המה ה� העול� אבות תורת דחיי באילנא

זה ובכל מקרבת בימי� לקרב� ידידי את לבקש לי ולמותר

אשר קבועי� זמני� יגביל אשר לידידי להציע לנכו� מוצא הנני

ידעתי הלא כי קבועי�, במקומות אנ"ש ע� יחדיו יתוועדו

איש בקבלה רק בא וזה מלימודה יותר שימושה גדולה אשר

אשר האלקי� וית� מנר, נר כמדליק מחסיד, חסיד איש מפי

בנותיה� בבניה� בבית� יחיו אנ"ש בקרב יאיר החסידות אור

בכל אנ"ש של מנהג� הי' וכה בגו"ר, לה� לטוב בניה� ובני

דבור, איזה לשמוע צמאי� ג� תאבי� היו אשר ודור דור

ביטול ע� מתחשבי� היו ולא אנ"ש מזקני טובה ומלה ספור,

אאמו"ר כ"ק הוד מאת לשמוע זכיתי פעמי� וכמה הזמ�,

ובאחד זה מנהג ושבח הילל אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

חסידי� העמיד זה וסדר מנהג לאמור לי הגיד הפעמי�

באלו רק חסידות, של שמנה מוצא אתה ובמי אמיתי�,

לייג, אנדער א גאר איז זיי בא החסידי�, זקני את ששימשו

איז חסידות טעות, א השכלה, איז חסידות אז מיינט וועלט די

איז אלקות וויא אל� נאר אל�, במילא איז אלקות או� אלקות

ער קע� ווארט איי� מיט איז חסיד אמתער א אז וסיי� אל�,

ניט יארע�, אסא� וועלט דער אוי� גישמאק ג��עד� א אי� לעב�

דארפי� טאג אלע וואס סדעלקעס" "סקארא איצטיקע וויא

ריח או� שטייב וריח נשמעי� השכלות, פרישע האבי� זיי

תפלה אי� אחיות ביינער, פעקל צו� או� רעש או� טומעל

ניט, שייכות קיי� דאס איז המדות ברור מצוה א אי� אחיות

חסידי�. של דורות געווע� מעמיד האבי� חסידי� אלטע

יחי'. אנ''ש ומשלו� הטוב, שלומו מנוע� להודיעני בבקשה

ומברכו. הדו"ש ידידו והנני

[cixz 'nr '` jxk ,v"iixden w"b`]
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ווח"ס כו' כו' המפורס� הה"ג ידידי כבוד

שיחי' יואל יצחק מהור"ר אי"א

וברכה! שלו�

אשר אכחד לא הנה לח"ז, מז' ידידי מכתב על במענה

עלי חביב כי מאד במאד אותי מצער לשעה ג� המצב כללות

את המקיימי� שיחי' מאנ"ש כאו"א מאד מאד [ל]לבי ויקר

בקרוב שיקוי� השי"ת ויעזור ולח� דחק מעוני התורה

מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיי� כל מארז"ל

יבור�. ישרי� בדור ובמנוחה ברוח

ידידנו לטובת המה ומסורי� נתוני� ומאודי נפשי לבי

הבדל בלי בכלל שיחי' אחב"י ולכלל בפרט, שיחי' אנ"ש

ית' בעזרתו להביא יזכני האלקי� כי נחמתי ואחת [מ]פלגה

בכל שיחיו אנ"ש וכל והעבודה התורה קר� בהרמת תועלת

כלי להיות אמיתי בהתקשרות עמי אתי יתקשרו ואתר אתר

בהרמת תחזנה ועינינו בגו"ר אלקי� לברכת וראוי' טהורה

בגו"ר. שיחי' אחב"י וקר� והעבודה התורה קר�

והש"י בריאותו הוטב אשר ידידי מכתב לקרוא שמחתי

עיניו מאור ויתחזקו הראיה לחלישות בקרוב רפו"ש לו ישלח

בגו"ר.

הקשורי� אלו לכל ידידי אהבת גודל ידעתי ג� ידעתי

יחי' אנ"ש ידידנו המה ה� העול� אבות תורת דחיי באילנא

זה ובכל מקרבת בימי� לקרב� ידידי את לבקש לי ולמותר

אשר קבועי� זמני� יגביל אשר לידידי להציע לנכו� מוצא הנני

ידעתי הלא כי קבועי�, במקומות אנ"ש ע� יחדיו יתוועדו

איש בקבלה רק בא וזה מלימודה יותר שימושה גדולה אשר

אשר האלקי� וית� מנר, נר כמדליק מחסיד, חסיד איש מפי

בנותיה� בבניה� בבית� יחיו אנ"ש בקרב יאיר החסידות אור

בכל אנ"ש של מנהג� הי' וכה בגו"ר, לה� לטוב בניה� ובני

דבור, איזה לשמוע צמאי� ג� תאבי� היו אשר ודור דור

ביטול ע� מתחשבי� היו ולא אנ"ש מזקני טובה ומלה ספור,

אאמו"ר כ"ק הוד מאת לשמוע זכיתי פעמי� וכמה הזמ�,

ובאחד זה מנהג ושבח הילל אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

חסידי� העמיד זה וסדר מנהג לאמור לי הגיד הפעמי�

באלו רק חסידות, של שמנה מוצא אתה ובמי אמיתי�,

לייג, אנדער א גאר איז זיי בא החסידי�, זקני את ששימשו

איז חסידות טעות, א השכלה, איז חסידות אז מיינט וועלט די

איז אלקות וויא אל� נאר אל�, במילא איז אלקות או� אלקות

ער קע� ווארט איי� מיט איז חסיד אמתער א אז וסיי� אל�,

ניט יארע�, אסא� וועלט דער אוי� גישמאק ג��עד� א אי� לעב�

דארפי� טאג אלע וואס סדעלקעס" "סקארא איצטיקע וויא

ריח או� שטייב וריח נשמעי� השכלות, פרישע האבי� זיי

תפלה אי� אחיות ביינער, פעקל צו� או� רעש או� טומעל

ניט, שייכות קיי� דאס איז המדות ברור מצוה א אי� אחיות

חסידי�. של דורות געווע� מעמיד האבי� חסידי� אלטע

יחי'. אנ''ש ומשלו� הטוב, שלומו מנוע� להודיעני בבקשה

ומברכו. הדו"ש ידידו והנני

[cixz 'nr '` jxk ,v"iixden w"b`]

•

אגרות קודש

]י' אייר תשי"ח[

... ומובן וגם פשוט, שכיון שזכה שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה, עבודה בחינוך הכשר 

על טהרת הקדש, המקרב לב התלמידים לאבינו שבשמים, בודאי שזהו מברר ומזכך ומעלה מדרגא לדרגא 

התלמיד והמתחנך ומוסיף בהצלחתו של המחנך והמלמד בעצמו, וכמו כל עניני האדם, שעל כל אדם נאמר 

בכל דרכיך דעהו, הרי גם זה צ"ל בשמחה וטוב לבב, שהרי ציווי השי"ת הוא קיום התורה והמצוה וגם 

בכל דרכיך דעהו, וק"ל.
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é"ùø

(‡)È�ÈÒ ¯‰a.?סיני הר אצל �מ�ה עני� מה ¿«ƒ«ְְִִִֵֶַַַָָ

א�א מ�יני?! נאמר� ה�צ�ת �ל �מ�ה,והלא מה ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

�לל�תיה מ�יני,נאמר� ודק��קיה א�,�רט�תיה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

�נ�יה �� מ�יני; ודק��קיה� �לל�תיה� נאמר� ����ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

��א לפי �ר���: ��� לי ונראה �הני�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ת�רת

מ�אב �ערב�ת ���נית קרקע�ת �מ�ת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמצינ�

��רה ���,�מ�נה �פרט�תיה ��לל�תיה למדנ� ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�ָ

מ�יני ���ר,נאמר� �ל על �א� ול�ד ה�ת�ב �בא ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָ

למ�ה ���,��ד�ר הי� �לל�תיה�,���יני ְְִִִֶֶֶַַָֹ�ְֵֶָָ

מ�אב:,ודק��קיה� �ערב�ת ונ�נ� וחזר� ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

(·)'‰Ï ˙aL.'ה ���ת,ל�� ��אמר ��� «»«ְְְֱֵֵֶֶַַַ

ı¯‡Ï(„)�רא�ית: ‰È‰È.:�ול�רמי Ï‡ל�ד�ת ְִֵƒ¿∆»»∆ְְִַַָָ…
¯ÓÊ˙.�תכסח"���צצי "לא ותר��מ�: ,זמ�ר�תיה; ƒ¿…ְְְְְִִֶֶַָָָ

ל� יב)וד�מה לג �ס�חי�"(ישעיה "ק�צי� (תהלי�,: ְְִִֶ

יז) �ס�חה":פ בא� "�רפה :(‰)ÁÈÙÒ ˙‡ ְ�ְֵָָָ≈¿ƒ«
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ÔÓ ÔBÎÏ È‰˙ ‡L„e˜ ‡È‰ ‡Ï·BÈ≈»ƒ¿»¿≈¿ƒ

é"ùø

(Á)ÌÈ�L ˙˙aL.יע�ה יכ�ל �ני�, �מ��ת «¿…»ƒְֲִִֶַָָ

אחריה�? י�בל ויע�ה �מ�ה רצ�פ�ת �ני� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ�בע

א�מר: הוי �עמי�, �בע �ני� �בע ל�מר: ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ�למ�ד

�זמ�� ��מ�ה �מ�ה ÈÓÈ:(ת"כ)�ל EÏ eÈ‰Â ְְְִִִַָָָָ¿»¿¿≈
'B‚Â Ú·L.�ל ע�ית,מ�יד ��א �א�ֿעלֿ�י ∆«¿ְִִִֶֶַַַָָֹ

�נה,�מ��ת מ"ט לס�� י�בל �ל,ע�ה �פ��ט� ְְְֲִֵֵֶָָ

למס�ר ה�מ��ת �נ�ת ח���� ל� יעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָמקרא:

ו)ל���.z¯·Ú‰Â(Ë)מ"ט: לו "ו�עביר�(שמות ¿«¬«¿»ְֲִַַ

��חנה" הכרזה:,ק�ל ‰ÌÈ¯tkל��� ÌBÈa.(ת"כ) ְְֲֶַַַָָ¿«ƒÀƒ
ה��רי�" "�י�� ��אמר: י�דע,מ��מע איני ְְֱִִֶֶַַַַ�ִִֵֵַ

�ע��ר נאמר למה �� א� לחד�? �ע��ר ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה�א

לחד� ע��ר �קיעת ל�: ל�מר א�א ְְִֶֶֶַַַַָָֹלח�ד�?

