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hayaד ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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˙Bkאדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ליֹום1ּכבֹוד ּבמאמרֹו , ≈ְְְְְֲִִַַַָָֻ
השי"ת: ׁשבט יּו"ד ְְְִַָהסּתלקּותֹו,

È˙‡aּכּלה אחֹותי רּבה2לגּני ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָ
לגנּוני,3(ּבמקֹומֹו לגּני, אּלא ּכאן ּכתיב אין לגן ( ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה, עּקרי ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָלמקֹום
ׁשכינה, עּקר הּלׁשֹון ּדּיּוק ּולהבין לׁשֹונֹו. ּכאן עד ְְְְִִִִַַָָָָָָָהיתה.
הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מבאר ׁשכינה ּבפירּוׁש )אהנה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

מּלׁשֹון ּומתלּבׁשת, ׁשּׁשֹוכנת ׁשם על ׁשכינה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת
ּבתֹוכם סֹוף.4וׁשכנּתי אין אֹור התּגּלּות ראׁשית ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּׁשּכֹותב מּמה סֹוף5והּנה אין אֹור התּגּלּות ׁשראׁשית ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
הּוא ׁשכינה ׁשענין מּזה מּובן ׁשכינה, ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנקראת
האֹור ּבבחינת ּגם ּכן, ּגם מאצילּות מעלה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמעלה
אין ּבאֹור הּוא ההתּגּלּות ראׁשית ׁשהרי הּצמצּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּלפני
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּכתב ּוכמֹו הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻסֹוף

איןבהאמצעי אֹור עצמּיּות לגּבי וחּוט הּקו הארת ּכי ( ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָ
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ופנ"ב.א) פמ"א בתניא

א'תתכהב) ע' האזינו באוה"ת נדפס פכ"ז) [תרל"ז] הגדול וככה בד"ה (הובא בעוזרי לי הוי' ע"פ .6בביאור

מראי המו"ל ידי על ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה המאמר (*

המאמר הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים ה'שי"ת.מיוסדמקומות לגני באתי מד"ה הראשון הפרק על

(1.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי א.2)רד"ה ה, הפסוק.3)שה"ש על ח.4)שהש"ר כה, שם.5)תרומה פנ"ב בתניא

ע'6) תרנ"ז סה"מ ואילך. תתיט ע' ח"ב צדק להצמח הזהר ביאורי גם וראה רלה. ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי – ובשינויים

    
מהוריי"ץ אדמו"ר כ"ק ע"י שניתן המאמר [=תש"י], ה'שי"ת לגני באתי המשך

ד"ה {והמשכו: הסתלקותו יום ה'שי"ת, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד נ"ע

עשרים מכיל ניסן)}, ב' ליום ההמשך וסיום לפורים, מאמר בגנים, היושבת

באתי ד"ה במאמרו לבאר שליט"א אדמו"ר כ"ק נוהג ושנה שנה ובכל פרקים,

מההמשך. אחד פרק - (מתוךלגני

תשמ"ח) שבט י' לקונטרס דבר' .'פתח

מיוסד תשי"א לגני באתי ד"ה

הראשון הפרק על בעיקרו

מההמשך.

דברי כאן מובא למאמר כהקדמה

השירים בשיר רבה המדרש

"באתי הפסוק על ה' פרשה

ביאור). מילות (בהוספת לגני"

È‚Ï È˙‡הקמת זמן על מדובר

שאז משה בידי במדבר המשכן

הזה בעולם לשכון שכינה ירדה

ישראל. ÌÁÓבקרב È Ó‡

,‰Â‡  Ï‡ È ‰È˙Á

‰ÂÈ È ÔÂÓ È Ì

‡Ï‡ Ô‡ È˙ ÔÈ‡ Ô‚Ï È˙‡

È‚Ïלי המיוחד -ÈÂ‚Ï,הגן

שנסתלקתי גן לאותו חופתי,

È˜Èממנו, ‰È‰ ÌÂ˜ÓÏ

‰È ˜ÈÂ .‰ÏÈÁ˙Óהאם‡Ï

‰˙È‰ ÌÈÂ˙Á˙השכינה שהרי ?

מקומה! וזהו התחתון, הזה בעולם מתחילה È˙היתה ‡Â‰ ‡‰שכתוב זהו

וחוה אדם ‡‡אצל È Ó‡ Ô‚ Ï‰˙Ó ÌÈ˜Ï‡ ‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÓÈÂ

.˜ÈÏÂ ˜Ó ˜ÈÏÂ ˜Ó Ï‰˙Ó ‡Ï‡ Ô‡ È˙ ÔÈ‡ Ï‰Óכתוב אין

מהארץ מעט מעט ועולה מקפץ - 'מתהלך' אלא ובא' 'הולך מלשון 'מהלך'

כדלהלן. ‰ÔÂ‡לרקיע Ì‡ ‡ËÁהדעת מעץ È˜Ïואכל ‰È‰ ‰˜Ï˙Â

ÔÂ‡‰לארץ ˜ÔÈהקרוב ‡ËÁ הבל, את ËÁ‡,והרג È‰ È˜Ï ‰˜Ï˙

לעב‡Âדור זרהשהתחילו עבודה Âוד ‡ËÁ ,ÈÈÏ‰ È˜Ï ‰˜Ï˙

‰‚Ï‰ Â  Ï‚Ó‰ Â ‡ËÁ ,ÈÈ‰ È˜Ï ‰˜Ï˙ ÏÂÓ‰לבנות שרצו

Â‡ËÁמגדל ,È‰ È˜Ï ‰˜Ï˙ ÌÂ È‡ Â‡ËÁ ,ÈÈÓÁ‰ È˜Ï ‰˜Ï˙

Ì‰‡ ÈÓÈ ÌÈÈˆÓ‰'זמה 'שטופי ÂÓשהיו Ô‚ .ÈÈ‰ È˜Ï ‰˜Ï˙

˜ÁˆÈ Ó ,ÈÏ ÈÈÓ ‰ÈÂ‰ Ì‰‡ ‰ ‡Ï ‰ÂÈÂ‰Â ÌÈ˜Èˆ ‰

ÈÂÏ Ó ,ÈÈÏ ÈÈÓÁÓ ‰ÈÂ‰Â ˜È Ó ,ÈÈÓÁÏ ÈÓ ‰ÈÂ‰Â

ÌÓ Ó ,ÈÏ ÈÈÏÓ ‰ÈÂ‰Â ˙‰˜ Ó ,ÈÈÏÏ ÈÈÓ ‰ÈÂ‰Â

‡Â‰ Á‡Ï ÈÓ ‰ÈÂ‰Âה ‡Ï.הרקיע ‰ÈÂ‰Â ‰Ó Ó ,ÔÂ‡

BÓ‡ ÈÓÁ ÈBÓ ˙˜ Bk ˙Bk1BÓ‡Óa ללמוד, שמסר ≈¿¿À«ƒ»ƒ«¿¿«¬»
˙È‰ ËL eÈ ,B˙e˜Ï‰ ÌBÈÏ¿ƒ¿«¿¿»

‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a2 »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
זמן על כאמור, מדבר, זה פסוק

במשכן, השכינה השראת

לגני'. 'באתי אומר שהקב"ה

ישראל כנסת היא כלה' ו'אחותי

לכלה È‡Â˙‡שנמשלה ,¿ƒ»
BÓB˜Óa ‰a LÓa3 ¿ƒ¿»«»ƒ¿
זה פסוק על )בשיר-השירים

Ô‡k È˙k ÔÈ‡ Ô‚Ïאין ¿«≈¿ƒ»
סתם 'לגן' Èp‚Ï,כתוב ‡l‡∆»¿«ƒ

Èe‚ÏלחופתיÌB˜ÓÏ , ƒ¿ƒ¿»
,‰lÁa È ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
ÌÈBÁ˙a ‰ÈL ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
.BBLÏ Ô‡k  .‰˙È‰»¿»«»¿
 ÔBLl‰ ˜e ÔÈ‰Ïe¿»ƒƒ«»ƒ»

‰ÈLשיש שמשמעותו ¿ƒ»
באיזו עיקרה, ויש סתם שכינה

מדובר LeÈaדרגה ‰‰ ƒ≈¿≈
Bk ‡Ó ‰ÈL¿ƒ»¿»≈¿
Ô˜‰ BÓ‡ ˙˜א( ¿À««¿«»≈

ÌL Ï ‰ÈL ˙‡˜pL∆ƒ¿≈¿ƒ»«≈
˙LaÏ˙Óe ˙BLבעולמות ומתלבש יורד האלוקי שהאור -ÔBLlÓ , ∆∆∆ƒ¿«∆∆ƒ»
מקדש לי "ועשו ÌB˙aהפסוק ÈLÂ4"L 'שכינה', ‰e‡דרגת ¿»«¿ƒ¿»∆

B ÔÈ‡ B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡'שהי מוגבל הבלתי האלוקי האור - ≈ƒƒ¿«≈
"שכינה" נקרא הוא אזי התגלות לכלל בא הוא כאשר בהעלם, .בתחילתו

Â?מדובר דרגה איזו על ביאור ˙Bkצריך ‰Ó ‰p‰5במאמר ¿ƒ≈ƒ«∆≈
ÔeÓ ,‰ÈL ÌLa ˙‡˜ B ÔÈ‡ B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡L∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»»

Ó ‰ÏÓ ‰ÏÓÏ ‡e‰ ‰ÈL ÔÈL ‰Óה Ìbעולם ˙eÏÈˆ‡ ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»«¿»≈¬ƒ«
,Ôkנמצאת 'שכינה' דרגת יותר, גבוה ÈlLועוד B‡‰ ˙ÈÁa Ìb ≈«ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰(הגדול אורו את הקב"ה שצמצם ÈL‡˙(לפני È‰L , «ƒ¿∆¬≈≈ƒ
,ÌeˆÓv‰ ÈlL B ÔÈ‡ B‡a ‡e‰ ˙elb˙‰‰לבאר ומתחיל «ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿

ב'שכינה': ‰‡ÈˆÓהדרגות BÓ‡ ˙˜ Bk ˙kL BÓeב( ¿∆»«¿¿À««¿»¡¿»ƒ
ËeÁÂ Â‰ ˙‡‰ Èkל'קו שנמשלה מועטת הארה נמשכת הצמצום שאחר ƒ∆»«««¿
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מקֹום ּבכל הּוא ׁשכינה ענין ּכי ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָסֹוף
ּבׁשם נקראת הּמלכּות הּנה אצילּות לגּבי ענינֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָלפי
ׁשכינה נקראת ּדאצילּות ּׁשמלכּות מה ּבזה וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשכינה.

צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ּדוקאגמבאר ׁשּזהּו ( ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
אבל הּבריאה, לעֹולם עּתיק ּבחינת ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּכמֹו
הּספירֹות (עם עּמהם מיּוחדת היא ּבאצילּות ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָּבהיֹותּה
זה אין מקֹום ּומּכל ׁשכינה. לׁשֹון ׁשּי ולא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדאצילּות)
ּכי ׁשכינה, ּבׁשם נקראת ׁשהּקו לעיל ּׁשּנאמר למה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָסֹותר
ואף ּדאצילּות, מלכּות הינּו רז"ל ּבדברי ׁשּנאמר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשכינה
אבל ּדוקא, לבריאה עּתיק ּבחינת ּכׁשּנעׂשית רק זאת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּגם
ּגם הנה סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הינּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשּה,
ּׁשהּקו מה הּטעמים ואחד ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּקו
ּכבֹוד ּכתב סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשכינה ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָנקראת

מהר"ׁש אדמֹו"ר המׁשכתֹודקדּׁשת ּכּונת ׁשהּקו לפי ( ְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ
הנה ולכן יׂשראל, ּונׁשמֹות ּבעֹולמֹות ׁשּיתלּבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשביל
ׁשכינה יֹותר ּולמעלה ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ּבראׁשיתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּגם
קדּׁשת ּכבֹוד מבאר מהּצמצּום, למעלה הראׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּבׁשרׁשֹו

עדן נׁשמתֹו לפניהאדמֹו"ר ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשּגּלּוי ( ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּלפני האֹור ׁשּבכללּות ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּצמצּום,
והתּפּׁשטּות האֹור עצם מדרגֹות, ג' ּבֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
ּכמֹו האֹור ּגּלּוי מדרגֹות, ב' האֹור ּובהתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵַַָָָהאֹור,
האֹור וגּלּוי הּסֹובב, אֹור מקֹור ׁשּזהּו לעצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
וגּלּוי הּממּלא, אֹור מקֹור ׁשּזהּו להעֹולמֹות הּׁשּי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלעצמֹו
לפני ׁשהּוא ואף ׁשכינה. ּבׁשם נקראת הּזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹור
הצר ׁשּלכן לעֹולמֹות, מקֹור ׁשּיהיה אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּצמצּום
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ב].ג) [ח, רפ"ב אני דשחורה ביאור שה"ש בלקו"ת

שם.ד) וככה בד"ה

175]ה) ע' תרצ"ט [סה"מ תרצ"ט אכה"ד אלקים וידבר ד"ה ועייג"כ ואילך]. תקטז [ע' ישראל קדש ד"ה רס"ו .7המשך

ואילך. ק ס"ע עטר"ת ואילך. (ס7)קצט תרס"ח אלקים וידבר ד"ה על מיוסד קסא).והוא ע' תרס"ח ה"מ

    
והיא העולמות) בכל אלוקי אור הממשיכה היא זו (והארה ≈»¿Èa‚Ïוחוט'

‰ÈÎL ÔÈÚ Èk .‰ÈÎL ÌLa ˙‡˜ ÛB ÔÈ‡ B‡ ˙eiÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ»
˙eÎÏn‰ ‰p‰ ˙eÏÈˆ‡ Èa‚Ï .BÈÚ ÈÙÏ ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¬ƒƒ≈««¿
העולמות להחיות יורדת גם שהיא האצילות שבעולם האחרונה המדריגה

מאצילות ≈¿˜ƒ‡˙שלמטה
‰Êa Ì‚Â .‰ÈÎL ÌLa¿≈¿ƒ»¿«¿∆
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓM ‰Ó«∆«¿«¬ƒ
‡Ó ‰ÈÎL ˙‡˜ƒ¿≈¿ƒ»¿»≈
BÓ„‡ ˙M„˜ „Bk¿¿À««¿

˜„ˆ ÁÓv‰גe‰fL ( «∆«∆∆∆∆
˙ÈNÚpL BÓk ‡˜Âc«¿»¿∆«¬≈

˜ÈÚ ˙ÈÁaמקור=] ¿ƒ««ƒ
‰Èa‡‰,ושורש] ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»

˙BÈ‰a Ï‡במקומה ¬»ƒ¿»
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ז  

מקֹום ּבכל הּוא ׁשכינה ענין ּכי ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָסֹוף
ּבׁשם נקראת הּמלכּות הּנה אצילּות לגּבי ענינֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָלפי
ׁשכינה נקראת ּדאצילּות ּׁשמלכּות מה ּבזה וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשכינה.

צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ּדוקאגמבאר ׁשּזהּו ( ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
אבל הּבריאה, לעֹולם עּתיק ּבחינת ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּכמֹו
הּספירֹות (עם עּמהם מיּוחדת היא ּבאצילּות ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָּבהיֹותּה
זה אין מקֹום ּומּכל ׁשכינה. לׁשֹון ׁשּי ולא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדאצילּות)
ּכי ׁשכינה, ּבׁשם נקראת ׁשהּקו לעיל ּׁשּנאמר למה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָסֹותר
ואף ּדאצילּות, מלכּות הינּו רז"ל ּבדברי ׁשּנאמר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשכינה
אבל ּדוקא, לבריאה עּתיק ּבחינת ּכׁשּנעׂשית רק זאת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּגם
ּגם הנה סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הינּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשּה,
ּׁשהּקו מה הּטעמים ואחד ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּקו
ּכבֹוד ּכתב סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשכינה ּבׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָנקראת

מהר"ׁש אדמֹו"ר המׁשכתֹודקדּׁשת ּכּונת ׁשהּקו לפי ( ְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָֻ
הנה ולכן יׂשראל, ּונׁשמֹות ּבעֹולמֹות ׁשּיתלּבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבׁשביל
ׁשכינה יֹותר ּולמעלה ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ּבראׁשיתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּגם
קדּׁשת ּכבֹוד מבאר מהּצמצּום, למעלה הראׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּבׁשרׁשֹו

עדן נׁשמתֹו לפניהאדמֹו"ר ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשּגּלּוי ( ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּלפני האֹור ׁשּבכללּות ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהּצמצּום,
והתּפּׁשטּות האֹור עצם מדרגֹות, ג' ּבֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
ּכמֹו האֹור ּגּלּוי מדרגֹות, ב' האֹור ּובהתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵַַָָָהאֹור,
האֹור וגּלּוי הּסֹובב, אֹור מקֹור ׁשּזהּו לעצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
וגּלּוי הּממּלא, אֹור מקֹור ׁשּזהּו להעֹולמֹות הּׁשּי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלעצמֹו
לפני ׁשהּוא ואף ׁשכינה. ּבׁשם נקראת הּזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהאֹור
הצר ׁשּלכן לעֹולמֹות, מקֹור ׁשּיהיה אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּצמצּום
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ח  

סּלּוק ּבבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון וצמצּום הּצמצּום, ְְְְְִִִִִִִֶַַָלהיֹות
הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו ׁשכינה. ּבׁשם נקראת מקֹום מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּדוקא,
הּׁשכינה ׁשּגּלּוי הינּו היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעּקר
אצילּות, לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשכינה לא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּבּתחּתֹונים,
הינּו סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו לא ּגם מלכּות, ְְְְְֵֵֶַַַַַֹהינּו
ּבתחּתֹונים היתה הּׁשכינה ּופנימּיּות עּקר אם ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָהּקו,

האֹור ּכי ּבסדרוּדוקא, ּבא הּוא הרי ּבעֹולמֹות ׁשּנתלּבׁש ( ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּׁשּנמׁש מה וכל יֹותר, ּבגּלּוי מאיר ּולמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהדרגה.

הא מתמעט ּדסדרּומׁשּתלׁשל ּבאֹור ּבכלל הּוא וכן ֹור. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האֹור למּטה ּגם היה החטא ׁשּקֹודם ואף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
למעלה. יֹותר האֹור ּגּלּוי אז ּגם היה מקֹום מּכל ְְְִִִֵַַָָָָָָָּבגּלּוי,

רז"ל ׂשמאלֹו*וּוכמאמר נטה ׁשמים ּוברא ימינֹו נטה ( ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹ
מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור על הּכּונה אּלא ארץ. ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוברא

ׁשכינה. ְִִָָעּקר

מבֹוארp‰Â‰ב) היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֶַַָָָָ
הּזה עֹולם על קאי ּדתחּתֹונים ְְְִִִֵֶַַַַָָָמהּמדרׁש
נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ּדעל ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּגׁשמי,
סיני הר על ּתֹורה מּתן ידי ועל לרקיע, מארץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
החטא ידי על ׁשּנעׂשה הּסּלּוק ועּקר לגנּוני. לגּני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבאתי
הרי החטא, ׁשּבענין ּוכמֹו ּדוקא. הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
חטא ידי על ׁשהרי הּדעת, עץ חטא היה החטאים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָעּקר
עץ וחטא החטאים, לׁשאר מקֹום נתינת היה הּדעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעץ
ּכמֹו וכּו', ואנֹוׁש ּדקין להחטאים וגֹורם סּבה היה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּדעת
החטא ידי על ׁשּנעׂשה ּדהּסּלּוק החטא, ּבפעּולת הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָכן
עץ חטא ידי על ּׁשּנסּתּלק מה הּוא הּסּלּוק עּקר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּנה
ׁשכינה ׁשעּקר ּדכׁשם ּדוקא הּתחּתֹון הּזה מעֹולם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת
הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבתחּתֹונים
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ּדוקא, מהארץ ּׁשּנסּתּלקה מה הּוא הּסּלּוק ּדעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּסלּוק,
זה ידי ׁשעל הּדעת, עץ חטא ידי על נעׂשה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּזה
הּטעם ּכן ּגם וזהּו לרקיע, מארץ הּׁשכינה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָנסּתּלקה
החטאים עם הּדעת עץ חטא (ּבהּמאמר) מצרף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ׁשּבהחטאים לפי עצמֹו, ּבפני זה וחֹוׁשב ואנֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּדקין
ּׁשאין מה לרקיע, מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדקין
ׁשּלבד לרקיע, מארץ ׁשּנסּתּלקה הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכן
ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ּבעּקר זה מהארץ, ׁשהּסּלּוק ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזאת

הּסּלּוק. ענין ְִִִַַָעּקר

ÓÓe)CÈLוהֹורידּו צּדיקים ז' עמדּו ּכ ואחר ּבּמאמר) «¿ƒְְְֲִִִַַַַַָָָ
את והֹוריד זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאת
ּכי עד ּומסּים) ּבזה (ּומקּצר כּו' לו' ז' מרקיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשכינה

חביבין הּׁשביעין (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא הֹורידֹו8מׁשה ( ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹ
מׁשה, ידי על הּוא ההמׁשכה ענין ּדעּקר ּבארץ. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשּבענין ּדכׁשם ּבארץ, למּטה הֹורידֹו ּדוקא מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
עץ ּבחטא הּוא העּקר הרי למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּסּלּוק
הּוא כן ּכמֹו הּנה לעיל, ּכּנזּכר מהארץ ׁשּנסּתּלק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּדעת
ההמׁשכה ענין עּקר למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבענין
למּטה ׁשההמׁשכה זאת ּדלבד ּדוקא, ּבארץ למּטה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּוא
וזה ההמׁשכה. ענין עּקר ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעּקר
ּבּמאמר מבאר לזה והּטעם ּדוקא. מׁשה ידי על ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

חביבין. הּׁשביעין ּכל ּכי ְְֲִִִִִַַָָֻהמסגר,

ּכלp‰Â‰ג) ולא חביבין הּׁשביעין וכל רז"ל מּלׁשֹון ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִַַַָָָֹ
הּמעלה ׁשעּקר מּזה מּוכח ׁשביעין, ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָהחביבין
זה מּצד ׁשביעי ׁשהּוא זה ּומּפני ׁשביעי, ׁשהּוא זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַהּוא
הּתלּוי ענין מּצד אינֹו ׁשחביבּותֹו הינּו חביבּותֹו, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָהּוא
ׁשביעי, ׁשהּוא ּבזה אם ּכי ועבֹודתֹו, רצֹונֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָּבבחירתֹו

מׁשה זכה ולכן חביבין. הּׁשביעין ּכל הנה זאת ּובכל הּתֹולדה, מּצד ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּזה
ּבֹואֹו (ּבתחּלת אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּבאר והּנה ידֹו. על ּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּנּתנה

עניןזלאמריקה) ּכל ׁשהרי הראׁשֹון, מעלת נּכר חביבין ּדהּׁשביעין ּבענין ׁשּגם ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
אברהם ׁשּזהּו הראׁשֹון ׁשל מעלתֹו אז ּובאר לראׁשֹון. ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשביעי
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ט  

ּדוקא, מהארץ ּׁשּנסּתּלקה מה הּוא הּסּלּוק ּדעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּסלּוק,
זה ידי ׁשעל הּדעת, עץ חטא ידי על נעׂשה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּזה
הּטעם ּכן ּגם וזהּו לרקיע, מארץ הּׁשכינה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָנסּתּלקה
החטאים עם הּדעת עץ חטא (ּבהּמאמר) מצרף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ׁשּבהחטאים לפי עצמֹו, ּבפני זה וחֹוׁשב ואנֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּדקין
ּׁשאין מה לרקיע, מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדקין
ׁשּלבד לרקיע, מארץ ׁשּנסּתּלקה הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכן
ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ּבעּקר זה מהארץ, ׁשהּסּלּוק ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזאת

הּסּלּוק. ענין ְִִִַַָעּקר

ÓÓe)CÈLוהֹורידּו צּדיקים ז' עמדּו ּכ ואחר ּבּמאמר) «¿ƒְְְֲִִִַַַַַָָָ
את והֹוריד זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאת
ּכי עד ּומסּים) ּבזה (ּומקּצר כּו' לו' ז' מרקיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשכינה

חביבין הּׁשביעין (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא הֹורידֹו8מׁשה ( ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹ
מׁשה, ידי על הּוא ההמׁשכה ענין ּדעּקר ּבארץ. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשּבענין ּדכׁשם ּבארץ, למּטה הֹורידֹו ּדוקא מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
עץ ּבחטא הּוא העּקר הרי למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּסּלּוק
הּוא כן ּכמֹו הּנה לעיל, ּכּנזּכר מהארץ ׁשּנסּתּלק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּדעת
ההמׁשכה ענין עּקר למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבענין
למּטה ׁשההמׁשכה זאת ּדלבד ּדוקא, ּבארץ למּטה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּוא
וזה ההמׁשכה. ענין עּקר ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעּקר
ּבּמאמר מבאר לזה והּטעם ּדוקא. מׁשה ידי על ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

חביבין. הּׁשביעין ּכל ּכי ְְֲִִִִִַַָָֻהמסגר,

ּכלp‰Â‰ג) ולא חביבין הּׁשביעין וכל רז"ל מּלׁשֹון ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִַַַָָָֹ
הּמעלה ׁשעּקר מּזה מּוכח ׁשביעין, ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָהחביבין
זה מּצד ׁשביעי ׁשהּוא זה ּומּפני ׁשביעי, ׁשהּוא זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַהּוא
הּתלּוי ענין מּצד אינֹו ׁשחביבּותֹו הינּו חביבּותֹו, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָהּוא
ׁשביעי, ׁשהּוא ּבזה אם ּכי ועבֹודתֹו, רצֹונֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָּבבחירתֹו

מׁשה זכה ולכן חביבין. הּׁשביעין ּכל הנה זאת ּובכל הּתֹולדה, מּצד ּבא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּזה
ּבֹואֹו (ּבתחּלת אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּבאר והּנה ידֹו. על ּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּנּתנה

עניןזלאמריקה) ּכל ׁשהרי הראׁשֹון, מעלת נּכר חביבין ּדהּׁשביעין ּבענין ׁשּגם ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
אברהם ׁשּזהּו הראׁשֹון ׁשל מעלתֹו אז ּובאר לראׁשֹון. ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשביעי
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ÚB Úa ‰Ê ı‡‰Ó≈»»∆∆¿ƒ»≈«
Ú Ì e‰Ê ‰p‰ eÏ»ƒ≈∆«ƒ»

˜elq‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ
Á‡Â Ó‡a CÈLÓÓe)«¿ƒ««¬»¿««
ÌÈ˜Ècˆ 'Ê e„ÓÚ Ck»»¿«ƒƒ
‰ÈÎ‰ ˙‡ e„ÈB‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»
‰ÎÊ Ì‰‡ ‰ÓÏ¿«»«¿»»»»
‰ÈÎ‰ ˙‡ „ÈB‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»

e) 'eÎ 'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜Óבמאמר ≈»ƒ«¿
Èk „Ú ÌÓe ‰Êa v˜Ó¿«≈»∆¿«≈«ƒ
ÈÚÈ‰ ‡e‰L ‰LÓ…∆∆«¿ƒƒ
ÔÈÈÁ ÔÈÚÈ‰ ÏÎÂ)6 ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ

הבא בסעיף ‰B„ÈBכמבואר ƒ
ı‡a ‰ÓÏאת בנה כאשר ¿«»»»∆

ÔÈÚהמשכן Úc ¿ƒ«ƒ¿«
È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿≈
‡˜Âc ‰LÓ È‰L ‰LÓ…∆∆¬≈…∆«¿»
ı‡a ‰ÓÏ B„ÈB‰ƒ¿«»»»∆

ÚaL ÌLÎc˜elq‰ ÔÈ ƒ¿≈∆¿ƒ¿««ƒ
È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓlÓƒ¿«»¿«¿»¬≈
ıÚ ‡ËÁa ‡e‰ Ú‰»ƒ»¿≈¿≈
ı‡‰Ó ˜lzpL ˙Úc‰«««∆ƒ¿«≈≈»»∆
ÔÎ BÓk ‰p‰ ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈ƒ≈¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿«««¿»»
Ú ‰ÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ»
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»
‡˜Âc ı‡a ‰ÓÏ¿«»»»∆«¿»
‰ÎLÓ‰‰L ˙‡Ê „Ïcƒ¿»…∆««¿»»
eÏ ÚB Úa ‰ÓÏ¿«»¿ƒ»≈«»
ÔÈÚ Ú Ì e‰Ê ‰p‰ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«

‰ÊÏ ÌÚ‰Â ‡˜Âc ‰LÓ È„È ÏÚ ‰Ú ‰ÊÂ ‰ÎLÓ‰‰שדוקא ««¿»»¿∆«¬»«¿≈…∆«¿»¿«««»∆
למטה השכינה הוריד ‰ÔÈÚÈמשה Ïk Èk Ó‰ Ó‡a ‡Ó¿«≈¿«¬««À¿»ƒ»«¿ƒƒ

ÔÈÈÁ¬ƒƒ
ÔÈÈÁ ÔÈÚÈ‰ ÏÎ49 (אחרי השביעית השמיטה השמיטה. שנת - בשנים

- בימים היובל. שנת - שמיטות)

- בחודש שבת. השביעי, יום

חודש (מניסן) השביעי חודש

פכ"ט). רבה (ממדרש תשרי.

ÏÊ ÔBLlÓ ‰p‰Â ¿ƒ≈ƒ»««
ÔÈÈÁ ÔÈÚÈ‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
ÔÈÈÁ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ
‰Ó ÁÎeÓ ÔÈÚÈL¿ƒƒ»ƒ∆
‰Ê ‡e‰ ‰ÏÚ‰ ÚL∆ƒ«««¬»∆
‰Ê ÈÓe ÈÚÈL ‡e‰L∆¿ƒƒƒ¿≈∆
‰Ê „vÓ ÈÚÈL ‡e‰L∆¿ƒƒƒ«∆
eÈ‰ B˙eÈÁ ‡e‰¬ƒ«¿
„vÓ BÈ‡ B˙eÈÁL∆¬ƒ≈ƒ«
B˙ÈÁa ÈeÏz‰ ÔÈÚƒ¿««»ƒ¿ƒ»
Ì‡ Èk B˙„BÚÂ BBˆ¿«¬»ƒƒ
‰L ÈÚÈL ‡e‰L ‰Êa»∆∆¿ƒƒ∆∆

‰„ÏBz‰ „vÓ ‡aשנולד »ƒ««»»
Ê‡˙השביעי ÏÎe למרות - ¿»…

עצמית מעלה בהם ≈‰ƒ‰-שאין
ÔÈÈÁ ÔÈÚÈ‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ
‰zpL ‰LÓ ‰ÎÊ ÔÎÏÂ¿»≈»»…∆∆ƒ¿»
‡a ‰p‰Â B„È ÏÚ ‰Bz»«»¿ƒ≈≈≈
ÈÓÁ ÈBÓ ˙„˜ „Bk¿¿À«ƒ»ƒ
B‡Ba ˙lÁ˙a) BÓ„‡«¿ƒ¿ƒ«

‰˜ÈÓ‡ÏזÔÈÚa ÌL  ¿«∆ƒ»∆«¿ƒ¿«
k ÔÈÈÁ ÔÈÚÈ‰c¿«¿ƒƒ¬ƒƒƒ»
È‰L ÔBL‡‰ ˙ÏÚÓ«¬«»ƒ∆¬≈
‡e‰ ÈÚÈL ÔÈÚ Ïk»ƒ¿«¿ƒƒ
ÔBL‡Ï ÈÚÈL ‡e‰L∆¿ƒƒ»ƒ
ÏL B˙ÏÚÓ Ê‡ ‡e≈≈»«¬»∆
Ì‰‡ e‰L ÔBL‡‰»ƒ∆∆«¿»»
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י  

נפׁש ּבמסירת עבֹודתֹו וׁשהיתה עבֹודתֹו, מּפני ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאבינּו,
אין ּדלכאֹורה (אף עֹוד ּומֹוסיף עדין, ּבזה מסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו
היה ׁשלֹו נפׁש הּמסירת ּדאֹופן הענין) לגּוף ׁשם נֹוגע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

נפׁש מסירת חּפׂש נפׁשׁשּלא הּמסירת ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
דהּמסירת עקיבא, ּדרּבי נפׁש להּמסירת אבינּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדאברהם
מסירת געזּוכט האט ער וואס היה עקיבא ּדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

ואקּימנּו לידי יבֹוא מתי ּבאברהם9נפׁש, ּכן ּׁשאין מה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידע ּדאברהם אּגב. ּבדר היה ׁשּלֹו נפׁש הּמסירת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא העבֹודה הוי'10ׁשעּקר ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וּיקריא אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, זאל11אל יענער אז , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

נפׁש, מסירת אּגב ּבדר לזה נצר ואם ׁשרייען, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָאֹוי
והּמסירת עבֹודתֹו מעלת ּגדלה ּכ וכל יׁשנֹו. זה ּגם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהנה
ּתֹורה ׁשּנּתנה ּׁשּזכה מה מׁשה ּגם אׁשר עד ׁשּלֹו, ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש
ׁשביעי ׁשהּוא חביבין, הּׁשביעין ּכי מּטעם הּוא ידֹו ְְֲִִִִִִִִֶַַַַָעל
ּגדֹולים ּבמקֹום (למׁשה) לֹו אמר והּקּב"ה ְְְְִִִֶַַָָָָֹלראׁשֹון.

ּתעמֹוד אל חביבּות12(אברהם) ּגדלה ּכי אף והּנה . ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ידי על ולא ּבחירה ידי על לא ּבא זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּׁשביעי
מּכל הּתֹולדה, מּצד פארטיקערהייט אם ּכי ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָעבֹודה,
ׁשּי ואינֹו הּוא, ׁשּנפלאת ׁשּנאמר הגּבלה ּבזה אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדבי ּבּתנא ׁשּמבאר ּדר על אם ּכי סגּלה, ליחידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
יׂשראל ׁשּכל ּבדא"ח ּומּובא כ"ה) ּופרק ט (ּפרק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאליהּו

ׁשפחה ואפילּו עבד להׁשראתחואפילּו להּגיע יכֹולים ( ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מתי לֹומר חּיב מּיׂשראל ואחד אחד וכל הּקדש, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּוח
אּלא ויעקב. יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹיּגיעּו
וצרי ,זי ּביי גענארט זיין ניט דארפמען מקֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכל
מעלת וכל ּתעמֹוד. אל ּגדֹולים ּבמקֹום אׁשר ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָלידע
קען ער אז לראׁשֹון ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ְְִִִִִֶֶֶַַָהּׁשביעי
וּיקרא ּתקרי ּדאל הראׁשֹון ּוׁשליחּות עבֹודת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָדּורכפיהרן

ּדהּׁש החביבּות וזהּו וּיקריא. הּממׁשיאּלא ׁשהּוא ביעי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ּבּתחּתֹונים. ׁשּממׁשי יֹותר ועֹוד הּׁשכינה. עּקר ׁשּממׁשי אּלא עֹוד ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשכינה,
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ב.9) סא, לג.10)ברכות כא, א.11)וירא י, ז.12)סוטה פ"ב, דב"ר

    
eÈ‡(אליו שביעי B˙„BÚ(שמשה ÈtÓ ה', B˙„BÚאת ‰˙È‰LÂ , »ƒƒ¿≈¬»¿∆»¿»¬»

Û‡) „BÚ ÛÈBÓe ,È„Ú ‰Ê tzÓ BÈ‡Â LÙ ˙ÈÓƒ¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿«≈»∆¬«ƒƒ«
LÙ ˙Èn‰ ÙB‡c (ÈÚ‰ ÛeÏ ÌL ÚB ‰Ê È‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈∆≈«»¿»ƒ¿»¿∆«¿ƒ«∆∆
È LÙ‰‰ e‰L ,LÙ ˙ÈÓ NtÁ ‡L ‰È‰ BÏL∆»»∆…ƒ≈¿ƒ«∆∆∆∆«∆¿≈≈

Ì‰‡c LÙ ˙Èn‰«¿ƒ«∆∆¿«¿»»
LÙ ˙Èn‰Ï eÈ‡»ƒ¿«¿ƒ«∆∆
˙Èn‰„ ,‡ÈÚ Èc¿«ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ«
‰È‰ ‡ÈÚ Èc LÙ∆∆¿«ƒ¬ƒ»»»
ÎeÊÚ ‡‰ Ú ‡ÂÂ»∆»∆¿

חיפש LÙ,שהוא ˙ÈÓ¿ƒ«∆∆
להורג: הוצא כאשר שאמר כמו

פסוק על מצטער הייתי ימי כל

נפשך" "בכל »«È˙Óאמרתי,זה
eÓ‡Â È„ÈÏ ‡BÈ9‰Ó , »¿»ƒ»¬«¿∆«

‰p‰ Ì‰‡ k È‡∆≈≈¿«¿»»ƒ≈
‰È‰ BL LÙ ˙Èn‰«¿ƒ«∆∆∆»»

b‡ C„'הי כאשר רק ¿∆∆««
להלן כמבואר לזה, .נצרך
wÚL Ú„È Ì‰‡c¿«¿»»»«∆ƒ»
BÓk ‡e‰ ‰„BÚ‰»¬»¿

e˙kL10אשל נטע כאשר ∆»
אורחים: שם והכניס שבע בבאר

Ï‡ ÈÂ‰ ÌL ÌL ‡Â«ƒ¿»»¿≈¬«»≈
‡Â Èz Ï‡ ,ÌÏBÚ»«ƒ¿≈«ƒ¿»

ÈÂ‡לעצמו ‡‡11Ê‡ , ∆»««¿ƒ«
ÚÈÈL CÈB‡ Ï‡Ê ÚÚÈ∆∆»¿«∆
יזעק הזולת [=שגם

את ברא שהקדוש-ברוך-הוא

ÊÏ‰העולם] C Ì‡Â ,¿ƒƒ¿«»∆
,LÙ ˙ÈÓ b‡ C„¿∆∆««¿ƒ«∆∆

BLÈ ‰Ê Ìb ‰‰גם ומוכן ƒ≈«∆∆¿
ÏÚÓ˙לכך ‰Ï„b Ck ÏÎÂ .¿»»»¿»«¬«

LÙ ˙Èn‰Â B˙„BÚ¬»¿«¿ƒ«∆∆
‰LÓ Ìb L‡ „Ú ,BL∆«¬∆«…∆
‰Bz ‰zpL ‰Î ‰Ó«∆»»∆ƒ¿»»
Èk ÌÚhÓ ‡e‰ B„È ÏÚ«»ƒ««ƒ
‡e‰L ,ÈÈÁ ÈÚÈ‰«¿ƒƒ¬ƒƒ∆

BL‡Ï ÈÚÈL,אברהם - ¿ƒƒ»ƒ
במסירות-נפש ה' את .שעבד
BÏ Ó‡ ‰w‰Â¿«»»»«

„BÓÚz Ï‡ (Ì‰‡) ÌÈÏB„b ÌBÓ (‰LÓÏ)12Û‡ ‰p‰Â . ¿…∆ƒ¿¿ƒ«¿»»««¬¿ƒ≈«
‰ÈÁ È„È ÏÚ ‡Ï ‡ ‰Ê È‡Â ÈÚÈ‰ ˙eÈÁ ‰Ï„b Èkƒ»¿»¬ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»…«¿≈¿ƒ»

ÈÈ‰ÚÈ‡Ù Ì‡ Èk ,‰„BÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ[המוכן vÓ„[=מן ¿…«¿≈¬»ƒƒ«¿ƒ∆≈ƒ«
,‡e‰ ˙‡ÏÙpL Ó‡pL ‰Ï‰ ‰Ê È‡ ÌBÓ ÏkÓ ,‰„ÏBz‰«»»ƒ»»≈»∆«¿»»∆…«∆ƒ¿≈
È„ÈÁÈÏ ‡‡ CL BÈ‡Â¿≈«»∆»ƒƒ≈
Cc ÏÚ Ì‡ Èk ,‰¿»ƒƒ«∆∆
e‰ÈÏ‡ Èc ‡z ‡nL∆¿…»¿»»¿≈≈ƒ»

t)(‰Î Ùe  ∆∆∆∆
Á‡„ ‡eÓeמאמרי=] »¿«

Ï‡NÈחסידות] ÏkL∆»ƒ¿»≈
eÏÈÙ‡Â „Ú eÏÈÙ‡Â«¬ƒ∆∆«¬ƒ

‰ÁÙLחÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ ( ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«
Áeולזכות ˙‡L‰Ï¿«¿»««

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,˘„w‰«…∆¿»∆»¿∆»
È˙Ó ÓBÏ Á Ï‡NÓƒƒ¿»≈«»«»«
ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ eÚÈbÈ«ƒ«¬«¿«¬≈
ÁÈ Ì‰‡ È˙B‡¬««¿»»ƒ¿»
ÏknL ‡‡ .ÚÈÂ¿«¬…∆»∆ƒ»
ÈÈÊ È ÚÓÙ‡„ ÌBÓ»«¿¿∆ƒ«

CÈÊ ÈÈ ‡Úצריך=] ∆«¿«ƒ
עצמנו] את לרמות ,שלא
ÌBÓ L‡ Ú„ÈÏ CÈÂ¿»ƒ≈«¬∆¿»
ÏÎÂ .„BÓÚz Ï‡ ÌÈÏB„b¿ƒ««¬¿»
‡e‰ ÈÚÈ‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒƒ
Ê‡ BL‡Ï ÈÚÈL ‡e‰L∆¿ƒƒ»ƒ«
‰ÈÙÎe„ Ú Ú∆∆¿¿ƒ¿

לבצע] יכול »¬BÚ„˙[=שהוא
BL‡‰ ˙eÁÈÏLe¿ƒ»ƒ

c:היתה Èzעבודתו Ï‡ ¿«ƒ¿≈
e‰ÊÂ .‡ÈÂ ‡‡ ‡Â«ƒ¿»∆»««¿ƒ¿∆
ÈÚÈ‰c ˙eÈÁ‰«¬ƒ¿«¿ƒƒ

‡e‰LזהCÈLÓn‰ ∆««¿ƒ
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‰p‰Â,הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו ואחד אחד מּכל ּתֹובעים זה ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשאנחנּו ׁשּזה היֹות ּדעם חביבין, הּׁשביעין ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַָּדכל
ידי על ולא ּבחירתנּו ּפי על לא הּוא הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹּבּדֹור
מּכל רצֹוננּו, ּכפי ׁשּלא אפׁשר ענינים ּובכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעבֹודתנּו,
אנחנּו ׁשּנמצאים חביבין, הּׁשביעין ּכל הּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָמקֹום
– והעבֹודה ּדעקבתא, ּבסּיּומא ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּבעקבתא
עּקר אם ּכי ׁשכינה רק ולא הּׁשכינה, המׁשכת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹלגמֹור

ּדוקא. ּובתחּתֹונים ְְְְִִַַָָׁשכינה,

ׁשכינהp‰Â‰ד) ּדעּקר ּבּמאמר ׁשּמבאר אחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
המׁשיכּה ּכ אחר וגם היתה ְְְְְִִִַַַַָָָָּבתחּתֹונים
אלקּות ּגּלּוי ועּקר אֹומר: ּדוקא לארץ (הּׁשביעי) ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

ּדכתיב הּפסּוק) זה על (ּומביא הּמקּדׁש ּבבית ועׂשּו4היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבתֹוכם אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּלי

מּיׂשראל ואחד אחד ּכל מה13ּבתֹו ּכן (ּגם וזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליה14ּׁשּכתּוב לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים ( ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מׁשּכינים ׁשהם מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדצּדיקים
ממׁשיכים וקדֹוׁש15(הינּו מרֹום עד ׁשֹוכן ּבחינת (16 ְְְְִִִֵַַַַָָ

הּוא ּומבאר ּבּמאמר, מבאר אינֹו עד דׁשֹוכן הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ(הענין
ּתֹורה הּזֹוהר17ּבלקּוטי מאמר ּפי ּבגּלּוי18על ׁשּיהיה ( ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני לגּני ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָלמּטה,
ׁש ּדעּקר הּואּבּתחּלה והענין היתה. ּבּתחּתֹונים כינה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשכינה עּקר היתה מה מּפני להבין הענין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָ(ּבאּור
ּדנתאוה העֹולמֹות, והׁשּתלׁשלּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה ּדוקא) ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּבתחּתֹונים

ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות .19הּקּב"ה ְְְִִִִֵַַַָָָָ

‰p‰Âּבזה מבאר הּזקן אינֹוטרּבנּו וירידתם העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ּתכלית אׁשר ( ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואי ,יתּבר ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים, עֹולמֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּבׁשביל
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יי  

‰p‰Â,הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו ואחד אחד מּכל ּתֹובעים זה ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשאנחנּו ׁשּזה היֹות ּדעם חביבין, הּׁשביעין ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַָּדכל
ידי על ולא ּבחירתנּו ּפי על לא הּוא הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹּבּדֹור
מּכל רצֹוננּו, ּכפי ׁשּלא אפׁשר ענינים ּובכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעבֹודתנּו,
אנחנּו ׁשּנמצאים חביבין, הּׁשביעין ּכל הּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָמקֹום
– והעבֹודה ּדעקבתא, ּבסּיּומא ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּבעקבתא
עּקר אם ּכי ׁשכינה רק ולא הּׁשכינה, המׁשכת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹלגמֹור

ּדוקא. ּובתחּתֹונים ְְְְִִַַָָׁשכינה,

ׁשכינהp‰Â‰ד) ּדעּקר ּבּמאמר ׁשּמבאר אחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
המׁשיכּה ּכ אחר וגם היתה ְְְְְִִִַַַַָָָָּבתחּתֹונים
אלקּות ּגּלּוי ועּקר אֹומר: ּדוקא לארץ (הּׁשביעי) ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

ּדכתיב הּפסּוק) זה על (ּומביא הּמקּדׁש ּבבית ועׂשּו4היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבתֹוכם אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּלי

מּיׂשראל ואחד אחד ּכל מה13ּבתֹו ּכן (ּגם וזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליה14ּׁשּכתּוב לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים ( ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מׁשּכינים ׁשהם מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדצּדיקים
ממׁשיכים וקדֹוׁש15(הינּו מרֹום עד ׁשֹוכן ּבחינת (16 ְְְְִִִֵַַַַָָ

הּוא ּומבאר ּבּמאמר, מבאר אינֹו עד דׁשֹוכן הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ(הענין
ּתֹורה הּזֹוהר17ּבלקּוטי מאמר ּפי ּבגּלּוי18על ׁשּיהיה ( ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני לגּני ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָלמּטה,
ׁש ּדעּקר הּואּבּתחּלה והענין היתה. ּבּתחּתֹונים כינה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשכינה עּקר היתה מה מּפני להבין הענין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָ(ּבאּור
ּדנתאוה העֹולמֹות, והׁשּתלׁשלּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה ּדוקא) ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּבתחּתֹונים

ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות .19הּקּב"ה ְְְִִִִֵַַַָָָָ

‰p‰Âּבזה מבאר הּזקן אינֹוטרּבנּו וירידתם העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ּתכלית אׁשר ( ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואי ,יתּבר ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים, עֹולמֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּבׁשביל
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יי  

ידּוע ּדהּנה הּירידה. ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּבאגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו העצמּות, ּבכח רק הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּדהּבריאה

וחּיֹוהי איהּו הּמתחיל ּדּבּור מהּותֹו20הּקדׁש אׁשר ְְֲִִִִֶֶַַַַַֹ
קֹודמת עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו הּוא ׁשמציאּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָועצמּותֹו
מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא וׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹחס
ּכי מהּגּלּוים אינּה ׁשההתהּוּות הינּו מּמׁש. הּמחלט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואפס
ׁשּתכלית לֹומר אפׁשר אי ּכן ואם מהעצמּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּגם ׁשהרי העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָההתהּוּות

ההעלם ּגּלּוי הּוא האצילּות ירידה21עֹולם זהּו ּכן ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבהעלמם האצילּות אֹורֹות ּכׁשהיּו ּכי ,יתּבר ּפניו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָמאֹור
רק ׁשּזהּו ׁשּכיון ועֹוד יֹותר. הרּבה ּגבֹוּה ּבמדריגה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו
ּבׁשביל הּוא ׁשהעצמּות לֹומר אפׁשר אי הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּגּלּוים
ּוכמֹו הּתחּתֹון. הּזה עֹולם הּוא ׁשהּתכלית אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָּגּלּוים,

זֹו ּבפרׁשה האמצעי אדמֹו"ר ּבׁשּלח)י)ׁשּכתב (ּפרׁשת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּזה, לעֹולם העליֹונים עֹולמֹות ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבענין
(וכּמבאר מעצמּותֹו ׁשמציאּותֹו נרגׁש הּזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹדּבעֹולם

ׁשּתא ּדהאי הּׁשנה ּדראׁש נברא22ּבהמׁש ּבין ההפרׁש , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אֹור, רֹואים ּדכׁשאנּו הּמאֹור, על ראיה הּוא ּדאֹור ְְְְִִֶַַָָָָואֹור,
יׁש ּכן ּׁשאין מה מאֹור, ׁשּיׁש ּומגּלה מראה עצמֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאֹור
עֹוד אּלא ּבֹורא, מגּלה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנברא
נרגׁש ואּדרּבה זה, על ּומסּתיר מעלים ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹזאת
ׁשאינֹו מכרח הּׂשכל ׁשמּצד (אּלא מעצמּותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּמציאּותֹו

זה23ּכן)) הנה מקֹום מּכל ּבהרגׁשתֹו, רק ׁשּזהּו ואף . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו ּפנים ּכל על נדמה ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגּופא
מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו מהעצמּות ׁשּׁשרׁשֹו מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָזהּו
אינּה וההׁשּתלׁשלּות ּבהּבריאה ׁשהּכּונה מּובן ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָנמצא
הּכּונה אם ּכי ּגּלּוים, ׁשענינם העליֹונים עֹולמֹות ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
אם ּכי ּגּלּוי ׁשאינֹו לֹו ׁשּנדמה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּוא
ּבֹו, העבֹודה ידי ועל מעצמּותֹו, מציאּותֹו הינּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָעצמי,
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יותר גבוהה במעלה היו במקורם, להלןעדיין ÓBÏכמבואר LÙ‡ È‡Â ,¿ƒ∆¿»«

‰‡Èa‰ Úe„È ‰p‰ .‰„Èi‰ ÏÈLa ‡e‰ ‰ek‰Lשל ∆««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ≈»«¿«¿ƒ»
הגשמי ‰eÓˆÚ˙העולם ÁÎa ˜ ‡e‰.יתברך ומהותו עצמותו ואין- «¿…«»«¿

גשמי עולם לברוא שתהי', ככל גבוהה רוחנית, דרגה כל BÓÎeבכח ,¿
a e˙kLב ‡˙תניא ∆»¿ƒ∆∆

ÏÈÁ˙n‰ ea L„‰«…∆ƒ««¿ƒ
È‰BiÁÂ e‰È‡20L‡ ƒ¿«ƒ¬∆

B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó«¿«¿
‡e‰ B˙e‡ÈˆÓL∆¿ƒ
‰lÚ BÏ ÔÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈ƒ»
‡e‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙Ó„B˜∆∆«¿»
BzÏÎÈÂ BÁÎa BÏ¿«¿…ƒ»¿

LÈ ‡BÏהמרגיש עולם - ƒ¿≈
- עצמאית למציאות עצמו

ËÏÁn‰ ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿∆∆«À¿»
˙ee‰˙‰‰L eÈ‰ .LnÓ«»«¿∆«ƒ¿«

ÌÈelb‰Ó È‡גילויי) ≈»≈«ƒƒ
רוחניים) ‡Ìאורות Èkƒƒ

È‡ Ôk Ì‡Â ,˙eÓˆÚ‰Ó≈»«¿¿ƒ≈ƒ
˙ÈÏÎzL ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆«¿ƒ
ÏÈLa ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
È‰L ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ∆¬≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìbענינו «»»¬ƒ
ÌÏÚ‰‰ Èelb ‡e‰21- ƒ«∆¿≈

יתברך, אורו Ôkלגלות Ì‡Â¿ƒ≈
ÂÈ B‡Ó ‰„ÈÈ e‰Ê∆¿ƒ»≈»»
˙BB‡ eÈ‰Lk Èk ,a˙Èƒ¿»≈ƒ¿∆»
ÌÓÏÚ‰a ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿≈»¿»

È„Óa‰בשרשם eÈ‰»¿«¿≈»
˙BÈ ‰a‰ Bbסיבה וזו »««¿≈≈

לומר אין מדוע ראשונה,

עולמות בבריאת היתה שהמטרה
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ּבׁשבילֹו העצמּות, נתּגּלה ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָעל
העֹולמֹות. והׁשּתלׁשלּות ּבריאת ְְְְְִִַַָָָָהיה

מּבעיp‰Â‰ה) הּצמחלא אדמֹו"ר ׁשּמביא להּׁשּטה ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּגּלּוייא)צדק הּוא ּדאצילּות הּכלים ׁשּגם ֲִִִֵֶֶֶַַַ

ּבׁשביל הּכּונה אין ּבוּדאי הרי זֹו ּדלׁשּטה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההעלם,
להּׁשּטה ּגם אּלא ּגּלּוים, ורק ירידה זה הרי ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהאצילּות
הנה מאין, יׁש ּבריאה הם ׁשהּכלים ׁשם ׁשּמביא ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנּיה

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשהּכלים24מבאר אֹומרים ׁשאנּו ׁשּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם ּכי מּמׁש, מאין יׁש הּכּונה אין מאין יׁש ּבריאה ְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם
מהרׁשימה הּכלים ׁשּׁשֹורׁש מּפני האֹור, לגּבי ּדוקא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזהּו
ּבאֹופן הּוא מציאּותן ּגם ולכן העלם ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיא
יׁש ּבריאה ּכמֹו הם האֹור לגּבי ולכן ּבהעלם, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשמקֹורם
מּובן ּכן אם ההעלם, ּגּלּוי הם הרׁשימה לגּבי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמאין,

עֹולמֹות הּכּונה ּבעֹולםּדאין העבֹודה אם ּכי העליֹונים ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ידי על הּנה ׁשעכׁשיו ואף ואתהּפכא. ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּזה

ּבאצילּות אֹורֹות מֹוסיפים הּמצֹות אי25עׂשּית ּכן ואם , ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ
ּדוקא, הּזה העֹולם הּכּונה עּקר עכׁשיו ׁשּגם אֹומרים ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאנּו

מהר"ׁש אדמֹו"ר מבאר זה על אּלּויב)הּנה ׁשאֹורֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ּבׁשביל אינם ּכי ּבקפסא, ּכמּונחים ׁשם הם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻּבאצילּות
מתּגּלים ואינם הּתחּתֹון עֹולם לצֹור אם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאצילּות,
עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר ּׁשמבאר מה וזהּו יג)ּבאצילּות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר ּׁשאי מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבענין
ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים ְְְִִִֵֶֶָָָָָָעֹולמֹות
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הבאה. שבהערה מקומות וראה מקומות. ובכמה א. קנה, אחרון קונטרס תניא טז. סימן יד.26)יא פרק תרמ"ב יתנך מי בהמשך
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יי  

ּבׁשבילֹו העצמּות, נתּגּלה ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָעל
העֹולמֹות. והׁשּתלׁשלּות ּבריאת ְְְְְִִַַָָָָהיה

מּבעיp‰Â‰ה) הּצמחלא אדמֹו"ר ׁשּמביא להּׁשּטה ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּגּלּוייא)צדק הּוא ּדאצילּות הּכלים ׁשּגם ֲִִִֵֶֶֶַַַ

ּבׁשביל הּכּונה אין ּבוּדאי הרי זֹו ּדלׁשּטה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההעלם,
להּׁשּטה ּגם אּלא ּגּלּוים, ורק ירידה זה הרי ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהאצילּות
הנה מאין, יׁש ּבריאה הם ׁשהּכלים ׁשם ׁשּמביא ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנּיה

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשהּכלים24מבאר אֹומרים ׁשאנּו ׁשּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם ּכי מּמׁש, מאין יׁש הּכּונה אין מאין יׁש ּבריאה ְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם
מהרׁשימה הּכלים ׁשּׁשֹורׁש מּפני האֹור, לגּבי ּדוקא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזהּו
ּבאֹופן הּוא מציאּותן ּגם ולכן העלם ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיא
יׁש ּבריאה ּכמֹו הם האֹור לגּבי ולכן ּבהעלם, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשמקֹורם
מּובן ּכן אם ההעלם, ּגּלּוי הם הרׁשימה לגּבי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמאין,

עֹולמֹות הּכּונה ּבעֹולםּדאין העבֹודה אם ּכי העליֹונים ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ידי על הּנה ׁשעכׁשיו ואף ואתהּפכא. ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּזה

ּבאצילּות אֹורֹות מֹוסיפים הּמצֹות אי25עׂשּית ּכן ואם , ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ
ּדוקא, הּזה העֹולם הּכּונה עּקר עכׁשיו ׁשּגם אֹומרים ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאנּו

מהר"ׁש אדמֹו"ר מבאר זה על אּלּויב)הּנה ׁשאֹורֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ּבׁשביל אינם ּכי ּבקפסא, ּכמּונחים ׁשם הם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻּבאצילּות
מתּגּלים ואינם הּתחּתֹון עֹולם לצֹור אם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאצילּות,
עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר ּׁשמבאר מה וזהּו יג)ּבאצילּות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר ּׁשאי מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבענין
ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים ְְְִִִֵֶֶָָָָָָעֹולמֹות
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יד  

ענינם עליֹונים ּדעֹולמֹות הּוא ּבזה ׁשהּפרּוׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיתּבר
הּגלּוים, מענין מבּדל ׁשהעצמּות וגם ירידה ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּגּלּוים
ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
סטרא אתּכפיא ּכד יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָיתּבר

לנהֹורא27אחרא חׁשֹוכא ׁשּמבאר28ואתהּפכא ּוכמֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ
דלעּומת29ּבּמאמר הּׁשטּות להפֹו הּוא העבֹודה ׁשּכל , ְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָ

ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת זה ידי ועל ּדקדּׁשה, לׁשטּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻזה
רצֹוני יתּבר30ונעׂשה לֹו ׁשּיהיה ממׁשיכים זה ידי ועל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבכל ּבּה ּדר האדם הרי הּדירה ּוכמֹו ּבתחּתֹונים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָּדירה
ּומהּותֹו ׁשהם31עצמּותֹו ּבּתחּתֹונים הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

אם ּכי ּגּלּוים רק לא ׁשּממׁשיכים הּכּונה ,יתּבר לֹו ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּדירה
ּתכלית וזהּו הּוא. ּברּו סֹוף אין עצמּות ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצא

ו העֹולמֹות.ּבריאת הׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִַַָָ

הּמאמרp‰Â‰ו) מה32ּבסּיּום ּכי להיֹות אׁשר מבאר, ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
הּגּלּוי עּקר הּנה ּבּתחּתֹונים, ׁשכינה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּׁשעּקר
היה ׁשהּמׁשּכן הּטעם זהּו הּנה הּמקּדׁש, ּבבית היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּזה
הּׁשטּות להפֹו הּוא ׁשהּכּונה מּפני ּדוקא, ׁשּטים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעצי
לׁשטּות הּבהמית נפׁש פּון קאך ּדעם אּון זה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָּדלעּומת

רז"ל ּוכמאמר לסבא,33ּדקדּׁשה, ׁשטּותיּה ליּה אהניּה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֻ
הענינים ּכל והּנה ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָעבֹודה
כן ּוכמֹו אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד מאּתנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּתבע
דברי ּדר על והּוא ּבעצמם, זה קּימּו הּנׂשיאים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאר

הּפסּוק על ּומׁשּפטיו34רז"ל חּקיו ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹֻ
לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ּׁשהּוא מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָליׂשראל
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ואילך. א'תפז ע' ח"ד במדבר אוה"ת – הגהות ועם נזֿנח. ע' ז"ל הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר במאמרי נתן פזר ד"ה על מיוסד והוא

א).27) קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם א.28)וראה ד, ח"א זהר ואילך).29)ראה 114 ע' ה'שי"ת (סה"מ ואילך ג פרק

ועוד.30) ט. א, ויקרא ופרש"י חלק31)תו"כ שה"ש אוה"ת – וכו' הגהות (ועם תפט ע' א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

תמה. ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך שלה. ע' תרס"ב שנג. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ואילך. תתקצז ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ב

(32.(18ֿ117 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה א.33)פרק יז, יט.34)כתובות קמז, תהלים

    
Ca˙È(הקודם בסעיף BÓÏBÚc˙(שהוזכר ‡e‰ ‰Êa Let‰L , ƒ¿»≈∆«≈»∆¿»

e‰fL ÌÈel ÌÈÚ ÌÈBÈÏÚ.א‰„ÈÈירידה כבר הוא גילוי שכל - ∆¿ƒƒ¿»»ƒƒ∆∆¿ƒ»
ב. במקורם. כלולים לכן, קודם שהיו ÏcÓמכפי ˙eÓˆÚ‰L ÌÂ¿«∆»«¿À¿»

ÌÈeÏ‰ ÔÈÚÓבגילויים היתה שכוונתו לומר ‰ÈÏÎz˙ואין ‡l‡ , ≈ƒ¿««ƒƒ∆»««¿ƒ
,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡e‰»«∆««¿
Ca˙È BBˆa ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÂÈÙÏ Áe ˙Á ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»»
‡ÈÙk˙‡ „k Ca˙Èƒ¿»≈«ƒ¿«¿»
‡Á‡ ‡ËÒ27 ƒ¿»«¬»

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»¬»
‡B‰Ï28‡nL BÓÎe , ƒ¿»¿∆¿«≈
Ó‡na29‰„BÚ‰ ÏkL , ««¬«∆»»¬»

˙eËM‰ CBÙ‰Ï ‡e‰«¬«¿
‰Ê ˙ÓeÚÏ„כוחות=] ƒ¿«∆

הקדושה] שלעומת הטומאה

‰M„˜c ˙eËLÏוכפי) ƒ¿ƒ¿À»
הבא) בסעיף ÏÚÂשיתבאר ,¿«

‰Ê È„Èגורמים ¿≈∆
אומר: »»Á˙שהקדוש-ברוך-הוא

ÈzÓ‡L ÈÙÏ Áe«¿»«∆»«¿ƒ
ÈBˆ ‰ÚÂ30È„È ÏÚÂ , ¿«¬»¿ƒ¿«¿≈

BÏ ‰È‰iL ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê∆«¿ƒƒ∆ƒ¿∆
,ÌÈBzÁ˙a ‰Èc Ca˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
Ì„‡‰ È‰ ‰Èc‰ BÓÎe¿«ƒ»¬≈»»»
B˙eÓˆÚ ÏÎa a c»»¿»«¿

B˙e‰Óe31גילויים רק ולא »
חיצוניים כוחות שהם - ,ממנו
‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈

zaBÏ ‰Èc Ì‰L ÌÈBzÁ ««¿ƒ∆≈ƒ»
‰ek‰ ,Ca˙Èƒ¿»≈««»»
˜ ‡Ï ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒ…«
Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡ Èk ÌÈelƒƒƒƒƒ¿»»∆
Cea BÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ«¿≈»
˙‡Èa ˙ÈÏÎz e‰ÊÂ .‡e‰¿∆«¿ƒ¿ƒ«

.˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿»»
Ó‡n‰ ÌeiÒa ‰p‰Â Â32ÚM ‰Ó Èk ˙BÈ‰Ï L‡ ,‡Ó ¿ƒ≈¿ƒ««¬»¿»≈¬∆ƒ¿ƒ«∆ƒ»

,Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰ ‰fÓ Èel‰ Ú ‰p‰ ,ÌÈBzÁza ‰ÈÎL¿ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ∆»»¿≈«ƒ¿»

ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰L ÌÚh‰ e‰Ê ‰p‰שנטע) ארזים [=עצי ƒ≈∆«««∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ
למצרים)] הגיע כאשר אבינו 'שטות'Âc˜‡יעקב מלשון ÈtÓש'שטים' , «¿»ƒ¿≈

ÔeÙ ‡˜ ÌÚc Ôe‡ ‰Ê ˙ÓeÚÏc ˙eËM‰ CBÙ‰Ï ‡e‰ ‰ek‰L∆««»»«¬«¿ƒ¿«∆∆»
˙ÈÓ‰a‰ LÙלתענוגים האדם המושכת הבהמית נפש של [=והרתיחה ∆∆««¬ƒ

כבהמה] ¿eËLÏƒ˙גשמיים
e ,‰M„˜cשטות' פירוש ƒ¿À»

ÏÊדקדושה' Ó‡ÓÎ33 ¿«¬«««
È˙eËL ÈÏ È‰‡¬«≈≈¿≈
Ïehe ‰„BÚ ,‡ÒÏ¿»»¬»ƒ
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

בגמרא כמסופר Ï‡ÂÓ  

˙Ï˙‡ „˜Ó ˜ÁˆÈ רקד=]

הדס, ענפי בשלשה הכלה לשמח

אחד] ומקבל אחד זורק Ó‡

‡Ò ÔÏ ÈÒÎÓ ‡˜ ‡ÈÊ

תלמידי אותנו, [=מבייש

זלזול שנוהג בכך החכמים,

ÈÙ‰בעצמו] Á ÈÎכאשר=]

עולמו] לבית נפטר נפשו. נחה

‰È„È„ ÔÈ ‡Â„ ‡„ÂÓÚ ˜ÈÒÙÈ‡

‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏאש עמוד [=הפסיק

העולם] לכל ÈÈÓÂבינו

אצלינו] ‡ÈÒÙ˜[=ומוחלט ‡Ï„

‡„ „ÁÏ È‡ ‡Ï‡ ‡Â„ ‡„ÂÓÚ

‡„ È˙Ï È‡מפסיק [=שאין

או בדור לאחד אלא אש עמוד

ÈÏ‰שניים] ‡ÈÈ‰‡ ‡ÈÊ  Ó‡

לו] ÒÏ‡[=הועילה ‰È˙ÂË ...

כשוטה. מתנהג שהיה [=שטותו.

לכך] זכה זאת p‰Â‰ובזכות .¿ƒ≈
ÚzL ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆»«
ÈBÓ ˙M„˜ „Bk ez‡Ó≈ƒ»¿¿À«ƒ
ÔÎ BÓÎe BÓ„‡ ÈÓÁ»ƒ«¿¿≈
‰Ê eÓi˜ ÌÈ‡Èp‰ ‡L¿»«¿ƒƒƒ¿∆
˜eÒt‰ ÏÚ ÏÊ È„ Cc ÏÚ ‡e‰Â ,ÌÓˆÚa34 ¿«¿»¿«∆∆ƒ¿≈««««»

Ï‡ÈÏשהקדוש-ברוך-הוא: ÂÈËtLÓe ÂÈÁ ˜ÚÈÏ ÂÈc „ÈÓ«ƒ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈
'דבר ומשפטÂÈופירוש 'ÂÈ- 'Ï‡ÈÏ ÓB‡ ‡e‰ ‰BÚ ‡e‰M ‰Ó«∆∆≈¿ƒ¿»≈
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עֹוׂשה,יד)ולׁשמֹור הּוא ליׂשראל מצּוה ּׁשהּוא מה וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּׁשּתבעּו ׁשּמה נׂשיאינּו ּבהֹוראֹות הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָועל
ועׂשּו קּימּו ּבעצמם הם הנה אליהם וׁשּיכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמהּמקּׁשרים
יֹותר לנּו ׁשּיהיה ּכדי הּוא זה, ׁשּקּימּו לנּו ׁשּגּלּו ּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּכן.
ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש יׂשראל ּדאהבת ּבענין ּוכמֹו לקּימם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנקל
ּולדגמא מהּנׂשיאים. ואחד אחד מּכל סּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוכּמה
והל ּבתפּלתֹו ׁשהפסיק הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻמּכבֹוד
מּפני לּיֹולדת, ּבעצמֹו והאכיל מרק ּובּׁשל עצים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקצץ
אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ּבּבית. ׁשם אנׁשים היּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
על והתאֹונן ליחידּות אחד אליו ׁשּנכנס אי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאמצעי,
אדמֹו"ר וגּלה עליהם. מתאֹוננים ׁשאברכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהענינים
על עֹורי ׁשצפד ּתראה הלא לֹו ואמר זרֹועֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי

גֹו' מהח36עצמי הּוא זה אׁשרוכל .ׁשּל נעּורים ּטאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מעלת ורֹוממּות הפלאת ְְְְְְֲַַַַַַָָֻמּובן
ּכאּלּו, לענינים ׁשּׁשּיכים מאּלּו ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
ׁשּמּצד עד ּכ ּכל עּמהם ההתקּׁשרּות היה מקֹום ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּכל
עליו ּפעל למהוי, ּכדּבעי ׁשּלא ׁשהיּו ׁשּלהם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהענינים
עצמֹו. על עֹורֹו ׁשצפד עד ּביֹותר, הּבריאּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָחליׁשּות
קֹודם ׁשהל אי צדק, הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻמּכבֹוד
לֹו נֹוגע ׁשהיה ּפׁשּוט לאיׁש ּגמ"ח ללוֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּתפּלה

ׁשּפעם37ּבפרנסתֹו מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד מקּוהרארטטו). ּביחּוד נסע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָֻ
מטמטם איז נס יין יּונגערמאן לֹו: ואמר אחד אבר עם ׁשם ונפּגׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָלפאריז
קדּׁשת לכבֹוד ׁשּבא עד ׁשקט ולא לביתֹו, האבר והל איד. א זיי והּלב, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוח
ידּוע אׁשר וחרדים. יראים מׁשּפחת מּמּנּו ויצאה ּבתׁשּובה חזר מהר"ׁש, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאדמֹו"ר
אמירת ׁשּגם עד ּבמאד, יקר הּזמן היה מהר"ׁש אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻׁשאצל
ּכבר היה ּבּבֹוקר הּׁשמינית ּבׁשעה הּנה ידּועים ּובזמּנים ּבקּצּור, היה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהחסידּות
אבר ּבׁשביל זמן מׁש ׁשם וׁשהה רחֹוקה נסיעה נסע זאת ּובכל הּתפּלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחרי
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כו'יד) השונה כל כך ואחר במצותיו קדשנו לאתדל"ת, שקדמה אתדל"ע וזהו – ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, רבה שמות

אתדל"ע באתדל"ת וכו', אורות בתוס' שלמעלה ציצית מעוררים שלמטה ציצית כנגדו, שונה מה35הקב"ה וכן בפנים מש"כ וזהו .