ארצכ� �כל ��ת רא�ֿה�נה,��חה �קיעת ואי� ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

ארצכ� �כל ��ת א�א,��חה ְְְֶֶַַָָָָ

�לבד: �י� �כניסת�(ת"כ).ÌzLc˜Â(È)�בית ְְִִֵַ¿ƒ«¿∆ְִִָָ

"מק��ת וא�מרי�: �י� �בית א�ת� ֶֶ�ְְְְְְִִִֵַָמק��י�

B¯c¯:ה�נה!" Ì˙‡¯˜e.�י�,לעבדי� נרצע �י� ַָָ¿»∆¿ְֲִִֵֵַָָ

מ��מ�ר, �ני� �� ל� �ל� ט)��א ר�י(ר"ה אמר ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

וכ�' �יֿדירא �מד�ר "�ר�ר"? ל��� מה� ,יה�דה: ְְְְְְִֵַַַָָָ

אחרי� �ר��ת ואינ� ר�צה �ה�א מק�� �כל :��ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

‡Â‰ Ï·BÈ.נקיבת� �ני� מ�אר מב�לת זאת �נה ≈ƒָָֹ�ְְְִִִִֶֶַָָ

לב�� ל� �מ�,�� "י�בל" �מ�? ��,�מה על ְְְֵֵֵַַַָָָָ

��פר ‡B˙fÁ‡ŒÏ:�קיעת LÈ‡ Ìz·LÂ.ה�ד�ת� ְִַָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ֶַָ

לבעליה� e·Lz:ח�זר�ת BzÁtLÓŒÏ‡ LÈ‡Â. ְְֲֵֶַ¿ƒ∆ƒ¿«¿»À
ה�רצע: את L�˙(È‡)לר��ת ‡Â‰ Ï·BÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿«

‰�L ÌÈMÓÁ‰.:אמר�� לפי ל�מר? �למ�ד מה «¬ƒƒ»»ְְֱִֶֶַַַַ

וג�'" �ב'ת�רת,"וק���� �'רא�ֿה�נה' �דאיתא ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

המ��רי�.‡˙È¯Ê�Œ‰:�הני�' הענבי� אבל,את ֲִֹ∆¿ƒ∆»ְֲִֶַָָ�ֲִָָ

��ביעית ��אמר ��� ה�פקרי�, מ� א�ה ,��צר ִֵַַָ�ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

קד���ת �ני� ��י נמצא� ���בל, נאמר ��ְְְְֱִִֵֵֶַַָָ

�מ�ה � מ"ט �נת לז�: ז� ��נת,סמ�כ�ת ְְְְְִַַָ

י�בל: � ÌÎÏ(È·)החמ�י� ‰È‰z L„˜.(ת"כ) ֲִִֵַ…∆ƒ¿∆»∆
לח�י�? היא �צא יכ�ל �הק��, �מיה ִ�ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ��פסת

"�היה" ל�מר: �הא,�למ�ד O‰ŒÔÓ„‰:�הוית� ְְְֲִֵֶַַַָָָƒ«»∆
eÏÎ‡z.(ת"כ)ה�ית מ� א�כל א�ה ה�דה ,עלֿידי …¿ְִִֵֵֶַַַַַָָ

ה�דה מ� לח�ה �לה מ�,�א� לבער צרי� א�ה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
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וכ�' �יֿדירא �מד�ר "�ר�ר"? ל��� מה� ,יה�דה: ְְְְְְִֵַַַָָָ

אחרי� �ר��ת ואינ� ר�צה �ה�א מק�� �כל :��ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

‡Â‰ Ï·BÈ.נקיבת� �ני� מ�אר מב�לת זאת �נה ≈ƒָָֹ�ְְְִִִִֶֶַָָ

לב�� ל� �מ�,�� "י�בל" �מ�? ��,�מה על ְְְֵֵֵַַַָָָָ

��פר ‡B˙fÁ‡ŒÏ:�קיעת LÈ‡ Ìz·LÂ.ה�ד�ת� ְִַָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ֶַָ

לבעליה� e·Lz:ח�זר�ת BzÁtLÓŒÏ‡ LÈ‡Â. ְְֲֵֶַ¿ƒ∆ƒ¿«¿»À
ה�רצע: את L�˙(È‡)לר��ת ‡Â‰ Ï·BÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿«

‰�L ÌÈMÓÁ‰.:אמר�� לפי ל�מר? �למ�ד מה «¬ƒƒ»»ְְֱִֶֶַַַַ

וג�'" �ב'ת�רת,"וק���� �'רא�ֿה�נה' �דאיתא ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

המ��רי�.‡˙È¯Ê�Œ‰:�הני�' הענבי� אבל,את ֲִֹ∆¿ƒ∆»ְֲִֶַָָ�ֲִָָ

��ביעית ��אמר ��� ה�פקרי�, מ� א�ה ,��צר ִֵַַָ�ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

קד���ת �ני� ��י נמצא� ���בל, נאמר ��ְְְְֱִִֵֵֶַַָָ

�מ�ה � מ"ט �נת לז�: ז� ��נת,סמ�כ�ת ְְְְְִַַָ

י�בל: � ÌÎÏ(È·)החמ�י� ‰È‰z L„˜.(ת"כ) ֲִִֵַ…∆ƒ¿∆»∆
לח�י�? היא �צא יכ�ל �הק��, �מיה ִ�ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ��פסת

"�היה" ל�מר: �הא,�למ�ד O‰ŒÔÓ„‰:�הוית� ְְְֲִֵֶַַַָָָƒ«»∆
eÏÎ‡z.(ת"כ)ה�ית מ� א�כל א�ה ה�דה ,עלֿידי …¿ְִִֵֵֶַַַַַָָ

ה�דה מ� לח�ה �לה מ�,�א� לבער צרי� א�ה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ



xdadkipyקכו meiqelwpe`

dúàeáz-úà eìëàz äãOä-ïîi''yx:âéúðLa ¦̧©¨¤½«Ÿ§−¤§«¨¨«¦§©¬
Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiäi''yx:ìåçá ë"ò ©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«

éðùãéãiî äð÷ Bà Eúéîrì økîî eøkîú-éëå§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´
åéçà-úà Léà eðBz-ìà Eúéîri''yx:åèøtñîa £¦¤®©−¦¬¤¨¦«§¦§©³

øtñîa Eúéîr úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL̈¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬
Cì-økîé úàeáú-éðLi''yx:æèíéðMä áø | éôì §¥«§−Ÿ¦§¨¨«§¦´´Ÿ©¨¦À

èérîz íéðMä èòî éôìe Búð÷î äaøz©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½©§¦−
Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷îi''yx: ¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

æééäìàî úàøéå Búéîr-úà Léà eðBú àìåE §³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®
íëéäìà ýåýé éðà éki''yx:çé-úà íúéNrå ¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«£¦¤Æ¤

íúà íúéNrå eøîLz éètLî-úàå éúwçªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤´Ÿ¨®

:dzÏÏÚ ˙È ÔeÏÎÈz ‡Ï˜Á«¿»≈¿»¬«¿«

Ôe·e˙zיג ‡„‰ ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»»»¿

:dz�ÒÁ‡Ï ¯·bידÔaÊ˙ È¯‡Â ¿«¿«¬«¿≈«¬≈¿«≈

‡„ÈÓ ÔaÊ˙ B‡ C¯·ÁÏ ÔÈ�È·Ê¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»

:È‰BÁ‡ ˙È ¯·b Ôe�B˙ ‡Ï C¯·Á„¿«¿»»¿«»¬ƒ

ÔaÊzטו ‡Ï·BÈ ¯˙a ‡i�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈

ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È�L ÔÈ�Óa C¯·Á ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆

:CÏטזÈbÒz ‡i�L ˙e‡È‚Ò ÌeÙÏ »¿¿ƒ¿«»«¿≈

¯ÚÊz ‡i�L ˙e¯ÚÊ ÌeÙÏe È‰B�È·Ê¿ƒƒ¿¿≈¿«»«¿≈

‡e‰ ‡zÏÏÚ ÔÈ�Ó È¯‡ È‰B�È·Ê¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓיז˙È ¯·b Ôe�B˙ ‡ÏÂ ¿«∆»¿»¿«»

ÈÈ ‡�‡ È¯‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡יחÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â ¡»¬¿«¿¿»¿»«

ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯Ëz È�Èc ˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿¿«¿¿»¿

:ÔˆÁ¯Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ Ôe·˙È˙Â¿≈¿««¿»¿»¿»

é"ùø

��ביעית,ה�ית ��אמר ���בל:,��� נאמר �� ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

(‚È)B˙fÁ‡ŒÏ‡ LÈ‡ e·Lz.:נאמר �בר והרי »Àƒ∆¬À»ְֱֲֵֶַַָ

ה��כר לר��ת א�א אלֿאח�ת�"? אי� ְֵֶַַָָ�ְְֲִֶֶַ"ו�ב��

�גאל� �נ� ועמד ���בל:,�דה� לאביו �ח�זרת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(„È)'B‚Â e¯kÓ˙ŒÈÎÂ.�ט��� �מ�מע�.,לפי ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְִַָ

מ�כר ��א�ה מ�י� �ר�ה: י� לי�ראל,וע�ד מכר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ל�מר: �למ�ד "וכיֿתמ�ר�חבר�? ְְְְְֲִִֵַַ

לקנ�ת �את �א� �מ�י� מכר, לעמית�" � ,ממ�ר ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מ�ד � קנה "א� ל�מר: �למ�ד חבר�? מ��ראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹקנה

נח),(ת"כ.‡e�BzŒÏ:עמית�" ממ��:ב"מ א�נאת ז� ֲִֶ«ַָָ

(ÂË)‰�˜z Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓa.�זה ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ֶ

�א הא�נאה על אפניו: על ה�קרא לי�ב ְְְְִֵַַַַָָָָָָָ���ט�

���מ�ר קרקע,להזהיר: �קנה �ני�,�ע,א� ��ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ

�היא ה�דה �תב�א�ת ה�ני� �לפי ה��בל, עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָי�

לע��ת ה��נה,רא�יה ויקנה ה��כר �הרי,ימ�ר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

�ני� י� וא� ה��בל, ��נת ל� להחזיר� ְְְֲִִִִֵֵַַַָָס�פ�

יקרי� �דמי� מ�כר� וזה נתא�ה,מעט�ת הרי �ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

�ב�א�ת מ��ה ואכל מר��ת �ני� י� וא� ְְִֶַָָ�ְְִִֵֵַָל�קח,

לפי,הר�ה לקנ�ת� צרי� לפיכ� מ�כר; נתא�ה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ימ�רֿ,ה�מ� �ניֿתב�את "�מס�ר ��אמר: וזה� ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ

�יד,ל�" ע�מדת ��הא ה�ב�א�ת �ני מני� לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

דר�� ור��תינ� ל�. �מ�ר כ)ה��קח מ�(ערכי� ,א�: ְְְִִֵֵַַַָָֹ

מ��י �ח�ת לגאל ר�אי אינ� �דה� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�ה��כר

לי��,�ני� מ��� ה��קח �יד �ני� ��י ,��עמד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

�ני� ��י �א�ת� �ב�א�ת �ל� י� �ג��,ואפ�� ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

מ���ט� י�צא אינ� �"�ני" �קמ�תיה, ל� ,��כר� ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