מקומות. ובכמה ג], [לה, מקו"ח עמך כי לד"ה ביאור תו"א ועיין כו'. שהוא

בארוכהטו) עז ע' מהר"ש התולדות .38ס'

שכז.35) ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ח.)36ראה ד, איכה אגרותֿקודש37)ע"פ .153 ע' תשי"א סה"מ .98 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

תקכב. ע' ח"ד מוהריי"צ ואילך.38)אדמו"ר 30 ע' תש"ה השיחות בספר גם נדפס

    
BÓLÏÂ ˙BNÚÏ(ידÔÎÂ ‰e‡להיפך, Ï‡NÈÏ ‰eˆÓ ‡e‰ ‰Ó «¬¿ƒ¿¿≈«∆¿«∆¿ƒ¿»≈

eÚ ‰L eÈ‡ÈN ˙B‡B‰a ‡e‰ ‰Ê C ÏÚÂ ,‰NBÚ∆¿«∆∆∆¿»¿ƒ≈∆«∆»¿
.Ôk eNÚÂ eÓ˜ ÌÓˆÚa Ì‰ ‰‰ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎLÂ ÌÈ˜‰Ó≈«¿À»ƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ≈≈¿«¿»ƒ¿¿»≈
Ï˜ ˙BÈ eÏ ‰È‰L È„k ‡e‰ ,‰Ê eÓL eÏ elL ‰Óe«∆ƒ»∆ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆»≈»≈

ÔÈÚa BÓÎe .ÌÓ˜Ï¿«¿»¿¿ƒ¿«
‰Êa LL Ï‡NÈ ˙‰‡¿«¬«ƒ¿»≈∆≈»∆
ÏkÓ ÌÈet ‰ÎÂ ‰k«»¿«»ƒƒƒ»
.ÌÈ‡ÈNp‰Ó „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈«¿ƒƒ
˙„˜ „BkÓ ‡Ó‚„Ïe¿À¿»ƒ¿¿À«
˜ÈÙ‰L Ô˜‰ BÓ„‡«¿«»≈∆ƒ¿ƒ
ıˆ˜Â CÏ‰Â B˙lÙ˙aƒ¿ƒ»¿»«¿»«
ÏÈÎ‡‰Â ˜Ó Ïe ÌÈˆÚ≈ƒƒ≈»»¿∆¡ƒ
ÈtÓ ,˙„ÏBÏ BÓˆÚa¿«¿¿∆∆ƒ¿≈
ÌL ÌÈL‡ eÈ‰ ‡lL∆…»¬»ƒ»
˙„˜ „BkÓ .˙Èaa«»ƒƒ¿¿À«
CÈ‡ ,ÈÚˆÓ‡‰ BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ≈
„Á‡ ÂÈÏ‡ ÎpL∆ƒ¿»≈»∆»
ÏÚ ÔB‡˙‰Â ˙e„ÈÁÈÏƒƒ¿ƒ¿≈«
ÌÈÎ‡L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿≈ƒ
‰l‚Â .Ì‰ÈÏÚ ÌÈB‡˙Óƒ¿¿ƒ¬≈∆¿ƒ»
˙‡ ÈÚˆÓ‡‰ BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ∆
‡Ï‰ BÏ Ó‡Â BÚBÊ¿¿»«¬…
ÏÚ ÈBÚ „ÙˆL ‰‡ƒ¿∆∆»«ƒ«

ÈÓˆÚעורי והתחבר [=נקמט «¿ƒ
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טו  

עֹוׂשה,יד)ולׁשמֹור הּוא ליׂשראל מצּוה ּׁשהּוא מה וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּׁשּתבעּו ׁשּמה נׂשיאינּו ּבהֹוראֹות הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָועל
ועׂשּו קּימּו ּבעצמם הם הנה אליהם וׁשּיכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמהּמקּׁשרים
יֹותר לנּו ׁשּיהיה ּכדי הּוא זה, ׁשּקּימּו לנּו ׁשּגּלּו ּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּכן.
ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש יׂשראל ּדאהבת ּבענין ּוכמֹו לקּימם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנקל
ּולדגמא מהּנׂשיאים. ואחד אחד מּכל סּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוכּמה
והל ּבתפּלתֹו ׁשהפסיק הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻמּכבֹוד
מּפני לּיֹולדת, ּבעצמֹו והאכיל מרק ּובּׁשל עצים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקצץ
אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ּבּבית. ׁשם אנׁשים היּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
על והתאֹונן ליחידּות אחד אליו ׁשּנכנס אי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאמצעי,
אדמֹו"ר וגּלה עליהם. מתאֹוננים ׁשאברכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהענינים
על עֹורי ׁשצפד ּתראה הלא לֹו ואמר זרֹועֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי

גֹו' מהח36עצמי הּוא זה אׁשרוכל .ׁשּל נעּורים ּטאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מעלת ורֹוממּות הפלאת ְְְְְְֲַַַַַַָָֻמּובן
ּכאּלּו, לענינים ׁשּׁשּיכים מאּלּו ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
ׁשּמּצד עד ּכ ּכל עּמהם ההתקּׁשרּות היה מקֹום ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּכל
עליו ּפעל למהוי, ּכדּבעי ׁשּלא ׁשהיּו ׁשּלהם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהענינים
עצמֹו. על עֹורֹו ׁשצפד עד ּביֹותר, הּבריאּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָחליׁשּות
קֹודם ׁשהל אי צדק, הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻמּכבֹוד
לֹו נֹוגע ׁשהיה ּפׁשּוט לאיׁש ּגמ"ח ללוֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּתפּלה

ׁשּפעם37ּבפרנסתֹו מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד מקּוהרארטטו). ּביחּוד נסע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָֻ
מטמטם איז נס יין יּונגערמאן לֹו: ואמר אחד אבר עם ׁשם ונפּגׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָלפאריז
קדּׁשת לכבֹוד ׁשּבא עד ׁשקט ולא לביתֹו, האבר והל איד. א זיי והּלב, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוח
ידּוע אׁשר וחרדים. יראים מׁשּפחת מּמּנּו ויצאה ּבתׁשּובה חזר מהר"ׁש, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאדמֹו"ר
אמירת ׁשּגם עד ּבמאד, יקר הּזמן היה מהר"ׁש אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻׁשאצל
ּכבר היה ּבּבֹוקר הּׁשמינית ּבׁשעה הּנה ידּועים ּובזמּנים ּבקּצּור, היה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהחסידּות
אבר ּבׁשביל זמן מׁש ׁשם וׁשהה רחֹוקה נסיעה נסע זאת ּובכל הּתפּלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחרי
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טז  

ּבתחּלת עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֻכּו'.
לנסֹוע צרי והיה חדׁשה ּגזירה אז ּגזרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָנׂשיאּותֹו,
הרז"א הּגדֹול אחיו לֹו ואמר למֹוסקבה. זה ּדבר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָעל
ׂשפת היטב יֹודע אּתה ואין אצל יקר הּזמן עדן, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשמתֹו

צרי39הּמדינה אּתה וגם ּבׂשפֹות) מלּמד היה (הרז"א ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ
אבל .הֹוראֹותי ּכפי זה ּבענין אּסע ולכן הּכרּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלחּפׂש
זה על הסּכים לא עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻּכבֹוד
מּכ סּפּורים ּכּמה יׁשנם וכן והצליח. ּבעצמֹו בֹודונסע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

לעׂשֹות הׁשּתּדלּותֹו אֹודֹות אדמֹו"ר חמי מֹורי ְְְְֲִִִַַַַָֻקדּׁשת
והּניח ּבגׁשמּיּות. אֹו ּברּוחנּיּות ּפרטי, לאיׁש ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָטֹובה
ּגם אם ּכי ׁשּלֹו הּגׁשמּיּות רק לא זה, על עצמֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַֹאת
זֹו לא הנה עּמֹו מטיב ׁשהיה ׁשּזה אף ׁשּלֹו, ִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרּוחנּיּות
ּומצֹות ּבתֹורה חבר ׁשל ּבסּוג ּכלל היה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּבלבד

ּכלל. ּבערּכֹו ׁשּלא ׁשהיה ְְְֶֶֶֶָָָָֹאּלא

עלp‰Â‰ז) ּדקדּׁשה לׁשטּות ואתהּפכא אתּכפיא ידי על ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ
להיֹות ׁשהיא הּבריאה, ּכּונת ממּלאים זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָידי
אתּכפיא ידי ׁשעל וזה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
הּוא לגּני, ּבאתי ּבּתחּתֹונים, ּדירה נעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואתהּפכא
ּבנין ּבסֹותר ּדכמֹו החטא. מּקֹודם נעלית יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבמדריגה
צרי החדׁש ׁשּבנין ּפׁשיטא הרי לבנֹות, מנת על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּקֹודם
כן ּכמֹו הּקֹודם, מּבנין נעלית יֹותר ּבמדריגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהיֹות
ּדירה נעׂשית ואתהּפכא אתּכפיא ידי ׁשעל לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכרח

ּבּמאמר וכּמבאר נעלית, יֹותר ידי40ּבמדריגה ּדעל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
הּוא ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק אחרא סטרא ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּדאתּכפיא

עלמין ּבׁשוה.27ּבכּלהּו עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא האֹור הינּו , ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻֻ
מּכל עלמין, ּכל הסֹובב אֹור הּוא ּבּמאמר ׁשהּלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָואף
ׁשהּוא אֹור ׁשּנמׁש הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר אי ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום
אּלא עליהם, ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא אּלא העֹולמֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבגדר
ּכלל. עֹולמֹות ּבגדר ׁשאינֹו נעלה אֹור ׁשּנמׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה

אסּתּלק ּבׁשם זה אֹור לגּלּוי קֹורא ּבׁשם41ולכן נקראת צּדיקים ּפטירת ּגם ולכן . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
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שם39) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק וברשימת לי. חסרה המדינית השפה רמה: ע' ח"ד מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

קוראים כשהיו עיונים בדברים גם כלל, למתורגמן צריך הי' ולא היטיב, המדינה בשפת הבין הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד בשוה"ג:

כו'. טעמים ג' ענני . . הרוסית בשפה מדבר אינו מדוע ושאלתיו . . זו בשפה לדבר חפץ לא אך מבין, הי' המדינה בשפת לפניו

12ֿ111).40)עיי"ש. ע' ה'שי"ת (סה"מ א ד.41)פרק פט, ויקהל תו"א ראה
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ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי הּוא הסּתּלקּות ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַהסּתּלקּות,
הּקדׁש ּבאּגרת אּגרֹות ב' יׁש ענין42ּדהּנה ׁשּמבארים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשם מבֹואר ההסּתּלקּות ענין הּב' ּובאּגרת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָההסּתּלקּות.
ּפר איןּבענין ּבפנים הּנעׂשים ּדהענינים חּטאת. ת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָ

הּנעׂשה ענין אם ּכי הּטמאֹות, קלּפֹות ג' לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַיכֹולים
מיתתם מדמין ולזה ּבחּוץ. הּנעׂשית ּפרה ּדוקא, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבחּוץ

צּדיקים מּפני43ׁשל ּכי אדּמה, ּפרה אין עּתה והּנה . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
מארצינּו ּגלינּו ּדוקא להיֹות צרי היה אבל44חטאינּו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

ׁשל סּלּוקן ּבענין והּנה צּדיקים. ׁשל סּלּוקן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָארע
רז"ל מאמרי ב' ּבזה יׁש מיתתןטז)צּדיקים ׁשקּולה : ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשל סּלּוקן קׁשה אלקינּו. ּבית ּכׂשריפת צּדיקים ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ּכל ידי על אׁשר הּמקדש. ּבית מחרּבן יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻצּדיקים
ענין ּופרּוׁש הּוא. ּברי ּדקדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻזה

הרּביים ּכל ּפרׁשּו אדמֹו"ר45הסּתּלקּות קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֻ
קדּׁשת ּכבֹוד האמצעי, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻֻהּזקן,
מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד צדק, הּצמח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַֻאדמֹו"ר
מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִֵֶַַַָֻֻּכבֹוד
הסּתּלקּות ּתבת ּבפרּוׁש הּכּונה ׁשאין אדמֹו"ר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָחמי
ׁשהּוא הּכּונה אם ּכי וׁשלֹום, חס למעלה עליה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
וזה רֹוממּות. ּבבחינת ׁשהּוא אּלא למּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָנמצא
אדמֹו"ר קדּׁשת לכבֹוד הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֻּתֹובעים
דאס מ'האט אז הגם אז חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהּזקן,
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ּדאס האט ער וואס הּבהמית נפׁש פּון קא ּדעם ְִֶֶֶֶֶַָָָָאּון
מּזה לעׂשֹות נידעריקער, נאך אמאל אפׁשר ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָאּון
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יז  

ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי הּוא הסּתּלקּות ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַהסּתּלקּות,
הּקדׁש ּבאּגרת אּגרֹות ב' יׁש ענין42ּדהּנה ׁשּמבארים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשם מבֹואר ההסּתּלקּות ענין הּב' ּובאּגרת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָההסּתּלקּות.
ּפר איןּבענין ּבפנים הּנעׂשים ּדהענינים חּטאת. ת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָ

הּנעׂשה ענין אם ּכי הּטמאֹות, קלּפֹות ג' לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַיכֹולים
מיתתם מדמין ולזה ּבחּוץ. הּנעׂשית ּפרה ּדוקא, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבחּוץ

צּדיקים מּפני43ׁשל ּכי אדּמה, ּפרה אין עּתה והּנה . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
מארצינּו ּגלינּו ּדוקא להיֹות צרי היה אבל44חטאינּו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

ׁשל סּלּוקן ּבענין והּנה צּדיקים. ׁשל סּלּוקן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָארע
רז"ל מאמרי ב' ּבזה יׁש מיתתןטז)צּדיקים ׁשקּולה : ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשל סּלּוקן קׁשה אלקינּו. ּבית ּכׂשריפת צּדיקים ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ּכל ידי על אׁשר הּמקדש. ּבית מחרּבן יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻצּדיקים
ענין ּופרּוׁש הּוא. ּברי ּדקדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻזה

הרּביים ּכל ּפרׁשּו אדמֹו"ר45הסּתּלקּות קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֻ
קדּׁשת ּכבֹוד האמצעי, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻֻהּזקן,
מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד צדק, הּצמח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַֻאדמֹו"ר
מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִֵֶַַַָֻֻּכבֹוד
הסּתּלקּות ּתבת ּבפרּוׁש הּכּונה ׁשאין אדמֹו"ר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָחמי
ׁשהּוא הּכּונה אם ּכי וׁשלֹום, חס למעלה עליה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
וזה רֹוממּות. ּבבחינת ׁשהּוא אּלא למּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָנמצא
אדמֹו"ר קדּׁשת לכבֹוד הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֻּתֹובעים
דאס מ'האט אז הגם אז חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהּזקן,
מקֹום מּכל אֹויסגעהארעוועט, ניט אּון פארדינט ְְִִִִֶֶֶַָָָניט
הּוא הּׁשביעי ּדדֹור והעבֹודה חביבין הּׁשביעין ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָּכל
ּדנפׁש הּׁשטּות להפֹו מּמׁש. למּטה הּׁשכינה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָלהמׁשי
ּדאס, האט ער אז ּבנפׁשי' איניׁש ידע אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבהמית,
ּדאס האט ער וואס הּבהמית נפׁש פּון קא ּדעם ְִֶֶֶֶֶַָָָָאּון
מּזה לעׂשֹות נידעריקער, נאך אמאל אפׁשר ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָאּון
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יח  

ּדאתּפּטרe‰ÊÂח) צּדיקא ּכּמה46ענין היּו ׁשּכבר ּדאף , ¿∆ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבלּתי וענינים קּׁשיֹות וכּמה והסּתרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻהעלמֹות
אסּתּלק ׁשּיהיה ּובכדי הסּפיק. לא זה ּכל הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמּובנים,
ענין ּכן ּגם היה עלמין, ּבכּלהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻיקרא
אם ּכי ּכחרּבן רק לא קׁשה ׁשּזה צּדיקים, ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻסּלּוקן
זה ידי ׁשעל הּוא ּבזה הּכּונה ותכלית מהחרּבן. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻיֹותר
מּכל ּתֹובעים וזה הּוא. ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻיהיה
הּׁשביעי, ּדֹור אין זי מ'געפינט אז ׁשּידעּו מאּתנּו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד
לראׁשֹון, ׁשביעי ׁשהּוא הּוא הּׁשביעי מעלת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשּכל
ואפּלּו ּכלּום לעצמֹו חּפׂש ׁשּלא היה הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהנהגת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ענינֹו ׁשּכל ידע ּכי נפׁש. מסירּות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹלא
אברהם הנהגת ודגמת עֹולם. אל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻוּיקרא
וואס ערטער אזעלכע אין געקּומען – ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָאבינּו
ניט ג-טליכקייט, פּון געוואּוסט ניט דארטן ְְְִִִֶֶַָָמ'האט
פּון אפּלּו געוואּוסט ניט אּון אידיׁשקייט פּון ְְְֲִִִִֶֶַגעוואּוסט
אּפגילייגט זי מען האט דארטן זייענדיק אּון ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלף
וידּוע וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי אל אּון זייט, א 47אן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
וגם קּימֹות. הּקריאֹות ׁשּתי ּתקרי, אל ּבמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּבהּלּמּוד
מקֹום מּכל וּיקרא. ׁשּבכתב ּבּתֹורה מפֹורׁש הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזה
ּדער איינגיין זאל אים וויל ער אֹויּב אז לידע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָצרי
יענער אז זעהן ּדארפסטּו וּיקריא. ּדער זיין מּוז ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָוּיקרא,
ּביז אז הגם אֹויסרּופען. אֹוי נאר ויסן נאר ניט ְְֲִִִֶַַָָָזאל
אּבער גארניט, פּון געוואּוסט ניט יענער האט ְְִִִֶֶֶֶָָָאיצט
ניט עֹולם, אל ׁשרייען זאל ער אז זעהן דארפסטּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאיצט

העֹולם ועֹולםיז)אל עצמֹו ּבפני ענין הּוא ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ
על וׁשֹולט מֹוׁשל ׁשאלקּות אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָֹענין

חד. ּכּלא הּוא ואלקּות ׁשעֹולם אם ּכי ֱִִֶֶַָָָָֹֻהעֹולם,

לאמר,Û‡Âט) לּבֹו ערב אׁשר ואיזהּו זה הּוא מי ּכי ¿«ְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
אפס מקֹום מּכל אבינּו, אברהם עבֹודת ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָאעבֹוד

ּבזה ּומחּיב ואחד אחד לכל ׁשּי ידייח)קצהּו על זה על הּכֹוחֹות לֹו ונּתנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
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ואילך].יח) סע"ג [כג, ויצא וס"פ א] [נה, וארא ר"פ תו"א ראה

וביאורו).46) זך (סימן שם באגה"ק נתבאר ב. עא, ח"ג זהר ועוד.47)ראה ג. סימן אלי הליכות

    
t˙‡c ‡˜Ècˆ ÔÈÚ e‰ÊÂ (Á46‰k eÈ‰ kL Û‡c , ¿∆ƒ¿««ƒ»¿ƒ¿«»¿«∆¿»»«»
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Ì‡ Èk ,ÌÏBÚ‰ ÏÚאל' «»»ƒƒ
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ּבכלל, ועד עד, ואיל ּומּמּנּו הראׁשֹון ׁשהראנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָההנהגה
ׁשהם אדמֹו"ר, חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשהראנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻההנהגה
ּגּופא וזהּו זה. על ּכֹוחֹות לנּו ונתנּו הּדר את ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָסללּו
ונתגּלּו נּתנּו ּכֹוחֹות ׁשּכּמה הּׁשביעי ּדדֹור ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָהחביבּות
עּקר ימׁש ּכזה ּבאֹופן העבֹודה ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבׁשבילנּו.
עֹוד ויהיה והחֹומרי, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשכינה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החטא, מּקֹודם ּגם יֹותר נעלית 48ּבמדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ואפּלּו הראׁשֹון מאדם יֹותר מאֹוד ונּׂשא ּכמֹו49ּבמׁשיח ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
החטא קֹודם אדמֹו"ריט)ׁשהיה חמי מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

סבלם ומכאֹובינּו נׂשא הּוא חלינּו את והּוא50אׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
מעֹונֹותינּו מדּכא מּפׁשעינּו ׁשראה51מחּלל ּכׁשם הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ

צאן יגאל ּדידן ּובעגלא ּבּימינּו ּבמהרה הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּבצרתנּו,
יחּדיו, ּגם הּגׁשמי וגלּות הרּוחני מּגלּות ְְְְִִִִַַַַַָָָָָמרעיתֹו
ּגּלּוים, רק עדיין הּוא זה ּכל אבל אֹורה. ּבקרן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָויעמידנּו
אין ועצמּות ּבמהּות אֹותנּו ויאחד ׁשּיקּׁשר – יֹותר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָועֹוד
ירידת ׁשל הּכּונה ּפנימּיּות וזהּו הּוא. ּברּו ְְְִִִֶֶַַַָָָסֹוף
סּלּוקן וענין ותּקּונֹו החטא וענין העֹולמֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהׁשּתלׁשלּות
ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק יהיה זה ידי ׁשעל צּדיקים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל

רמה ּביד מהּגלּות ּוכׁשּיֹוציאנּו הּוא. ּבני52ּברי ּולכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּבמֹוׁשבֹותם אֹור יהיה ּובני53יׂשראל מׁשה יׁשיר אז יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּגֹו' ועד54יׂשראל לעֹולם ימלֹוך ׁשהּוא55הוי' (ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
ּתרגּום ּבלׁשֹון וגם הּתפּלה) עלמיא.כ)ּבנּסח ּולעלמי לעלם קאים מלכּותי' הוי' ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אחד ּוׁשמֹו אחד הוי' וגֹו' לּמל הוי' והיה הוי'56ּומסּימים ּבין חּלּוק יהיה ׁשּלא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּבית57ּוׁשמֹו מחרּבן ּגם יֹותר ׁשּקׁשה צּדיקים, ׁשל סּלּוקן ידי על נעׂשה זה ׁשּכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אין עכׁשיו הּנה דּורכגעגאנגען, ענינים אלע ּדי ׁשֹוין מ'איז אז וכיון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמקּדׁש.
זעהן ונזּכה הּׁשביעי. ּדֹור – ּבנּו אּלא ּתלּוי למטהכא)הּדבר ּדא רּבי'ן מיט'ן זי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יגאלנּו. והּוא טפחים, מעׂשרה ּולמּטה ּגּוף א ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאין
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יט  

ּבכלל, ועד עד, ואיל ּומּמּנּו הראׁשֹון ׁשהראנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָההנהגה
ׁשהם אדמֹו"ר, חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשהראנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻההנהגה
ּגּופא וזהּו זה. על ּכֹוחֹות לנּו ונתנּו הּדר את ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָסללּו
ונתגּלּו נּתנּו ּכֹוחֹות ׁשּכּמה הּׁשביעי ּדדֹור ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָהחביבּות
עּקר ימׁש ּכזה ּבאֹופן העבֹודה ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבׁשבילנּו.
עֹוד ויהיה והחֹומרי, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשכינה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החטא, מּקֹודם ּגם יֹותר נעלית 48ּבמדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ואפּלּו הראׁשֹון מאדם יֹותר מאֹוד ונּׂשא ּכמֹו49ּבמׁשיח ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
החטא קֹודם אדמֹו"ריט)ׁשהיה חמי מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

סבלם ומכאֹובינּו נׂשא הּוא חלינּו את והּוא50אׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
מעֹונֹותינּו מדּכא מּפׁשעינּו ׁשראה51מחּלל ּכׁשם הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ

צאן יגאל ּדידן ּובעגלא ּבּימינּו ּבמהרה הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּבצרתנּו,
יחּדיו, ּגם הּגׁשמי וגלּות הרּוחני מּגלּות ְְְְִִִִַַַַַָָָָָמרעיתֹו
ּגּלּוים, רק עדיין הּוא זה ּכל אבל אֹורה. ּבקרן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָויעמידנּו
אין ועצמּות ּבמהּות אֹותנּו ויאחד ׁשּיקּׁשר – יֹותר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָועֹוד
ירידת ׁשל הּכּונה ּפנימּיּות וזהּו הּוא. ּברּו ְְְִִִֶֶַַַָָָסֹוף
סּלּוקן וענין ותּקּונֹו החטא וענין העֹולמֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהׁשּתלׁשלּות
ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק יהיה זה ידי ׁשעל צּדיקים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל

רמה ּביד מהּגלּות ּוכׁשּיֹוציאנּו הּוא. ּבני52ּברי ּולכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּבמֹוׁשבֹותם אֹור יהיה ּובני53יׂשראל מׁשה יׁשיר אז יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּגֹו' ועד54יׂשראל לעֹולם ימלֹוך ׁשהּוא55הוי' (ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
ּתרגּום ּבלׁשֹון וגם הּתפּלה) עלמיא.כ)ּבנּסח ּולעלמי לעלם קאים מלכּותי' הוי' ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אחד ּוׁשמֹו אחד הוי' וגֹו' לּמל הוי' והיה הוי'56ּומסּימים ּבין חּלּוק יהיה ׁשּלא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּבית57ּוׁשמֹו מחרּבן ּגם יֹותר ׁשּקׁשה צּדיקים, ׁשל סּלּוקן ידי על נעׂשה זה ׁשּכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אין עכׁשיו הּנה דּורכגעגאנגען, ענינים אלע ּדי ׁשֹוין מ'איז אז וכיון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמקּדׁש.
זעהן ונזּכה הּׁשביעי. ּדֹור – ּבנּו אּלא ּתלּוי למטהכא)הּדבר ּדא רּבי'ן מיט'ן זי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יגאלנּו. והּוא טפחים, מעׂשרה ּולמּטה ּגּוף א ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאין
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והניףיט) ד"ה צו פ' בלקו"ת הובא פי"ט הגלגולים מס' צ"ע ולכאורה שמות. פ' הלקוטים ס' תשא. פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ג]. [נא, בסופו שה"ש בלקו"ת הובא פ"ז הגלגולים בס' עפמ"ש ליישב יש ואולי א]. [יז,

ד].כ) [יג, רפ"ב יפה הנך ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

יג.כא) פי"ט, במדב"ר א). קג, לכתובות הש"ס בגליון (הובא חסידים סו"ס ראה

יג.48) נב, ר.49)ישעי' ע' תרח"ץ ואילך. רסה ס"ע ח"א תרל"ה סה"מ גם ד.50)ראה נג, ה.51)ישעי' הכתוב52)שם, לשון ע"פ

ח. יד, בשלח כג.53)– י, בא – הכתוב לשון א.54)ע"פ טו, יח.55)בשלח ט.56)שם, יד, א.57)זכרי' נ, פסחים ראה
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מוגה בלתי

לגני באתי המתחיל דיבור מאמר אמר כך ואחר ה"בינוני", ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד .
שליט"א). אדמו"ר כ"ק ידי על (הוגה כלה אחותי

***

– התורה בלימוד הצלחה רואים שאינם כך על שמתאוננים בכלל אוהל ויושבי הישיבה תלמידי ישנם .
להם. להיות צריכה היתה דעתם שלפי כזו במדה

היגיעה את שוללת אינה בתורה ההצלחה כי, – בתורה ביגיעה הצורך בגלל הוא ההצלחה שהעדר לתרץ ואין
שכתוב כמו גבול, בלי היא שהתורה דכיון שתגדל1בתורה, ככל הרי ים", מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה

כו'. להתייגע הרבה עוד ישאר התורה, בלימוד ההצלחה

הצמח2וכידוע הסכים ולא במתנה, תורה לו ליתן הוא שיכול להצמחֿצדק הזקן אדמו"ר אמר שפעם הסיפור
דכיון במתנה, לקבל הסכים שלא כך על שמתחרט אמר כך ואחר התורה, בלימוד להתייגע שרצה מפני צדק,
מה כל לקבל לו היה ובמילא להתייגע, מה על לו ישאר במתנה שיקבל כמה הרי גבול, בלי היא שהתורה

יותר. נעלים ענינים על להתייגע מוסיף היה ואז במתנה, לו ליתן מוכן הזקן שאדמו"ר

התורה בלימוד להתייגע הרבה עוד ישאר התורה בלימוד ההצלחה שתגדל שככל דידן, בנדוו זה דרך ועל
בכתוב שנימנו הזמנים בכל חייו, שנות כל הכתוב3במשך תורה (בדברי בם "ודברת התורה: דלימוד בחיוב

ובקומך",4מדבר ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך (

ממכתביו באחד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמבאר כפי גם כולל הנשמה5– מעמד "הוא בביתך" ש"בשבתך
ה"בית" (שזהו למטה" ירידתה קודם הנשמות באוצר בדרך",למעלה "בלכתך בתורה", שם ש"עוסקות האמיתי),

ושיבה", זקנה ימי עד זה עולם בדרך ללכת ומתחיל התחתון לעולם למטה . . יורדת שהנשמה הזמן על "קאי
"מהלך" בבחינת הנשמה נעשית למטה ירידתה ידי שעל בדרך", ד"בלכתך בהפירוש להוסיף ויש –6–

התחיה) (קודם בגןֿעדן נמצאת שהנשמה הקצר הזמן במשך – אז שגם פקודתו", עת בבוא ובשכבך, "עד
התורה לימוד שם שייך מקום, מכל עדן, בגן שייך אינו המצוות שקיום [דאף בתורה והיגיעה העסק ישנו –7,

עסק של באופן המתים.וגם דתחיית הזמן על דקאי ובקומך", "עד כו'], הגלויים מהכחות למעלה היינו, ,
–

צודקת. טענה לכאורה היא התורה, בלימוד ההצלחה העדר על – זו טענה כן, ואם

שכתוב כמו דין, בעלמא שליחותו למילוי הדרוש קבוע זמן ניתן ואחד אחד שלכל גם יוצרו8ומה "ימים
(שבו נוסף אחד רגע אפילו לו ניתן לא כך שליחותו, למילוי הדרוש אחד רגע אפילו לו חסר שלא וכשם גו'",
שעל – והגבלה במדידה הוא ענין שכל תורה של דרכה היא כך כי הקודם), ברגע שהחסיר מה להשלים יוכל
מצליח, ואינו שלומד הזמן על חבל שהרי התורה, בלימוד ההצלחה העדר על הטענה יותר מתחזקת זה פי

זה. זמן למלא יוכל לא ולעולם

הצלחה על ברכה דבקשת הענין ביאור ובהקדם – להתאונן. מה על ואין טענה, זו שאין היא האמת אבל .
התורה: בלימוד

חז"ל אמרו – תורה" ל"דברי ומצאתי,9בנוגע יגעתי לא תאמין, אל מצאתי, ולא יגעתי אדם לך יאמר "אם
תאמין". ומצאתי, יגעתי תאמין, אל
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ט.1) יא, איוב
ועוד.2) .81 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ז.3) ו, ואתחנן
ב.4) יג, ברכות ראה
מנחם5) יג יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' ח"ב שלו אגרותֿקודש

אב).
ובכ"מ.6) ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א ראה
וזוהר.7) מגמרא סע"א) (נח, פמ"א תניא ראה
וש"נ.8) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
רע"ב.9) ו, מגילה

   

בנוגע דוקא זה ואין התורה. לידיעת לבוא אפשר אי יגיעה שללא פירושו, – תאמין" אל ומצאתי, יגעתי "לא
שהרי – יגיעה ללא לזה לבוא אפשר שאי בתורה, ענין בכל הוא כן אלא שבתורה, ונעלים עמוקים לענינים

התורה. לכללות בנוגע אלא) בתורה, מסויים לחלק בנוגע (לא נאמר זה רז"ל מאמר

בדרך או סגולה, ליחידי רק שייך זה ענין אבל, יגיעה, ללא תורה לקבל שיכולים לפעמים אמנם מצינו –
ו בלבד, שעה ומצאתיהוראת יגעתי "לא חז"ל אמרו ולכן יגיעה. ללא תורה לקבל אפשר אי רוב פי על אילו

דאורייתא" ו"רובא רוב, פי על הוא שכן דכיון – תאמין" התורה.10אל דרך הוא כן הרי ,

כפי – בהצלחה יהיה התורה שלימוד דשמייא לסייעתא הוא זקוק בתורה, מתייגע שהאדם בשעה גם אמנם,
כדבעי, שלא הוא שהלימוד פירושו ד"לריק" לבהלה", כו' לריק ניגע לא "למען יום: בכל בתפלה שמבקשים

טאלק"). א ("אן ותכלית סדר ללא הוא שהלימוד פירושו ַָָו"לבהלה"

תהיה אזי בתורה, היגיעה תהיה שכאשר מבטיחה שהתורה – תאמין" אל מצאתי, ולא "יגעתי נאמר זה ועל
מציאה). של ענין (שזהו היגיעה ערך לפי שלא בהצלחה, יהיה שהלימוד דשמייא הסייעתא

בלימוד הצלחה תורה שהבטיחה אף כי, – התורה בלימוד הצלחה על ברכה בקשת באה זה כל ולאחרי
שתהיה ברכה מבקשים זה ועל ההצלחה, במדת אופנים כמה ישנם הרי בתורה), היגיעה הקדמת ידי (על התורה

הפלגה. של באופן תהיה שההצלחה היינו, מופלגה, הצלחה

תורה מבטיחה ואז תאמין"), אל ומצאתי יגעתי ("לא בתורה היגיעה להיות צריכה לראש שלכל ונמצא,
מופלגה. הצלחה שתהיה ברכה לבקש יכולים זה ולאחרי תאמין"), אל מצאתי, ולא ("יגעתי הצלחה שתהיה

מפני זה הרי – בתורה היגיעה הקדמת ללא התורה, בלימוד הצלחה סתם תובעים שכאשר מובן ומזה
הכתוב ובלשון למלא, שצריכים והשליחות התפקיד במילוי נרפים"...11שמתעצלים אתם "נרפים :

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שהתועלת12וכדברי – ברכה" "גשמי כהלשון – הגשם בדוגמת הוא ה"ברכה" שענין
הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב (כמו והזריעה החרישה הקדמת לאחרי אלא אינה שעל13שבו ש"הפירות

את חורש שהאדם שלאחרי היינו, כו'"), מאליהן מהעולים מאד מאד משובחים הם והחרישה הזריעה . . ידי
בהגידול תועלת הגשם מביא ואז ברכה, גשמי מבקש אזי אחד, גרעין לכלֿהפחות זורע כך ואחר שדהו,

כ ואחר בעבודה, היגיעה להיות צריכה לראש שלכל ברכה, לבקשת בנוגע כן וכמו ברכהוהצמיחה, לבקש ך
מופלגה. הצלחה על

:מזה יתירה .
אצלו שחסר (היינו, חלקית ליגיעה נחשב זה אין – ממנו הנדרש כפי מתייגע אינו אבל מתייגע, כאשר גם
שהיתה היגיעה ערך (לפי חלקית להצלחה שמביאה לו) יש יגיעה של חלק אבל היגיעה, בענין הנוסף החלק רק
שהיתה היגיעה ערך לפי לא (אפילו הצלחה לדרוש יכול אינו ובמילא היגיעה, ענין כל אצלו חסר אלא אצלו),

כלל. יגיעה זו אין ממנו, הנדרש כפי מתייגע שאינו זמן כל כי, אצלו),

בתניא מהמבואר שמשמע בגמרא14וכפי שכתוב פעמים15"מה מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים דעובד
כל לשנות הרגילות הי' שבימיהם "משום שזהו – לבד" פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו עבדו ולא ואחד,
פרסי עשר ולאחד בזוזא פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק משל בגמרא התם כדאיתא פעמים, מאה פרק
שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות על היתרה ואחת המאה הפעם זאת ולכן מרגילותם. יותר שהוא לפי זוזי, בתרי

וכו'". אלקים עובד נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד

מאה לימוד בין החילוק תוכן שזהו – רגילותו לפי אלא אינה התורה בלימוד היגיעה שכאשר מוכח ומזה
) ואחד פעמים מאה ללימוד בימיהם) (כהרגילות לבד מהיגיעה,פעמים חלק רק (לא אצלו חסר – מהרגילות)

("א לרביע או לשליש לחצאין", "עובד נקרא אינו רגילותו כפי פרקו שהשונה כשם היגיעה, ענין כללות ַאלא)
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א.10) יד, ב"ב
(נתבאר11) תמוז כד יום" "היום גם וראה יז. ה, שמות

ריט). ע' ח"ט שליט"א אדמו"ר כ"ק באגרותֿקודש
יום"12) ב"היום (נעתק ואילך רעט ס"ע ח"ד שלו אגרותֿקודש

ובכ"מ. שני). אדר ב
ב).13) (קלב, סוס"כ
פט"ו.14)
ב.15) ט, חגיגה



כי    

בנוגע דוקא זה ואין התורה. לידיעת לבוא אפשר אי יגיעה שללא פירושו, – תאמין" אל ומצאתי, יגעתי "לא
שהרי – יגיעה ללא לזה לבוא אפשר שאי בתורה, ענין בכל הוא כן אלא שבתורה, ונעלים עמוקים לענינים

התורה. לכללות בנוגע אלא) בתורה, מסויים לחלק בנוגע (לא נאמר זה רז"ל מאמר

בדרך או סגולה, ליחידי רק שייך זה ענין אבל, יגיעה, ללא תורה לקבל שיכולים לפעמים אמנם מצינו –
ו בלבד, שעה ומצאתיהוראת יגעתי "לא חז"ל אמרו ולכן יגיעה. ללא תורה לקבל אפשר אי רוב פי על אילו

דאורייתא" ו"רובא רוב, פי על הוא שכן דכיון – תאמין" התורה.10אל דרך הוא כן הרי ,

כפי – בהצלחה יהיה התורה שלימוד דשמייא לסייעתא הוא זקוק בתורה, מתייגע שהאדם בשעה גם אמנם,
כדבעי, שלא הוא שהלימוד פירושו ד"לריק" לבהלה", כו' לריק ניגע לא "למען יום: בכל בתפלה שמבקשים

טאלק"). א ("אן ותכלית סדר ללא הוא שהלימוד פירושו ַָָו"לבהלה"

תהיה אזי בתורה, היגיעה תהיה שכאשר מבטיחה שהתורה – תאמין" אל מצאתי, ולא "יגעתי נאמר זה ועל
מציאה). של ענין (שזהו היגיעה ערך לפי שלא בהצלחה, יהיה שהלימוד דשמייא הסייעתא

בלימוד הצלחה תורה שהבטיחה אף כי, – התורה בלימוד הצלחה על ברכה בקשת באה זה כל ולאחרי
שתהיה ברכה מבקשים זה ועל ההצלחה, במדת אופנים כמה ישנם הרי בתורה), היגיעה הקדמת ידי (על התורה

הפלגה. של באופן תהיה שההצלחה היינו, מופלגה, הצלחה

תורה מבטיחה ואז תאמין"), אל ומצאתי יגעתי ("לא בתורה היגיעה להיות צריכה לראש שלכל ונמצא,
מופלגה. הצלחה שתהיה ברכה לבקש יכולים זה ולאחרי תאמין"), אל מצאתי, ולא ("יגעתי הצלחה שתהיה

מפני זה הרי – בתורה היגיעה הקדמת ללא התורה, בלימוד הצלחה סתם תובעים שכאשר מובן ומזה
הכתוב ובלשון למלא, שצריכים והשליחות התפקיד במילוי נרפים"...11שמתעצלים אתם "נרפים :

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שהתועלת12וכדברי – ברכה" "גשמי כהלשון – הגשם בדוגמת הוא ה"ברכה" שענין
הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב (כמו והזריעה החרישה הקדמת לאחרי אלא אינה שעל13שבו ש"הפירות

את חורש שהאדם שלאחרי היינו, כו'"), מאליהן מהעולים מאד מאד משובחים הם והחרישה הזריעה . . ידי
בהגידול תועלת הגשם מביא ואז ברכה, גשמי מבקש אזי אחד, גרעין לכלֿהפחות זורע כך ואחר שדהו,

כ ואחר בעבודה, היגיעה להיות צריכה לראש שלכל ברכה, לבקשת בנוגע כן וכמו ברכהוהצמיחה, לבקש ך
מופלגה. הצלחה על

:מזה יתירה .
אצלו שחסר (היינו, חלקית ליגיעה נחשב זה אין – ממנו הנדרש כפי מתייגע אינו אבל מתייגע, כאשר גם
שהיתה היגיעה ערך (לפי חלקית להצלחה שמביאה לו) יש יגיעה של חלק אבל היגיעה, בענין הנוסף החלק רק
שהיתה היגיעה ערך לפי לא (אפילו הצלחה לדרוש יכול אינו ובמילא היגיעה, ענין כל אצלו חסר אלא אצלו),

כלל. יגיעה זו אין ממנו, הנדרש כפי מתייגע שאינו זמן כל כי, אצלו),

בתניא מהמבואר שמשמע בגמרא14וכפי שכתוב פעמים15"מה מאה פרקו ששונה מי היינו אלקים דעובד
כל לשנות הרגילות הי' שבימיהם "משום שזהו – לבד" פעמים מאה פרקו ששונה מי היינו עבדו ולא ואחד,
פרסי עשר ולאחד בזוזא פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק משל בגמרא התם כדאיתא פעמים, מאה פרק
שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות על היתרה ואחת המאה הפעם זאת ולכן מרגילותם. יותר שהוא לפי זוזי, בתרי

וכו'". אלקים עובד נקרא להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן כנגד

מאה לימוד בין החילוק תוכן שזהו – רגילותו לפי אלא אינה התורה בלימוד היגיעה שכאשר מוכח ומזה
) ואחד פעמים מאה ללימוד בימיהם) (כהרגילות לבד מהיגיעה,פעמים חלק רק (לא אצלו חסר – מהרגילות)

("א לרביע או לשליש לחצאין", "עובד נקרא אינו רגילותו כפי פרקו שהשונה כשם היגיעה, ענין כללות ַאלא)
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כי   

" נקרא אלא עובד"), פערטל א אדער דריטל א האלבער, רק לא היא, מהרגילות, יותר היגיעה ואילו ;" ַַַָ
שנעשה – לגמרי חדש ומצב ענין ניתוסף זה ידי שעל כיון וכו'", כולן כנגד "שקולה אלא כו', חלק עוד הוספת

אלקים" .16"עובד

:בזה וההסברה .
שהוא התורה, דלימוד הענין שכללות כשם – היגיעה ערך לפי שלא מלמעלה, הבא ענין הוא בתורה הצלחה

הענק גבי על של17כננס באופן הוא ,המשנה מדברי כמובן וכמאמר18, בחכמה", כו' לבן זוכה "האב
בחסידות וכמבואר תלמידיך", אלו "בניך בין19הספרי השתוות נעשית התלמיד אל הרב השפעת ריבוי ידי שעל

חושי את להכיר יכולים התלמיד חושי ידי ועל הרב, כחושי נעשים התלמיד שחושי הרב, לחושי התלמיד חושי
לאביו. שדומה הבן בדוגמת – הרב

קשור זה שאין – ומצאתי") ("יגעתי התורה בלימוד להצלחה זוכים ידה שעל להיגיעה בנוגע גם מובן ומזה
אין ולכן, דוקא. היגיעה ידי על ניתנת מלמעלה שההצלחה דוקא, היגיעה ענין עם אלא וההשגה, ההבנה עם
היגיעה במדת חסר כאשר אלא כו', חלקית הצלחה תביא חלקית שיגיעה היינו, התחלקות, בו ששייך ענין זה

כולו. הענין חסר אזי מלמעלה, ההצלחה בשביל הנדרשת

בחסידות המבואר דרך שמשכיל20ועל מי שיש בהתחלקות, בא ששכל לרצון, שכל שבין החילוק בענין
שאין מה השגתו, ערך לפי חכם, בתואר הוא גם נקרא כן פי על ואף חלקו, רק שמשכיל מי ויש כולו, השכל
חסר אלא נשלם, שלא זה חלק רק לא חסר אזי כולו, הרצון נשלם לא שכאשר בהתחלקות, בא אינו רצון כן

הרצון. דמילוי הענין כללות

:הרגילות מכפי יותר היא בתורה היגיעה כאשר דוקא באה בתורה ההצלחה ולכן, .
להקב"ה לגמרי מסור שהוא היינו, אלקים", "עובד נקרא אזי – הרגילות מכפי יותר היא בתורה היגיעה כאשר

לו נותנים ולכן לרבו, שקנוי העבד רבוכמו על שמזונותיו העבד בדוגמת – התורה בלימוד ,21הצלחה
כקונה עברי עבד ש"הקונה עברי, עבד ובפרט "22"'גו ליעקב דבריו ש"מגיד וכיון שהוא23, "מה ,

לעשות" לישראל אומר הוא מקיים"24עושה והקב"ה גוזר "צדיק להיות "אדון", בבחינת הוא נעשה ,25.

של כחו לפי היא הרי מלמעלה, שניתנת הצלחה להיותה שכן, יגיעתו, ערך לפי אינה שההצלחה מובן ומזה
גבול. בלי הקב"ה,

רבו" קנה עבד שקנה "מה שהרי – משלו דבר שום לו שאין "עבד", שלהיותו קנוי26והיינו, עברי עבד וגם ,
בלילה" ובין ביום בין "עובד שלכן הרי27לרבו, ובמילא האדון, לו שנותן מה אלא אינו לו שיש מה כל הרי –

מכפי יותר היגיעה על מלמעלה לו שניתנת שההצלחה דידן, בנדון זה דרך ועל האדון, רכוש ערך לפי זה
הקב"ה. של כחו לפי היא העבד) ענין (שזהו הרגילות

:זאת ועוד .
על ולהתאונן למהר אין עדיין – ומצאת" "יגעת התורה מבטיחה שאז כדבעי, היא בתורה היגיעה כאשר גם
לבוא יכולה ההצלחה אלא בו, שחפץ ענין ובאותו רגע באותו תבוא שההצלחה הכרח אין כי, ההצלחה, העדר

אחר. ובזמן אחר בענין

ההצלחה, תהיה שבו והזמן הענין את לקבוע יכול אינו אז שגם כדבעי, בתורה שהתייגע לאחרי – זה וכל
מעשה כמחוסר לאו זמן מחוסר והרי הצלחה, לו שתהיה ובטוח סמוך להיות אם וכמה28כי כמה אחת ועל ;
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בפעם16) אינו אלקים" "עובד של שהחידוש נאמר זה בענין
היא שלו שהגישה כיון הראשונה, בפעם גם אלא ואחת, המאה

מהרגילות. יותר יגיעה של באופן מלכתחילה
מטראני).17) ישעי' ר' (בשם הספר בראש הלקט שבלי ראה

ובכ"מ. ת. ע' תרס"ו המשך יו"ד. לשו"ע לפירושו דעת החוות הקדמת
מ"ט.18) פ"ב עדיות
ועוד.19) .13 ע' תש"י .51 ע' תש"ט סה"מ ראה
ועוד.20) ב. שנ, ח"ב קונטרסים סה"מ
א.21) יב, גיטין ראה

א.22) כב, קידושין
יט.23) קמז, תהלים
ט.24) פ"ל, שמו"ר
ב.25) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
וש"נ.26) ב. פח, פסחים
א.27) טו, קידושין
הכללים28) קונטרס בשד"ח הנסמן וש"נ. סע"ב. סב, יומא ראה

קסא. כלל המ"ם מערכת ג) (כרך

   

העדר על להתאונן מקום שאין בודאי הרי כדבעי, היא בתורה היגיעה אם לספק מקום עדיין שיש זמן כל
ההצלחה.

יוצרו ש"ימים לפי להשלימו, יוכל שלא הצלחה, רואה ואינו שעובר יום כל על שחבל לטענה ובנוגע .
בדבר: תשובות שתי – גו'"

המשנה מאמר לא29א) מצליח, ואינך שעובר רגע כל (ובמילא, מרובה" והמלאכה קצר "היום היות) (שעם
שבין שכיון תאמר ואם יכלתך. כפי לעשות אם כי לגמור", המלאכה עליך "לא כן) פי על אף להשלימו, תוכל

ממשיכ כך על – מאומה תעשה לא כן אם המלאכה, את תגמור לא כך ובין חוריןכך בן אתה "ולא המשנה: ה
זיין נה"י, גאנצן זיין ("אריינלייגן נפשו כחות בכל בתורה להתייגע אחד כל צריך שכן, וכיון ממנה", ַַלהבטל

מגעת. שידו כמה עד חב"ד"), גאנצן זיין און חג"ת ַַגאנצן

מגעת. שידו ממה יותר הקב"ה לו ישלים – מגעת שידו כמה עד בו התלוי כל יעשה כאשר ב)

המבואר דרך חז"ל30ועל אמרו גיסא שמחד – התורה דלימוד החיוב לכללות לו31בנוגע שאפשר מי שכל
נאמר עליו אחד) רגע (אפילו עוסק ואינו בתורה כו',32לעסוק ובבא בזה חמור וענשו וגו'", בזה ה' דבר "כי

חז"ל אמרו גיסא קריאת33ולאידך אפילו (או ערבית אחד ופרק שחרית אחד בפרק לו די לו אפשר שאי שמי
אופנים: ב' בזה לומר שאפשר – בלבד) וערבית שחרית שמע

זה "הרי – יותר בתורה לעסוק לו אפשר אי כו') עסק בעל (להיותו בו תלויות שאינן סיבות שמפני כיון א)
הוראה  ,"נשמתו שרש של ההשגה לערך . . ערבית אחד ופרק שחרית אחד בפרק לו "שדי ,"

ציבור צרכי בשביל או אחרים, ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה בשביל תורה שמבטלים דרך –34[ועל
מתלמוד פטור שהוא הוראה זה הרי עתה, ללמוד יכול אינו שבגללם כאלה סיבות לו הזמינו שמלמעלה שכיון

תורה],

לו, שאפשר מה כל ועוסק לו, אפשר שאי "כיון ב)  שצריך מה ידו על להשיג ומשל לבוש
להשיג".

בגמרא שמצינו דרך הכתוב35ועל בפירוש דעות מה36ב' לו" "משלימין רק אם – אמלא" ימיך מספר "את
שנה" עשרה חמש ימיך על "והוספתי בחזקיה שכתוב ומה לידתו, בשעת (אלא37שפסקו לו" הוסיפו "משלו ,

משניו לפחות רוצים היו שהדברים38שמתחילה וכשם לידתו. בשעת שפסקו ממה יותר לו" "מוסיפין שגם או ,(
"תורת שנקראת התורה ענין שהוא רוחניים, לחיים בנוגע גם הוא כן (כבחזקיה), גשמיים לחיים בנוגע אמורים

חיים".

אופן שזהו – זאת ועוד לגמור", המלאכה עליך "לא לו אומרים לראש שלכל – דידן בנדון גם מובן ומזה
סוףֿסוף אזי מגעת, שידו כמה עד בו התלוי כל ועושה בתורה חשקה שנפשו רואים שכאשר – יותר נעלה
צריך מצדו הוא הרי זאת, לולי גם (אבל, בזה וכיוצא אחר, בגלגול או זה בגלגול אם מלמעלה, לו ישלימו

"הנני" ולומר מוכן כחו).39להיות כפי לעשות –

את להסיר צריך – באמת בתורה יגיעתו ולהיות באמת בתורה חשקה נפשו להיות בעצמו לפעול וכדי .
בתורה. היגיעה את שמונעת זה דלעומת שטות הרוח

הוא טוען עצמו, בעיני יקר להיותו (א) בזה: אופנים וב' להיות (ב) התורה, בלימוד מוחו לייגע
רחבים, שכלו כלי יספיק שיעסוק וכמה התורה, בעסק שכלו ולהטריח עצמו את לייגע – הוא טוען –

לו.
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כי    
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כד   

דלעומת מהשטות בודאי זה הרי – כו' עצמו בעיני יקר היותו זה: דלעומת שטות הרוח מצד באים ושניהם
בהמה" "מעשה אינו40זה, רחבים שכלו כלי שלהיות שחושב ומה שטות. של ענין הוא הגאות ענין כל שהרי ,

רחבים שכלו שכלי מי שגם לכך נוסף כי, זה, דלעומת מהשטות הוא זה גם – התורה בעסק להתייגע צריך
כאשר הרי, ויגיעה, עסק צריך מלמעלה), במתנה לו שניתן חוש אלא משלו, זה (שאין להבין יתייגעוקלים

עם  יגיע אזי ,   בקונט (כמבואר התורה ומעיןבהשגת ).41רס

הבנה של באופן רק לא יהיה התורה שלימוד עד בתורה, ולהתייגע שטות, הרוח את להסיר צריך ולכן,
ההתקשרות ענין (שהוא דעת של באופן גם אלא והרגשה42והשגה חי) כדבר אצלו הענין (שיצטייר הכרה ,(

בלבו) גם אלא במוחו רק לא הענין ועד43(שיורגש שלומד.44, התורה עם שמתאחד

בירושלמי שמצינו דרך הוה45ועל מודים מטי הוה ד"כד לתפלה בנוגע של ענין זה שאין – "
הכוונה (העדר של46חסרון ענין אדרבה, אלא ,((אלא הנשמה, ציווי מצד (לא נעשה הכריעה שענין –

  זה דרך ועל כו'), השכל מצד זה שאין האש, מפני בורחים להבדיל בהמה או תינוק שגם (כמו
מהר"ש אדמו"ר כמענה – אותו ומלמדת עליו פועלת שהתורה לתורה, לשאלתו47בנוגע (במענה שאמר לאחד

אותך?!... תורה לימדה מה אבל בתורה, למדת שאתה מה זהו פלונית: מסכתא או ש"ס, שלמד לימודו) אודות
כך כדי עד –  התורה פי על התורה.48מתנהג עם שמתאחד כיון ,

מצוות רמ"ח נעשים אבריו שרמ"ח היינו, התורה, עם שמתאחד כך כדי עד התורה בלימוד מתייגע וכאשר
הידוע ובלשון תורה", לעבעדיקע "א נעשית שמציאותו תעשה, לא מצוות שס"ה נעשים גידיו ושס"ה 49עשה, ַ

זוכה ובמילא חד", כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל הקב"ה, עם גם מתאחד אזי – חד" כולא ואורייתא "ישראל
בל מופלגה תורה.להצלחה של לאמיתתה ומכוין התורה, ימוד

יהודים על לפעול אותם זיכה שהקב"ה אלה היינו, שמים, מלאכת שמלאכתם לאלה ביותר נוגע זה וכל .
על "טופח בבחינת להיות צריכים הם שהרי יותר, גדולה אחריות עליהם שמוטלת דכיון – כו' לקרבם נוספים

להטפיח" יותר.50מנת עוד גדולה יגיעה מהם נדרשת אזי תלמידיהם, על לפעול כדי ,
בגמרא המסופר דרך להתם"51ועל "דעתאי בגינתא", קאי "הוה כאשר שגם שילת, בר שמואל רב אודות

בעניניו לעסוק וצריך לו מותר תורה פי שעל בשעה שגם ביותר, גדולה יגיעה דרושה שלזה – (לתינוקות)
התלמידים! על דעתו תהיה מקום, מכל הפרטיים,

מסופר אחת52– שפעם עצים, במסחר עוסק שהיה קלעצקער, בנימין ר' הזקן, אדמו"ר מחסידי אחד על
לחשבון מלבדו" עוד "אין של השייכות מהי וכששאלוהו מלבדו"!... עוד "אין העצים: דמסחר בהסךֿהכל רשם
– עצים מסחר דבר על זרה מחשבה ליפול יכולה התפלה בעת אם ומה בקלֿוחומר: השיב – העצים? מסחר

מלבדו"! עוד "אין דבר על מחשבה ליפול יכולה העצים מסחר חשבון עריכת שבעת קלֿוחומר

חז"ל כמאמר לכך, הדרושים הכחות ניתנו בודאי הרי – ביותר גדולה ביגיעה צורך יש זה שבשביל ואף
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה כחם"53"אין לפי אלא עליהם בא ו"לא שיחנא"54, גמלא ו"לפום כמבואר55, ,

בטרוניא בא הקב"ה אין המתחיל בדבור ;56בארוכה
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רע"ב.40) טו, סע"א. יד, סוטה
פ"ב.41) ט"ז מאמר
ואילך).42) סע"א (נט, פמ"ב ספ"ג. תניא ראה
(43.(302 ע' (לעיל פ"ז לגני באתי ד"ה בהמאמר ראה
היא44) התורה עם ההתאחדות אם זוכרים שלא ההנחה, ברשימת

(המו"ל). כו' וההרגשה ההכרה שזהו"ע או נוספת, דרגא
סע"ב.45) קיח, שבת – עיון בתוד"ה הובא סה"ד. פ"ב ברכות
ועוד.

שם.46) תוס' ראה
וראה47) תיט. ע' חי"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

.88 ע' תש"ד סה"ש ב. רמו, ח"ב לקו"ד גם
הנסמן48) גם (וראה ואילך 9 ס"ע לנער" "חנוך קונטרס ראה

.(99 הערה 98 ע' תרצ"ו בסה"ש
א.49) עג, זח"ג ראה
ועוד.50) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
ב.51) ח, ב"ב
ובהנסמן52) ,208 ע' ריש ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם.
סע"א.53) ג, ע"ז
רפל"ד.54) שמו"ר
וש"נ.55) רע"א. סז, כתובות
ולאח"ז56) תשי"ג). טבת (כ"א קה בקונטרס נדפס – תרפ"ה

ואילך. רנז ע' תרפ"ה סה"מ ואילך. קיט ע' ח"ג קונטרסים בסה"מ

   

בתניא כמבואר – הנסיון, מתבטל אזי בתוקף וכשעומדים בלבד, נסיון אלא זה שאין איפוא לידע בנוגע57יש
ה'" כישן ("ויקץ ה',58להתעוררות לפני ממש היו כלא והיו ומבוטלים בטלים הקליפות ש"כל בנסיון, לעמוד (

כו'", פסוקיםכדכתיב ד' בזה –59ומביא

הפרטיים בעניניהם גם יצליחו זה ידי ועל התלמידים, את לקרב בעבודתם יצליחו .60ובודאי

***

הסתלקותו ליום אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שנתן המאמר כי,61. שנה, בכל ההילולא ביום אותו לומדים –
אחד: ענינם ו"הילולא" "הסתלקות"

תורה בלקוטי כמבואר למעלה, עליה ענינה – הזוהר62הסתלקות מאמר אחרא63בפירוש סטרא אתכפיא "כד
שהאור והיינו, רוממות, שבבחינת המשכה ענינו ש"אסתלק" עלמין", בכולהו הוא בריך דקודשא יקרא

כזו לדרגא להגיע יכולים זו המשכה ידי שעל המשכתו, במקום גם רוממות ופועל מרומם, אור הוא הנמשך
אליה. להגיע יכולים היו לא ההמשכה שלולי

הילולא יום השנה64וגם במשך גם שישנם העליות על שנוסף והיינו, למעלה, עליה של ענין שהוא ידוע –
חז"ל כמאמר שנאמר65כולה, הבא בעולם כו' מנוחה להם אין מיוחד66"צדיקים ענין יש חיל", אל מחיל ילכו

עליה נעשית שבו – ההילולא ביום  .

אין צדיקים ממדריגת היפך שהם אלה אצל שגם פי על אף ה"יארֿצייט", ביום קדיש לאמירת הטעם ָוזהו
חודש י"א לאחרי כו') דגהינם ומשפט מהדין להציל (כדי קדיש בקדושה67אומרים עליות ישנם שאז כיון –

במקומות בתפלה קדיש אומרים שלכן העליות, לענין שייכת קדיש אמירת והרי בעסער"), צו גוט ("פון גופא
יש בזהשבהם וכיוצא יוצר, לברכת ישתבח בין כמו לעולם, מעולם העליה .68נה

במאמר ג'69. בסעיף – הענין70הנ"ל את אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מבאר – (בהמאמר) לעיל שנתבאר
שכתוב ממה ראיה ומביא דלעומתֿזה, אשתו".71דשטות תשטה "כי

בקיאות, לגלות כדי זה אין מפסוק, ראיה מביאים וכאשר בדיוק, הם הענינים כל החסידות בתורת בכלל,
זה. לענין שייך זה שפסוק משום אלא

הראיה באה זה (שעל זה דלעומת שטות לענין אשתו" תשטה "כי הפסוק של השייכות דידן: ובנדון
רז"ל דרשת שהרי – בפשטות לכאורה מובנת רוח72מהפסוק), בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם "אין

זה. פסוק על נאמרה שטות",
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א).57) (כה, פי"ט
סה.58) עח, תהלים
קכז.59) ע' שם לסש"ב" קצרות והערות הגהות "מ"מ, ראה
ענינים60) איזה שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר זו, שיחה לאחרי

פרטיים: לאנשים
גם (ראה ממכתביו בא' כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר: לא' א)
בנוגע (218 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת ב. תשעה, ח"ד לקו"ד
שבשמינית" משמונה אחד בו שיהא צריך חכם ש"תלמיד להענין
מצד ולא חכם" ה"תלמיד מצד להתחיל שצריכים – א) ה, (סוטה

שבשמינית"... משמונה ה"אחד
הגלגולים (שער האריז"ל בכתבי למ"ש בנוגע לומר יש ועד"ז
בחי' (ש"הם עתה הזה בדור אשר תורה הבעלי ש"כל ועוד) כ. הקדמה
המדבר שבדור [לפי עליהם" מושלות נשותיהם . המדבר"). דור אנשי
– המשכן] לעשיית נדבתן ליתן הקדימו וגם בעגל, הנשים חטאו לא
תורה"... ה"בעלי מצד אלא מושלות", "נשותיהם מצד להתחיל שאין

"להדר"... צריכים הענינים בכל לא – לכך ונוסף
תחילה "לצאת" צריכים – בעולם לפעול כדי אמר: לא' ב)
וטיט רפש ע"י וטיט רפש לנקות אפשר אי שכן, העולם, מהגבלות

בלאטע"). קיין שארן ניט מען קען בלאטע ַָָ("מיט
הראוי במצב שאינו אחיו, אודות לדבריו (במענה אמר לא' ג)
"גמורים" כבר שהם שחושבים גמורים", "צדיקים שהם אלה כו'):

אלה אבל קשה; היא עמהם העבודה – פארטיקע") שוין זיינען ַ("זיי
כו'. לפעול יכולים עמהם – עצמם את לתקן שצריכים שיודעים

ואילך).61) 111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
"פי'62) ב: לו, בהעלותך לקו"ת וראה ההנחה. ברשימת כ"ה

אדמו"ר כ"ק ובהערת יותר". גבוה ממקום שנמשך שליט"אאסתלק
ויקהל: ס"פ לתו"א מציין (112 ע' שם (סה"מ הנ"ל לגני באתי בד"ה
הסוכ"ע אור גילוי בחי' שהוא . . אסתלק ל' בזהר זו המשכה "נק'

רוממות". בבחי' כו'
(63.7 הערה שם ובהנסמן פ"א, במאמר (293 (ע' לעיל ראה
(תורת64) סי"ד דאשתקד שבט יו"ד שיחת ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן ,(310 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם
בסופן.65)65) ומו"ק ברכות

ח.66) פד, תהלים
שם.67) ברכה ובשיורי שעו, סו"ס יו"ד רמ"א
פ"אֿב.68) הקדישים שער פע"ח ראה
ע"י69) הוגה – יט סעיף וכן יבֿיד, סעיפים – זו משיחה חלק

ואילך. 311 ע' ח"ב בלקו"ש (באידית) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק
(70.114 ע' שם סה"מ
יב.71) ה, נשא
רע"א.72) ג, סוטה



כה    

בתניא כמבואר – הנסיון, מתבטל אזי בתוקף וכשעומדים בלבד, נסיון אלא זה שאין איפוא לידע בנוגע57יש
ה'" כישן ("ויקץ ה',58להתעוררות לפני ממש היו כלא והיו ומבוטלים בטלים הקליפות ש"כל בנסיון, לעמוד (

כו'", פסוקיםכדכתיב ד' בזה –59ומביא

הפרטיים בעניניהם גם יצליחו זה ידי ועל התלמידים, את לקרב בעבודתם יצליחו .60ובודאי

***

הסתלקותו ליום אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שנתן המאמר כי,61. שנה, בכל ההילולא ביום אותו לומדים –
אחד: ענינם ו"הילולא" "הסתלקות"

תורה בלקוטי כמבואר למעלה, עליה ענינה – הזוהר62הסתלקות מאמר אחרא63בפירוש סטרא אתכפיא "כד
שהאור והיינו, רוממות, שבבחינת המשכה ענינו ש"אסתלק" עלמין", בכולהו הוא בריך דקודשא יקרא

כזו לדרגא להגיע יכולים זו המשכה ידי שעל המשכתו, במקום גם רוממות ופועל מרומם, אור הוא הנמשך
אליה. להגיע יכולים היו לא ההמשכה שלולי

הילולא יום השנה64וגם במשך גם שישנם העליות על שנוסף והיינו, למעלה, עליה של ענין שהוא ידוע –
חז"ל כמאמר שנאמר65כולה, הבא בעולם כו' מנוחה להם אין מיוחד66"צדיקים ענין יש חיל", אל מחיל ילכו

עליה נעשית שבו – ההילולא ביום  .

אין צדיקים ממדריגת היפך שהם אלה אצל שגם פי על אף ה"יארֿצייט", ביום קדיש לאמירת הטעם ָוזהו
חודש י"א לאחרי כו') דגהינם ומשפט מהדין להציל (כדי קדיש בקדושה67אומרים עליות ישנם שאז כיון –

במקומות בתפלה קדיש אומרים שלכן העליות, לענין שייכת קדיש אמירת והרי בעסער"), צו גוט ("פון גופא
יש בזהשבהם וכיוצא יוצר, לברכת ישתבח בין כמו לעולם, מעולם העליה .68נה

במאמר ג'69. בסעיף – הענין70הנ"ל את אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מבאר – (בהמאמר) לעיל שנתבאר
שכתוב ממה ראיה ומביא דלעומתֿזה, אשתו".71דשטות תשטה "כי

בקיאות, לגלות כדי זה אין מפסוק, ראיה מביאים וכאשר בדיוק, הם הענינים כל החסידות בתורת בכלל,
זה. לענין שייך זה שפסוק משום אלא

הראיה באה זה (שעל זה דלעומת שטות לענין אשתו" תשטה "כי הפסוק של השייכות דידן: ובנדון
רז"ל דרשת שהרי – בפשטות לכאורה מובנת רוח72מהפסוק), בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם "אין

זה. פסוק על נאמרה שטות",
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א).57) (כה, פי"ט
סה.58) עח, תהלים
קכז.59) ע' שם לסש"ב" קצרות והערות הגהות "מ"מ, ראה
ענינים60) איזה שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר זו, שיחה לאחרי

פרטיים: לאנשים
גם (ראה ממכתביו בא' כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר: לא' א)
בנוגע (218 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת ב. תשעה, ח"ד לקו"ד
שבשמינית" משמונה אחד בו שיהא צריך חכם ש"תלמיד להענין
מצד ולא חכם" ה"תלמיד מצד להתחיל שצריכים – א) ה, (סוטה

שבשמינית"... משמונה ה"אחד
הגלגולים (שער האריז"ל בכתבי למ"ש בנוגע לומר יש ועד"ז
בחי' (ש"הם עתה הזה בדור אשר תורה הבעלי ש"כל ועוד) כ. הקדמה
המדבר שבדור [לפי עליהם" מושלות נשותיהם . המדבר"). דור אנשי
– המשכן] לעשיית נדבתן ליתן הקדימו וגם בעגל, הנשים חטאו לא
תורה"... ה"בעלי מצד אלא מושלות", "נשותיהם מצד להתחיל שאין

"להדר"... צריכים הענינים בכל לא – לכך ונוסף
תחילה "לצאת" צריכים – בעולם לפעול כדי אמר: לא' ב)
וטיט רפש ע"י וטיט רפש לנקות אפשר אי שכן, העולם, מהגבלות

בלאטע"). קיין שארן ניט מען קען בלאטע ַָָ("מיט
הראוי במצב שאינו אחיו, אודות לדבריו (במענה אמר לא' ג)
"גמורים" כבר שהם שחושבים גמורים", "צדיקים שהם אלה כו'):

אלה אבל קשה; היא עמהם העבודה – פארטיקע") שוין זיינען ַ("זיי
כו'. לפעול יכולים עמהם – עצמם את לתקן שצריכים שיודעים

ואילך).61) 111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
"פי'62) ב: לו, בהעלותך לקו"ת וראה ההנחה. ברשימת כ"ה

אדמו"ר כ"ק ובהערת יותר". גבוה ממקום שנמשך שליט"אאסתלק
ויקהל: ס"פ לתו"א מציין (112 ע' שם (סה"מ הנ"ל לגני באתי בד"ה
הסוכ"ע אור גילוי בחי' שהוא . . אסתלק ל' בזהר זו המשכה "נק'

רוממות". בבחי' כו'
(63.7 הערה שם ובהנסמן פ"א, במאמר (293 (ע' לעיל ראה
(תורת64) סי"ד דאשתקד שבט יו"ד שיחת ראה – לקמן בהבא

שם. ובהנסמן ,(310 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם
בסופן.65)65) ומו"ק ברכות

ח.66) פד, תהלים
שם.67) ברכה ובשיורי שעו, סו"ס יו"ד רמ"א
פ"אֿב.68) הקדישים שער פע"ח ראה
ע"י69) הוגה – יט סעיף וכן יבֿיד, סעיפים – זו משיחה חלק

ואילך. 311 ע' ח"ב בלקו"ש (באידית) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק
(70.114 ע' שם סה"מ
יב.71) ה, נשא
רע"א.72) ג, סוטה



כו   

ובהכרח מפסוק. ראיה עליהם מביאים שלא רבים רז"ל מאמרי יש שהרי ביאור, דורש גופא הא באמת, אבל
זו. שייכות להבין וצריך כו'". עבירה עובר אדם ד"אין להענין במיוחד שייך תשטה" "כי שהפסוק לומר,

מובן: אינו מזה ויתירה

מנה" מאתיים בכלל מאתיים.73"יש – מנה בכלל אין אבל ,

אינו זה שענין – שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ש"אין ראיה להביא כשרוצים ובמילא,
דבריֿסופרים של קל לדקדוק אפילו עבירה, בכל אלא כרת, עליה שחייבים חמורה בעבירה ואפילו74דוקא ,

לך" במותר עצמך בתניא75"קדש מבואר לכך הטעם והרי76[שהרי העליון, רצון על עובר שהאדם לפי שזהו ,
חמורה? עבירה שזוהי אשתו", תשטה "כי מהפסוק ראיה מביאים למה – לך"] במותר עצמך ב"קדש גם הוא כן

.ענינים בשני היא – אשתו" תשטה ל"כי עבירה" עובר אדם ד"אין השייכות .
הא': ענין

זו בביאה זונה נעשית איש אשת ודוקא איש, באשת הוא גו'" תשטה ד"כי שלדעת77הדין (ואף פנויה ולא ,
כמותו הלכה ואין יחיד, דעת אלא זה אין זונה, עשאה הפנויה על הבא פנוי אליעזר שהטעם78ר' והיינו, ,(

שעל כו', עבירה" עובר אדם ד"אין בהענין הוא וכן איש". "אשת היותה מפני הוא, כך, כל נוגעת זו שעבירה
ישראל שבני משום הוא, כך, כל נוגעת קלה, עבירה אפילו עבירה, שכל שהטעם – מאלקות נפרד הוא הרי ידה

להלן. כמוסבר להקב"ה, "אשה" בבחינת הם

בזוהר משאר79איתא הם חלשים למה המובחר, עם הם ישראל שבני כיון אליעזר: ר' את שאל שפילוסוף
שקצים כמו פסולת, לסבול יכולים אינם מכולם, המובחר להיותם הנותנת: שהיא אליעזר, ר' והשיב העמים?