��פ��;,�ל�מר �ל ולא �ב�א�ת �ל �ני� מס�ר ְְְְִִִֶֶַַָָֹ

�ני� B˙�˜Ó.(ÊË)�ני�:,�מע�ט ‰a¯zמ�ר�ה� ְִִִַָ«¿∆ƒ¿»ְְִֶָ

B˙�˜Ó:�יקר ËÈÚÓz.:דמיה� ÏÂ‡(ÊÈ)�מעיט ְֶֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ¿…
B˙ÈÓÚŒ˙‡ LÈ‡ e�B˙.(ת"כ)א�נאת על הזהיר �א� ƒ∆¬ƒְִִַַָָ

י�יא��,�ברי� ולא חבר� את אי� יקניט ��א ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ל� ה�גנת �אינ� י�ע�,,עצה �ל והנאת� �ר�� לפי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לכ� לרעה? נת��נ�י א� י�דע מי �אמר: ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוא�

מח�ב�ת ה��דע מאלהי�"; "ויראת ה�א,נאמר: ְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ל�ב ה�ס�ר �בר �ל מי,י�דע. א�א מ�יר �אי� ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ל�� מאלהי�":,�ה�ח�בה "ויראת :�� נאמר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(ÁÈ)ÁË·Ï ı¯‡‰ŒÏÚ Ìz·LÈÂ.מ�ה� ,��ע�� ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְֲִֶַָ

��לי� לד)��אמר,י�ראל כו �רצה(ויקרא "אז : ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

אתֿ��תתיה"; והרצת ��תתיה את ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאר�

�בל �ל�ת �ל �נה �מ��ת,ו�בעי� �בעי� �נגד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָ

xdadkiriax meie iyily mei qelwpe`

çèáì õøàä-ìr ízáLéåi''yx:éùéìùèéäðúðå ¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©§¨«§¨³
çèáì ízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä̈¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬¨¤−©

äéìri''yx:ëðMa ìëàp-äî eøîàú éëåä ¨¤«¨§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´
-úà óñàð àìå òøæð àì ïä úréáMä©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤

eðúàeázi''yx:àëíëì éúëøa-úà éúéeöå §«¨¥«§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½
ì äàeázä-úà úNrå úéMMä äðMaìLL ©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ¤©§½̈¦§−

íéðMäi''yx:áëúðéîMä äðMä úà ízrøæe ©¨¦«§©§¤À¥µ©¨¨´©§¦¦½
äðMä | ãr ïLé äàeázä-ïî ízìëàå©«£©§¤−¦©§¨´¨¨®©´©¨¨´

ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãr úréLzäi''yx: ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«
âëõøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤

éãnr ízà íéáLBúå íéøâ-éki''yx:ãëìëáe ¦«¥¦¯§«¨¦²©¤−¦¨¦«§−Ÿ
õøàì eðzz älàb íëúfçà õøài''yx:ñéòéáø ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬¨¨«¤

äëéçà Ceîé-ékBìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ
åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwäi''yx:åëìàb Bl-äéäé àì ék Léàå ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®

ÔeÏÎÈ˙Âיט da‡ ‡Ú¯‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿

:dÏÚ ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ÚaNÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿¿»¬»¬«

zLa‡כ ÏeÎÈ� ‡Ó Ôe¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»

LB�Î� ‡ÏÂ Ú¯Ê� ‡Ï ‡‰ ‡˙ÚÈ·L¿ƒ≈»»»ƒ¿«¿»ƒ¿

:‡�zÏÏÚ ˙Èכא˙È „wÙ‡Â »¬«¿»»«¬«≈»

‡˙˙È˙L ‡zLa ÔBÎÏ È˙k¯aƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»

:ÔÈ�L ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ

˙ÈÓ�˙‡כב ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»

„Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ ÔÓ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¬«¿»«ƒ»«

dzÏÏÚ ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL«»¿ƒ≈»«≈«¬«¿«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈzכג‡Ï ‡Ú¯‡Â ≈¿«ƒ»¿«¿»»

‡Ú¯‡ ÈÏÈ„ È¯‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊƒ̇¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ«¿»

:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ·˙B˙Â ÔÈ¯i„ È¯‡¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

‡ÔBÎz�ÒÁכד ‡Ú¯‡ ÏÎ·e¿…«¿»«¬«¿¿

:‡Ú¯‡Ï Ôe�zz ‡�˜¯tכהÈ¯‡ À¿»»ƒ¿¿«¿»¬≈

dz�ÒÁ‡Ó ÔaÊÈÂ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙Èƒ¿«¿«»ƒ«≈≈«¬«¿≈

˜B¯ÙÈÂ dÏ ·È¯˜c d˜È¯Ù È˙ÈÈÂ¿≈≈»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ¿

:È‰eÁ‡ È�È·Ê ˙Èכו¯‡ ¯·‚eÈ »¿ƒ≈¬ƒ¿«¬≈

d„È ˜a„˙Â ˜È¯t dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈»ƒ¿«¿≈¿≈

é"ùø

Ìz·LÈÂ(ËÈ)הי�:,���ל� 'B‚Â ı¯‡‰ ‰�˙�Â ְִֶָ¿»¿»»»∆¿ƒ«¿∆
‰ÈÏÚ ÁË·Ï.רת�� מ�נת �דאג� ÌzÏÎ‡Â:��א »∆«»∆»ְְֲִִֶֶַַֹֹ«¬«¿∆

Ú·NÏ.:רכה� �� �הא ה�עי� �ת�� ÏÂ‡(Î)א� »«ְְְִֵֵַַַָָ¿…
ÛÒ‡�.ה�ית �פר�ת.‡˙e�˙‡e·zŒ:אל יי� �ג�� ∆¡…ִֶַַ∆¿»≈ְִֵַ

מאליה�: ה�אי� �ספיחי� LÏLÏ(Î‡)האיל� ְֲִִִִֵֵֶַָָָƒ¿…
ÌÈ�M‰.ה��ית רא�ֿה�נה,למקצת ועד ,מ�יס� «»ƒְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ול�מינית �מרח�ו�,ול�ביעית ��מינית ��זרע� ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

�ניס�: ‰ÚÈLz˙(Î·)ויקצר� ‰�M‰ „Ú.חג עד ְְְְִִָ««»»«¿ƒƒַַ

��יעית �ל �ל,ה���ת �ב�את� �א עת �היא ַ�ְְִִִֵֶֶֶָָֹ

ה�ית לת�� ��דה,�מינית הי� ה�י� ימ�ת ��ל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

�פעמי� ל�ית, האסי� עת ה�א �בת�רי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ��רנ�ת

���ית �ני�: לאר�ע לע��ת צריכה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�היתה

מעב�דת �טלי� �ה� ה�ביעית ה�מ�ה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ��פני

וה��בל; ה�ביעית רצ�פ�ת: �ני� ��י ְְְְְִִִֵֵַַַַָקרקע

:��� ה�מ��ת ��אר נאמר זה ָ�ְְְֱִִִֶֶַַָָ�מקרא

(‚Î)¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â.(ת"כ)על 'לאו' ל�� ¿»»∆…ƒ»≈ִֵַָ

���בל ל�עלי� �ד�ת ה��קח,חזרת יהא ��א ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

�ס�קה,לפסיקה.ÓˆÏ˙˙:��ב�� למכירה ְָƒ¿ƒÀְְְִִִִָָָ

‰‡¯ı:ע�למית ÈÏŒÈk.(ת"כ)�� עינ� �רע ,אל ִָƒƒ»»∆ְֵֵַַָ

:��� ‡ÌÎ˙fÁ(Î„)�אינ� ı¯‡ ÏÎ·e.(ת"כ) ְֵֶֶָ¿…∆∆¬À«¿∆
עברי ועבד ��י� �ק���י�,לר��ת מפר� זה ודבר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

רא��� כא)�פרק ���ט�(ד� �לפי ל�ר�ה,. סמ�� ְְְִִֶֶַָָָָ

לאחר,��אחריו לגאל� ר�אי אח�ת� �ה��כר ְֲֲֵֶֶַַָ�ְְֳַַַַָָָ

�ני� קר�ב�,��י א� ה�א יכ�ל,א� ה��קח ואי� ְְְִֵֵֵַַָָ

ÎÓe¯(Î‰)לע�ב: EÈÁ‡ CeÓÈŒÈk.(ת"כ)מל�ד, ְֵַƒ»»ƒ»«ְֵַ

�חק מחמת א�א �דה� למ�ר ר�אי אד� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�אי�

אר�.B˙fÁ‡Ó:עני �ר� ��רה למדה ��ה, ולא ִֹ≈¬À»ְֹ�ְִֶֶֶֶָָָ

לעצמ� �דה ‡ÂÈÁ:����ר ¯kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â.(ת"כ) ְְְֵֶֶַַָ¿»«≈ƒ¿«»ƒ
לע�ב: יכ�ל ה��קח Ï‡(ÂÎ)ואי� Èk LÈ‡Â ְְֵֵֵַַַָ¿ƒƒ…

Ï‡b BlŒ‰È‰È.(ת"כ ש�. אד�(קידושי� ל� י� וכי ƒ¿∆…≈ְְִֵָָ



קכז xdadkiriax meie iyily mei qelwpe`

çèáì õøàä-ìr ízáLéåi''yx:éùéìùèéäðúðå ¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©§¨«§¨³
çèáì ízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä̈¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬¨¤−©

äéìri''yx:ëðMa ìëàp-äî eøîàú éëåä ¨¤«¨§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´
-úà óñàð àìå òøæð àì ïä úréáMä©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤

eðúàeázi''yx:àëíëì éúëøa-úà éúéeöå §«¨¥«§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½
ì äàeázä-úà úNrå úéMMä äðMaìLL ©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ¤©§½̈¦§−

íéðMäi''yx:áëúðéîMä äðMä úà ízrøæe ©¨¦«§©§¤À¥µ©¨¨´©§¦¦½
äðMä | ãr ïLé äàeázä-ïî ízìëàå©«£©§¤−¦©§¨´¨¨®©´©¨¨´

ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãr úréLzäi''yx: ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«
âëõøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤

éãnr ízà íéáLBúå íéøâ-éki''yx:ãëìëáe ¦«¥¦¯§«¨¦²©¤−¦¨¦«§−Ÿ
õøàì eðzz älàb íëúfçà õøài''yx:ñéòéáø ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬¨¨«¤

äëéçà Ceîé-ékBìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ
åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwäi''yx:åëìàb Bl-äéäé àì ék Léàå ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®

ÔeÏÎÈ˙Âיט da‡ ‡Ú¯‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿

:dÏÚ ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ÚaNÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿¿»¬»¬«

zLa‡כ ÏeÎÈ� ‡Ó Ôe¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»

LB�Î� ‡ÏÂ Ú¯Ê� ‡Ï ‡‰ ‡˙ÚÈ·L¿ƒ≈»»»ƒ¿«¿»ƒ¿

:‡�zÏÏÚ ˙Èכא˙È „wÙ‡Â »¬«¿»»«¬«≈»

‡˙˙È˙L ‡zLa ÔBÎÏ È˙k¯aƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»

:ÔÈ�L ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ

˙ÈÓ�˙‡כב ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»

„Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ ÔÓ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¬«¿»«ƒ»«

dzÏÏÚ ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL«»¿ƒ≈»«≈«¬«¿«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈzכג‡Ï ‡Ú¯‡Â ≈¿«ƒ»¿«¿»»