בגשמיות. גם זאת לסבול יכולם אינם ובמילא ברוחניות, – ורמשים

(בהמאמר המדובר דרך ועל דאלקיא"80– אלקא לי' ד"קרו הא העולם אומות שאצל פי על שאף אינו81)
מרידה של בתכלית,82ענין נפרד יהודי נעשה קלה עבירה בכל הנה יותר, נעלים להיותם ישראל, בני אצל הרי ,

אחרא. וסטרא מקליפה יותר מאלקות, לגמרי מנותק

ללב דומים מן83ישראל דקה אפילו פסולת, לסבול יכול אינו האיברים, מכל המובחר להיותו שהלב, וכשם .
ישראל. בני גם כך הדקה,

כו'": עבירה עובר אדם ל"אין תשטה" ד"כי השייכות תובן ובזה
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לאחר אשתו על לבעל "ומה גירושין, גט להם נתן שהקב"ה ישראל בני לטענת (במענה הכתוב כמאמר –

"84גירושין" גו'"): שלחתי' אשר אמכם כריתות ספר זה אי85אי ושלום חס אחרת באומה להחליפם שהרי ,
שנאמר86אפשר מה פי על – ובמילא עבירה,87. של ענין כל נוגע בעלה", רצון העושה כשרה אשה "איזוהי

ובמילא הבעל, רצון עושה אינו לך"), במותר עצמך "קדש גם נכלל (שבזה קל רצון על עובר כאשר אפילו שהרי
כשרה". "אשה בבחינת אינו

המותרים בדברים ההנהגה גם ונוגעת בתכלית, נפרד האדם נעשה עבירה כל ידי שעל להסביר כדי ולכן,
הסברה: אלא ראיה, סתם זו שאין כיון אשתו", תשטה "כי הפסוק את מביאים – לך") במותר עצמך ("קדש
"אשה" בבחינת הם והגוף, הטבעית נפש הבהמית, נפש שהנשמה, לפי – כך כל נוגעת קלה עבירה גם מדוע

קל. רצון אפילו נוגע לכן בעלה", רצון העושה כשרה אשה ו"איזוהי להקב"ה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ב.73) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
א.74) יב, נדה א. כ, יבמות
שם.75) יבמות
פכ"ד.76)
ג.77) נג, קרח לקו"ת ראה
ה"ב.78) פי"ח איסו"ב הל' רמב"ם ב. סא, יבמות
א.79) רכא, ח"ג
(80.(296 ע' (לעיל ואילך פ"ג

א.81) קי, מנחות
ז.82) הערה בהמאמר לעיל הנסמן וראה סקנ"ו. או"ח רמ"א
סל"א.83) אגה"ק תניא לו. אות מ"ב כוזרי רע"ב. רכא, זח"ג ראה
א.84) קה, סנהדרין
א.85) נ, ישעי'
פתיחתא86) רבה רות סקצ"ד. ח"א הרשב"א שו"ת א. לו, קידושין

א. פז, פסחים ג.
קצת).87) לשון (בשינוי פ"ט תדבא"ר

   

:'הב וענין .
שטהורה ויתכן בלבד, שנסתרה אם כי האשה, שנטמאה שיודעים באופן אינו אשתו", תשטה ד"כי הענין
צריכה זה שבגלל בהמה", "מעשה ונקרא שטות, מלשון תשטה" "כי נקרא ש"נסתרה", זה שגם אלא היא,

בהמה ממאכל קרבן להביא

ישראל בנות ורוב כשרות, בחזקת להעמידה אפשר הרי שנטמאה, יודעים שלא כיון מובן: אינו לכאורה
שנמצאת גופא שהא הוא, הדבר טעם אלא – בהמה? ממאכל קרבן להביא צריכה למה כן, ואם הן, כשרות
להיות אסור ישראל, בנות אצל כי, בהמה, מעשה של ענין זה הרי טומאה, על אותה לחשוד שאפשר כזה במצב

חשד. של מצב

מקום, מכל לבעל, אסורה לבד זה ומשום בהמה, מעשה בשם נקרא כשלעצמו "ונסתרה" שענין פי על ואף
כמו לבעלה, טהורה כך אחר נעשית – "ונסתרה" רק אלא נטמאה, שלא דכיון בלבד, קלה לשעה רק זה הרי

זרע".88שכתוב ונזרעה "ונקתה

ושלום, חס לבעלה טומאה של ענין זה אין – שטות רוח של ענין שזהו עבירה, עובר שיהודי בשעה הוא וכן
אתן" לא לאחר מישראל) ואחד אחד שבכל האלקי (הניצוץ "וכבודי עשה89שהרי קלה שלשעה אלא זה ואין ,

נדח" ממנו ידח "לא כי זרע", ונזרעה "ונקתה – סוף סוף אבל בהמה, .90מעשה

שבכך כיון – אשתו" תשטה "כי הפסוק מובא זה דלעומת שטות בענין שכשמדובר לכך נוסף טעם וזהו
אלא זה ואין ושלום, חס טומאה של ענין אינו ישראל, בני אצל זה דלעומת השטות ענין שכל לבאר, רוצים

קלה. לשעה בהמה כמעשה

* * *

על שמוזהרים ישראל בני שאצל שבעבירה, זה דלעומת השטות ענין בביאור (בהמאמר) לעיל דובר .
כן שאין (מה יתברך רצונו והיפך מרידה של ענין והוא יתברך, באחדותו כפירה הוא זה ענין גם הרי השיתוף,

השיתוף). על הוזהרו שלא כיון מרידה, של ענין זה אין העולם אומות אצל
יותר: בעומק בזה להוסיף ויש

בחסידות שאין91מבואר בלבד זו ולא ושלום, חס אלקה עוד שאין בלבד זו שלא – יתברך אחדותו בענין
שאין להאמין ישראל בני (שהוזהרו השיתוף ענין שזהו יתברך, מלבדו ויכולת וממשלה שליטה לו שיש דבר

החוצב ביד כגרזן אלא שאינם כו', ומזלות לכוכבים שליטה כלל92שום מציאות שום שאין – מזו יתירה אלא ,(
מציאות לא שכתוב(אפילו כמו יתברך, מלבדו כו') של93השפעה בחללו "אף מלבדו", עוד "אין

.94עולם"

בזוהר שכתוב מה על מיוסד זה בכתוב95וענין שנאמרה היחוד מצות הוא96בביאור ה' כי גו' היום "וידעת
חד" כולא ואלקים "הוי' חד", דאינון . . האלקים הוא דהוי' "למנדע – עוד" אין גו' ,97האלקים

החסידות בתורת בזה כאחד89והביאור ויהיה הוה היה מלשון הוא שהוי' הוא ואלקים דהוי' שהחילוק –99,
הטבע בגימטריא ו"אלקים" מהטבע, למעלה100למעלה הוא עצמו שהטבע היינו חד" כולא ואלקים ו"הוי' ,

מהטבע,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

כח.88) ה, נשא
ח.89) מב, ישעי'
קצת).90) לשון (בשינוי יד יד, שמואלֿב
(91.37 בהערה שם ובהנסמן פ"ד, בהמאמר (297 (ע' לעיל ראה

וש"נ. .29 ע' חל"ה לקו"ש
טו.92) יו"ד, ישעי' – הכתוב לשון ע"ד
לה.93) ד, ואתחנן
כח.94) פ"ב, דב"ר

ה'95) אחדות מצות להצ"צ סהמ"צ וראה סע"א. יב, ח"א
ואילך). א ס, (דרמ"צ בתחלתה

לט.96) שם,
א.97) רסד, ח"ג א. קסא, ח"ב זוהר ראה
ח98) מלוקט סה"מ שי.ראה ע' קו. ע' "ה
פ"ז.99) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

נסמנו100) – ועוד. רפ"ו. שעהיוה"א תניא פ"ב. שי"ב פרדס
שם. מלוקט בסה"מ



כז    

:'הב וענין .
שטהורה ויתכן בלבד, שנסתרה אם כי האשה, שנטמאה שיודעים באופן אינו אשתו", תשטה ד"כי הענין
צריכה זה שבגלל בהמה", "מעשה ונקרא שטות, מלשון תשטה" "כי נקרא ש"נסתרה", זה שגם אלא היא,

בהמה ממאכל קרבן להביא

ישראל בנות ורוב כשרות, בחזקת להעמידה אפשר הרי שנטמאה, יודעים שלא כיון מובן: אינו לכאורה
שנמצאת גופא שהא הוא, הדבר טעם אלא – בהמה? ממאכל קרבן להביא צריכה למה כן, ואם הן, כשרות
להיות אסור ישראל, בנות אצל כי, בהמה, מעשה של ענין זה הרי טומאה, על אותה לחשוד שאפשר כזה במצב

חשד. של מצב

מקום, מכל לבעל, אסורה לבד זה ומשום בהמה, מעשה בשם נקרא כשלעצמו "ונסתרה" שענין פי על ואף
כמו לבעלה, טהורה כך אחר נעשית – "ונסתרה" רק אלא נטמאה, שלא דכיון בלבד, קלה לשעה רק זה הרי

זרע".88שכתוב ונזרעה "ונקתה

ושלום, חס לבעלה טומאה של ענין זה אין – שטות רוח של ענין שזהו עבירה, עובר שיהודי בשעה הוא וכן
אתן" לא לאחר מישראל) ואחד אחד שבכל האלקי (הניצוץ "וכבודי עשה89שהרי קלה שלשעה אלא זה ואין ,

נדח" ממנו ידח "לא כי זרע", ונזרעה "ונקתה – סוף סוף אבל בהמה, .90מעשה

שבכך כיון – אשתו" תשטה "כי הפסוק מובא זה דלעומת שטות בענין שכשמדובר לכך נוסף טעם וזהו
אלא זה ואין ושלום, חס טומאה של ענין אינו ישראל, בני אצל זה דלעומת השטות ענין שכל לבאר, רוצים

קלה. לשעה בהמה כמעשה

* * *

על שמוזהרים ישראל בני שאצל שבעבירה, זה דלעומת השטות ענין בביאור (בהמאמר) לעיל דובר .
כן שאין (מה יתברך רצונו והיפך מרידה של ענין והוא יתברך, באחדותו כפירה הוא זה ענין גם הרי השיתוף,

השיתוף). על הוזהרו שלא כיון מרידה, של ענין זה אין העולם אומות אצל
יותר: בעומק בזה להוסיף ויש

בחסידות שאין91מבואר בלבד זו ולא ושלום, חס אלקה עוד שאין בלבד זו שלא – יתברך אחדותו בענין
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כח   

הנברא שמציאות רק ולא שבו, הפועל הכח אלא אינה מציאותו וכל לעצמו, מציאות אינו שהנברא דכיון
חפץ אשר ("כל הוי'" "חפץ היא שמציאותו זאת, עוד אלא המתהוה, ערך לפי ומוגבל המדוד המהוה כח הוא

עשה" נעלית101הוי' היותר בדרגא מהטבע.102) שלמעלה האלקות היא מציאותו טבעי, ענין שכל נמצא, –

יתברך, באחדותו הוא כופר ויכולת וממשלה שליטה לנברא שיש שחושב שמי בלבד זו שלא מובן זה פי ועל
יתברך. באחדותו כפירה – דדקות בדקות – זה הרי יתברך, מלבדו מציאות איזה שיש שחושב מי גם אלא

כפירה גם נחשבת ישראל בני שאצל האמור פי יתברךועל רצונו והיפך מרידה של לענין יתברך
ואחד אחד שכל כיון יתברך, רצונו והיפך למרידה נחשבת יתברך מלבדו מציאות איזה שיש המחשבה גם הרי –

יתברך. מלבדו כלל מציאות שום שאין להאמין חייב מישראל

למרידה נחשבת יתברך מלבדו מציאות איזה שיש שהמחשבה לומר אפשר איך הטוענים ישנם והנה, .
זה?! שלפני בדורות סבורים היו ואיך החסידות, בתורת רק נתגלה זה ענין הרי – יתברך רצונו והיפך

לזה: והמענה

בגמרא שמצינו כפי – הזמן במשך ונתגלו בהעלם, תחילה שהיו פה שבעל בתורה ענינים ריבוי 103ישנם

יודע היה "ולא הלכות", של תילין תילי וקוץ קוץ כל "על דורש עקיבא רבי את רבינו למשה הראה שהקב"ה
כו'". כחו תשש אומרים, הם מה

למשה (נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל – ודור דור בכל עקיבא, רבי של זמנו לאחרי גם הוא וכן
בכלל104מסיני) רק בסיני למשה נאמר זה שענין כיון ותיק, תלמיד של חידושו שזהו תלמיד, ידי על ונתגלה ות,
.105ותיק

הוה לשון התורה" "נותן התורה בברכת אומרים ולכן ודור.106– דור בכל שמתחדשים התורה חידושי בגלל ,

חייבים היו לא שנתגלו שקודם פי על אף – לזמן מזמן שמתגלים פה שבעל דתורה הענינים לכל ובנוגע
בתורה. חלק שזהו כיון ישראל, בני כל בהם נתחייבו שנתגלו, לאחרי הרי בהם,

שאף – יתברך אחדותו בענין הנ"ל ביאור גם ובכללם החסידות, בתורת שנתגלו להענינים בנוגע זה דרך ועל
הרי באחדותו), לכפירה נחשב היה לא הנ"ל בענין הידיעה (והעדר בזה חייבים היו לא שנתגלה שקודם פי על

(בתמי') דרי" ש"אכשור כזה בזמן דוקא החסידות תורת נתגלתה דעים תמים נפלאות מצד כאשר אלה, ,107בימינו
ישראל בני כל חייבים – דורות שבעה במשך החסידות תורת והתרחבות בביאור וניתוסף הולך לזמן ומזמן

התורה בכל שחייבים כשם שבתורה, זה .108בחלק

:החסידות תורת התגלות בתחילת החסידות תורת על שנחלקו השיטות על הסומכים לאלה המענה גם וזהו .
כשיטה הלכה ונקבעה נפסקה כך ואחר שיטות, ב' בזה נחלקו שבתחילה פה שבעל בתורה ענינים כמה ישנם

עבד" כמר ודעבד עבד כמר "דעבד – הלכה נקבעה שלא זמן כל ובכן: הלכה109אחת. שנקבעה לאחרי אבל ,
עושה כן, נוהג שאינו ומי כן, לנהוג ישראל בני כל חייבים – ,

במשנה כדאיתא מתלמידי110– (להיותו שמאי בית כדברי לקרות והטתי בדרך בא הייתי אני טרפון רבי "אמר
בעצמך לחוב היית כדאי לו אמרו הלסטים, מפני בעצמי וסכנתי שמאי) כי,בית הלל", בית דברי על

ולכ כלל, ספקות ללא ברור דבר זה הרי הלל, כבית הלכה שנקבעה כדעתלאחרי להתנהג מחמירים כאשר גם ן,
– הדין היפך זה הרי בדבר, שמסתפקים מפני שמאי, בית

פסקי של פסוקות הלכות גם הזה "בזמן אשר, משנה", "דבר בכלל נעשה זה הרי הלכה, שנקבעה לאחרי כי,
יחשבו" משנה בכלל והגהותיו, ערוך והשולחן הטור כמו הפוסקים ותיק111הגאונים שתלמיד מה שכל והיינו, ,

משנה". "דבר בכלל זה הרי ישראל, בתפוצות הדבר ונתקבל מחדש
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ו.101) קלה, תהלים
וש"נ.102) קי. ע' שם מלוקט סה"מ ראה
ב.103) כט, מנחות
רפמ"ז.104) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

ועוד.
וש"נ.105) ואילך. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה

ובכ"מ.106) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
וש"נ.107) (ובפרש"י). ב לט, יבמות
ואילך.108) 186 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.109) כז, ברכות
סע"ב.110) יו"ד, שם
רפ"ב.111) לאדה"ז ת"ת הל'

   

לך אין שהרי – החסידות כתורת ההלכה נקבעה האחרונים שבדורות החסידות, לתורת בנוגע זה דרך ועל
רב" מ"מעשה יותר גדולה שעל112ראיה והספיקות החששות בגלל אלא היתה לא החסידות לתורת ההתנגדות :

מוסיפה החסידות שתורת יום שבכל מעשים במוחש רואים שעתה וכיון ושלום, חס הדרך מן יסורו זה ידי
הלכה נקבעה ובמילא רב", "מעשה שהרי והספקות, החששות כל בטלו – ומצוות התורה בקיום וחיות חיזוק

החסידות .113כתורת

לסמוך יכולים היו שלפנינו בדורות אם שגם – יתברך אחדותו בענין החסידות לשיטת בנוגע גם מובן ומזה
זכו שלא הרחמנות גדולה עליהם שגם [אף כו'" עבד כמר "דעבד החסידות, תורת על שחלקו השיטות על
על שסומך מי – החסידות כתורת הלכה שנקבעה לאחרי אלה, בימינו הרי החסידות], דתורת אור להגילוי

הדין היפך נוהג החסידות, תורת על שחלקו .114השיטות

וגבוה נעלה ענין הוא החסידות שתורת לטעון אותם ומפתה משדל הרע שהיצר לאלה המענה גם וזהו .
אליהם: ונוגע שייך זה ואין עבורם, מדי יותר

נעשית החסידות ותורת הלכה שנקבעה לאחרי אלה, בימינו – כן לטעון יכולים היו שלפנינו בדורות אם גם
העולם אומות טענת דרך על היא מדי, יותר וגבוה נעלה הוא בתורה מסויים שחלק הטענה הרי בתורה, חלק

ה'" גוים כל על לו"115"רם תתן מה צדקת "אם התורה.116, היפך שזהו –

ו לעצמותו נוגע ענין שכל היא הקב"ה,האמת של ורצונו חכמתו שהיא – בתורה כן וכמו יתברך, מהותו
ואחד אחד לכל נוגע בתורה נעלה היותר הענין שגם – חד כולא הוא בריך וקודשא אורייתא מזה, ויתירה

מישראל.

וכמאמר ישראל, בני ולכל מישראל ואחד אחד לכל הדרך היא החסידות תורת אלה, שבימינו מובן ומזה
ברחמים".117הזוהר (ומוסיף:) גלותא מן ביה יפקון כו' דילך חבורא "בהאי

יודע אם ובפרט באחדותו, כפירה מהוה אלקות מלבד מציאות שישנה שהמחשבה האמור פי על והנה, .
שזהו לחשוב הוא עלול – שטות רוח של ענין שזהו יותר, חמור איסור אפילו או דרבנן, באיסור שנכשל אדם

נאמר שעליו ומצב שכחני".118מעמד ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר
אשתו": תשטה "כי הפסוק את זה על מביאים ולכן

לו, מותרת כן ולאחרי טומאה, זו אין באמת הרי לבעלה, אסורה קלה שלשעה אף שנסתרה, שהאשה כשם
בגמרא וכדאיתא זרע", "ונזרעה מזו: ויש119ויתירה זכרים", יולדת נקבות בריוח, יולדת בצער יולדת "היתה

נפקדת"; עקרה ש"היתה דאמר מאן אפילו

עליו ברוחו. ליפול לו אין זה, דלעומת שטות בו שיש בנפשו איניש שידע הגם ישראל, לבני בנוגע גם כך
"לאחר – מישראל ואחד אחד שבכל האלקי ניצוץ שזהו – "וכבודי" שהרי ושלום, חס נטמא לא שמעולם לדעת
אהבה לו שיהיו זרע", ונזרעה "ונקתה – כך אחר אבל בהמה, מעשה עשה קלה שלשעה אלא זה אין אתן". לא

שביגיעתו ויראה אהבה דהיינו, דוקא, זכרים ובנים דהיינו120ויראה, ואשתו, הבעל דיחוד הענין אצלו ויהיה ,
אחד שבכל הפרטי משיח ביאת ענין שזהו הנשמה, פנימיות גילוי בנפשו, השכינה לביאת121גילוי הכנה שמהוה ,

הכללי. המשיח

שמחה]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ב המבואר יסוד (על חשבון עושים כאשר עצמך. ד"קדש הענין גם (כולל דרבנן איסור ידי על שאפילו תניא)
הארצן")... אויפן שווער זייער ווערט ("עס הלב על כבד נעשה אזי – מאלקות בתכלית נפרד נעשים לך") ַבמותר
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וש"נ.112) א. כא, שבת
ואילך.113) 190 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ס"ל.114) לקמן גם ראה
ד.115) קיג, תהלים
ז.116) לה, איוב

רסכ"ו.117) אגה"ק בתניא הובא ב. קכד, ח"ג
יד.118) מט, ישעי'
הכ"ב.119) פ"ג ה"י. פ"ב סוטה הל' רמב"ם א. כו, סוטה
ובכ"מ.120) ואילך. א כ, תזריע ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
ס"ד.121) אגה"ק תניא
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לך אין שהרי – החסידות כתורת ההלכה נקבעה האחרונים שבדורות החסידות, לתורת בנוגע זה דרך ועל
רב" מ"מעשה יותר גדולה שעל112ראיה והספיקות החששות בגלל אלא היתה לא החסידות לתורת ההתנגדות :

מוסיפה החסידות שתורת יום שבכל מעשים במוחש רואים שעתה וכיון ושלום, חס הדרך מן יסורו זה ידי
הלכה נקבעה ובמילא רב", "מעשה שהרי והספקות, החששות כל בטלו – ומצוות התורה בקיום וחיות חיזוק

החסידות .113כתורת

לסמוך יכולים היו שלפנינו בדורות אם שגם – יתברך אחדותו בענין החסידות לשיטת בנוגע גם מובן ומזה
זכו שלא הרחמנות גדולה עליהם שגם [אף כו'" עבד כמר "דעבד החסידות, תורת על שחלקו השיטות על
על שסומך מי – החסידות כתורת הלכה שנקבעה לאחרי אלה, בימינו הרי החסידות], דתורת אור להגילוי

הדין היפך נוהג החסידות, תורת על שחלקו .114השיטות

וגבוה נעלה ענין הוא החסידות שתורת לטעון אותם ומפתה משדל הרע שהיצר לאלה המענה גם וזהו .
אליהם: ונוגע שייך זה ואין עבורם, מדי יותר

נעשית החסידות ותורת הלכה שנקבעה לאחרי אלה, בימינו – כן לטעון יכולים היו שלפנינו בדורות אם גם
העולם אומות טענת דרך על היא מדי, יותר וגבוה נעלה הוא בתורה מסויים שחלק הטענה הרי בתורה, חלק

ה'" גוים כל על לו"115"רם תתן מה צדקת "אם התורה.116, היפך שזהו –

ו לעצמותו נוגע ענין שכל היא הקב"ה,האמת של ורצונו חכמתו שהיא – בתורה כן וכמו יתברך, מהותו
ואחד אחד לכל נוגע בתורה נעלה היותר הענין שגם – חד כולא הוא בריך וקודשא אורייתא מזה, ויתירה

מישראל.

וכמאמר ישראל, בני ולכל מישראל ואחד אחד לכל הדרך היא החסידות תורת אלה, שבימינו מובן ומזה
ברחמים".117הזוהר (ומוסיף:) גלותא מן ביה יפקון כו' דילך חבורא "בהאי

יודע אם ובפרט באחדותו, כפירה מהוה אלקות מלבד מציאות שישנה שהמחשבה האמור פי על והנה, .
שזהו לחשוב הוא עלול – שטות רוח של ענין שזהו יותר, חמור איסור אפילו או דרבנן, באיסור שנכשל אדם

נאמר שעליו ומצב שכחני".118מעמד ואד' ה' עזבני ציון "ותאמר
אשתו": תשטה "כי הפסוק את זה על מביאים ולכן

לו, מותרת כן ולאחרי טומאה, זו אין באמת הרי לבעלה, אסורה קלה שלשעה אף שנסתרה, שהאשה כשם
בגמרא וכדאיתא זרע", "ונזרעה מזו: ויש119ויתירה זכרים", יולדת נקבות בריוח, יולדת בצער יולדת "היתה

נפקדת"; עקרה ש"היתה דאמר מאן אפילו

עליו ברוחו. ליפול לו אין זה, דלעומת שטות בו שיש בנפשו איניש שידע הגם ישראל, לבני בנוגע גם כך
"לאחר – מישראל ואחד אחד שבכל האלקי ניצוץ שזהו – "וכבודי" שהרי ושלום, חס נטמא לא שמעולם לדעת
אהבה לו שיהיו זרע", ונזרעה "ונקתה – כך אחר אבל בהמה, מעשה עשה קלה שלשעה אלא זה אין אתן". לא

שביגיעתו ויראה אהבה דהיינו, דוקא, זכרים ובנים דהיינו120ויראה, ואשתו, הבעל דיחוד הענין אצלו ויהיה ,
אחד שבכל הפרטי משיח ביאת ענין שזהו הנשמה, פנימיות גילוי בנפשו, השכינה לביאת121גילוי הכנה שמהוה ,

הכללי. המשיח

שמחה]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ב המבואר יסוד (על חשבון עושים כאשר עצמך. ד"קדש הענין גם (כולל דרבנן איסור ידי על שאפילו תניא)
הארצן")... אויפן שווער זייער ווערט ("עס הלב על כבד נעשה אזי – מאלקות בתכלית נפרד נעשים לך") ַבמותר
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ס"ל.114) לקמן גם ראה
ד.115) קיג, תהלים
ז.116) לה, איוב

רסכ"ו.117) אגה"ק בתניא הובא ב. קכד, ח"ג
יד.118) מט, ישעי'
הכ"ב.119) פ"ג ה"י. פ"ב סוטה הל' רמב"ם א. כו, סוטה
ובכ"מ.120) ואילך. א כ, תזריע ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
ס"ד.121) אגה"ק תניא



ל   

בתניא (כמבואר ושלום חס קלות לידי לבוא שיכול לאידך, או עצבות, לידי יבוא – זה חשבון ידי ),122ועל
בתכלית. מופרכים ששניהם

מלבד מציאות אינו טבע שגם היינו, חד", כולא ואלקים ש"הוי' הוא האמת שהרי – הדבר מיצר וביותר
בהעלם, הוא זה שענין אלא זה ואין ט"ו), סעיף (כנ"ל אלקות

רז"ל כמאמר לטעות, מקום נותן עצמו שהקב"ה ההעלם, הוא כך כדי הפסוק123ועד אדם",124על "נעשה
יטעה", לטעות והרוצה רבים) (בלשון כתוב למשה) (הקב"ה לו "אמר

ולא דוקא, עבודה ידי על הגילוי יהיה שאז האדם, עבודת ידי על שיתברר בשביל היא ההעלם שכוונת אלא
דכיסופא" "נהמא של יותר,125באופן בזה ומתענג שמייקר – להמקבל בנוגע (א) בשתים: היא בזה שהמעלה –

יותר, ועמוקה פנימית ממדריגה שנמשך – להנותן בנוגע (ב)

הכוונה היפך שזהו זאת, עוד אלא בשליחותו, שמועל בלבד זו לא – ההעלם את מברר אינו כאשר כן, ואם
בהמאמר (כמבואר להיפך126ממש בא ובפועל יותר, גדולה לעליה יבוא ידו שעל היא ההעלם כוונת שהרי ,(

הקצה. אל הקצה מן הכוונה היפך ושלום, חס קלות או עצבות לידי מביאו שההעלם ושלום, חס

הדרושים הכחות לנו ניתנו בודאי ההעלם, את לבטל העבודה לנו שניתנה שכיון איפוא, לידע, צריכים .
י). סעיף (כנ"ל שיחנא" גמלא ו"לפום בריותיו", עם בטרוניא בא הקב"ה "אין שהרי לכך,

אחר בגלגול או זה בגלגול שסוףֿכלֿסוף, בודאי הרי נדח", ממנו ידח ש"לא שכיון – לידע צריכים ,127ועוד
היעוד יקויים סוף כל וסוף העליונה, הכוונה את וישלים לו שניתנו הכחות את ואחד אחד כל רו128ינצל ח"את

נגאלין" הן ומיד . . תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ו"הבטיחה הארץ", מן אעביר .129הטומאה

על רק לא נאמר – נדח" ממנו ידח "לא – זה ענין עלוהרי אלא ישראל, ישראל.בני בני

רוב, שיהיה מספיק לא שבהם ענינים יש אבל הרוב, אחר הולכים שבהם בתורה ענינים שיש – ובהקדמה
בנוגע היא הרוב אחר ההליכה – לסנהדרין בנוגע ולדוגמא: ממש. כולו להיות צריך כאשראלא היינו, ,

בנוגע אבל המיעוט; בדעת מתחשבים ואין הרוב, אחר הולכים לחובה, או לזכות היא הסנהדרין רוב דעת
הסנהדרין חברי שכל בהכרח אלא דין, בבית נמצאים הסנהדרין חברי שרוב מספיק לא – דסנהדרין

כדעת לפסוק אפשר אי הדין, בשעת דין בבית נמצא לא הסנהדרין מחברי אחד ואם דין, בבית נמצאים יהיו
הרוב.

ממש. ישראל כל להיות צריך אלא הרוב, מספיק לא – נדח" ממנו ידח ש"לא ההבטחה דידן, ובנדון

רז"ל מאמר דרך שאין"130ועל "ואלו נאמר הענין שבהמשך ואף – הבא". לעולם חלק להם יש ישראל
אחד כל הרי הענינים, לשאר בנוגע כן שאין מה דוקא, הבא" ל"עולם בנוגע זה הרי הבא", לעולם חלק להם

נדח" ממנו ידח "לא שיהיה, מי יהיה מישראל, באומה131ואחד ו"להחליפם יקר, הוא יהודי הקב"ה שבעיני כיון ,
בפרט. מישראל אחד כל על גם אלא ישראל, בני כללות על רק לא קאי – אפשר" אי אחרת

על גם אלא ישראל, בני כללות ידי על רק לא העליונה הכוונה תושלם סוף כל שסוף בודאי הרי שכן, וכיון
מישראל. ואחד אחד כל ידי

שנאמר מה גם וזהו בארץ132. והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה
בירושלים": הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים

אשור" בארץ הרדיפה133"האובדים מחמת שנאבדו אלה על קאי – תענוג בחינת שהוא אשר, כמו "אשור" –
בני אל אשור מלך שאמר כפי כו', טובה ארץ שהיתה כפשוטה אשור ארץ דרך על הזה, עולם תענוגי אחר
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ואילך. 80 ע'

   

וגו'" ותירוש דגן ארץ כארצכם ארץ אל אתכם "ולקחתי אותם134ישראל: שיביא לומר יכול היה שלא והיינו, ,
כארצם ארץ אל פנים כל על אותם שיביא אמר ולכן הימנה, מעולה ארץ שאין כיון מארצם, מוטבת ארץ .135אל

בדוגמת כו', והמצוק המצור מחמת שנדחו אלה על קאי – מיצר מלשון מצרים – מצרים" בארץ "והנדחים
קשה" ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ש"לא מצרים, בגלות בהיותם ישראל בני של ומצב .136המעמד

ויבואו ישובו גדול, בשופר התקיעה ידי על הנה סוף, כל והןוסוף אשור" בארץ "האובדים הן –
מכל מקודשת שהיא ישראל, בארץ רק לא בירושלים": הקודש בהר לה' "והשתחוו – מצרים" בארץ "הנדחים

ישראל137הארצות שבארץ העיירות מכל מקודשת שהיא בירושלים, גם אלא "בהר137, – גופא ובירושלים ,
יהיה מישראל ואחד אחד שכל ועד בקדושה, נעלית היותר לדרגא יתעלו ישראל בני שכל והיינו, הקודש",

וכו'. ושעיר פר הקרבת היום, עבודות לאחרי הקדשים, בקדש הכיפורים ביום גדול הכהן בדרגת

אלא בעלמא, סיפור אינה (כנ"ל), נדח" ממנו ידח ו"לא שיחנא" גמלא ש"לפום התורה שהודעת ומובן, .
לעבודה: כח נתינת

בידעו אזי ומכשולות, נגף אבני בה שיש בדרך הולך אדם כאשר ,מזה ויתירה הדרך, את לעבור
למח ויגיע הדרך את יעבור סוף כל הדרךשסוף את לעבור וחיזוק עידוד לו נותנת זו ידיעה הנה – חפצו וז

 .

ולמלא להשלים יצליח סוף כל ושסוף לעבודה, הדרושים הכחות את לו שיש שהידיעה – ברוחניות כן וכמו
עבודתו ולעבוד המניעות כל על להתגבר תוספתֿכח מהוה העבודה, אדמו"ראת מו"ח כ"ק כדברי ,138

עבודתו לעבוד וגם זמן, לאחרי עשייתו דוחה אינו פיקח .שאדם

,העלם כמו ההעלם על מסתכל אינו שלכן, – כ) סעיף (כנ"ל ההעלם בכוונת הידיעה גם ישנה זה ומלבד .
גילוי. לידי שיבואו העצמיים הכחות את וגם הנעלמים הכחות את המעוררת כסיבה אדרבה, אלא

הקודש באגרת המבואר דרך אל139ועל "שישים – בתפלתו" ומבלבלו המדבר "נכרי בענין הבעש"ט בשם
המבלבלים דברים המדבר זה נכרי בדבור . . מהארתה ניצוץ להתלבש . . כביכול השכינה ירידת ענין ויתבונן לבו
ויתאמץ שיתגבר "כדי היא בזה שהכוונה ביותר), למטה ירד ולכן ביותר, גבוה הוא זה (שניצוץ ה'" עבודת

רז"ל מאמר דרך על כו'", גדולה ובכוונה הלב בעומק בתפלתו נרגא".140יותר בי' לשדי' אבא ובי' "מיני'

"נהמא יהיה שלא היינו, עצמו, בכח העבודה שתהיה בשביל היא ההעלם שסיבת – דידן בנדון זה דרך ועל
ידי שעל ס"ד), (כנ"ל מהרגילות יותר יגיעה אלא רגילה, יגיעה רק ולא דוקא, יגיעה ידי על אלא דכיסופא",

הכתוב ובלשון גדול, היותר גילוי נעשה ידי141זה על שדוקא – ממני" יותר יקר לעשות המלך יחפוץ "למי :
הנסיונות) (ענין ההעלם דחיית או הבירורים) (עבודת ה"יקר"142בירור את הוא .143מקבל

בשמחה,וכאש עבודתו עושה אזי – גדול היותר להגילוי הסיבה שהוא באופן ההעלם על מסתכל יהודי ר
שמבחוץ, וההסתרים ההעלמות כל גם מתבטלים ובמילא שמבפנים, וההסתרים ההעלמות כל את לבטל ומצליח

בירושלים. הקודש להר – והשכלית הבהמית נפש הגוף, עם – שיבוא לו מובטח ואז

גאלתנו". "ממצרים לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

מכ"ק הצ"צ. אדמו"ר מכ"ק מהר"ש. אדמו"ר מכ"ק נ"ע. (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן צוה כך אחר
הזקן]. אדמו"ר וכ"ק המגיד הרב הבעש"ט, של הבבות ג' וניגון האמצעי. אדמו"ר

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

יז.134) לו, ישעי' לב. יח, מלכיםֿב
(ובפרש"י).135) א צד, סנהדרין ראה
ט.136) ו, וארא
הי"בֿיד.137) פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם מ"וֿח. פ"א כלים
(138.117 ע' .6 ע' תש"ב סה"ש

א).139) (קמא, סכ"ה
פל"א.140) בתניא הובא ב. לט, סנהדרין
ו.141) ו, אסתר
וש"נ.142) ואילך. קפז ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
וש"נ.143) יקר. ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר ראה
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לי   

בהמאמר) לעיל דובר תורה144. בלקוטי המבואר אודות שמילה145) השמינית על למנצח המתחיל דיבור
האצילות עולם גם שכולל השתלשלות לסדר ובאיןֿערוך שלמעלה בחינה שזוהי א"ק, פנימיות בחינת היא
ואחד אחד כל של טבעו שלכן א"ק, פנימיות בחינת עם מיוחד הנשמה שרש שגם ונתבאר כו'. מזה ולמעלה

מאלקות נפרד להיות יכול ואינו רוצה שאינו .146מישראל
בתרא מהדורא ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר שכתב מה גם שזהו להוסיף, זו147ויש נפש כניסת ש"תחלת

מילה". במצות . . היא הקדושה

רז"ל ממאמר כדמוכח העיבור, בשעת ואפילו המילה, קודם גם ישנה הקדושה שנפש היא האמת "הולד148–
בהעלם, הוא זה שענין אלא, כולה". התורה כל אותו ומלמדין . . ראשו על לו דלוק נר . . אמו במעי . .

"תחלת נעשית ידה שעל – הוא מילה במצות הקדושה",והחידוש זו נפש 149זה וענין ,
ל" ועד לחנך", חכמים שחייבו ולמצות לתורה "בחינוך וניתוסף הולך בי"ג" – הקדושה" נפש כניסת

כ .150ו'"שנים

הרמב"ם דברי ביאור – השיחה המשך דוחה151. נפשות שסכנת חולי, שום בו שאין ולד אלא מלין "אין
גם פועלת בזמנה שלא שמילה מישראל", אחת נפש להחזיר אפשר ואי זמן לאחר למול ואפשר הכל את

שהמילה152למפרע כיון ,ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה – יהודי של העצמית מציאותו את
ואילך. 979 עמוד ג חלק שיחות בלקוטי

ומזה לבבכם"153. ערלת את "ומלתם – ברוחניות המילה לענין בנוגע גם :154מובן
בשלימותו הוא זה וניצוץ א"ק, פנימיות מבחינת אלקי ניצוץ ישנו מישראל ואחד אחד כל שאצל פי על אף
[ומטעם נדח ממנו ידח לא כי תשובה, לעשות סופו ליצלן, רחמנא התורה כל על שעבר יהודי גם שלכן, לעולם,

אדמו"ר מו"ח כ"ק רצה לא מעלין"155זה ולא ד"מורידין בסוג שהוא יהודי שיש יהודי156לשמוע שגם כיון ,
שהניצוץ בכך די לא לישון... ולילך בכך להסתפק אפשר שאי מובן הרי – תשובה] לעשות סופו בודאי זה

עבודה ידי על דוקא – הגילוי אל ההעלם מן להביאו צורך יש אלא בהעלם, הוא .157האלקי
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(144.(300 ע' (לעיל פ"ה
ואילך.145) ד כ, תזריע
(146.20 הערה שם ובהנסמן פ"ב, בהמאמר (295 (ע' לעיל ראה
ס"ב.147) ס"ד
ב.148) ל, נדה
ואילך.149) 800 ע' ואילך. 763 ע' ח"ג לקו"ש ראה
שם.150) אדה"ז שו"ע
הי"ח.151) פ"א מילה הל'
קמג).152) ע' ח"ז (אגרותֿקודש זו שנה שבט ו' מכתב גם ראה
זו153) ובמהדורא בקיצור. הנ"ל בלקו"ש נכלל – זה סעיף

מוגה. בלתי מהנחה פרטים כמה ניתוספו

טז.154) יו"ד, עקב
ועוד.155) ואילך. 46 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
תכה.156) סו"ס חו"מ שו"ע
פעולת157) שצ"ל – במילה הענין ,762 ע' ח"ג לקו"ש ראה
המילה.

רע"ב).158) (יח, פי"ג
א.159) קפח, ח"א לקו"ד
(160.761 ע' שם לקו"ש וראה ופמ"ט. פל"ה ח"ג מו"נ
ה"ב.161) פ"ב שם רמב"ם
ובפרש"י.162) א פו, יומא ראה

   

זה הרי כו'" במחוג דמחוי "מאן אפילו שהרי בדקות, והן שוא, והבלי בשקר ימיו כל שחי אדם אצל כפשוטם,
מרידה של כזכיות163ענין לו שנעשים – ליצלן] רחמנא זרה עבודה כמו ,164.

כדי ועד העבר, את גם לתקן הקב"ה עוזר שאז מ'טוט"), ("בשעת ועשיה עבודה של ענין כשישנו – זה וכל
בני שכל שבשעה (היינו, ברצונו זה שהיה "לכם", ואפילו רחוקה, בדרך שהיה מי טמא, שהיה מי שגם כך,

לתקן אפשר אז גם – העזרה) לאסקופת מחוץ – מרצונו – הוא נשאר פסח, קרבן הקריבו .165ישראל

ששכב במקום ישאר והאדם בהעלם, הניצוץ ישאר שאז כיון לישון, ולילך כו' הניצוץ על לסמוך אין ולכן,
של "כחודה לכלֿהפחות לפתוח צריך – טאן"). ("מ'דארף ועשיה עבודה של ענין שיהיה בהכרח אלא ַָלישון...

אולם" של "כפתחו הקב"ה פותח ואז –166מחט", במילה זה דרך ועל הערלה. את הפחות לכל להסיר שצריכים
היעוד לקיום והכלי ההכנה וזוהי ידי167הגסה, על והשלימה האמיתית בגאולה לבבך", את אלקיך ה' "ומל

ממש. בקרוב צדקנו, משיח

***

(:הרבנים לאחד אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק .
דאתרא",168ידוע "מרא התואר בפירוש – מוויטעבסק אייזיק ר' החסיד שסיפר כפי – הזקן אדמו"ר פתגם

ב"נר להאירו כדי לו שניתן בעולם" "חלקו הם כולה והסביבה שהמקום והסביבה, המקום על הבית בעל דהיינו
אור" ותורה החסידות169מצוה תורת זוהי שבתורה, ובמאור ,170.

בעריכת שמונחים רבנים ישנם לבהמות... בנוגע שאלות לפסוק אלא אינה שחובתם שחושבים רבנים ישנם –
כו'. הסביבה בכל לפעול צריך המקום של הבית בעל שהוא שהרב היא האמת אבל "חיבורים".

רצון [והרי באמת בכך חפצים איןוכאשר ענינים ולשאר ומצוות, תורה בעניני אלא אינו יהודי של
מניעות שום אין – ונתינה מסירה ומתוך באמת אלא) חובה, ידי לצאת כדי רק (לא בכך ועוסקים שייכות], לו

הבית, בעל דאתרא", "מרא הוא שהרי כולה.בדבר, והסביבה המקום על

מועל הכי (ובלאו עליו המוטלת האחריות את להסיר כדי שלו את לעשות צריך שהרב לכך נוסף כלומר:
מזה יתירה אלא הקב"ה), של חשבונו (שזהו לאו אם ובין בפעולתו יצליח אם בין ושלום), חס בשליחותו הוא

בכך. יצליח בודאי הבית, בעל דאתרא, מרא שלהיותו –

מדה" כנגד "מדה – בו ה"אתרא" גם פועל בה"אתרא", פעולתו ידי ופעולתו171ועל עבודתו שבגלל –
רויחי. ומזוני חיי בבני הקב"ה לו משלם בה"אתרא",

(:.דנ לאנ"ש אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק .
יהיה זה וענין בהידור, המצוות וקיום לתורה עתים לקביעת בנוגע הבעליֿבתים על לפעול להשתדל עליהם

כידוע החסידות), לתורת גם לקרבם צריכים סוף כל סוף (שהרי החסידות לתורת אותם לקרב הכנה פתגם172גם
כדבעי. חסידות להבין שיוכל כדי הם בהם שמהדר ההידורים שכל מּפאריטש הלל ר' ַהחסיד

כרבו" להיות לעבד "דיו "מתאים"173– להיות צריך בודאי לנו הרי – עמנו להתעסק "מתאים" להקב"ה ואם .
לרוחניות. לקרבם בנוגע והן ממון, לעניני בנוגע הן בעליֿבתים, עם להתעסק

הן – שלנו הצינור שהוא הדור נשיא באמצעות – השפעתו הקב"ה יוסיף הזולת, עם ההתעסקות ידי ועל
ברוחניות. והן בגשמיות
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ב.163) ה, חגיגה ראה
ב.164) פו, יומא
שני).165) פסח אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש

ועוד. ואילך. 216 ס"ע חי"ב .74 ע' ח"ח לקו"ש וראה
(ב).166) ב פ"ה, שהש"ר ראה
(יג,167) הזה היום בעצם ד"ה לך לך תו"א וראה ו. ל, נצבים

ואילך). ב (צג, שם תו"ח ואילך). סע"ב
(168.137 ס"ע תרצ"ו סה"ש בהערה. – ל ע' ח"ד "התמים" ראה

כג.169) ו, משלי
חגיגה170) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

וש"נ. .176 ע' תרפ"ט סה"מ שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
ואילך.171) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
רלה,172) ע' ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

שם. ובהנסמן
ע'173) ח"ו התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ב. נח, ברכות

ואילך. 12
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ממש. בקרוב צדקנו, משיח
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ב"נר להאירו כדי לו שניתן בעולם" "חלקו הם כולה והסביבה שהמקום והסביבה, המקום על הבית בעל דהיינו
אור" ותורה החסידות169מצוה תורת זוהי שבתורה, ובמאור ,170.

בעריכת שמונחים רבנים ישנם לבהמות... בנוגע שאלות לפסוק אלא אינה שחובתם שחושבים רבנים ישנם –
כו'. הסביבה בכל לפעול צריך המקום של הבית בעל שהוא שהרב היא האמת אבל "חיבורים".

רצון [והרי באמת בכך חפצים איןוכאשר ענינים ולשאר ומצוות, תורה בעניני אלא אינו יהודי של
מניעות שום אין – ונתינה מסירה ומתוך באמת אלא) חובה, ידי לצאת כדי רק (לא בכך ועוסקים שייכות], לו

הבית, בעל דאתרא", "מרא הוא שהרי כולה.בדבר, והסביבה המקום על

מועל הכי (ובלאו עליו המוטלת האחריות את להסיר כדי שלו את לעשות צריך שהרב לכך נוסף כלומר:
מזה יתירה אלא הקב"ה), של חשבונו (שזהו לאו אם ובין בפעולתו יצליח אם בין ושלום), חס בשליחותו הוא

בכך. יצליח בודאי הבית, בעל דאתרא, מרא שלהיותו –

מדה" כנגד "מדה – בו ה"אתרא" גם פועל בה"אתרא", פעולתו ידי ופעולתו171ועל עבודתו שבגלל –
רויחי. ומזוני חיי בבני הקב"ה לו משלם בה"אתרא",

(:.דנ לאנ"ש אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק .
יהיה זה וענין בהידור, המצוות וקיום לתורה עתים לקביעת בנוגע הבעליֿבתים על לפעול להשתדל עליהם

כידוע החסידות), לתורת גם לקרבם צריכים סוף כל סוף (שהרי החסידות לתורת אותם לקרב הכנה פתגם172גם
כדבעי. חסידות להבין שיוכל כדי הם בהם שמהדר ההידורים שכל מּפאריטש הלל ר' ַהחסיד

כרבו" להיות לעבד "דיו "מתאים"173– להיות צריך בודאי לנו הרי – עמנו להתעסק "מתאים" להקב"ה ואם .
לרוחניות. לקרבם בנוגע והן ממון, לעניני בנוגע הן בעליֿבתים, עם להתעסק

הן – שלנו הצינור שהוא הדור נשיא באמצעות – השפעתו הקב"ה יוסיף הזולת, עם ההתעסקות ידי ועל
ברוחניות. והן בגשמיות
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שני).165) פסח אייר, יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש
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ואילך.171) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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לד   

המשיח, ביאת עד שיוליכנו – דחיי אילנא הרבי, עם אותנו שמחבר והצינור הברז פתיחת להבטיח רק צריכים
שלנו הרבי את לנו יהיה משיח, כשיבוא אז, חסדים174וגם וגמילות עבודה דתורה העמודים ג' ידי על –175,

נאמר שעליו זה עם וביניכם".176ולהתקשר ה' בין עומד "אנכי

"לחיים"]. יאמרו ציבורית לעסקנות השייכים שכל צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

מומא לאו ולדידהו מומא הוה ש"לדידן ענינים שישנם – לבניֿנח ישראל בני בין החילוק אודות [דובר .
שבעין" "דוקין וכמו אינה177הוא", שבעין") ("דוקין באלקות הראיה העדר ולכן אלקות, ראיית לענין ביחס –

לאחרי גם תורה, מתן קודם כן שאין [מה תורה מתן לאחרי ישראל בני אצל רק אלא נח, בני אצל מום נחשבת
בניֿנח של דין להם היה שאז – בשלח) פ' השבוע, בפרשת מדובר זה (שעל מצרים זה178יציאת דרך ועל .[

חייבים הוי', באחדות יותר עמוק אופן התורה בפנימיות נתגלה שכאשר גופא, תורה מתן לאחרי ישראל בני אצל
בדקות באחדותו כפירה של ענין הוא הלימוד והעדר ללמדו, ישראל בני –כל ואילך) ט"ו סעיף (כנ"ל דדקות

ואחר ואילך. 27 עמוד ל"ה חלק שיחות בלקוטי ונדפסה שליט"א אדמו"ר כ"ק ידי על שהוגהה בשיחה נכלל
אמר:] כך

החסידות: תורת נתגלתה האחרונים שבדורות העובדה עצם מצד – זה וכל

של באופן לא גופא ואצלם סגולה, ליחידי אלא נתגלו ולא בהעלם, היו שלפנינו שבדורות ענינים אותם
אותיות אותיות"), הייליקע אותיות, ("הימל וקדושים שמיימיים באותיות אלא שכל, של באותיות התלבשות
באותיות חב"ד חסידות בתורת הקדושים נשיאינו רבותינו ידי על דמשיחא דעקבתא בדרא נתגלו – קבלה של
באנגלית, כן וכמו באידיש, גם חסידות עניני בהדפסת אדמו"ר מו"ח כ"ק של להחידוש ועד אנושי, שכל של

בגילוי. אלא) בהעלם, (לא דתורה דרזין רזין באו העולם אומות בלשונות שגם – וספרדית צרפתית

חב"ד, חסידות בתורת נתחדש – אנושי שכל של באותיות מלך, של כתרו דתורה, דרזין רזין גילוי – זה ענין
חדשה נשמה שהיה הזקן, רבינו ידי הענינים179על שגם אחריו, לדורותיו בעולם חדש ענין נתחדש ידו שעל ,

בהשגה, יבואו ביותר הנעלים

הסיפור את לבאר יש זה פי ועל שרוצה180– הזקן רבינו ואמר אליהו, גילוי בענין המגיד הרב דיבר שפעם
רבו" אחר "מהרהר בבחינת זה היה לא בודאי (שהרי בזה וההסברה כו'. לו והראה זאת, ושלום)181לראות חס

שרצונו המגיד מהרב הזקן אדמו"ר של שדרישתו –חסידים אצל לפעול יוכל זה ידי שעל כדי היא כו',
אצלם שתהיה ישראל בני וכל – דרזין רזין בעניני

וכמו והשגה, הבנה של באופן החסידות תורת בהתגלות נשיאינו רבותינו ידי על וניתוסף הולך לדור ומדור
ישראל. מבני יותר גדול חוג ומקיף ומתפשט הולך כן

הגדולה ההוכחה היא כשלעצמה זו התגלות הרי – התורה פנימיות מגלה שהקב"ה במוחש שרואים וכיון
הענינים בידיעת החסרון אלה, בימינו ובמילא, התורה, פנימיות בלימוד הצורך –על התורה בפנימיות שנתגלו

" מתן לאחרי השיתוף ענין וכמו יתברך, באחדותו פנים) כל על דדקות (בדקות כפירה של לענין ועד ,"
תורה.

ההוכחה התורהומלבד מצדדפנימיות גם מוכרח זה הרי ,דפנימיות ההתגלות
:182התורה

של תנועה הקדושה בגבול נעשה – בפרט האחרון ובזמן בכלל האחרונים בדורות החושך התגברות מצד
ומטעם החושך). התגברות מניחה אינה הקדושה שמציאות (כיון החושך את לגרש כדי ביותר, והתפשטות ריבוי
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(174.201 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
מ"ב.175) פ"א אבות
(176.158 ע' שלום תורת סה"ש וראה ה. ה, ואתחנן
א.177) נו, גיטין
וש"נ.178) בתחלתו. נח בן ערך תלמודית אנציק' ראה

ואילך.179) 127 ע' תש"ה סה"ש ואילך. א תעח, ח"ג לקו"ד
וש"נ.180) .264 ע' לעיל גם ראה
א.181) קי, סנהדרין
וש"נ.182) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש ראה

   

וכידוע דוקא. האחרונים בדורות החסידות תורת נתגלתה היקרה183זה האבן מבזבוז הזקן אדמו"ר של המשל
כו'. המלך בן של חייו את להציל כדי המלך שבכתר

שבכתר היקרה האבן את לאבד למלך שכדאי דכיון – החסידות תורת שבלימוד ההכרח גודל מובן ומזה
לומר בהכרח המלכות,   היו ולא בה, משתמשים היו אחרת, עצה איזו היתה אילו שכן, ,

המלך! שבכתר היקרה האבן מאבדים

,והיינו דמשיח, הגילוי התחלת הוא האחרונים בדורות החסידות דתורת הגילוי שכללות – זאת ועוד .
קדשו" זרוע את הוי' דמשיח184ש"חשף הגילוי את לגלות .185והתחיל

(שלא מצרים מיציאת וחומר וקל שכן במכל גדול", ד"רכוש הענין יהיה העתידה שבגאולה – ובהקדמה
גלות אחריה שיש גאולה אלא שלימה, גאולה נאמר186היתה שבה גדול".187), ברכוש יצאו כן "ואחרי

עינ ש"מחמד באחאב (אפילו) שמצינו כפי – בתורה וההוספה הריבוי הוא גדול" על188יך"וה"רכוש קאי
.189התורה

(שאינו פשוט אדם כאשר כי ערכם, לידע "מבין" להיות שצריכים טובות אבנים יש – גופא גדול" וב"רכוש
טובות אבנים ויש בהעלם; הוא שבהם שהיוקר כיון פשוטות, אבנים שהם הוא חושב עליהם, מסתכל "מבין")

"מבין", שאינו מי גם עליהם, שמסתכל מי שכל .ביותר יקרות אבנים שהם

להסתכל, רק צריך שבה. היוקר את להעריך כדי "מבין" להיות צריך שלא – החסידות לתורת בנוגע ודוגמתו
ואז מחט", של "כחודה פנים כל על טאן", קוק "א .אמורים דברים במה ַָ

– והעיקר גשמיים, בענינים גם ברכה ותוספת הנגלה, בלימוד הצלחה תוספת גם מביא החסידות לימוד
צדקנו משיח לביאת קרובה הכנה טפחים.190שזוהי מעשרה למטה והחומרי הגשמי הזה בעולם

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון כך ואחר הזקן. אדמו"ר כ"ק ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

במדרש איתא – לשמיניֿעצרת בנוגע ואתה191. אני נגלגל לאוהבו אמר . . סעודה שעשה למלך "משל
כו'" פרידתכם עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים "כבנים אחד", איל אחד פר . . שתמצא .192במה

פרידת193וידוע עלי "קשה הלשון בדיוק פרידתיהביאור עלי "קשה לומר יותר מתאים דלכאורה – ","
עלי ש"קשה אלא זה ואין ישראל, מבני נפרד אינו עצמו מצד שהקב"ה אלא – ישראל מבני הקב"ה של הפרידה

שישנופרידת הפירוד ,"  של שהאחדות כיון מהקב"ה, הפירוד גם ושלום חס נעשה זה ידי שעל ,
דוקא כאחד" "כולנו כאשר היא פניך", באור . . "ברכנו ישראל, בני עם .194הקב"ה

של אחדותם מודגשת טוב ביום כי, – פרידתכם" עלי "קשה הקב"ה אומר המועדים תקופת שבסיום וזהו
חברים" כולם עשאן ש"הכתוב ישראל, בני לרגל195כל ועולין עצמן מטהרים שהכל מפני החול196, כבימי דלא ,

הארץ מעמי ופרישות בהבדלה הם מטומאה הנזהרים ונעשה197ש"חברים" חוזר שאז היוםֿטוב, לאחרי ולכן, .
פרידתכם". עלי "קשה הקב"ה אומר – הארץ לעמי חברים בין הפירוד

לעניננו: ובנוגע
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ח"ג183) מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש מט. ע' ח"ב "התמים"
ועוד. ואילך. שכו ע'

תשנ"ט)184) (הוצאת טוב שם כתר וראה יו"ד. נב, ישעי'
וש"נ. סשע"א. בהוספות

כא185) אות בהקדמה עה"ת בעש"ט בספר שנעתקו בספרים ראה
ואילך.

ה"ג186) בתוד"ה הובא א. טו, (בשלח) פרשתנו מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים – ונאמר

יד.187) טו, לך לך
ו.188) כ, מלכיםֿא

ב.189) קב, מסנהדרין – עה"פ פרש"י
ובכ"מ.190) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק ראה
טז.191) פינחס תנחומא כד. פכ"א, במדב"ר
לו.192) כט, פינחס פרש"י
ועוד.193) .433 ע' ח"ב לקו"ש ראה
פל"ב.194) תניא ראה
א.195) כו, חגיגה
ה"ט.196) פי"א ומושב משכב מטמאי הל' רמב"ם
אוכלין.197) טומאת הל' סוף רמב"ם



לה    

וכידוע דוקא. האחרונים בדורות החסידות תורת נתגלתה היקרה183זה האבן מבזבוז הזקן אדמו"ר של המשל
כו'. המלך בן של חייו את להציל כדי המלך שבכתר

שבכתר היקרה האבן את לאבד למלך שכדאי דכיון – החסידות תורת שבלימוד ההכרח גודל מובן ומזה
לומר בהכרח המלכות,   היו ולא בה, משתמשים היו אחרת, עצה איזו היתה אילו שכן, ,

המלך! שבכתר היקרה האבן מאבדים

,והיינו דמשיח, הגילוי התחלת הוא האחרונים בדורות החסידות דתורת הגילוי שכללות – זאת ועוד .
קדשו" זרוע את הוי' דמשיח184ש"חשף הגילוי את לגלות .185והתחיל

(שלא מצרים מיציאת וחומר וקל שכן במכל גדול", ד"רכוש הענין יהיה העתידה שבגאולה – ובהקדמה
גלות אחריה שיש גאולה אלא שלימה, גאולה נאמר186היתה שבה גדול".187), ברכוש יצאו כן "ואחרי

עינ ש"מחמד באחאב (אפילו) שמצינו כפי – בתורה וההוספה הריבוי הוא גדול" על188יך"וה"רכוש קאי
.189התורה

(שאינו פשוט אדם כאשר כי ערכם, לידע "מבין" להיות שצריכים טובות אבנים יש – גופא גדול" וב"רכוש
טובות אבנים ויש בהעלם; הוא שבהם שהיוקר כיון פשוטות, אבנים שהם הוא חושב עליהם, מסתכל "מבין")

"מבין", שאינו מי גם עליהם, שמסתכל מי שכל .ביותר יקרות אבנים שהם

להסתכל, רק צריך שבה. היוקר את להעריך כדי "מבין" להיות צריך שלא – החסידות לתורת בנוגע ודוגמתו
ואז מחט", של "כחודה פנים כל על טאן", קוק "א .אמורים דברים במה ַָ

– והעיקר גשמיים, בענינים גם ברכה ותוספת הנגלה, בלימוד הצלחה תוספת גם מביא החסידות לימוד
צדקנו משיח לביאת קרובה הכנה טפחים.190שזוהי מעשרה למטה והחומרי הגשמי הזה בעולם

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון כך ואחר הזקן. אדמו"ר כ"ק ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

***

במדרש איתא – לשמיניֿעצרת בנוגע ואתה191. אני נגלגל לאוהבו אמר . . סעודה שעשה למלך "משל
כו'" פרידתכם עלי קשה להם אומר והוא מאביהם הנפטרים "כבנים אחד", איל אחד פר . . שתמצא .192במה

פרידת193וידוע עלי "קשה הלשון בדיוק פרידתיהביאור עלי "קשה לומר יותר מתאים דלכאורה – ","
עלי ש"קשה אלא זה ואין ישראל, מבני נפרד אינו עצמו מצד שהקב"ה אלא – ישראל מבני הקב"ה של הפרידה

שישנופרידת הפירוד ,"  של שהאחדות כיון מהקב"ה, הפירוד גם ושלום חס נעשה זה ידי שעל ,
דוקא כאחד" "כולנו כאשר היא פניך", באור . . "ברכנו ישראל, בני עם .194הקב"ה

של אחדותם מודגשת טוב ביום כי, – פרידתכם" עלי "קשה הקב"ה אומר המועדים תקופת שבסיום וזהו
חברים" כולם עשאן ש"הכתוב ישראל, בני לרגל195כל ועולין עצמן מטהרים שהכל מפני החול196, כבימי דלא ,

הארץ מעמי ופרישות בהבדלה הם מטומאה הנזהרים ונעשה197ש"חברים" חוזר שאז היוםֿטוב, לאחרי ולכן, .
פרידתכם". עלי "קשה הקב"ה אומר – הארץ לעמי חברים בין הפירוד
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ח"ג183) מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש מט. ע' ח"ב "התמים"
ועוד. ואילך. שכו ע'

תשנ"ט)184) (הוצאת טוב שם כתר וראה יו"ד. נב, ישעי'
וש"נ. סשע"א. בהוספות

כא185) אות בהקדמה עה"ת בעש"ט בספר שנעתקו בספרים ראה
ואילך.

ה"ג186) בתוד"ה הובא א. טו, (בשלח) פרשתנו מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים – ונאמר

יד.187) טו, לך לך
ו.188) כ, מלכיםֿא

ב.189) קב, מסנהדרין – עה"פ פרש"י
ובכ"מ.190) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק ראה
טז.191) פינחס תנחומא כד. פכ"א, במדב"ר
לו.192) כט, פינחס פרש"י
ועוד.193) .433 ע' ח"ב לקו"ש ראה
פל"ב.194) תניא ראה
א.195) כו, חגיגה
ה"ט.196) פי"א ומושב משכב מטמאי הל' רמב"ם
אוכלין.197) טומאת הל' סוף רמב"ם



לו   

שריא" שכינתא עשרה בי ד"כל מישראל, עשרה של ואסיפה מסיבה ישנה מישראל,198כאשר עשרה וכמ"פ ,
עומדים בודאי הרי – הדור נשיא של ההילולא וביום ומצוות, תורה בעניני להתחזק כדי כשמתאספים ובפרט

ובאחדות. בהתעוררות כולם

לעמוד – ולטובה לשלום לקראתנו הבאים בימים גם ולהמשיכה זו ואחדות התעוררות ליקח איפוא צריכים
של בתנועה מ"פרידתכם", ההפכי הקצה שהיא בתנועה להיות הארץ" "עמי יתעלו זה ידי שעל ,

פניך", "באור – אדרבה אלא עלי", "קשה יהיה לא ואז יותר, עוד נעלית לדרגא יתעלו וה"חברים" "חברים",
כאחד". ש"כולנו כיון רצונו, פנימיות

***

:הקודמת בהתוועדות להמדובר בהמשך ענינים ב' להבהיר המקום כאן .
להמדובר בנוגע בנגלה199א) ושליש בנסתר שלישים ב' ללמוד שצריכים השבת, ביום הלימוד סדר דבר על

החיים עץ שבקונטרס להבהיר, יש יה200– קדוש קודש השבת ש"יום להדיא דברימפורש עסק על כולו יה
חיים" .201אלוקים

להמדובר בנוגע שבאים202ב) חשבונות "תכלית", של חשבונות ללא תורה ללמוד צריכים הישיבה שתלמידי
אודות לי איכפת לא כאילו איבערגערעדט") ("מ'האט דיבורים שהעלו כאלה שהיו שמעתי – הרע ָמהיצר
לי... איכפת לא – הגשמי למצבם ובנוגע ויראיֿשמים, למדנים שיגדלו אצלי העיקר התלמידים; של הגשמיות

תהי' כיצד ותלמיד, תלמיד כל של הגשמי מצבו לי ונוגע איכפת – מוחלט. שקר שזהו להבהיר איפוא צריך
הפרטים. בכל הגשמיים בחייו הסתדרותו

("מ'רעדט מדברים כאשר ובמילא, הישיבה, את עתה גם ומנהיג בעבר שהנהיג זה הוא אדמו"ר מו"ח כ"ק
"מהרהר ושלום חס זה הרי – הרבי של השיטה אודות מברכים דשבת בהתוועדות להמדובר בניגוד איבער")

אדמו"ר!... מו"ח כ"ק רבו", אחר

אחד לכל דואג הרבי תלמיד. כל של קטן פרט כל עכשיו, גם לו ואיכפת בעבר, איכפת היה להרבי
תוקפא הוא דגופא שתוקפא אומר היה הרבי דוקא. בהרחבה ופרנסה פרנסה, ואודות שידוך, אודות מהתלמידים

הנשמה תוקף בשביל הגוף תוקף להיות שצריך היינו, שהתלמידים203דנשמתא, הרבי תבע כן פי על ואף – .
הישיבה. כתלי בין שנמצאים זמן כל בפרנסה הסתדרותם אודות יחשבו לא

לטעות: מקום יהיה שלא – הדברים את וכופל חוזר והנני

בפרט, תלמיד כל של בגשמיות ההסתדרות תהיה כיצד איכפת בודאי

חז"ל דברי לשכוח אסור שעושה204אבל, מה אינה – פרנסה השנה". מראש לו קצובים אדם של ש"מזונותיו
ישראל, בני אצל אבל הטבע, הנהגת תחת נתונים – העולם אומות הקב"ה. לו שנותן מה אלא בעצמו, האדם
המשכת – הישיבה תלמידי ובפרט בפרט, חסידים בכלל, ישראל בני אצל מהטבע. למעלה הוא ההנהגה אופן
יחשבו בישיבה בהיותם אם הישיבה לתלמידי תועלת שום תצמח לא ובמילא, התורה. ידי על היא הגשמיות
בהרחבה, פרנסה הזמן בבוא להם תומשך – הוי' ועבודת לתורה לגמרי יתמסרו כאשר אדרבה: "תכלית". אודות

וטרד דאגות ה'.ללא לעבודת המבלבלות ות

מחשבות" ה"רבות שיתבטלו מאתנו ואחד אחד לכל יתברך השם יעזור שליט"א:) אדמו"ר כ"ק 205(וסיים

שכתוב כמו ושמחה, הדעת הרחבת מתוך שליחותו למלא יוכל ואחד אחד וכל ומבלבלות, "עבדו206המטרידות
גדולה. ובהצלחה בשמחה", ה' את
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א.198) לט, סנהדרין
(199.(286 ע' (לעיל סכ"א שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת
ספכ"ה.200)
תשי"ד.201) תצא ש"פ שיחת גם ראה
ואילך).202) 284 ע' (לעיל ואילך סי"ח הנ"ל שמות ש"פ שיחת

וש"נ.203) פ"ו. בהמאמר לעיל גם ראה
רע"א.204) טז, ביצה
א.205) נא, שמות תו"א וראה כא. יט, משלי – הכתוב לשון
ב.206) ק, תהלים

   

[:ואמר הפסיק, הניגון ובאמצע תצאו", בשמחה "כי לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
מאוחרת דבר207השעה עושה שכאשר האדם טבע שכן, השמחה, ענין הוא – לזה והעצה להזדרז. וצריכים ,

בהצלחה. וגם בזריזות, היא העשיה אזי בשמחה, מסויים

ובהצלחה. בזריזות הענינים כל ייעשו ובמילא בשמחה, איפוא ינגנו

אמר:] כך ואחר רבה. בשמחה – לנגן המשיכו [הקהל

מהמסובים208בפורים עדיין נשארו לחדרו, וחזר ההתוועדות את סיים אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחרי תרפ"ז,
ביער". "קול הניגון וניגן הרצפה, על התיישב ואז זוראוויטשער, יעקב ר' החסיד גם היה וביניהם ַלהתוועדות,

ביער". "קול הניגון עתה גם איפוא ינגנו

***

שנה ומתחילה תש"י, בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הסתלקות מיום שנים ג' נשלמו הזה ההילולא ביום .
הרביעית.

שכתוב כמו – הרביעית לשנה הראשונות שנים שלש שבין החילוק ערלים209ובהקדם לכם יהיה שנים "שלש
בהנאה אסורים שהפירות יאכל", "קדש",210לא שנקרא דאף הילולים", קדש פריו כל יהיה הרביעית "ובשנה ,

חילולים – "הילולים" זה הרי מקום, הרשות,211מכל עניני עבור בהם ולהשתמש לחולין להוציאם שיכולים ,
בפרוטה מאה שוה אפילו לחלל שיכולים הוא והדין פדיון, ידי .212על

ההסתלקות. מיום הרביעית לשנה בשייכות זה ענין לבאר ויש

:ההילולא דיום הענין לכללות בנוגע – ובהקדים .
וכמה כמה אחת ועל חיל", אל "מחיל ומתעלה הולך השנה במשך שגם – ההילולא בעל הרבי, של העליות
את בעליותיו עמו שלוקח באופן הם – י"א) סעיף (כנ"ל ערוך שבאין באופן היא העליה שאז ההילולא ביום

אליו והשייכים המקושרים מרעיתם"213כל צאן מעל יפרדו "לא ישראל שרועי בעצמו שפסק כפי ,214.

ישראל" עם ומשפטיו עשה ה' ש"צדקת רבינו במשה שמצינו עם215וכפי יחד להיות כדי במדבר שנשאר –
אצלם העיקרי שהענין – ישראל רועי כל אצל הוא וכן ישראל. לארץ עמו להכניסם שיוכל כדי מרעיתו, צאן

מרעיתם. צאן הוא

בגיהנם, להיות או בגןֿעדן, לבדו להיות ברירה: בפניו יעמידו שאם פעם אמר מבארדיטשוב הצדיק הרב –ַ
יהודים... עוד עם יחד להיות העיקר בגיהנם, להיות יבחר – יהודים עוד עם יחד אבל,

ובמילא, ישראל, רועה בתור ושליחותו תפקידו הוא ומהותו עצמותו שכל – ישראל רועה של תכונתו זוהי
אן") גייט ("אים לו איכפת בזה; וכיוצא גןֿעדן עניני אן") ניט אים גייט ("עס לו איכפת לא   ָָ

.ושליחותו תפקידו שזהו כיון ,

אלינו, גם שייכות העליות היו לא שאילו – ההילולא בעל הרבי, של העליות לעניני בנוגע גם מובן ומזה
הרבי לוקחהיה אלא בלעדנו, עולה לא שהרבי ונמצא, מרעיתו, צאן עם יחד להשאר כדי שלו העליות על

שחסר בלבד זו לא הרי עמו, הולכים ולא זיך") ("מ'שלעּפט "נסחבים" כאשר ובמילא, – בעליותיו. אותנו גם
עמנו. קשור שהוא כיון הרבי, של העליות את ושלום חס שמעכבים זאת, עוד אלא השליחות, במילוי

לעניני בנוגע גם זאת לנצל שיכולים – הרביעית בשנה מיוחדת הדגשה מתווספת זה ובענין .בכל ,
של ובאופן מנה.המצטרך, שוה אפילו בפרוטה לפדות יכולים הרביעית שבשנה כשם ,
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(המו"ל).207) בוקר השלישית השעה אחרי כבר הי'
(208.325 ס"ע ח"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
כגֿכד.209) יט, קדושים
מאכלות210) הל' רמב"ם וש"נ. ב. נו, קידושין עה"פ. פרש"י

רצד. ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ט. פ"י אסורות
ובפרש"י.211) א לה, ברכות ה"ה. פ"ז פאה ירושלמי

טושו"ע212) ה"י. פ"ח וחרמין ערכין הל' רמב"ם א. כט, ערכין
ס"ו. שם
(213– מנחם (תורת ז הערה תשי"א שבט יו"ד שיחת גם ראה

ועוד. .(205 ע' ח"ב התוועדויות
קמא.214) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
יב.215) פי"ט, במדב"ר וראה כא. לג, ברכה



לז    

[:ואמר הפסיק, הניגון ובאמצע תצאו", בשמחה "כי לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
מאוחרת דבר207השעה עושה שכאשר האדם טבע שכן, השמחה, ענין הוא – לזה והעצה להזדרז. וצריכים ,

בהצלחה. וגם בזריזות, היא העשיה אזי בשמחה, מסויים

ובהצלחה. בזריזות הענינים כל ייעשו ובמילא בשמחה, איפוא ינגנו

אמר:] כך ואחר רבה. בשמחה – לנגן המשיכו [הקהל

מהמסובים208בפורים עדיין נשארו לחדרו, וחזר ההתוועדות את סיים אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאחרי תרפ"ז,
ביער". "קול הניגון וניגן הרצפה, על התיישב ואז זוראוויטשער, יעקב ר' החסיד גם היה וביניהם ַלהתוועדות,

ביער". "קול הניגון עתה גם איפוא ינגנו

***

שנה ומתחילה תש"י, בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק הסתלקות מיום שנים ג' נשלמו הזה ההילולא ביום .
הרביעית.