‡Ú¯‡ ÈÏÈ„ È¯‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊƒ̇¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ«¿»

:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ·˙B˙Â ÔÈ¯i„ È¯‡¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

‡ÔBÎz�ÒÁכד ‡Ú¯‡ ÏÎ·e¿…«¿»«¬«¿¿

:‡Ú¯‡Ï Ôe�zz ‡�˜¯tכהÈ¯‡ À¿»»ƒ¿¿«¿»¬≈

dz�ÒÁ‡Ó ÔaÊÈÂ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙Èƒ¿«¿«»ƒ«≈≈«¬«¿≈

˜B¯ÙÈÂ dÏ ·È¯˜c d˜È¯Ù È˙ÈÈÂ¿≈≈»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ¿

:È‰eÁ‡ È�È·Ê ˙Èכו¯‡ ¯·‚eÈ »¿ƒ≈¬ƒ¿«¬≈

d„È ˜a„˙Â ˜È¯t dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈»ƒ¿«¿≈¿≈

é"ùø

Ìz·LÈÂ(ËÈ)הי�:,���ל� 'B‚Â ı¯‡‰ ‰�˙�Â ְִֶָ¿»¿»»»∆¿ƒ«¿∆
‰ÈÏÚ ÁË·Ï.רת�� מ�נת �דאג� ÌzÏÎ‡Â:��א »∆«»∆»ְְֲִִֶֶַַֹֹ«¬«¿∆

Ú·NÏ.:רכה� �� �הא ה�עי� �ת�� ÏÂ‡(Î)א� »«ְְְִֵֵַַַָָ¿…
ÛÒ‡�.ה�ית �פר�ת.‡˙e�˙‡e·zŒ:אל יי� �ג�� ∆¡…ִֶַַ∆¿»≈ְִֵַ

מאליה�: ה�אי� �ספיחי� LÏLÏ(Î‡)האיל� ְֲִִִִֵֵֶַָָָƒ¿…
ÌÈ�M‰.ה��ית רא�ֿה�נה,למקצת ועד ,מ�יס� «»ƒְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ול�מינית �מרח�ו�,ול�ביעית ��מינית ��זרע� ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָ

�ניס�: ‰ÚÈLz˙(Î·)ויקצר� ‰�M‰ „Ú.חג עד ְְְְִִָ««»»«¿ƒƒַַ

��יעית �ל �ל,ה���ת �ב�את� �א עת �היא ַ�ְְִִִֵֶֶֶָָֹ

ה�ית לת�� ��דה,�מינית הי� ה�י� ימ�ת ��ל ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ

�פעמי� ל�ית, האסי� עת ה�א �בת�רי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ��רנ�ת

���ית �ני�: לאר�ע לע��ת צריכה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�היתה

מעב�דת �טלי� �ה� ה�ביעית ה�מ�ה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ��פני

וה��בל; ה�ביעית רצ�פ�ת: �ני� ��י ְְְְְִִִֵֵַַַַָקרקע

:��� ה�מ��ת ��אר נאמר זה ָ�ְְְֱִִִֶֶַַָָ�מקרא

(‚Î)¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â.(ת"כ)על 'לאו' ל�� ¿»»∆…ƒ»≈ִֵַָ

���בל ל�עלי� �ד�ת ה��קח,חזרת יהא ��א ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

�ס�קה,לפסיקה.ÓˆÏ˙˙:��ב�� למכירה ְָƒ¿ƒÀְְְִִִִָָָ

‰‡¯ı:ע�למית ÈÏŒÈk.(ת"כ)�� עינ� �רע ,אל ִָƒƒ»»∆ְֵֵַַָ

:��� ‡ÌÎ˙fÁ(Î„)�אינ� ı¯‡ ÏÎ·e.(ת"כ) ְֵֶֶָ¿…∆∆¬À«¿∆
עברי ועבד ��י� �ק���י�,לר��ת מפר� זה ודבר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

רא��� כא)�פרק ���ט�(ד� �לפי ל�ר�ה,. סמ�� ְְְִִֶֶַָָָָ

לאחר,��אחריו לגאל� ר�אי אח�ת� �ה��כר ְֲֲֵֶֶַַָ�ְְֳַַַַָָָ

�ני� קר�ב�,��י א� ה�א יכ�ל,א� ה��קח ואי� ְְְִֵֵֵַַָָ

ÎÓe¯(Î‰)לע�ב: EÈÁ‡ CeÓÈŒÈk.(ת"כ)מל�ד, ְֵַƒ»»ƒ»«ְֵַ

�חק מחמת א�א �דה� למ�ר ר�אי אד� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�אי�

אר�.B˙fÁ‡Ó:עני �ר� ��רה למדה ��ה, ולא ִֹ≈¬À»ְֹ�ְִֶֶֶֶָָָ

לעצמ� �דה ‡ÂÈÁ:����ר ¯kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â.(ת"כ) ְְְֵֶֶַַָ¿»«≈ƒ¿«»ƒ
לע�ב: יכ�ל ה��קח Ï‡(ÂÎ)ואי� Èk LÈ‡Â ְְֵֵֵַַַָ¿ƒƒ…

Ï‡b BlŒ‰È‰È.(ת"כ ש�. אד�(קידושי� ל� י� וכי ƒ¿∆…≈ְְִֵָָ



xdadkiyingקכח meiqelwpe`

Búlàâ éãk àöîe Bãé äâéOäåi''yx:æëáMçå §¦¦´¨¨½¨−̈§¥¬§ª¨«§¦©Æ
Léàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−

Búfçàì áLå Bì-øëî øLài''yx:çë-àì íàå £¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«§¦̧Ÿ
ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc Bãé äàöî̈«§¹̈¨À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ
áLå ìáia àöéå ìáBiä úðL ãr Búà äðwä©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈

Búfçàìi''yx:ñéùéîçèë-úéa økîé-ék Léàå ©«£ª¨«§¦À¦«¦§³Ÿ¥«
ãr Búlàb äúéäå äîBç øér áLBîúðL íz- ©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½©−Ÿ§©´

Búlàâ äéäz íéîé Bøkîîi''yx:ì-àì íàå ¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«§¦´«Ÿ
úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãr ìûbé¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦

øéra-øLàáéúëàì-øùàéø÷äîç Bì-øLà £¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈
ìáia àöé àì åéúøãì Búà äðwì úúéîvìi''yx: ©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«

àìáéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä ézáe¨¥´©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½
ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàä äãN-ìr©§¥¬¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−

:d�˜¯t ˙qÓk ÁkLÈÂכז·MÁÈÂ ¿«¿«¿ƒ«À¿»≈ƒ«≈

‡¯˙BÓ ˙È ·˙ÈÂ È‰B�È·Ê È�L ˙È»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»

·e˙ÈÂ dÏ ÔaÊ Èc ¯·‚Ïƒ¿«ƒ«∆≈ƒ

:dz�ÒÁ‡ÏכחÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â ¿«¬«¿≈¿ƒ»«¿«

È‰B�È·Ê È‰ÈÂ dÏ ·˙‡ ˙qÓk d„È¿≈¿ƒ«¬≈≈ƒ≈¿ƒƒ

‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú d˙È Ô·Êc ‡„Èaƒ»ƒ¿«»≈««»¿≈»

:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ ‡Ï·BÈa ˜BtÈÂ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬«¿≈

BÓ˙·כט ˙Èa ÔaÊÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿«≈≈«

d�˜¯Ù È‰˙e ¯eL ‡Ù˜Ó ‡z¯«̃¿»«¿»¿≈À¿»≈

ÔcÚ È‰B�È·Ê„ ‡zL ÌÏLÓ „Ú«ƒ¿««»ƒ¿ƒƒƒ»

:d�˜¯Ù È‰z ÔcÚaל‡Ï Ì‡Â ¿ƒ»¿≈À¿»≈¿ƒ»

‡zL dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜¯t˙Èƒ¿»««ƒ¿«≈«»

‡z¯˜· È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»

Ô·Ê È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡¯eL dÏ Ècƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«

:‡Ï·BÈa ˜BtÈ ‡Ï È‰B¯„Ï d˙È»≈¿»ƒ»ƒ¿≈»

ÔB‰Ïלא ˙ÈÏ Èc ‡iÁˆÙ Èz·e»≈«¿«»ƒ≈¿

Ï˜Á ÏÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ÛwÓ ¯eL««¿¿«¬«

dÏ È‰z ‡�˜¯t ·MÁ˙È ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿«»À¿»»¿≈≈

é"ùø

לגאל ���כל ��אל א�א ��אלי�? ל� �אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ�י�ראל

B¯kÓÓ(ÊÎ)ממ�ר�: È�LŒ˙‡ ·MÁÂ.�ני� ��ה ְִָ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ִַָָ

�כ� ל�? מכר�יה �בכ�ה וכ�, �� ה��בל? עד ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָהי�

���בל להחזיר� היית עתיד ק�נה,וכ�, נמצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אכל� �נה: �ל �ל ח���� �פי ה�ב�א�ת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמס�ר

אר�ע א� �ני� �ל� מ�,א�ת� �מיה� את ה�צא ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ה�אר את וטל ‡˙Û„Ú‰Œ.וזה�:,הח���� ·ÈL‰Â ְְְְֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈
�אכל האכילה על ה��ח ל��קח,�דמי :וי�נ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

BÏŒ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï.:�לגאל ��א ה�ה ה��כר »ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(ÁÎ)BÏ ·ÈL‰ Èc.(ל ��אל,מ�א�(ערכי� �אינ� ≈»ƒִֵֵֶָ

‰Ï·Bi:לחצאי� ˙�L „Ú.(ת"כ)��לת י�נס ��א ֲִַָ«¿««≈ְִֵֶָֹ

�ל�� �נה �תח�ת�:,א�ת� מ��ט �ה��בל ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(ËÎ)‰ÓBÁŒ¯ÈÚ ·LBÓŒ˙Èa.(ת"כ)��ת� �ית ≈«ƒ»ְִַ

��ֿנ�� יה��ע מימ�ת ח�מה ה��פת È‰Â˙‰:עיר ִַ�ְִֶֶָ�ִַ¿»¿»
B˙l‡b.מ��י לגאל� ��כ�ל ��דה ��אמר לפי ¿À»ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶַָָָָ

��רצה זמ� �ל ואיל� �ני�,�ני� ��י �בת�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

לגאל� יכ�ל אינ� �זה,הרא��ני� לפר� הצר� ְֳִִֵָָָָ�ְְֵֶַָָ

ח��� רא��נה,�ה�א ��נה לגאל ר�צה ,�א� ְְִִִִֶֶֶָָָֹ

��אל�:,��אל� אינ� מ�א� B˙l‡b.�לאחר ‰˙È‰Â ְֲֲִֵַַָָָ¿»¿»¿À»
�ית ימי�.ÌÈÓÈ:�ל קר�יי� �למה �נה וכ�,ימי ִֶַ»ƒְְְְִִֵֵֵָָָָ

נה) כד ימי�":(בראשית א�נ� ה�ערה "��ב :ֲִִֵֵַַָָָ

(Ï)˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â.ל� מ�ח� יצא ¿»««ƒ¿«¿ƒÀִֶָָֹ

ק�נה �ל �כח� ועמד ÓÁ‰:מ�כר ‡ÏŒ¯L‡). ְְֵֶֶַָֹ¬∆……»
על"ל�" א� לברכה: זכר�נ� ר��תינ� אמר� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָקרי��,

עכ�ו ל� �אי� לכ�,,�י קד� ל� והיתה ה�איל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

היא,ו"עיר" "ל�",נקבה לכ�ב א�א,והצר� ְְְִִֵָ�ְְִֶַָָֹ

�פני� "לא" לכ�ב ��רי� "ל�",מ��� ��נ� ְְְִִִִִִֶָֹֹ

זה) על נ�פל זה Ï·ia:��סרת; ‡ˆÈ ‡Ï.רב אמר ֵֶֶֶַַָֹ…≈≈«…≈ַַָ

�נת� �ת�� י�בל �� �גע א� (א�) לא,ספרא: ְְְִֵַַַָָָֹ

‰ÌÈ¯ˆÁ(Ï‡)יצא: Èz·e."פצח�א" ,�תר��מ�: ֵֵ»≈«¬≈ƒְְְַַַָ
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כח)יה��ע יג וחצריה�";(יהושע "הערי� (בראשית: ְ�ְְִֵֶֶַַָ

טז) �בטירת�"כה "�חצריה� ::ı¯‡‰ ‰„NŒÏÚ ְְְִֵֶַָֹ«¿≈»»∆
·LÁÈ.וי�צאי�הרי ה��בל עד ה�גאלי� ��ד�ת ה� ≈»≈ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

xdadkiying mei qelwpe`
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é"ùø

נגאל� לא א� � ל�עלי� BlŒ‰È‰z:���בל ‰l‡b. ְְֲִִִֵַַָֹ¿À»ƒ¿∆
�ד�ת(ת"כ) מ�ח �ח� יפה �בזה ירצה, א� ,מ�ד ְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

�ני� ��י עד נגאל�ת אי� Èˆ‡.:�ה�ד�ת Ï·i·e ְְֲִִֵֵֶַַָָ«…≈≈≈
‰ÌiÂÏ(Ï·)�ח��: È¯ÚÂ.עיר ��מ�נה אר�עי� ְִָ¿»≈«¿ƒƒְְִִֶַָ

לה� ÌÏBÚ:���נ� ˙l‡b.לפני אפ�� מ�ד ��אל ְִֶֶָ¿À«»ְֲִִִֵֵָ

ה�ת�נ�ת מ�ד�תיה� �דה מכר� א� �ני�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ��י

הערי� סביב�ת א�ה �אל�י� מכר�,לה� א� א� ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

ח�מה �עיר לס��,�ית חל�ט ואינ� לע�ל� ��אלי� ְְְְֲִִִֵַָָָ

ÌiÂÏ‰ŒÔÓ(Ï‚)�נה: Ï‡‚È ¯L‡Â.יקנה וא� ָָ«¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִֶ

מה� עיר א� Ï·ia:�ית ‡ˆÈÂ.ל� ממ�ר א�ת� ִִֵֶַ¿»»«…≈ְִֶָ

עיר �ל א� ��כר�,�ית ל�וי יהיה,וי��ב ולא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

י�ראל �ל ח�מה ערי ��י ��אר �'גא�ה',חל�ט ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָ�ָ

מכירה.,ז� "�א�תל��� ��אמר: לפי אחר: �בר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ�ַ

ללו��" �היה א�א,ע�ל� ה�ת�ב ��ר לא יכ�ל ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הלו�י� �ערי �ית ��נה י�ראל לוי,�ל�קח אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

"וא�ר ל�מר: �למ�ד חל�ט? יהיה מ�וי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��נה

מ�ֿהלו��" לוי,יגאל מ�ד ה��אל �א�ת,א� ��אל ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַ�ַ

ÈaŒ¯kÓÓ˙:ע�ל� ‡ˆÈÂ.�וא אחרת, מצוה ז� הרי ָ¿»»ƒ¿««ƒְְֲִִֵֶֶַָ

�אל� ���בל,לא �נה,י�צאה לס�� נחלט ואינ� ְְְְֱֵֵֶַָָָָָָֹ

י�ראל �ל ‰È‡:�בית ÌiÂÏ‰ È¯Ú Èza Èk ְְִִֵֶַָƒ»≈»≈«¿ƒƒƒ
Ì˙fÁ‡.�כרמי� �ד�ת נחלת לה� היה א�א,לא ¬À»»ְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

�מגר�יה� ל�בת �מק��,ערי� לה� ה� לפיכ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

��ד�ת,�ד�ת גא�ה לה� �פקע,וי� ��א �די ְְֵֶָָ�ְְֵֶָָֹ�ְַ

מה�: Ï‡(Ï„)נחלת� Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne ֲֵֶַָָ¬≈ƒ¿«»≈∆…
¯ÎnÈ.ז�ר� �דה�,מכר את לוי �� הק�י� �א� ƒ»≈ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

�אל� �ז�ר,ולא ל�הני�,�מכר� י�צאה אינ� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹֹ

�י�ראל,���בל ��אמר כ)�מ� כז "וא�ֿ(ויקרא : ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָ

ע�ד" לאֿי�אל אחר לאי� אתֿה�דה אבל,מכר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לע�ל�: ��אל לוי ��(‰Ï)Ba z˜ÊÁ‰Â.(ת"כ)אל ְִֵֵֶָ¿∆¡«¿»ַ

להקימ���יח ק�ה ויהיה וי�ל ��רד א�א,ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

למ�א�י ��מה? �ה למה ה�ד, מ�טת מ�עת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָח�קה�

החמ�ר על ע�דה� החמ�ר; ��,�על ��פס אחד ֲֲֵֵֶֶַַַַָ

לאר� נפל א�ת�:,�מעמיד�; מעמידי� אי� חמ�ה ֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

·LB˙Â ¯b.�ואיזה ���ב, א� �ר ה�א א� א� ≈¿»ְִֵֵֶַָ

אלילי� עב�דת לעבד ��א עליו ���ל �ל ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ���ב?

נבל�ת: Èa¯˙Â˙(ÂÏ)וא�כל CL�.�ינה�� חד ְְֵֵ∆∆¿«¿ƒְִַַ

לאוי�,ר�נ� ��ני עליו EÈ‰Ï‡Ó:ולעבר ˙‡¯ÈÂ. ְְֲִִֵַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆
וק�ה הר�ית אחר נמ�כת אד� �ל ��ע�� ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפי

הימ�� מע�תיו,לפר� ��ביל ה�ר לעצמ� �מ�רה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ

אצל� �טל�ת "ויראת,�הי� ל�מר: הצר� ְְֵֶֶָ�ְְֵַַָָ

סב)מאלהי�", �די(ב"מ �נכרי מע�תיו ה��לה א� ְְְְֱִֵֵֶֶַָָֹ

�ר�ית לי�ראל ה�ס�ר,להלו�ת� �בר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
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�מגר�יה� ל�בת �מק��,ערי� לה� ה� לפיכ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

��ד�ת,�ד�ת גא�ה לה� �פקע,וי� ��א �די ְְֵֶָָ�ְְֵֶָָֹ�ְַ

מה�: Ï‡(Ï„)נחלת� Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne ֲֵֶַָָ¬≈ƒ¿«»≈∆…
¯ÎnÈ.ז�ר� �דה�,מכר את לוי �� הק�י� �א� ƒ»≈ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

�אל� �ז�ר,ולא ל�הני�,�מכר� י�צאה אינ� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹֹ

�י�ראל,���בל ��אמר כ)�מ� כז "וא�ֿ(ויקרא : ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָ

ע�ד" לאֿי�אל אחר לאי� אתֿה�דה אבל,מכר ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לע�ל�: ��אל לוי ��(‰Ï)Ba z˜ÊÁ‰Â.(ת"כ)אל ְִֵֵֶָ¿∆¡«¿»ַ

להקימ���יח ק�ה ויהיה וי�ל ��רד א�א,ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

למ�א�י ��מה? �ה למה ה�ד, מ�טת מ�עת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָח�קה�

החמ�ר על ע�דה� החמ�ר; ��,�על ��פס אחד ֲֲֵֵֶֶַַַַָ

לאר� נפל א�ת�:,�מעמיד�; מעמידי� אי� חמ�ה ֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

·LB˙Â ¯b.�ואיזה ���ב, א� �ר ה�א א� א� ≈¿»ְִֵֵֶַָ

אלילי� עב�דת לעבד ��א עליו ���ל �ל ֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ���ב?

נבל�ת: Èa¯˙Â˙(ÂÏ)וא�כל CL�.�ינה�� חד ְְֵֵ∆∆¿«¿ƒְִַַ

לאוי�,ר�נ� ��ני עליו EÈ‰Ï‡Ó:ולעבר ˙‡¯ÈÂ. ְְֲִִֵַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆
וק�ה הר�ית אחר נמ�כת אד� �ל ��ע�� ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפי

הימ�� מע�תיו,לפר� ��ביל ה�ר לעצמ� �מ�רה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ

אצל� �טל�ת "ויראת,�הי� ל�מר: הצר� ְְֵֶֶָ�ְְֵַַָָ

סב)מאלהי�", �די(ב"מ �נכרי מע�תיו ה��לה א� ְְְְֱִֵֵֶֶַָָֹ

�ר�ית לי�ראל ה�ס�ר,להלו�ת� �בר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
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:EìëàçìéúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà ¨§¤«£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦
õøà-úà íëì úúì íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦¨¥³¨¤Æ¤¤´¤

íéýìûì íëì úBéäì ïrðki''yx:ñéùùèì-éëå §©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«§¦«
éçà CeîéBa ãárú-àì Cì-økîðå Cnr E ¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−
ãár úãári''yx:îCnr äéäé áLBúk øéëNk £¬Ÿ©¨«¤§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦¨®

Cnr ãáré ìáiä úðL-ãri''yx:àîCnrî àöéå ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«§¨¨Æ¥«¦½̈
úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnr åéðáe àeä−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬

áeLé åéúáài''yx:áî-øLà íä éãár-ék £Ÿ−̈¨«¦«£¨©´¥½£¤
eøëné àì íéøöî õøàî íúà éúàöBä¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤¦§¨®¦¬Ÿ¦¨«§−

ãár úøkîîi''yx:âîCøôa Bá äcøú-àì ¦§¤¬¤¨«¤«Ÿ¦§¤¬−§¨®¤
éýìûî úàøéåEi''yx:ãîøLà Eúîàå Ecárå §¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«§©§§¬©«£¨«§−£¤´

íäî íëéúáéáñ øLà íéBbä úàî Cì-eéäé¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬
äîàå ãár eð÷zi''yx:äîíéáLBzä éðaî íâå ¦§−¤¬¤§¨¨«§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹

‡È˜t˙לח Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ

ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÈÂ‰ÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏלטÔkÒÓ˙È È¯‡Â ¿∆¡»«¬≈ƒ¿«¿«