שכתוב כמו – הרביעית לשנה הראשונות שנים שלש שבין החילוק ערלים209ובהקדם לכם יהיה שנים "שלש
בהנאה אסורים שהפירות יאכל", "קדש",210לא שנקרא דאף הילולים", קדש פריו כל יהיה הרביעית "ובשנה ,

חילולים – "הילולים" זה הרי מקום, הרשות,211מכל עניני עבור בהם ולהשתמש לחולין להוציאם שיכולים ,
בפרוטה מאה שוה אפילו לחלל שיכולים הוא והדין פדיון, ידי .212על

ההסתלקות. מיום הרביעית לשנה בשייכות זה ענין לבאר ויש

:ההילולא דיום הענין לכללות בנוגע – ובהקדים .
וכמה כמה אחת ועל חיל", אל "מחיל ומתעלה הולך השנה במשך שגם – ההילולא בעל הרבי, של העליות
את בעליותיו עמו שלוקח באופן הם – י"א) סעיף (כנ"ל ערוך שבאין באופן היא העליה שאז ההילולא ביום

אליו והשייכים המקושרים מרעיתם"213כל צאן מעל יפרדו "לא ישראל שרועי בעצמו שפסק כפי ,214.

ישראל" עם ומשפטיו עשה ה' ש"צדקת רבינו במשה שמצינו עם215וכפי יחד להיות כדי במדבר שנשאר –
אצלם העיקרי שהענין – ישראל רועי כל אצל הוא וכן ישראל. לארץ עמו להכניסם שיוכל כדי מרעיתו, צאן

מרעיתם. צאן הוא

בגיהנם, להיות או בגןֿעדן, לבדו להיות ברירה: בפניו יעמידו שאם פעם אמר מבארדיטשוב הצדיק הרב –ַ
יהודים... עוד עם יחד להיות העיקר בגיהנם, להיות יבחר – יהודים עוד עם יחד אבל,

ובמילא, ישראל, רועה בתור ושליחותו תפקידו הוא ומהותו עצמותו שכל – ישראל רועה של תכונתו זוהי
אן") גייט ("אים לו איכפת בזה; וכיוצא גןֿעדן עניני אן") ניט אים גייט ("עס לו איכפת לא   ָָ

.ושליחותו תפקידו שזהו כיון ,

אלינו, גם שייכות העליות היו לא שאילו – ההילולא בעל הרבי, של העליות לעניני בנוגע גם מובן ומזה
הרבי לוקחהיה אלא בלעדנו, עולה לא שהרבי ונמצא, מרעיתו, צאן עם יחד להשאר כדי שלו העליות על

שחסר בלבד זו לא הרי עמו, הולכים ולא זיך") ("מ'שלעּפט "נסחבים" כאשר ובמילא, – בעליותיו. אותנו גם
עמנו. קשור שהוא כיון הרבי, של העליות את ושלום חס שמעכבים זאת, עוד אלא השליחות, במילוי

לעניני בנוגע גם זאת לנצל שיכולים – הרביעית בשנה מיוחדת הדגשה מתווספת זה ובענין .בכל ,
של ובאופן מנה.המצטרך, שוה אפילו בפרוטה לפדות יכולים הרביעית שבשנה כשם ,
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כגֿכד.209) יט, קדושים
מאכלות210) הל' רמב"ם וש"נ. ב. נו, קידושין עה"פ. פרש"י

רצד. ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ט. פ"י אסורות
ובפרש"י.211) א לה, ברכות ה"ה. פ"ז פאה ירושלמי

טושו"ע212) ה"י. פ"ח וחרמין ערכין הל' רמב"ם א. כט, ערכין
ס"ו. שם
(213– מנחם (תורת ז הערה תשי"א שבט יו"ד שיחת גם ראה

ועוד. .(205 ע' ח"ב התוועדויות
קמא.214) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
יב.215) פי"ט, במדב"ר וראה כא. לג, ברכה



לח   

דעתה, לזמן ההסתלקות) (קודם זה שלפני הזמן בין מינא נפקא שאין בשלימות להאמין רק צריכים

והולכים הדור נשיא עם קשורים שכאשר גמורה החלטה מתוך הרבי, של השליחות במילוי ולהמשיך
על הבית בעל הוא הדור שנשיא כיון דעה, שום אין ל"טבע" הטבע, בעניני להתחשב מקום אין בשליחותו

מרובה, הצלחה נחלו זו, בתנועה שעמדו שאלה בשר בעיני שרואים כפי – הטבע

השפעה גם אלא שליחותו, במילוי ההצלחה רק לא – ולהשפיע ליתן לו ונוגע ורוצה יכול שהרבי ולידע
ואחד אחד כל של הגשמיים לצרכיו גם דואג שהרבי ל"ג) (סעיף לעיל כאמור הפרטיים, בעניניו גשמית

בפרטיות.

ברוחניות, הרבי עם קשורים כאשר ובמילא, יחדיו. קשורים ורוחניות שגשמיות הסדר תמיד היה הרבי אצל
בגשמיות. ההשפעה גם נמשכת

של "כפתחו הקב"ה פותח אזי מחט", של "כחודה אפילו פתוח, יהיה הרבי אל שה"פתח" מבטיחים כאשר
דלתות" לו היו ש"לא על216אולם", שמורה בדרום", "מנורה רק לא נמצאים בפנים והרי תמיד, פתוח והיה ,

("שיעשיר הגשמיים הענינים על שמורה בצפון, שולחן גם אלא ידרים"), שיחכים ("הרוצה הרוחניים הענינים
.217יצפין")

היותר הענינים כל פריו", "כל ליקח יכולים – אחת" "פרוטה ונותנים מחט", של "כחודה פותחים כאשר
ועד" סלה נצח באורחותיו ש"נלכה זה ידי על – זה וכל בגשמיות, גם ולהמשיכם .218נעלים,
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מ"ג.216) פ"ב מדות
ב.217) כה, ב"ב

א).218) (קמו, סז"ך אגה"ק תניא – אדה"ז לשון

   

דעתה, לזמן ההסתלקות) (קודם זה שלפני הזמן בין מינא נפקא שאין בשלימות להאמין רק צריכים

והולכים הדור נשיא עם קשורים שכאשר גמורה החלטה מתוך הרבי, של השליחות במילוי ולהמשיך
על הבית בעל הוא הדור שנשיא כיון דעה, שום אין ל"טבע" הטבע, בעניני להתחשב מקום אין בשליחותו

מרובה, הצלחה נחלו זו, בתנועה שעמדו שאלה בשר בעיני שרואים כפי – הטבע

השפעה גם אלא שליחותו, במילוי ההצלחה רק לא – ולהשפיע ליתן לו ונוגע ורוצה יכול שהרבי ולידע
ואחד אחד כל של הגשמיים לצרכיו גם דואג שהרבי ל"ג) (סעיף לעיל כאמור הפרטיים, בעניניו גשמית

בפרטיות.

ברוחניות, הרבי עם קשורים כאשר ובמילא, יחדיו. קשורים ורוחניות שגשמיות הסדר תמיד היה הרבי אצל
בגשמיות. ההשפעה גם נמשכת

של "כפתחו הקב"ה פותח אזי מחט", של "כחודה אפילו פתוח, יהיה הרבי אל שה"פתח" מבטיחים כאשר
דלתות" לו היו ש"לא על216אולם", שמורה בדרום", "מנורה רק לא נמצאים בפנים והרי תמיד, פתוח והיה ,

("שיעשיר הגשמיים הענינים על שמורה בצפון, שולחן גם אלא ידרים"), שיחכים ("הרוצה הרוחניים הענינים
.217יצפין")

היותר הענינים כל פריו", "כל ליקח יכולים – אחת" "פרוטה ונותנים מחט", של "כחודה פותחים כאשר
ועד" סלה נצח באורחותיו ש"נלכה זה ידי על – זה וכל בגשמיות, גם ולהמשיכם .218נעלים,
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מ"ג.216) פ"ב מדות
ב.217) כה, ב"ב

א).218) (קמו, סז"ך אגה"ק תניא – אדה"ז לשון

   יא כרך

בפרשתנו "וביוםכתוב – הפסח לחג בקשר -
בהם יעשה לא מלאכה כל גו' קודש מקרא הראשון
היינו - לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך
פרט (כשבת), מלאכה בעשיית אסור טוב שיום
ביום מותרות שהן נפש אוכל לצורך שהן למלאכות

טוב.
פעמים כמה מלאכה דעשיית האיסור ונשנה

"כל נאמר: ובכולם – עצמו בפני חג בכל בתורה
הכתובמלאכת בהם פירש ולא תעשו", לא

נפש. אוכל מלאכת עשיית היתר

אלו. שינויים טעם להבין וצריך

הרמב"ן "מלאכתוהנה פירוש זה: על כתב
כענין נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה כל עבודה"

ובכלשנאמר מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת

ונזרעתם ונעבדתם בשדה שהיאעבודה ומלאכה . .
היא נפש באוכל    וזה

"כל תחלה שאמר המצות בחג כי בתורה, מתבאר
יאכל אשר "אך לפרש הוצרך בהם" יעשה לא מלאכה
טובים ימים ובשאר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל

"כל ויאמר יקצר כל לאסור תעשו" לא
מותר נפש שאוכל ולהודיע נפש אוכל שאיננה מלאכה
ימים שאר מכל באחד לעולם הכתוב יאמר ולא בהן.

טובים כי נפש אוכל היתר בהם יפרש ולא ,
" ומפני כו', זה על ילמד שם" שמזכיר

המצות) (בחג לפרש יאכלהוצרך "אשר
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל

ביום התורה אסרה שלא הרמב"ן מדברי ומבואר
"מלאכת אלא שמלאכתטוב מלמדנו גופא וזה "

אוכל ומלאכת היות מלכתחילה נאסרה לא נפש אוכל
עבודה". "מלאכת בכלל אינה נפש

ביום נפש אוכל מלאכת דעשיית ההיתר והנה
אופנים בב' לבאר אפשר :טוב

אסורות נפש אוכל מלאכות גם א) שהרי
" בכלל כשנעשותהן אך בהם", יעשה לא מלאכה

"כל מכלל התורה אותן הוציאה - נפש אוכל לצורך
וסיבה טעם הוא האוכל שצורך היינו, - מלאכה"

אלו. מלאכות איסור להתיר

הרמב"ן מדברי נראה וכן מלכתחילהב) - הנ"ל
והכתוב מלאכה; איסור בכלל נפש אוכל מלאכות אין
בא לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך
בהם" יעשה לא מלאכה ד"כל הכלל פירוש ללמד
נפש. אוכל לצורך שאינן במלאכות אלא המדובר שאין

סימן הוא נפש" לכל יאכל ש"אשר וקביעותהיינו,
האיסור. בהן חל שלא המלאכות אלו של ההגדרה

המתענה להלכה: מינה מותרונפקא אי טוב ביום
(דמלאכות להסברא נפש. אוכל במלאכת מדאורייתא

שהותרו אלא) עצמם, מצד אסורות שהןאלו
במי אלא אינו זה שהיתר מובן הרי נפש אוכל צורך
מכיון טוב, ביום המתענה אבל טוב; ביום שאוכל
לגבי' נשאר אלו במלאכות אכילה צורך לו שאין
לא שמעולם להסברא כן שאין מה שבהן. האיסור
המתענה גם - טוב ביום נפש אוכל מלאכות נאסרו

אלו. מלאכות לעשות מותר

ובית שמאי בית בזה דפליגי לומר יש ולכאורה
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טז.1) יב,
א.2) כט, כו. כה. יח. כח, פנחס לו. לה. כה. כא. ח. ז. כג, אמור

לה. יב.
הר"ח3) בשם הרמב"ן וכ"כ רחצ. מצוה בחנוך והובא ז. כג, אמור

ה"א. פ"א יו"ט הל' המ"מ לפי הרמב"ם דעת וכ"ה שעוועל). (הוצאת
ב"י וראה ולכן). (ד"ה תצה סי' פר"ח ראה אבל שם. לח"מ וראה

ר"ש). בשם רבינו ומ"ש (ד"ה סתקי"ח
ט.4) כ, יתרו
יד.5) א, שמות
ט.6) לו, יחזקאל
שם7) כל שכתב): וזה ד"ה א (ז, כתובות משטמ"ק ג"כ להעיר

היתה לא הרי או"נ לצורך שחיטה שהותרה וכיון היא חדא שחיטה
מותרת. שחיטה כל ומעתה מלאכה כל תעשה לא בכלל שחיטה

שמע8) ד"ה הט"ז פ"ב שבת הל' הרמב"ם על צפע"נ ג"כ ראה
ואילך. ה' עמוד בהלכה בהמועדים בארוכה וראה שטבע.

ועמל9) טורח רז"ל אצל עבודה כי הרמב"ן: דברי בהמשך ראה
(להר"מ בינה אמרי וראה עבדות. מל' לאחר בו עובד שאדם
מלאכת דגם הרמב"ן בדעת עפי"ז שכתב ס"א יו"ט דיני אויערבאך)
מלאכת התואר עלי' חל רבו, את העובד כעבד אותה עושה באם או"נ

-).ואסורה זה)
או"נ שמלאכות דס"ל י"ל מ"מ כי בפנים, למ"ש סתירה אי"ז אמנם

אינן דעבודתמצ"ע באופן דכשנעשות אלא ביו"ט האסורות
נאסרות. ובמילא מלאכה התואר מקבלים אז עבד

מלאכותבשט10) אותן כל ישרה: שיטה בשם א) (ז, כתובות מ"ק
דכתב והאי מלאכה כל תעשה לא בכלל היו לא אכילה לצורך שהותרו

נפש לכל יאכל אשר וברא"שרחמנא דכתבי'. הוא בעלמא
לנו התירה דהתורה כיון מרוטונבורג: הר"מ בשם סי"ד) (פ"ח יומא

כמו ביו"ט או"נ כל לדידן הוה ביו"ט .או"נ
סתקצ"ז11) ס"ל, (שם אדה"ז ושו"ע ס"כ) סתקכ"ז (או"ח ברמ"א

בזה) דיעות החילוקי סק"ד) (סתקצ"ז רבה אלי' וראה – ס"ד
זהשהמתענה אם כתבו לא אבל - ביו"ט או"נ מלאכת לעשות

ביצה צל"ח וראה שם). תקכ"ז (סי' מחצה"ש וראה מדרבנן. או מה"ת
או"נ במלאכת דאסור שכתב כו') רש"י ה"ג תוד"ה על א (יב,

מדאורייתא.

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  הציון הק' של  על  רצון  בעת  יקראו  פ"נ, אשר  נתקבלו מכתביו 

נבג"מ זי"ע. ובטח ראה קטעים ממכתבי לכמה מאנ"ש, בהמדובר בכ"מ בדא"ח אודות הענינים והמצוה 

שצ"ל זהיר בהם טפי, כי זהו השער של פב"פ בהעלאה מלמטל"מ ומלמעלה למטה. וכיון שהשער שלו הוא 

עבודה בשדה החינוך על טהרת הקדש, כנראה מהנהגת ההשגחה פרטית עמו עד עתה, ולזה צ"ל בריא לא 

רק בנשמה אלא גם בגוף, וכמבואר הפסק בזה בהנחה ברורה ופשוטה בהלכות ת"ת, ועיין ג"כ לרבנו הזקן 

בהלכות אלו, הרי עליו לשמור על בריאותו בגשמיות כפשוטו בלי ערמומיות, ובמילא יהי' לו כח לעשות 

מלאכתו כדבעי, ובמילא תתרבה הברכה וההצלחה בהנוגע לו ולכל ב"ב - שיחיו - ויבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכת הצלחה.
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דעתה, לזמן ההסתלקות) (קודם זה שלפני הזמן בין מינא נפקא שאין בשלימות להאמין רק צריכים

והולכים הדור נשיא עם קשורים שכאשר גמורה החלטה מתוך הרבי, של השליחות במילוי ולהמשיך
על הבית בעל הוא הדור שנשיא כיון דעה, שום אין ל"טבע" הטבע, בעניני להתחשב מקום אין בשליחותו

מרובה, הצלחה נחלו זו, בתנועה שעמדו שאלה בשר בעיני שרואים כפי – הטבע

השפעה גם אלא שליחותו, במילוי ההצלחה רק לא – ולהשפיע ליתן לו ונוגע ורוצה יכול שהרבי ולידע
ואחד אחד כל של הגשמיים לצרכיו גם דואג שהרבי ל"ג) (סעיף לעיל כאמור הפרטיים, בעניניו גשמית

בפרטיות.

ברוחניות, הרבי עם קשורים כאשר ובמילא, יחדיו. קשורים ורוחניות שגשמיות הסדר תמיד היה הרבי אצל
בגשמיות. ההשפעה גם נמשכת

של "כפתחו הקב"ה פותח אזי מחט", של "כחודה אפילו פתוח, יהיה הרבי אל שה"פתח" מבטיחים כאשר
דלתות" לו היו ש"לא על216אולם", שמורה בדרום", "מנורה רק לא נמצאים בפנים והרי תמיד, פתוח והיה ,

("שיעשיר הגשמיים הענינים על שמורה בצפון, שולחן גם אלא ידרים"), שיחכים ("הרוצה הרוחניים הענינים
.217יצפין")

היותר הענינים כל פריו", "כל ליקח יכולים – אחת" "פרוטה ונותנים מחט", של "כחודה פותחים כאשר
ועד" סלה נצח באורחותיו ש"נלכה זה ידי על – זה וכל בגשמיות, גם ולהמשיכם .218נעלים,
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מ"ג.216) פ"ב מדות
ב.217) כה, ב"ב

א).218) (קמו, סז"ך אגה"ק תניא – אדה"ז לשון

   יא כרך

בפרשתנו "וביוםכתוב – הפסח לחג בקשר -
בהם יעשה לא מלאכה כל גו' קודש מקרא הראשון
היינו - לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך
פרט (כשבת), מלאכה בעשיית אסור טוב שיום
ביום מותרות שהן נפש אוכל לצורך שהן למלאכות

טוב.
פעמים כמה מלאכה דעשיית האיסור ונשנה

"כל נאמר: ובכולם – עצמו בפני חג בכל בתורה
הכתובמלאכת בהם פירש ולא תעשו", לא

נפש. אוכל מלאכת עשיית היתר

אלו. שינויים טעם להבין וצריך

הרמב"ן "מלאכתוהנה פירוש זה: על כתב
כענין נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה כל עבודה"

ובכלשנאמר מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת

ונזרעתם ונעבדתם בשדה שהיאעבודה ומלאכה . .
היא נפש באוכל    וזה

"כל תחלה שאמר המצות בחג כי בתורה, מתבאר
יאכל אשר "אך לפרש הוצרך בהם" יעשה לא מלאכה
טובים ימים ובשאר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל

"כל ויאמר יקצר כל לאסור תעשו" לא
מותר נפש שאוכל ולהודיע נפש אוכל שאיננה מלאכה
ימים שאר מכל באחד לעולם הכתוב יאמר ולא בהן.

טובים כי נפש אוכל היתר בהם יפרש ולא ,
" ומפני כו', זה על ילמד שם" שמזכיר

המצות) (בחג לפרש יאכלהוצרך "אשר
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל

ביום התורה אסרה שלא הרמב"ן מדברי ומבואר
"מלאכת אלא שמלאכתטוב מלמדנו גופא וזה "

אוכל ומלאכת היות מלכתחילה נאסרה לא נפש אוכל
עבודה". "מלאכת בכלל אינה נפש

ביום נפש אוכל מלאכת דעשיית ההיתר והנה
אופנים בב' לבאר אפשר :טוב

אסורות נפש אוכל מלאכות גם א) שהרי
" בכלל כשנעשותהן אך בהם", יעשה לא מלאכה

"כל מכלל התורה אותן הוציאה - נפש אוכל לצורך
וסיבה טעם הוא האוכל שצורך היינו, - מלאכה"

אלו. מלאכות איסור להתיר

הרמב"ן מדברי נראה וכן מלכתחילהב) - הנ"ל
והכתוב מלאכה; איסור בכלל נפש אוכל מלאכות אין
בא לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך
בהם" יעשה לא מלאכה ד"כל הכלל פירוש ללמד
נפש. אוכל לצורך שאינן במלאכות אלא המדובר שאין

סימן הוא נפש" לכל יאכל ש"אשר וקביעותהיינו,
האיסור. בהן חל שלא המלאכות אלו של ההגדרה

המתענה להלכה: מינה מותרונפקא אי טוב ביום
(דמלאכות להסברא נפש. אוכל במלאכת מדאורייתא

שהותרו אלא) עצמם, מצד אסורות שהןאלו
במי אלא אינו זה שהיתר מובן הרי נפש אוכל צורך
מכיון טוב, ביום המתענה אבל טוב; ביום שאוכל
לגבי' נשאר אלו במלאכות אכילה צורך לו שאין
לא שמעולם להסברא כן שאין מה שבהן. האיסור
המתענה גם - טוב ביום נפש אוכל מלאכות נאסרו

אלו. מלאכות לעשות מותר

ובית שמאי בית בזה דפליגי לומר יש ולכאורה
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טז.1) יב,
א.2) כט, כו. כה. יח. כח, פנחס לו. לה. כה. כא. ח. ז. כג, אמור

לה. יב.
הר"ח3) בשם הרמב"ן וכ"כ רחצ. מצוה בחנוך והובא ז. כג, אמור

ה"א. פ"א יו"ט הל' המ"מ לפי הרמב"ם דעת וכ"ה שעוועל). (הוצאת
ב"י וראה ולכן). (ד"ה תצה סי' פר"ח ראה אבל שם. לח"מ וראה

ר"ש). בשם רבינו ומ"ש (ד"ה סתקי"ח
ט.4) כ, יתרו
יד.5) א, שמות
ט.6) לו, יחזקאל
שם7) כל שכתב): וזה ד"ה א (ז, כתובות משטמ"ק ג"כ להעיר

היתה לא הרי או"נ לצורך שחיטה שהותרה וכיון היא חדא שחיטה
מותרת. שחיטה כל ומעתה מלאכה כל תעשה לא בכלל שחיטה

שמע8) ד"ה הט"ז פ"ב שבת הל' הרמב"ם על צפע"נ ג"כ ראה
ואילך. ה' עמוד בהלכה בהמועדים בארוכה וראה שטבע.

ועמל9) טורח רז"ל אצל עבודה כי הרמב"ן: דברי בהמשך ראה
(להר"מ בינה אמרי וראה עבדות. מל' לאחר בו עובד שאדם
מלאכת דגם הרמב"ן בדעת עפי"ז שכתב ס"א יו"ט דיני אויערבאך)
מלאכת התואר עלי' חל רבו, את העובד כעבד אותה עושה באם או"נ

-).ואסורה זה)
או"נ שמלאכות דס"ל י"ל מ"מ כי בפנים, למ"ש סתירה אי"ז אמנם

אינן דעבודתמצ"ע באופן דכשנעשות אלא ביו"ט האסורות
נאסרות. ובמילא מלאכה התואר מקבלים אז עבד

מלאכותבשט10) אותן כל ישרה: שיטה בשם א) (ז, כתובות מ"ק
דכתב והאי מלאכה כל תעשה לא בכלל היו לא אכילה לצורך שהותרו

נפש לכל יאכל אשר וברא"שרחמנא דכתבי'. הוא בעלמא
לנו התירה דהתורה כיון מרוטונבורג: הר"מ בשם סי"ד) (פ"ח יומא

כמו ביו"ט או"נ כל לדידן הוה ביו"ט .או"נ
סתקצ"ז11) ס"ל, (שם אדה"ז ושו"ע ס"כ) סתקכ"ז (או"ח ברמ"א

בזה) דיעות החילוקי סק"ד) (סתקצ"ז רבה אלי' וראה – ס"ד
זהשהמתענה אם כתבו לא אבל - ביו"ט או"נ מלאכת לעשות

ביצה צל"ח וראה שם). תקכ"ז (סי' מחצה"ש וראה מדרבנן. או מה"ת
או"נ במלאכת דאסור שכתב כו') רש"י ה"ג תוד"ה על א (יב,

מדאורייתא.



מ   

ביצה במסכת מוציאיןהלל אין אומרים שמאי בית :
מתירין, הלל ובית הרבים לרשות כו' הקטן את לא
שהותרה "מתוך אמרינן אי דפליגי בגמרא ומפרש

לצורך". שלא (נמי) הותרה נפש) (אוכל לצורך

אשר דב"אך סברי הלל דבית לפרש, יש בפשטות
מגדר נפש אוכל מלאכות הופקעו נפש" לכל יאכל
לצורך כשאינן גם הן מותרות ולכן מעיקרא, איסור

נפש לכלאוכל יאכל ד"אשר סברי, שמאי ובית ;
הוא לאנפש" ובמילא אלו, מלאכות להתיר

נפש אוכל לצורך היא כשעשייתן אלא תורה התירתן
באיסורן הן הרי נפש אוכל לצורך וכשאינן -.

בשלחנו הזקן ושביעיאדמו"ר ראשון כותב:
טובים ימים הנקראים הן כו' השבועות וחג פסח של
מן לוקה זה הרי מהן בא' עבודה מלאכת העושה וכל
גו'" תעשו לא עבודה מלאכת "כל שנאמר התורה
באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה מלאכת ומהו
או באוכל הנעשית מלאכה כל אבל כו' משקה או
אוכל מלאכת כו' אלו מלאכות כל נקראין כו' במשקה
טוב יום אכילת לצורך לעשותה התירה שהתורה נפש
יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שנאמר

לכם".
מלאכת "ומהו בתחלתם הזקן אדמו"ר מדברי והנה
משקה" או באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה,
פירוש עבודה" ד"מלאכת הרמב"ן), (כסברת משמע
אוכל מלאכת ולכן נפש, אוכל לצורך שאינה מלאכה
דבריו בהמשך שכתב ממה אמנם מעיקרא. מותרת נפש

טוב""שהתורה יום אכילת לצורך לעשותה
האסורות מלאכות בכלל הן אלו מלאכות שגם משמע
לצורך דידן) (בפסוק התירתן שהתורה אלא טוב ביום

הוא נפש אוכל שצורך והיינו - טוב יום אכילת
פי ועל – עצמם מצד האסורות אלו, מלאכות להתיר

אהדדי? דבריו סתרי לכאורה זה

שהותרה "מתוך הלל בית דעת בפירוש והנה
רש"י פליגי לצורך", שלא נמי הותרה לצורך

אםותוספות גם המלאכה שהותרה מפרש רש"י :
מותרת שמדאורייתא היינו - כלל לצורך אינה
קצת. צורך להיות צריך מדרבנן ורק לגמרי, המלאכה
בה שאין היינו לצורך" "שלא דההיתר סברי והתוספות

  - קצת היום צורך להיות צריך אבל
לגמרי. המלאכה הותרה לא מדאורייתא שגם והיינו

קצת היום צורך בה יש כן אם אלא מותרת .ואינה
הלל דבית – ב) (סעיף לעיל המבואר פי על והנה
בכלל מלכתחילה נכללו לא נפש אוכל דמלאכות סברי

רש"י סברת היטב מובנת - דמותרותהאיסור
לדעת אמנם כלל. לצורך אינן אם גם מדאורייתא

להבין: צריך התוספות

על פליגי דהתוספות לומר אפשר אי לכאורה [דהרי
הוא נפש אוכל שצורך הלל בית בדעת וסברי רש"י

שיש מה מהני לא כן דאם – אלו מלאכות להתיר
לצורךקצתצורך לא אם , שזהו ממש,

לדעת גם כי לומר צריך כן ועל כנ"ל; ההיתר טעם
הן נפש אוכל שמלאכות הלל בית סברי התוספות

מובן]מלאכות אינו זה ולפי -
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א.12) יב, ביצה
חאו"ח13) אור עמודי שו"ת וראה וס"ה. ס"ד לקמן בארוכה ראה

ביצה ה"ב. פ"ז (שבת בירושלמי המחלוקת ג"כ שזהו ב' אות כט סי'
באו"א. (שם) צפע"נ וראה ביו"ט. נבילה מבשל גבי ה"ג) פ"א

ז,14) מגילה ב. לו, (ביצה המשנה לשון דיוק לבאר יש ועפי"ז
נפש אוכל אלא לשבת יו"ט בין "אין ד"ב) – "למעט בא "

"אוכל בפועל כשיש אלא דאינו – או"נ דמלאכת וההיתר בהחילוק
ובזה (אסורות), מלאכות בגדר הן כשלעצמן המלאכות אבל נפש",
ועוד) א לז, (ביצה בגמרא ראה – אלו במלאכות גם ויו"ט שבת דומין

דב"ש. אליבא למתני' דאוקמא
ס"א-ב.15) תצה סי'
אפליג.16) מדלא אלא ד"ה א יב, ביצה

כמה17) דעת וכ"ה מתוך. ד"ה א ז, כתובות ה"ג. ד"ה שם ביצה
סתקי"ח ב"י וראה (שם). וביצה (שם) כתובות בשטמ"ק ראשונים

הרמב"ם. בדעת סתצ"ה הפר"ח וכ"כ הוצאה). כל (ד"ה
וביצ כתובות שטמ"ק ראה רש"י על הראשונים קושיות (שם).בתי' ה

פ"א. יו"ט הל' שעה"מ (שם). פר"ח שם). התוס' (על ביצה מג"ש
ועוד. (שם). יו"ט דיני בינה אמרי

כתב:18) ס"ג סתצ"ה אדה"ז בשו"ע
דיני19) בינה אמרי ,(28 הערה לקמן וראה - (שם מג"ש ראה

ועוד. (שם). יו"ט
לגמרי", מה"ת הותרה לצורך דהותרה "כיון (שם) רש"י ומ"ש

שהתורה האסורותהיינו, מלאכות מכלל או"נ .מלאכת
היינו – כו'" אלא ליו"ט הוצאה יש ד"לכו"ע הדיבור בתחילת ומ"ש

בגדר משאשהוא תוציאו "ולא הכתוב מן נתמעטה (ולא
ביום לאמבתיכם אבל שם), גמרא ראה – " -

(כהמשך צריך" דלא טרחא דהוי "במידי לגזירה מקום יש אם ונפ"מ
עבד דעבודת באופן כשנעשות שם); ביצה שטמ"ק וראה רש"י. דברי

.9 הערה לעיל ראה -
(20(3 הערה כנ"ל - כהרמב"ן (דס"ל והר"ח הרמב"ן הרי וגם:

(ראה קצת היום צורך שיהא שצריך ג"כ וס"ל סימן, הוי דאו"נ ס"ל
שם). ביצה בתוס' הובא ר"ח מתירין. וב"ה ד"ה ב קכד, שבת רמב"ן

התוס'. בדעת הבאה הערה גם וראה
מותר דמ"מ טעם, הוי או"נ שס"ל התוס' בדעת את"ל אף ולכן,
(ראה יו"ט שמחת משום הוא ה"טעם" כי קצת היום צורך כשיש גם
גם אלא) ממש, או"נ של הנאה רק (לא הותרה ולכן סק"ב), שאג"א
לבאר מספיק אינו - ו): ע' בהלכה המועדים (וראה היום צרכי כל שאר

כנ"ל. והרמב"ן, הר"ח
שהביא21) ו) אות סוף (פ"א יו"ט להל' פתיחה פרמ"ג ראה

ז"ל כהר"מ שסוברים השוחט) ד"ה א יב, ביצה (מתוס' ראי' "כדמות
היום". לצורך או"נ מלאכת) (זה בכלל אין עבודה" ד"מלאכת

שכתב שם) התוס' על צונץ (להרא"ל יו"ט בשמחת גם וראה
דמ [אהא התוס' קושיית נדבהלתרץ עולת דהשוחט דין בגמרא וקי

לוקה לב"ה גם דלכאורה - מתוך להו דלית דב"ש אליבא לוקה ביו"ט

   

בכלל אלו מלאכות נכללו לא שמלכתחילה מכיון
כלל? היום לצורך כשאינן גם מותרות צ"ל האיסור,

לומר: יש ותוספות דרש"י זו מחלוקת בהסבר
אינן נפש אוכל שמלאכות הרמב"ן בשם לעיל נתבאר
נכללות ואינן הנאה" "מלאכות אלא עבודה" "מלאכות
ולרש"י - תעשו" לא עבודה מלאכת ד"כל בהאיסור
הן נפש אוכל דלצורך דמלאכות זו דסברא הפירוש

מיוחד שאינןסוג היינו הנאה", במלאכת
להפכן בכדי המלאכות בעשיית האדם לכוונת זקוקות
מלאכות עשיית בין הפרש אין ולכן הנאה", ל"מלאכת
שלא לעשייתן ותענוג הנאה של וצורך לתכלית אלו

אחר או זה וצורך תכלית שהמלאכהלשם דמכיון ,
מלכתחילה נכנסה לא הרי הנאה" "מלאכת

" בכלל לעשותן מותר ולכן - תעשו" לא
כלל. היום לצורך אינן אם גם אופן, בכל

שונות אינן נפש אוכל מלאכות גם התוספות: ודעת
לצורך נעשות באם - אלא המלאכות, משאר במהותן
אחר צורך או נפש, אוכל (צורך טוב ביום האדם הנאת

אינן אז היום) להנאת ד"מלאכתשהוא האיסור בכלל
בגדר הן הרי היום, לצורך כשאינן אבל עבודה".

עבודה" ולכן"מלאכות - טוב ביום סבריהאסורות
קצת. היום צורך להיות שצריך תוספות

קצת: אחר בסגנון

סובר יעשהרש"י . . נפש לכל יאכל אשר דב"אך
עצמו בפני כסוג אלו מלאכות התורה הגדירה לכם"

עצמם מצד הנאה") פעולתן.("מלאכת

לכם" יעשה . . יאכל אשר דב"אך סברי ותוספות
מטרתם לפי אלו מלאכות התורה הגדירה

הן הרי האדם הנאת לצורך שכשנעשות - עשייתן
בכלל נכללו לא ומלכתחילה הנאה" "מלאכות

עבודה". "מלאכת

להו סבירה התוספות דגם לומר יש זה פי ועל
הוא נפש דאוכל הלל בית סוגבדעת של וגדר

עבודה" "מלאכת באיסור נכללות שאינן המלאכות
כנ"ל הזקן אדמו"ר בדברי יותר עוד יוקשה זה פי [ועל

ג]. סעיף

בית דגם התוספות בסברת לבאר אפשר אולם
הוי נפש דאוכל סברי הלל אלו מלאכות

ה סבירא ההיתר שבאופן אלא -
הלל לבית נפשלהו אוכל שלצורך הכוונה שאין
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וז"ל: ביו"ט] קריבין אינן ונדבות דנדרים ס"ל דהרי
מתוך אמרינן אי דודאי בפשטות י"ל  מכח רק

וליכא עשה מכלל הבא לאו רק ליכא לגבוה ולא לכם הכתוב גזירת
בכל כמו הוא הלאו ממילא כו', מתוך להו דלית לב"ש אבל מלקות,

זה להעמיד "ואפשר ומסיים או"נ. לצורך שאינה מלאכה 
בתירוצם".