ÁÏÙ˙ ‡Ï CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡»ƒ»¿ƒ¿««»»ƒ¿«

:ÔÈc·Ú ÔÁÏt daמ‡¯È‚‡k ≈»¿««¿ƒ«¬ƒ»

‡zL „Ú CnÚ È‰È ‡·˙B˙Î¿»»¿≈ƒ»««»

:CnÚ ÁÏÙÈ ‡Ï·BÈ„מא˜BtÈÂ ¿≈»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

·e˙ÈÂ dnÚ È‰B�·e ‡e‰ CnÚÓ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ

È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡Ïe d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ

:·e˙ÈמבÈc Ôep‡ Èc·Ú È¯‡ ¿¬≈«¿«ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:ÔÈc·Ú Ôe·Ê Ôe�acÊÈ ‡Ïמג‡Ï »ƒ¿«¿¿«¿ƒ»

ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙƒ̇¿«≈¿«¿¿ƒ¿«

:C‰Ï‡ÓמדÈc C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ ≈¡»»¿«¿»¿«¿»ƒ

ÔBÎÈ�¯ÁÒ· Èc ‡iÓÓÚ ÔÓ CÏ ÔB‰È¿»ƒ«¿«»ƒ¿«¬»≈

:Ô‰Ó‡Â ÔÈc·Ú Ôe�˜z ÔB‰pÓƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

iÏ¯Ú‡מה ‡i·˙B˙ È�aÓ Û‡Â¿«ƒ¿≈»«»»¿«»

Ôe�˜z ÔB‰pÓ ÔBÎnÚ ÔÈ¯È„c¿»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿

é"ùø

�מח�ב�� אד� �ל ל�מר:,לל�� הצר� לכ� ְְְֲִֶַַָָָ�ְַַ

מאלהי�": B‚Â'(ÁÏ)"ויראת È˙‡ˆB‰Œ¯L‡. ְֱֵֵֶָָֹ¬∆≈ƒ¿
�כ�ר ל�אינ� �כ�ר �י� י�דע,והבחנ�י אני א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

וא�מר: �ר�ית לי�ראל מע�ת ה�לוה מ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָונפרע

אתכ� "א�רֿה�צאתי אחר: �בר ה�'! נכרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'�ל

מצרי�" מצ�תי,מאר� עליכ� ��ק�ל� מנת ,על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עליכ� �בד�ת ה� ÔÚ�k:אפ�� ı¯‡Œ˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï. ְֲֲִֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««
מצ�תי ��ק�ל� ÌÈ‰Ï‡Ï:��כר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï. ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒ

י�ראל(ת"כ) �אר� ה�ר לאלהי�,��ל ל� ,אני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

מ��ה ה��צא אלילי�:,וכל עב�דת �ע�בד ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָ

(ËÏ)„·Ú ˙„·Ú.נאי� �ל נ�ר,עב�דה ��הא ¬…«»∆ְְֲִֵֶֶַָָ

ה�רח� לבית אחריו �ליו י�לי� ��א �עבד: ��, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מנעליו: ל� ינעל LB˙k·(Ó)ולא ¯ÈÎNk.�דתעב ְְְִִָָֹֹ¿»ƒ¿»ֲַ

א�נ�ת �מלאכת ��,קרקע התנהג �כירי� :��אר ְְֶֶַַ�ְְְִִִִֵַָָ

Ï·i‰ ˙�L „Ú.�ני� �� לפני י�בל �� �גע ,א� «¿««…≈ְִִִֵֵֵַָָ

מ�ציא�: BnÚ(Ó‡)ה��בל ÂÈ�·e ‡e‰.ר�י אמר ִֵַ»»ƒִַַָ

נמ�ר ה�א א� מ�א�,�מע��: א�א מכר�? מי ,�ניו ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

�ניו: �מז�נ�ת ח�ב ‡·˙ÂÈ�ר�� ˙fÁ‡ŒÏ‡Â..ת"כ) ְִֶַַָָָ¿∆¬À«¬…»

יב) אב�תיומכות �ב�ד �כ�,אל לזלזל� :ואי� ְְְְְְֲֵֶַָָ

˙fÁ‡.:חזקת(·Ó)Ì‰ È„·Ú Èk.(ת"כ)טרי� ¬À«ְֶַƒ¬»«≈ְִָ

Ú·„:ק�ד� ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï.�י '�א� �הכרזה: ֵ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְֵַָָָ

ה�קח: אב� על יעמיד�� ולא למ�ר'! ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹעבד

(‚Ó)C¯Ùa B· ‰c¯˙Œ‡Ï.�לצר ��א מלאכה …ƒ¿∆¿»∆ְְֶֶָָֹֹ

ה��ס את לי "הח� ל�: �אמר אל לע��ת�, ְְִֵֵֶַַַַָֹ�די

צרי� אינ� וה�א עד,ה�ה!" ה�פ� �חת "עדר ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹ

לצר� א� ��בר מ�יר אי� �אמר: ��א ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�אב�א!"

לאו לצר�,א� �ה�א ל� אני ה�בר,וא�מר הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

ללב מס�ר "ויראת":,ה�ה נאמר: לכ� ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָ

(„Ó)CÏŒeÈ‰È ¯L‡ E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ.:אמר� א� ¿«¿¿«¬»¿¬∆ƒ¿»ִַֹ

מ��ל,א�ֿ�� איני �עב�י א����? �ז',��ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

נ�חל איני הזהר�ני,א��ת טז)�הרי כ "לא(דברי� : �ְְֲִִִֵֵֵֶַַֹ

�לֿנ�מה" י���ני?:,תח�ה מי Ó‡˙א�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ≈≈
ÌÈBb‰.�לעבדי ל� יהי� ÌÎÈ˙·È·Ò:ה� ¯L‡. «ƒְְֲִִֵַָ¬∆¿ƒ…≈∆

ארצכ� �ב�ל ��ת�� "לא,ולא אמר�י: �ה� �הרי ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

�לֿנ�מה": ‰ÌÈ·LBz(Ó‰)תח�ה È�aÓ Ì‚Â. ְְֶַָָָ¿«ƒ¿≈«»ƒ
סז) נ�י�(קידושי� ל�א מ�ביב�תיכ� ְִִִִֵֶֶָָָ��א�

xdadkiriay mei qelwpe`

øLà ízçtLnîe eð÷z íäî íënr íéøbä©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´
íëì eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënr¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬¨¤−

äfçàìi''yx:åîíëéðáì íúà ízìçðúäå ©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³
eãárz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬

Cøôa Bái''yx:ñéòéáùæîáLBúå øb ãé âéOú éëå −§¨«¤§¦´©¦À©´¥³§¨Æ
éçà Cîe CnrCnr áLBz øâì økîðå Bnr E ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈

øb úçtLî ø÷rì Bài''yx:çîçàøkîð éø ¬§¥−¤¦§©¬©¥«©«£¥´¦§©½
epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàbi''yx: §ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

èîBøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

ðúðL ãr Bì Bøënä úðMî eäð÷-ír áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´
éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå ìáiä©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬

Bnr äéäé øéëNi''yx:àðíéðMa úBaø ãBò-íà ¨¦−¦«§¤¬¦«¦¬©−©¨¦®

e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚ¯fÓeƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ

:‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ¯‡a¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»

ÔBÎÈ�·Ïמו ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈

ÌÏÚÏ ‡�ÒÁ‡ ˙z¯ÈÏ ÔBÎÈ¯˙a«¿≈ƒÀ««¬»»¿»»

È�a ÔBÎÈÁ‡·e ÔeÁÏÙz ÔB‰a¿ƒ¿¿¿«≈¿≈

ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a ¯·b Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«

:eÈL˜a daמז„È ˜a„˙ È¯‡Â ≈¿«¿«¬≈«¿≈«

CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ CnÚ ·˙B˙Â Ï¯Ú»≈¿»ƒ»¿ƒ¿«¿«»

B‡ CnÚ ·˙Bz Ï¯ÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»ƒ»

:‡¯Bib ˙ÈÚ¯Ê ÈÓ¯‡Ïמח¯˙a ¿«¿««¿ƒƒ»»«

„Á dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«

:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡ÓמטÁ‡ B‡ ≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈«

dp˜¯ÙÈ È‰e·‡ Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡¬ƒ««¬ƒƒ¿¿ƒ≈

d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

zMÓ‡נ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»

cÊ‡c‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú dÏ Ôa ¿ƒ¿««≈««»¿≈»

‡È�L ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«»

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈkנאÌ‡ ¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈ƒ

·È˙È Ô‰ÓeÙÏ ‡i�La ˙ei‚Ò „BÚ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ

é"ùø

לה� וילד� ואינ�,�ארצכ� האב אחר ה�ל� ה�� ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

תח "לא �עבד:,�ה"�כלל לקנ�ת� מ�ר א�ה א�א ְְִֶֶַַַָָֹ�ְְִֶֶָ

.e�˜z Ì‰Ó:�קנ� ‡˙Ì(ÂÓ)א�ת� ÌzÏÁ�˙‰Â ≈∆ƒ¿ְִָ¿ƒ¿««¿∆…»
ÌÎÈ�·Ï.�ניכ� לצר� לנחלה �ה� החזיק� ƒ¿≈∆ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ

לבניכ�" "הנחיל�� לפר�: י�כ� ולא ,אחריכ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לבניכ�': א�ת� 'והנחל�� לכ�ב ל� היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�א�ֿ��

ÌzÏÁ�˙‰Â.'��והתח�ק' ÂÈÁ‡a:�מ� LÈ‡. ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִֶַַƒ¿»ƒ
�מ�רתיו �מל� �עמ� נ�יא לר��ת,להביא ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹ

LB˙Â·(ÊÓ)�פר�: ¯b „È.ב��� וה�א ,�ר ְֶָ«≈¿»ְֵָ

��תב" "ערל לגר,�תר��מ�: "ונמ�ר מ�כיח: וס�פ� ְְְְְְִִֵֵַַַָָ

CnÚ:���ב" ·LB˙Â ¯b „È ‚ÈO˙ ÈÎÂ.�ל �ר� מי ָ¿ƒ«ƒ«≈¿»ƒ»ִַָ

ע�� ���ק� BnÚ:��ע�יר? EÈÁ‡ CÓe.�ר� מי ֲִִִֶַָ»»ƒƒִַָ

ע�� ���ק� ��מ��? מ�ע�יו,ל� ��מד :עלֿידי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

¯b ˙ÁtLÓ.(ע"א ב"מ כ. ע�בד(קידושי� זהו ƒ¿««≈ֵֶ

"לעקר א�מר ��ה�א לעב�דת,"��כבי�, ה�מ�ר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

��� ל� להי�ת עצמ� לאלה�ת,אלילי� ,ולא ְְְֱֱִִִֶַַָָָֹֹ

מי�: ול�אב עצי� לחטב l‡b‰(ÁÓ)א�א ְְֲִִִֵֶַַָֹֹ¿À»
BlŒ‰È‰z.נת,מ�ד� עד ���מע ��יחה� אל ƒ¿∆ְִִִֵֶַַַַַָָ

עד,ה��בל לעבד� א�א קנא� לא עצמ� �ל �הרי ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

יצא,ה��בל ���בל למ�ה:,�הרי ��אמר �מ� ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה�בל" ��נת ה�ת�ב,"ויצא יד� ��חת �בנכרי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

קיג)מד�ר עליו,וא�ֿעלֿ�יֿכ�,(ב"ק תבא לא ְְִֵֵַַַָָָֹֹ

ה�� ח��ל מ�ני ל�אל,�עקיפי� ���א ,א�א ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

�ח���� ינ�ה,ידק�ק ו�נה �נה �כל ה��יע לפי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מ��מ�ר �נה ע�רי� הי� א� �מיו: מ� ה�כרי ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָל�

ה��בל מנה,עד �ע�רי� הנכרי,�קנא� ��נה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

�ני� חמ� אצל� זה �הה וא� �מנה; �נה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעב�דת

ט"ו העבד ל� וי�� מני� חמ�ה ל� ינ�ה ל�אל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�בא

�ני�":,מני� �מס�ר ממ�ר� �ס� "והיה וזה� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

(�)BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk.לכל ה��יע ח���� ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְִֶַַַָ

ו�נה �מנה,�נה �נה �ל ע�� נ��ר �אל� ,יח��ב ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ

ל�: ÌÈ�Ma(�‡)וינ�ה ˙Ba¯ „BÚŒÌ‡.עד ִֶַƒ««»ƒַ



קלי xdadkiriay mei qelwpe`

øLà ízçtLnîe eð÷z íäî íënr íéøbä©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´
íëì eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënr¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬¨¤−

äfçàìi''yx:åîíëéðáì íúà ízìçðúäå ©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³
eãárz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬

Cøôa Bái''yx:ñéòéáùæîáLBúå øb ãé âéOú éëå −§¨«¤§¦´©¦À©´¥³§¨Æ
éçà Cîe CnrCnr áLBz øâì økîðå Bnr E ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈

øb úçtLî ø÷rì Bài''yx:çîçàøkîð éø ¬§¥−¤¦§©¬©¥«©«£¥´¦§©½
epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàbi''yx: §ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

èîBøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

ðúðL ãr Bì Bøënä úðMî eäð÷-ír áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´
éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå ìáiä©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬

Bnr äéäé øéëNi''yx:àðíéðMa úBaø ãBò-íà ¨¦−¦«§¤¬¦«¦¬©−©¨¦®

e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚ¯fÓeƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ

:‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ¯‡a¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»

ÔBÎÈ�·Ïמו ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈

ÌÏÚÏ ‡�ÒÁ‡ ˙z¯ÈÏ ÔBÎÈ¯˙a«¿≈ƒÀ««¬»»¿»»

È�a ÔBÎÈÁ‡·e ÔeÁÏÙz ÔB‰a¿ƒ¿¿¿«≈¿≈

ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a ¯·b Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«

:eÈL˜a daמז„È ˜a„˙ È¯‡Â ≈¿«¿«¬≈«¿≈«

CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ CnÚ ·˙B˙Â Ï¯Ú»≈¿»ƒ»¿ƒ¿«¿«»

B‡ CnÚ ·˙Bz Ï¯ÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»ƒ»

:‡¯Bib ˙ÈÚ¯Ê ÈÓ¯‡Ïמח¯˙a ¿«¿««¿ƒƒ»»«

„Á dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«

:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡ÓמטÁ‡ B‡ ≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈«

dp˜¯ÙÈ È‰e·‡ Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡¬ƒ««¬ƒƒ¿¿ƒ≈

d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

zMÓ‡נ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»

cÊ‡c‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú dÏ Ôa ¿ƒ¿««≈««»¿≈»

‡È�L ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«»

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈkנאÌ‡ ¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈ƒ

·È˙È Ô‰ÓeÙÏ ‡i�La ˙ei‚Ò „BÚ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ

é"ùø

לה� וילד� ואינ�,�ארצכ� האב אחר ה�ל� ה�� ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

תח "לא �עבד:,�ה"�כלל לקנ�ת� מ�ר א�ה א�א ְְִֶֶַַַָָֹ�ְְִֶֶָ

.e�˜z Ì‰Ó:�קנ� ‡˙Ì(ÂÓ)א�ת� ÌzÏÁ�˙‰Â ≈∆ƒ¿ְִָ¿ƒ¿««¿∆…»
ÌÎÈ�·Ï.�ניכ� לצר� לנחלה �ה� החזיק� ƒ¿≈∆ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ

לבניכ�" "הנחיל�� לפר�: י�כ� ולא ,אחריכ�; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לבניכ�': א�ת� 'והנחל�� לכ�ב ל� היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�א�ֿ��

ÌzÏÁ�˙‰Â.'��והתח�ק' ÂÈÁ‡a:�מ� LÈ‡. ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִֶַַƒ¿»ƒ
�מ�רתיו �מל� �עמ� נ�יא לר��ת,להביא ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹ

LB˙Â·(ÊÓ)�פר�: ¯b „È.ב��� וה�א ,�ר ְֶָ«≈¿»ְֵָ

��תב" "ערל לגר,�תר��מ�: "ונמ�ר מ�כיח: וס�פ� ְְְְְְִִֵֵַַַָָ

CnÚ:���ב" ·LB˙Â ¯b „È ‚ÈO˙ ÈÎÂ.�ל �ר� מי ָ¿ƒ«ƒ«≈¿»ƒ»ִַָ

ע�� ���ק� BnÚ:��ע�יר? EÈÁ‡ CÓe.�ר� מי ֲִִִֶַָ»»ƒƒִַָ

ע�� ���ק� ��מ��? מ�ע�יו,ל� ��מד :עלֿידי ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

¯b ˙ÁtLÓ.(ע"א ב"מ כ. ע�בד(קידושי� זהו ƒ¿««≈ֵֶ

"לעקר א�מר ��ה�א לעב�דת,"��כבי�, ה�מ�ר זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

��� ל� להי�ת עצמ� לאלה�ת,אלילי� ,ולא ְְְֱֱִִִֶַַָָָֹֹ

מי�: ול�אב עצי� לחטב l‡b‰(ÁÓ)א�א ְְֲִִִֵֶַַָֹֹ¿À»
BlŒ‰È‰z.נת,מ�ד� עד ���מע ��יחה� אל ƒ¿∆ְִִִֵֶַַַַַָָ

עד,ה��בל לעבד� א�א קנא� לא עצמ� �ל �הרי ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ

יצא,ה��בל ���בל למ�ה:,�הרי ��אמר �מ� ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ה�בל" ��נת ה�ת�ב,"ויצא יד� ��חת �בנכרי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

קיג)מד�ר עליו,וא�ֿעלֿ�יֿכ�,(ב"ק תבא לא ְְִֵֵַַַָָָֹֹ

ה�� ח��ל מ�ני ל�אל,�עקיפי� ���א ,א�א ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

�ח���� ינ�ה,ידק�ק ו�נה �נה �כל ה��יע לפי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מ��מ�ר �נה ע�רי� הי� א� �מיו: מ� ה�כרי ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָל�

ה��בל מנה,עד �ע�רי� הנכרי,�קנא� ��נה נמצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

�ני� חמ� אצל� זה �הה וא� �מנה; �נה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָעב�דת

ט"ו העבד ל� וי�� מני� חמ�ה ל� ינ�ה ל�אל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�בא

�ני�":,מני� �מס�ר ממ�ר� �ס� "והיה וזה� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

(�)BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk.לכל ה��יע ח���� ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְִֶַַַָ

ו�נה �מנה,�נה �נה �ל ע�� נ��ר �אל� ,יח��ב ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ

ל�: ÌÈ�Ma(�‡)וינ�ה ˙Ba¯ „BÚŒÌ‡.עד ִֶַƒ««»ƒַ



xdaekiriayקלב meiqelwpe`

Búð÷î óñkî Búlàb áéLé ïäéôìi''yx:áð-íàå §¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤¦§¨«§¦
Bì-áMçå ìáiä úðL-ãr íéðMa øàLð èrî§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®

:Búlàb-úà áéLé åéðL éôkâðäðL øéëNk §¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«¦§¦¬¨¨²
éðérì Cøôa epcøé-àì Bnr äéäé äðLaEi''yx: §¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«

ãðàeä ìáiä úðLa àöéå älàa ìûbé àì-íàå§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−
Bnr åéðáei''yx:øéèôîäðìàøNé-éðá éì-ék ¨¨¬¦«¦¦³§¥«¦§¨¥Æ

õøàî íúBà éúàöBä-øLà íä éãár íéãár£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦−̈¥¤´¤
íëéäìà ýåýé éðà íéøöîi''yx:åëà-àì ¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ

eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà íëì eNrú©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´
íëöøàa eðzú àì úékNî ïáàå íëì̈¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½

íëéäìà ýåýé éðà ék äéìr úåçzLäìi''yx: §¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
áéðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−

ýåýéi''yxôôô :.ïîéñ ä"æåçàì ,ì"éèç .íé÷åñô æ"ð §Ÿ̈«

:È‰B�È·Ê ÛÒkÓ d�˜¯tנבÌ‡Â À¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

‡zL „Ú ‡i�La ¯‡zLÈ ¯ÚÊ¿≈ƒ¿»«ƒ¿«»««»

È‰B�L ÌeÙk dÏ ·MÁÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ«≈≈¿¿ƒ

:d�˜¯t ˙È ·˙Èנג‡�L ¯È‚‡k »≈»À¿»≈«¬ƒ¿»

da ÁÏÙÈ ‡Ï dnÚ È‰È ‡�Laƒ¿»¿≈ƒ≈»ƒ¿«≈

:CÈ�ÈÚÏ eÈL˜aנד‡Ï Ì‡Â ¿«¿¿≈»¿ƒ»

‡zLa ˜BtÈÂ ÔÈl‡a ˜¯t˙Èƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿«»

:dnÚ È‰B�·e ‡e‰ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒƒ≈

ÔÈc·Úנה Ï‡¯NÈ È�· ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

ÔB‰˙È ˙È˜Èt‡ Èc Ôep‡ Èc·Ú«¿«ƒƒ¬≈ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

ÌÏˆÂא ÔÂÚË ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¬»¿∆∆

Ô·‡Â ÔBÎÏ ÔeÓÈ˜˙ ‡Ï ‡Ó˜Â¿»»»¿ƒ¿¿∆∆

„bÒÓÏ ÔBÎÚ¯‡a Ôe�z˙ ‡Ï ‡„‚Ò»¿»»ƒ¿¿«¿¬¿ƒ¿À

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ dÏÚב˙È ¬«¬≈¬»¿»¡»¬»

˙È·Ïe Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¿≈

:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

é"ùø

��ר��י:.Ô‰ÈÙÏ:ה��בל �מ� Œ‡Ï(�‚)ה�ל ֵַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ…
EÈ�ÈÚÏ C¯Ùa epc¯È.:ר�אה וא�ה �ל�מר ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְֶַַָ

(„�)‰l‡a Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â.נגאל ה�א ,"�א�ה" ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְְִֵֶָ

��� נגאל BnÚ(:ואינ� ÂÈ�·e ‡e‰.ח�ב ה�כרי ְְְִֵֵָ»»ƒְִַַָָ

�ניו): ÌÈ„·Ú(�‰)�מז�נ�ת Ï‡¯NÈŒÈ�· ÈÏŒÈk. ְִָָƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ
ק�ד� ‡ÌÎÈ‰Ï:�טרי '‰ È�‡.�המ�ע�ד �ל ְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ְְְַַָָ

מלמעלה: מ�ע�ד� �א�� eNÚ˙Œ‡Ï(‡)מ�מ�ה ְְְְְְְִִִַַַָָָ…«¬
ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ.(ת"כ)א�� לנכרי, ה�מ�ר זה �נגד »∆¡ƒƒְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

ערי�ת מג�ה ור�י ה�איל �מ�ת�,יאמר: אני ,א� ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹ

אלילי� עב�דת ע�בד ור�י �מ�ת�,ה�איל אני ,א� ְְֱֲֲִִִִִֵַַַ

��ת מח�ל ור�י לכ�,ה�איל �מ�ת�; אני א� ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

נאמר� ה�ל� ה�ר���ת וא� ה�ל�, מקרא�ת ְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָָָנאמר�

חמד וא� ה�ביעית; על הזהיר ��ח�ה ה�דר: ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָעל

ה�ביעית על ונח�ד מ�לטליו,,ממ�� למ�ר ס�פ� ְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

ממ�ר "וכיֿתמ�ר� ל�: סמ� ��?,לכ� �תיב (מה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

עמית�" מ�ד קנה לא,"א� ליד); מ�ד ה�קנה �בר ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ

�� ��,חזר חזר לא אח�ת�; מ�כר מ�כר,ס�� ס�� ֲֵַָ�ֵַָָֹ

�� חזר לא �ית�; א��,את �ל � �ר�ית ל�וה ס�� ְִִֵֵֶֶַָָֹ

�� חזר לא הרא��נ�ת; מ� ק��ת ס��,האחר�נ�ת ֲִִַַָָָָֹ

�� חזר לא עצמ�; את לי�ראל,מ�כר ��� א�א,לא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

לנכרי: ÈkNÓ˙אפ�� Ô·‡Â.י��� (שמות�מ�,ל��� ְְֲִִָ¿∆∆«¿ƒְְִ

כב) כ�י"לג "ו��תי �רצ�ת,: ה�רקע ��כ�י� ְְְְְִִִִֶַַַַַַַֹ

ÈÏÚ‰אבני�: ˙BÁzL‰Ï.�ל�מי לפי,אפ�� ֲִָ¿ƒ¿«¬»∆»ְֲִִִַַָ

היא ורגלי� ידי� �פ��ט ואסרה,�ה��חואה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

�� לע��ת ה�ק��:,��רה מ� ‰'(·)ח�� È�‡. ְֲִִֵַַָָ¬ƒ
�כר: ל��� בהרנאמ� 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 ,owfd x"enc` jexr ogley

øäá úùøôì äøèôäáì ÷øô äéîøéá

áìå:øîàì éìà äåäé-øáã äéä eäéîøé øîàiåæéìà àa Eãc ílL-ïa ìàîðç äpäEì äð÷ øîàì E ©−Ÿ¤¦§§®̈¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−¥®Ÿ§¥´§À

:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðòa øLà éãN-úàçøöç-ìà äåäé øáãk éãBã-ïa ìàîðç éìà àáiå ¤¨¦Æ£¤´¨«£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«©¨´Ÿ¥Â©Â£©§¥̧¤¦¹¦§©´§Ÿ̈»¤£©´

Eìe äMøéä ètLî Eì ék ïéîéða õøàa | øLà úBúðòa-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©«£¨¹£¤´§¤´¤¦§¨¦À¦´§º¦§©¯©§ª¨²§¬

:àeä äåäé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbäèúBúðòa øLà éãc-ïa ìàîðç úàî äãOä-úà äð÷àå ©§ª−̈§¥®̈¨«¥©¾¦¬§©§Ÿ̈−«¨¤§¤Æ¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−£¤´©«£¨®

:óñkä äøNòå íéì÷L äòáL óñkä-úà Bl-äì÷Làåéì÷Làå íéãò ãòàå ízçàå øôqa ázëàå ¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬§¨¦−©«£¨¨¬©¨«¤¨«¤§³Ÿ©¥̧¤Æ¨«¤§½Ÿ¨«¨¥−¥¦®¨¤§¬Ÿ

:íéðæàîa óñkäàé:éeìbä-úàå íéwçäå äåönä íeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàåáéøôqä-úà ïzàå ©¤−¤§«Ÿ§¨«¦¨«¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²©¦§¨¬§©«ª¦−§¤©¨«¨«¤¥º¤©¥´¤

éðéòì äð÷nä øôña íéáúkä íéãòä éðéòìe éãc ìàîðç éðéòì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä©¦§À̈¤¨´¤¥«¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´Ÿ¦½§¥¥Æ¨´¥¦½©«Ÿ§¦−§¥´¤©¦§®̈§¥¥Æ

:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìkâé:øîàì íäéðéòì Ceøa-úà äeöàåãéúBàáö äåäé øîà-äk ¨©§¦½©«Ÿ§¦−©«£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤¨½§¥«¥¤−¥«Ÿ«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹

äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàå äfä äð÷nä øôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥Á¤Á©¦§¨̧©¤¹§¥´¤«¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½

:íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç-éìëa ízúðeåèäìà úBàáö äåäé øîà äë ékíézá eðwé ãBò ìàøNé é §©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©«©§−¨¦¬©¦«¦´¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²

:úàfä õøàa íéîøëe úBãNåæèäiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçà äåäé-ìà ìltúàå §¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨«¤§©¥−¤§Ÿ̈®©«£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥«¦−̈

:øîàìæéäéeèpä Eòøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úà úéùò äzà | äpä äBäé éðãà däà ¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´¡¦¼¦¥´©¨´¨¦ÀŸ¨¤©¨©̧¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦§«Ÿ£−©§¨®



קלג

.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 ,owfd x"enc` jexr ogley

øäá úùøôì äøèôäáì ÷øô äéîøéá

áìå:øîàì éìà äåäé-øáã äéä eäéîøé øîàiåæéìà àa Eãc ílL-ïa ìàîðç äpäEì äð÷ øîàì E ©−Ÿ¤¦§§®̈¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−¥®Ÿ§¥´§À

:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðòa øLà éãN-úàçøöç-ìà äåäé øáãk éãBã-ïa ìàîðç éìà àáiå ¤¨¦Æ£¤´¨«£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«©¨´Ÿ¥Â©Â£©§¥̧¤¦¹¦§©´§Ÿ̈»¤£©´

Eìe äMøéä ètLî Eì ék ïéîéða õøàa | øLà úBúðòa-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©«£¨¹£¤´§¤´¤¦§¨¦À¦´§º¦§©¯©§ª¨²§¬

:àeä äåäé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbäèúBúðòa øLà éãc-ïa ìàîðç úàî äãOä-úà äð÷àå ©§ª−̈§¥®̈¨«¥©¾¦¬§©§Ÿ̈−«¨¤§¤Æ¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−£¤´©«£¨®

:óñkä äøNòå íéì÷L äòáL óñkä-úà Bl-äì÷Làåéì÷Làå íéãò ãòàå ízçàå øôqa ázëàå ¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬§¨¦−©«£¨¨¬©¨«¤¨«¤§³Ÿ©¥̧¤Æ¨«¤§½Ÿ¨«¨¥−¥¦®¨¤§¬Ÿ

:íéðæàîa óñkäàé:éeìbä-úàå íéwçäå äåönä íeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàåáéøôqä-úà ïzàå ©¤−¤§«Ÿ§¨«¦¨«¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²©¦§¨¬§©«ª¦−§¤©¨«¨«¤¥º¤©¥´¤

éðéòì äð÷nä øôña íéáúkä íéãòä éðéòìe éãc ìàîðç éðéòì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä©¦§À̈¤¨´¤¥«¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´Ÿ¦½§¥¥Æ¨´¥¦½©«Ÿ§¦−§¥´¤©¦§®̈§¥¥Æ

:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìkâé:øîàì íäéðéòì Ceøa-úà äeöàåãéúBàáö äåäé øîà-äk ¨©§¦½©«Ÿ§¦−©«£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤¨½§¥«¥¤−¥«Ÿ«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹

äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàå äfä äð÷nä øôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥Á¤Á©¦§¨̧©¤¹§¥´¤«¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½

:íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç-éìëa ízúðeåèäìà úBàáö äåäé øîà äë ékíézá eðwé ãBò ìàøNé é §©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©«©§−¨¦¬©¦«¦´¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²

:úàfä õøàa íéîøëe úBãNåæèäiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçà äåäé-ìà ìltúàå §¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨«¤§©¥−¤§Ÿ̈®©«£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥«¦−̈

:øîàìæéäéeèpä Eòøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úà úéùò äzà | äpä äBäé éðãà däà ¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´¡¦¼¦¥´©¨´¨¦ÀŸ¨¤©¨©̧¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦§«Ÿ£−©§¨®



קלד

:øác-ìk Enî àìté-àìçéìBãbä ìàä íäéøçà íäéða ÷éç-ìà úBáà ïBò ílLîe íéôìàì ãñç äNò «Ÿ¦¨¥¬¦§−¨¨¨«³Ÿ¤¤̧¤Æ©£¨¦½§©¥Æ£´¨½¤¥¬§¥¤−©«£¥¤®¨¥³©¨Æ

:BîL úBàáö äåäé øBabäèééðéò-øLà äiìéìòä áøå äöòä ìãbúúì íãà éða éëøc-ìk-ìò úBç÷ô E ©¦½§Ÿ̈¬§¨−§«§ŸÆ¨«¥½̈§©−¨«£¦¦®̈£¤¥¤´§ªÀ©¨©§¥Æ§¥´¨½̈¨¥³

:åéììòî éøôëå åéëøãk LéàìëìàøNéáe äfä íBiä-ãò íéøöî õøàa íéúôîe úBúà zîù øLà §¦Æ¦§¨½̈§¦§¦−©£¨¨«£¤´©ÂŸ§¨Ÿ¸«Ÿ§¦¹§¤³¤¦§©¸¦Æ©©´©¤½§¦§¨¥−

:äfä íBik íL El-äNòzå íãàáeàëíéúôBîáe úBúàa íéøöî õøàî ìàøNé-úà Enò-úà àözå ¨¨¨®©©£¤§¬¥−©¬©¤«©Ÿ¥²¤©§¬¤¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦§Ÿ´§«§¦À

:ìBãb àøBîáe äéeèð òBøæàáe ä÷æç ãéáeáëúúì íúBáàì zòaLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå §¨³£¨¨Æ§¤§´©§½̈§−̈¨«©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©£−̈¨¥´

:Láãe áìç úáæ õøà íäì̈¤®¤²¤¨©¬¨−̈§¨

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:

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 בהר 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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