והא שם: שכתבו על) ד"ה א (סג, סנהדרין לתוס' ציין בצפע"נ
לאו להו חשבינן לא כו' לוקה ביו"ט הנשה גיד דמבשל כו' דאמרינן
טפי מפרש דהתם כו', תעשו לא עבודה מלאכת כל דכתיב שבכללות

כל דמשתמע עבודה שהיאדכתיב
גיה"נ ד"מבשל הדין כי הרמב"ן, על דפליגי ראי' משם אין אבל -
ואו"נ מתוך, אמרינן דלא דס"ל כב"ש ב) (יב, בביצה לה מוקי לוקה"

וכבפנים.הוי עבודה", מ"מלאכת נמעט ולא
הנאה"22) "מלאכת שאי"ז י"ל מחר לצורך מלאכה העושה אבל

לשם נעשית שהרי שם כתובות שטמ"ק (ראה הנאה לשם
.(9 הערה לעיל ג"כ וראה שכתב. וזה ד"ה

בדעת23) - נמי הכא ד"ה ב יב, (ביצה התוס' מ"ש יומתק ועפי"ז
שאסור דאף מתוך), מטעם הבערה משום לוקה אינו גיד דמבשל ר"י
יו"ט" צורך היינו לאכלו, זה של בדעתו שהי' "כיון אבל לאכלו, לו

שכתבו ועוד) שם (מג"ש במפרשים לומר[וראה לרש"י שדחקו
מובן בפנים המבואר ולפי מתוך], משום מותר כלל לצורך דכשלא
לא שמלכתחילה הנאה מלאכת ה"ז אכילה לצורך שעושה דמכיון

נאסרה.
ג"כ24) וראה וראיתי ובד"ה ונראה, ד"ה שם בינה אמרי ראה

י"ל כו' לוקה כה"ג אפשר לחול מיו"ט "וכן ד): אות (שם פרמ"ג
היום לצורך נפש לצורךדאוכל משא"כ דעבודה, הלאו בכלל אין

הוה לאדם, ראוי אין אלו וכדומה כלבים ."
ואולי25) .(20 הערה לעיל (ראה הרמב"ן בדעת לומר מוכרח וכן

דבר כל כו' ז"ל שאמרו שכתב: (שם) החינוך דעת גם שכ"ה י"ל
מצוה דבר שאינו ובין כו' מצוה דבר שהוא בין ביום לבו לאדם הצריך

מותרין אלו דברים כל כו' ביום לבו הגוף צרכי אלא 
 .נינהו

מדבריו דנראה צע"ג הרהמ"ח דברי הקשה: ה) (ס"ק ובמנ"ח
להוציא דמותר כאו"נדהא הוי לו דצריך כיון מטעם הוא וכדומה ס"ת

(וראה כו' לצורך שהותרה מתוך לכו"ע דהוצאה מבואר ובש"ס כו'
שדעת שכתב פה אות מצוה נר קונטרס (טלאצקי) ישראל חמדת
ב"ש דפליגי שכ' קיג מצוה זמנים עמוד היראים כדעת הוא החינוך
כולם הגוף הנאות כולל או אכילה רק הוא נפש לכל יאכל אם וב"ה
סי' מכת"י נדפס (השלם, היראים על ראם תועפות בס' וכ"כ עיי"ש,

חי)). אות דש
התוס', בדעת בפנים כמבואר (3 הערה לעיל (וראה דס"ל י"ל אבל

" ומ"ש שמכיון בפנים, כמבואר דכוונתו י"ל נינהו" דאו"נ
צורך בהן שיש המלאכות לכן עבודה, ממלאכת נלמד דאו"נ שההיתר

זה. בהיתר ג"כ נכללות עבודה") "מלאכת (ואינן
(26.28 הערה לקמן הובא מג"ש ראה
דברי27) מובנים כאן כמבואר גם אבל .21 הערה לעיל ראה
התוס'.
דה"פ28) ועוד): ד"ה שם רש"י, (בדעת המג"ש ממ"ש ולהעיר

כו', מותר הוא וכיו"ב ובישול הבערה כגון נפש לכל יאכל אשר דאך
לכם, יעשה נפש אוכל אך כתב ולא המלאכה קרא דנקט כיון סברי

התורה שכוונת ואפ"לש"מ שם: עוד וכתב כו'. לגמרי המלאכה
נ באוכל התורה דתלתה כיון דמ"מ רש"י) דעת אי"ז בעינן(אבל פש

היום. צורך שהוא נפש דאוכל דומיא קצת צורך שיהא
לעיל נתבאר כבר כלל, צורך בעינן דלא דס"ל רש"י דעת [אמנם
בל' גם כן ויל"פ הרמב"ן), (כדעת כלל נאסרו לא דלדידי' די"ל בפנים

התורה שכוונת "ש"מ רש"י) (בדעת המלאכההמג"ש
משטמ"ק ג"כ ולהעיר לגמרי. האיסור מכלל שהוציאתן דהיינו כו'",
אלא בכלל. הי' יו"ט אף בשבת הוצאה רחמנא אסר "כי (שם): ביצה

שלא אפילו (ולכן) כו' כשהתירה האיסור מן והוציאו שחזר 
חשובה שההוצאה כיון ואפי"ה כו' ביו"טמדאורייתא



מי    

בכלל אלו מלאכות נכללו לא שמלכתחילה מכיון
כלל? היום לצורך כשאינן גם מותרות צ"ל האיסור,

לומר: יש ותוספות דרש"י זו מחלוקת בהסבר
אינן נפש אוכל שמלאכות הרמב"ן בשם לעיל נתבאר
נכללות ואינן הנאה" "מלאכות אלא עבודה" "מלאכות
ולרש"י - תעשו" לא עבודה מלאכת ד"כל בהאיסור
הן נפש אוכל דלצורך דמלאכות זו דסברא הפירוש

מיוחד שאינןסוג היינו הנאה", במלאכת
להפכן בכדי המלאכות בעשיית האדם לכוונת זקוקות
מלאכות עשיית בין הפרש אין ולכן הנאה", ל"מלאכת
שלא לעשייתן ותענוג הנאה של וצורך לתכלית אלו

אחר או זה וצורך תכלית שהמלאכהלשם דמכיון ,
מלכתחילה נכנסה לא הרי הנאה" "מלאכת

" בכלל לעשותן מותר ולכן - תעשו" לא
כלל. היום לצורך אינן אם גם אופן, בכל

שונות אינן נפש אוכל מלאכות גם התוספות: ודעת
לצורך נעשות באם - אלא המלאכות, משאר במהותן
אחר צורך או נפש, אוכל (צורך טוב ביום האדם הנאת

אינן אז היום) להנאת ד"מלאכתשהוא האיסור בכלל
בגדר הן הרי היום, לצורך כשאינן אבל עבודה".

עבודה" ולכן"מלאכות - טוב ביום סבריהאסורות
קצת. היום צורך להיות שצריך תוספות

קצת: אחר בסגנון

סובר יעשהרש"י . . נפש לכל יאכל אשר דב"אך
עצמו בפני כסוג אלו מלאכות התורה הגדירה לכם"

עצמם מצד הנאה") פעולתן.("מלאכת

לכם" יעשה . . יאכל אשר דב"אך סברי ותוספות
מטרתם לפי אלו מלאכות התורה הגדירה

הן הרי האדם הנאת לצורך שכשנעשות - עשייתן
בכלל נכללו לא ומלכתחילה הנאה" "מלאכות

עבודה". "מלאכת

להו סבירה התוספות דגם לומר יש זה פי ועל
הוא נפש דאוכל הלל בית סוגבדעת של וגדר

עבודה" "מלאכת באיסור נכללות שאינן המלאכות
כנ"ל הזקן אדמו"ר בדברי יותר עוד יוקשה זה פי [ועל

ג]. סעיף

בית דגם התוספות בסברת לבאר אפשר אולם
הוי נפש דאוכל סברי הלל אלו מלאכות

ה סבירא ההיתר שבאופן אלא -
הלל לבית נפשלהו אוכל שלצורך הכוונה שאין
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וז"ל: ביו"ט] קריבין אינן ונדבות דנדרים ס"ל דהרי
מתוך אמרינן אי דודאי בפשטות י"ל  מכח רק

וליכא עשה מכלל הבא לאו רק ליכא לגבוה ולא לכם הכתוב גזירת
בכל כמו הוא הלאו ממילא כו', מתוך להו דלית לב"ש אבל מלקות,

זה להעמיד "ואפשר ומסיים או"נ. לצורך שאינה מלאכה 
בתירוצם".

והא שם: שכתבו על) ד"ה א (סג, סנהדרין לתוס' ציין בצפע"נ
לאו להו חשבינן לא כו' לוקה ביו"ט הנשה גיד דמבשל כו' דאמרינן
טפי מפרש דהתם כו', תעשו לא עבודה מלאכת כל דכתיב שבכללות

כל דמשתמע עבודה שהיאדכתיב
גיה"נ ד"מבשל הדין כי הרמב"ן, על דפליגי ראי' משם אין אבל -
ואו"נ מתוך, אמרינן דלא דס"ל כב"ש ב) (יב, בביצה לה מוקי לוקה"

וכבפנים.הוי עבודה", מ"מלאכת נמעט ולא
הנאה"22) "מלאכת שאי"ז י"ל מחר לצורך מלאכה העושה אבל

לשם נעשית שהרי שם כתובות שטמ"ק (ראה הנאה לשם
.(9 הערה לעיל ג"כ וראה שכתב. וזה ד"ה

בדעת23) - נמי הכא ד"ה ב יב, (ביצה התוס' מ"ש יומתק ועפי"ז
שאסור דאף מתוך), מטעם הבערה משום לוקה אינו גיד דמבשל ר"י
יו"ט" צורך היינו לאכלו, זה של בדעתו שהי' "כיון אבל לאכלו, לו

שכתבו ועוד) שם (מג"ש במפרשים לומר[וראה לרש"י שדחקו
מובן בפנים המבואר ולפי מתוך], משום מותר כלל לצורך דכשלא
לא שמלכתחילה הנאה מלאכת ה"ז אכילה לצורך שעושה דמכיון

נאסרה.
ג"כ24) וראה וראיתי ובד"ה ונראה, ד"ה שם בינה אמרי ראה

י"ל כו' לוקה כה"ג אפשר לחול מיו"ט "וכן ד): אות (שם פרמ"ג
היום לצורך נפש לצורךדאוכל משא"כ דעבודה, הלאו בכלל אין

הוה לאדם, ראוי אין אלו וכדומה כלבים ."
ואולי25) .(20 הערה לעיל (ראה הרמב"ן בדעת לומר מוכרח וכן

דבר כל כו' ז"ל שאמרו שכתב: (שם) החינוך דעת גם שכ"ה י"ל
מצוה דבר שאינו ובין כו' מצוה דבר שהוא בין ביום לבו לאדם הצריך

מותרין אלו דברים כל כו' ביום לבו הגוף צרכי אלא 
 .נינהו

מדבריו דנראה צע"ג הרהמ"ח דברי הקשה: ה) (ס"ק ובמנ"ח
להוציא דמותר כאו"נדהא הוי לו דצריך כיון מטעם הוא וכדומה ס"ת

(וראה כו' לצורך שהותרה מתוך לכו"ע דהוצאה מבואר ובש"ס כו'
שדעת שכתב פה אות מצוה נר קונטרס (טלאצקי) ישראל חמדת
ב"ש דפליגי שכ' קיג מצוה זמנים עמוד היראים כדעת הוא החינוך
כולם הגוף הנאות כולל או אכילה רק הוא נפש לכל יאכל אם וב"ה
סי' מכת"י נדפס (השלם, היראים על ראם תועפות בס' וכ"כ עיי"ש,

חי)). אות דש
התוס', בדעת בפנים כמבואר (3 הערה לעיל (וראה דס"ל י"ל אבל

" ומ"ש שמכיון בפנים, כמבואר דכוונתו י"ל נינהו" דאו"נ
צורך בהן שיש המלאכות לכן עבודה, ממלאכת נלמד דאו"נ שההיתר

זה. בהיתר ג"כ נכללות עבודה") "מלאכת (ואינן
(26.28 הערה לקמן הובא מג"ש ראה
דברי27) מובנים כאן כמבואר גם אבל .21 הערה לעיל ראה
התוס'.
דה"פ28) ועוד): ד"ה שם רש"י, (בדעת המג"ש ממ"ש ולהעיר

כו', מותר הוא וכיו"ב ובישול הבערה כגון נפש לכל יאכל אשר דאך
לכם, יעשה נפש אוכל אך כתב ולא המלאכה קרא דנקט כיון סברי

התורה שכוונת ואפ"לש"מ שם: עוד וכתב כו'. לגמרי המלאכה
נ באוכל התורה דתלתה כיון דמ"מ רש"י) דעת אי"ז בעינן(אבל פש

היום. צורך שהוא נפש דאוכל דומיא קצת צורך שיהא
לעיל נתבאר כבר כלל, צורך בעינן דלא דס"ל רש"י דעת [אמנם
בל' גם כן ויל"פ הרמב"ן), (כדעת כלל נאסרו לא דלדידי' די"ל בפנים

התורה שכוונת "ש"מ רש"י) (בדעת המלאכההמג"ש
משטמ"ק ג"כ ולהעיר לגמרי. האיסור מכלל שהוציאתן דהיינו כו'",
אלא בכלל. הי' יו"ט אף בשבת הוצאה רחמנא אסר "כי (שם): ביצה

שלא אפילו (ולכן) כו' כשהתירה האיסור מן והוציאו שחזר 
חשובה שההוצאה כיון ואפי"ה כו' ביו"טמדאורייתא



מי   

של שחשיבותו היינו -) אלו במלאכות האיסור
ולכן טוב, ביום מלאכה עשיית איסור דוחה זה צורך

כן אם אלא מותרות אינן  ,(נפש לאוכל
הצורך שמצד גםאלא ולכן לגמרי; המלאכות

כולה שתהא נפש אוכל במלאכת לצמצם צריך אינו
צורך מותרכדי כן וכמו היום, לשחוטאכילת

דמכיון מבשרה, לכזית אלא צריך אינו אם גם בהמה
היא הרי נפש אוכל של צורך איזה זו במלאכה שיש

לגמרילצורך אינם רובה ואפילו חלקה אם גם
זה.

ש הלל בית שיטת גם להסביר יש ובזה
אלו מלאכות הנאה.התורה צרכי לשאר גם

עושין אם אף (שהותרו) אלו מלאכות והביאור:
נפש אוכל לצורך ולא האדם הנאת צרכי לשאר אותן
- נפש אוכל דצורך למלאכות השווה צד בהן יש
דשאר זה צורך נחשב ולכן - האדם צורך שכולן
הצורך לגבי כ"מקצת" פנים כל על האדם הנאות
אוכל לצורך שהמלאכות דחזינן ומכיון נפש, דאוכל
– נפש אוכל לצורך הוא קצת רק אם גם הותרו נפש

ד כן "מקצת"כמו שהוא הנאות דשאר בהצורך לן י
נפש. אוכל דצורך (באיכות)

לצורך שהותרה "מתוך הלל: בית דברי פירוש וזהו
נפש אוכל שלצורך מכיון - היתרכו'" המלאכה,

ה"לא שאר לכל לצורך, שלא הותרה - המלאכה בעצם
מקצת שהוא בין קצת"; לה"צורך שמחוץ צורך"
יש אשר צורך שהוא בין ממש, נפש דאוכל מהצורך
מהצורך איכות) (בתוכן, "מקצת" השווה, צד בו

נפש. דאוכל

רק דהותרו הלל בית בדעת התוספות סברי ולכן
היום של קצת צורך שיש .באופן

הלל בית דגם לומר דיש – הנ"ל פי על והנה
טעם הוא לכם" יעשה . . יאכל אשר ד"אך סברי
סבירא הזקן דאדמו"ר לומר יש – אלו מלאכות להתיר

כן ובהקדים:ליה - בשלחנו דבריו היטב ויתבארו ,
מובן אינו הכתובלכאורה שינה מדוע

" לכתוב צריך ובמילא בהם" יעשה לא
לכתוב ליה הוה הרי – נפש אוכל מלאכת עשיית היתר

"כל החגים) (כבשאר מובן ובמילא וגו'
מלכתחילה הנאה" "מלאכת שהן נפש אוכל שמלאכות

בהאיסור נכללו ?לא

נזכר טוב ביום מלאכה עשיית איסור והביאור:
כל" כתב (ולא הכתוב דייק ולכן בפרשתנו,
שמלאכתמלאכת שמשמעותו בהם" יעשה לא

- נאסרו לא מלכתחילה הנאה" "מלאכת - נפש אוכל
בהם" יעשה לא (סתם) מלאכה "כל שאלא)

ומוסיףותהמלאכ טוב, ביום אשרהן "אך
שהמלאכות מובן זה ידי שעל לכם" יעשה . . יאכל

-אלו האדםהתורה אכילת לצורך שהן
מלאכת "כל ונאמר מקצר (וכו') אמור ובפרשת -

על לטעות מקום שאין מכיון בהם", יעשה לא
מעיקרא נאסרו לא נפש" אוכל ש"מלאכות זה ידי
הראשונה בפעם נתבאר כבר שהרי הרמב"ן), (וכפירוש
שגם טוב ביום מלאכה עשיית איסור על שהוזהרנו
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רחמנא דלאדאצטריך . . במידי חכמים בה שיגזרו הוא דין
.[19 הערה לעיל ג"כ וראה צריך".

דודאי29) סוסק"ב: בקו"א סתק"י אדמוה"ז שו"ע ג"כ וראה
מלאכת אצל דחוי יו"ט וא"א . . ביו"ט לגמרי הותרה או"נ מלאכת

יו"ט . . או"נ .אכילה לצורך
וסי'30) שם או"ח שו"ע ה"י. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. יז, ביצה

וס"ג. ס"א תקי"ב
סתק"ג31) או"ח שו"ע הי"ב. פ"א יו"ט הל' רמב"ם א. כה, ביצה

ס"א.
ג"כ32) י"ל בפנים כאן המבואר ועפ"י .23 הערה לעיל ראה

מה ה"ז אכילה לצורך זה שעושה מלאכהדמכיון נחשבת ואינה
שם. שבת הל' צפע"נ וראה עשייתו. בעת

(33בא בתו"ש (הובא סתשנ"ד או"ז בשו"ת ממ"ש ג"כ
רגלים ומאין יסוד מאין כו' מתוך לומר סברא מה סל"ח): מילואים
לצורך שהותרה מתוך לדבר טעם ליתן ונ"ל טעמא, בלא מילתא לדבר

  .'כו עליו לוקה אין לצורך שלא דאפי' נמי
דגמרא34) סתמא מ"ש יומתק "טעם") הוי לב"ה (דגם ועפי"ז

ד"ה שם תוס' (וראה כו' דתנן נינהו הדדי כי ושבת יו"ט ב: ס, שבת
.14 הערה לעיל וראה - בין) אין

(סתצ"ה35) בשולחנו אדה"ז לשון יומתק בפנים המבואר ועפ"י
מתוך או"נ מלאכות "שכל (כשזה)ס"ג): לעשותן התורה

(לכן) יו"ט אכילת לצורך 'אפי ."יו"ט אכילת
צורך קצת בהן שיהא "ובלבד שמסיים דמה י"ל הנ"ל ועפ"י
לשון ג"כ מדוייק ועפ"ז התוס'. בדעת כבפנים מדאורייתא, זהו יו"ט",
לצורך שלא אפילו הותרה שהבערה ואעפ"י ס"ו: תקיא בסי' אדה"ז

מ"מ אכילה .יו"ט צורך בה יש אא"כ
פר"ח וראה מדאורייתא. שזה משמע הותרה" "לא דמלשון

נ"ל. ולכן ד"ה א אות סתצ"ה
ב).36) טו, (הב' ימים ששת ד"ה צו לקו"ת ג"כ ראה
ד"ממלאכת37) דבריו, בהמשך הרמב"ן לפמ"ש קשה ועד"ז

יאכל אשר דאך וקרא אסור, בטורח שאו"נ לומר אפשר הי' עבודה"
משמיענו מלאכתגו' "כל בא בפ' גם דהול"ל – מותר או"נ

ל"ל (כי תעשו"* כולםלא כשדין – היו"ט שאר מכל
?בטורח גם מותר דאו"נ להשמיענו יאכל" אשר "אך ולהמשיך ,(

ראה – אסורין הקלות גם מלאכות דשאר מזה ללמוד ואפשר (*
לשאר תנהו באמור, שנאמר לקשות ענין אינו אם במדת – שם רמב"ן

הקלות. גם מלאכות
חוץ38) ביו"ט אסורה כו' מלאכה "כל סתצ"ה: טור ג"כ וראה

כו'". לשבת יו"ט בין אין ותנן גו' יאכל אשר אך דכתיב או"נ ממלאכת
ב שכתוב כמו שכח: מצוה בסהמ"צ הרמב"ם מלשון ולהעיר

לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר – .
שם. ישראל חמדת ראה – 3 שבהערה המ"מ כמ"ש דלא והוא

   

עצמם מצד אסורות אלו שהן(והותרומלאכות
נפש). אוכל לצורך

מלאכה עשיית איסור מביא ערוך בשולחן והנה
וכל" החגים שבכל הכתוב מביא ולכן החגים,

כל שנאמר . . לוקה זה הרי . . עבודה מלאכת העושה
מלאכת ומהו לבאר ומוסיף תעשו" לא עבודה מלאכת
משקה או באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה
בנוגע אלא המדובר אין זה בפסוק היינו – וכו'

עבודה, למלאכת ,נפש אוכל מלאכת דין
ומקורו נפש אוכל מלאכת דין לבאר ממשיך כך ואחר
. . נקראין . . באוכל הנעשית מלאכה כל "אבל

שהתורה נפש אוכל .מלאכות . לעשותה
יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שנאמר
ומוציאה דממעטה משמע - "אך" (דאמרו לכם"

"התירה"). - איסור) (מכלל

:'ה בעבודת וההוראה
שהתורה טובמזה ביום האסורות מלאכות

טוב יום שמחת כמה עד נראה טוב יום אכילת לצורך
שנאמר וכמו בהמועדים עיקרי ענין "מועדיםהוא

לשמחה".

יום בכל מאירה המועדים דהארת ידוע ועלוהנה .
מובן טוב, ביום עיקרי ענין הוא דהשמחה הנ"ל פי
בכל להרגישה האדם צריך טוב יום שמחת שגם

השנה.

האדם שמחת על דנוסף אומרת, קיוםזאת
הארתהמצוה פועלת מצוה", של "שמחה -

היום. כל במשך זו שמחה שירגיש המועדים
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דבפ'39) ואמנם): ד"ה א יב, (ביצה חת"ס חי' ראה – מזו ויתירה
דבעי דמשמע נפש לכל יאכל אשר אלא עבודה מלאכת כתיב לא בא
צורך בלא מתוך מטעם שרי' דלא משום והיינו קצת, או"נ צורך עכ"פ
עבודה, מלאכת כ' (ולא נפש לכל יאכל אשר אך כתיב משו"ה כו קצת

דוקא דבעי ללמד) זהו מיהת.נפשכי

דרושים40) (שם) צו לקו"ת וראה רגלים. דשלש התפלה נוסח
ועוד. ד. פח, לשמע"צ

ואילך.41) 75 ע' תש"ג ספה"ש ב. צח, ברכה לקו"ת
ואילך.42) 228 ע' ח"א לקו"ש לולב. הל' סוף רמב"ם ראה



מי    

עצמם מצד אסורות אלו שהן(והותרומלאכות
נפש). אוכל לצורך

מלאכה עשיית איסור מביא ערוך בשולחן והנה
וכל" החגים שבכל הכתוב מביא ולכן החגים,

כל שנאמר . . לוקה זה הרי . . עבודה מלאכת העושה
מלאכת ומהו לבאר ומוסיף תעשו" לא עבודה מלאכת
משקה או באוכל נעשית שאינה מלאכה כל עבודה
בנוגע אלא המדובר אין זה בפסוק היינו – וכו'

עבודה, למלאכת ,נפש אוכל מלאכת דין
ומקורו נפש אוכל מלאכת דין לבאר ממשיך כך ואחר
. . נקראין . . באוכל הנעשית מלאכה כל "אבל

שהתורה נפש אוכל .מלאכות . לעשותה
יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שנאמר
ומוציאה דממעטה משמע - "אך" (דאמרו לכם"

"התירה"). - איסור) (מכלל

:'ה בעבודת וההוראה
שהתורה טובמזה ביום האסורות מלאכות

טוב יום שמחת כמה עד נראה טוב יום אכילת לצורך
שנאמר וכמו בהמועדים עיקרי ענין "מועדיםהוא

לשמחה".

יום בכל מאירה המועדים דהארת ידוע ועלוהנה .
מובן טוב, ביום עיקרי ענין הוא דהשמחה הנ"ל פי
בכל להרגישה האדם צריך טוב יום שמחת שגם

השנה.

האדם שמחת על דנוסף אומרת, קיוםזאת
הארתהמצוה פועלת מצוה", של "שמחה -

היום. כל במשך זו שמחה שירגיש המועדים
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דבפ'39) ואמנם): ד"ה א יב, (ביצה חת"ס חי' ראה – מזו ויתירה
דבעי דמשמע נפש לכל יאכל אשר אלא עבודה מלאכת כתיב לא בא
צורך בלא מתוך מטעם שרי' דלא משום והיינו קצת, או"נ צורך עכ"פ
עבודה, מלאכת כ' (ולא נפש לכל יאכל אשר אך כתיב משו"ה כו קצת

דוקא דבעי ללמד) זהו מיהת.נפשכי

דרושים40) (שם) צו לקו"ת וראה רגלים. דשלש התפלה נוסח
ועוד. ד. פח, לשמע"צ

ואילך.41) 75 ע' תש"ג ספה"ש ב. צח, ברכה לקו"ת
ואילך.42) 228 ע' ח"א לקו"ש לולב. הל' סוף רמב"ם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוב ארי' שי'

שלום וברכה!

בו ע"ד ההערכה הנכונה של פעולת כ"ק מו"ח  ונהניתי לקרות  וארא,  בנועם קבלתי מכתבו מג' 

לא  בזה  בנ"י אשר הפס"ד  עניני  בכל  כמו  ובודאי  זו,  והשפעתו במדינה  זי"ע  נג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, הערכה זו גורמת ומביאה לפעולות טובות של כת"ר בסביבתו ובמושפעיו 

בנגלה  פוסק   - ערוך  והשולחן   - דתורה  בנסתר  פוסק   - בעל התניא  רבנו הזקן  כ"ק  פתגם  וכידוע  בכלל. 

דתורה - אשר תואר הרב הוא מרא דאתרא, ואין הענין יוצא מידי פשוטו שהוא הבע"ב בכל עניני המקום 

עכ"ל.

זו צ"ל באופן כזה אף שהלבוש והצורה החיצונית של הפעולה משתנית  וברור אשר גם במדינה 

לפי תנאי המקום והזמן שלטון המדומה של הפרעזידענטין וכיו"ב, כי הרי התורה ועניני' נצחיים הם בכל 

המקומות ובכל הזמנים, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי נותן הוא לכל אחד ובפרט איש 

כללי שררה בישראל כמו רב, הכחות לפעול בכיון הרצוי.

פנימיות  זוהי  שבתורה  ומאור  אור  ותורה  מצוה  נר  בסביבתו  יוסיף  בשנים  רבות  שעוד  ויה"ר 

התורה.

בברכה.



מד             

שבט ב' ראשון יום
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כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים

             

שבט ג' שני יום
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ה.7. כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה
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ה.7. כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן רב לא נתקבל ממנו מכתבים וידיעות, ועל של עתה באתי כי ימים אלו הגיעני מכתב 

מהרה"ג כו' רב פעלים מוהר"ח יו"ט ליפא שי' דייטש מקלעוולאנד וכותב לי בתוך הדברים אשר עומד הוא 

בקשר אתו ע"ד המקוה במחנם, ואף כי מובטחני שלמותר להדגיש לדכוותי' גודל ערך הענין אשר אפילו 

בשביל אשה אחת התירו ואפילו בדורות שלפני זה למכור ס"ת וכו' ועאכו"כ בשביל כמה נשים ובדורנו 

חשך כפול ומכופל זה, אבל נשען על מרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, הנני גם מצדי להדגיש גודל ערך 

הדבר ומי יודע אם לעת כזאת הגיע למלכות משרת רב בישראל מאן מלכי רבנן, וכידוע פתגם הבעש"ט 

אשר בשביל לעשות טובה לאחד מישראל בגשמיות או ברוחניות פעם אחת כדאית ירידת הנשמה למטה 

מאיגרא רמה למשך שבעים שמונים שנה, ואשמח אם יודיעני אשר מתקדם הדבר הנ"ל כדבעי, והרה"ג 

דייטש שי' מומחה בענינים כמו אלו, ובודאי יעזור לו כפי היכולת בהנ"ל.

בודאי יודיע מהנעשה אתו לטובה ועם ב"ב שיחיו, ומפעולתו בקהלתו בכרם שלנו ביחוד הוא כרם 

חב"ד.

בברכה לבשו"ט בקרוב.



היום יום . . . נד

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח )אינו 
הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור אותו אחת 
לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: יעדער מָאל 
איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל גלייך, ָאבער 

מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש .

י ֹלא  ִעְנָין "ּכִ ר ּבְ ִמי ה'" ּגֹו', ַהְמַדּבֵ רּוׁש "ָוֵאָרא ּגֹו' ּוׁשְ ר: ַהּדְ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ
א: 'אֹור' הּוא  ַעם ָהָיה ֶזה אֹור ָחָדׁש. ֵהִגיב ַאּבָ ָכל ּפַ ַמח ֶצֶדק": ּבְ ְלׁשֹונֹו. ְוָאַמר ַה"ּצֶ אֹוֵמר אֹותֹו ּכִ

ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ִמיד ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ ּתָ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ּשְׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים ֹרב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָהם,  ְוִהּגִ ֲעֵליֶהם  ִעּיּונֹו  ֵעין  ַעְצמֹו  ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ם  ׂשָ ֵמֶהם  ה  ַהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ תקע"ב,  סֹוף  ַעד  תקנ"ו 
ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ יָמה  ְוִהְסּכִ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ַהּשָׁ ים ְלַחג  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ה ּופּוִרים,  ַוֲחֻנּכָ י ַהּתֹוָרה  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ
יִרים  יר ַהּשִׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשֵׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ִיְתרֹו, ּוְקָצת ְלֶפַסח ּבְ
א ב'  ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ּומֹוֲעִדים ְוֹראׁש ַהּשָׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ָעִמים אֹור. ַעד ּכָ ּפְ
פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ ֹלא ִהְסּפִ
ַנת תר"ח  ׁשְ יסּו ַה"ּתֹוָרה אֹור". ּבִ ם ִהְדּפִ ר ׁשָ קָאּפּוְסט ֲאׁשֶ פּוס ּבְ ית ַהּדְ ם ּבֵ רּוְסָיה, ּוֵביֵניֶהם ּגַ ָהִעְבִרים ּבְ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּנּוי ַהּשֵׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ּשֶׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם.  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ִמְתַצְמֶצֶמת ּכָ ּנֶ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ַעד ׁשֶ ֶרת ַעל ַהּנֶ ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
שני
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח



נה היום יום . . . 

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( ווען 
און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט 

הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ְלָכל ַהּגִ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  "ז ְוַהּשַׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ּשָׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַהּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ
ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִאיָתא ּבְ

ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְוֹלא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ַחְסֵדי ַהּשֵׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
ל  ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
יַח  ּסּוִרים ֶחְבֵלי ָמׁשִ רֹות ְוַהּיִ י ַהּצָ ָרֵאל, ְלהֹוִדיַע ִלְקַהל ֲעָדתֹו ּכִ ִיׂשְ ל ַרב ּבְ הּוא, ּוִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ּכָ ׁשֶ
ָקרֹוב  יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ה, ְוה' ֱאֹלֵקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ ֵהּמָ

ׁש. ַמּמָ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח



נו            

ה'תש"ע שבט ב' ראשון, יום   

        
            

           


– מהיד חלק על רק שפך הראשונה ובשפיכה ידיו שנטל מי
הריהי להטפיח", מנת על "טופח רטובה ידו אם הרמב"ם לדעת

שיטול מספיק השניה ובשפיכה טהורה,    
ערוך' השלחן גם פוסק כך אחת. כנטילה ג)והכל קסב, .(או"ח

ראשונים כמה לדעת ועוד)אבל טהורות(ראב"ד ידיים אין
על שניה שפיכה לשפוך וצריך בכך, נטילה דרך אין כי לחצאין,

זו כדעה להחמיר יש ולהלכה ז)(שו"עהיד. קסב, .אדמוה"ז
היד חלק את תחילה לנגב יש פוסקים אותם לדעת אמנם,
אדמו"ר מדברי אבל היד. כל על לשפוך מכן לאחר ורק הרטוב,

ובסידור)הזקן ואפשר(שם היד, ניגוב את מצריך שאינו משמע
היד. כל על שניה שפיכה ידי על הראשונה הנטילה את לתקן

הנטילה קודם הידיים את לנגב יש כלל בדרך לכך: ההסבר
המים את יטמאו שלא ס"ו)כדי נט"י השפיכה(סדר כאן אבל ;

המים נשפכו שבפועל אלא היד, טהרת לשם היתה הראשונה
ניגוב צריכים לא כאלו מים מהיד. חלק על סל"גרק השלחן (בדי

.יג)אות

ה'תש"ע שבט ג' שני, יום      

        
          

           
הלכות על גם משליכה זו :הלכה

הגוי ממנו ביקש השבתות, באחת לגוי. בשכנות דר יהודי
במוקצה. ומדובר ביתו, לתוך כלשהו חפץ להכניס לו שיאפשר
רשותו, בתוך המוקצה את לטלטל לגוי לתת יכול היהודי האם

להניחו? היכן לו ולומר
שבת הכ"א)בהלכות וקובע(פ"ו כזה, למקרה הרמב"ם מתייחס

היהודי לרשות נכנס המוקצה הלוא לכאורה, מותר. שהדבר
מותר? ומדוע השבת, של בעיצומה

בשבת לגוי לומר ומותר הגוי, לצורך נעשה הטלטול אכן,
לגוי נתן שהיהודי העובדה האם היא, השאלה מלאכתך'. 'עשה
במעשה. חלק לו שיש משמעותה אין החפץ, את להכניס רשות
איפשר שהיהודי העובדה שלפנינו. מהדין כך על התשובה
עליהם אחריות קבלת כדי בה אין ברשותו החפצים את להניח
נמצא אחריות, לו שאין וכיון – בפירוש כן שיאמר עד –

הגוי לצורך נעשה .שהטלטול
לו אסור – החפץ על אחריות יקבל היהודי אם האמור, לפי

החפץ. טלטול את לאפשר לא וגם הגוי, את לכוון
       

ה'תש"ע שבט ד' שלישי, יום   

        
         

אינו שהזיק לאחר השור את הבעלים הפקיר שאם – זה דין
חייב המועד בשור ואילו תם, בשור רק קיים – לשלם חייב

הנזק. את לשלם
'גרמ דין בין להבחין עלינו הענין לדיןלהסברת בנזקין'

בנזקין':'גרמ
הגמרא קובעת כך פטור", בנזקין א)"גרמא ס, אדם(ב"ק .

לשלם אותו מחייבים אין בדיבוריו, או במעשיו נזק (לעילהגורם

ה"ט) גורםפ"ב את לחייב שיש הרמב"ם, פסק 'גרמי' בדין ואילו .
ה"ז)הנזק פ"ז ומזיק .(חובל

כך: מוסבר ההבדלים אחד אלו? מונחים שני בין ההבדל מה
זאת עתידי; נזק גורם הוא בעשייתו כאשר היינו 'גרמא',
'גרמי' דין ואילו ממון. חיוב שנוצר בטרם היא פעולתו אומרת,

עושה והוא הנזק, את שתביא הפעולה נעשתה כבר כאשר הוא,
מתשלום. המזיק את יפטור אשר מעשה

מועד: לשור תם שור בין ההבדל גם הוא כך ובעניננו,
אלא חיובו שאין 'קנס', מדין הוא תשלומו – שנגח תם שור
קבע, דין שבית ולפני אלקים"), ירשיעון ("אשר דין בית ידי על
קביעת לפני שורו את הפקיר כאשר כן, ואם חיוב. שום חל לא
שפטור. 'גרמא' דין זהו חיוב. לידי יגיע שלא גרם הוא דין בית
שורו כאשר מיד כי 'גרמי', דין דינו המועד שור כן שאין מה
השור בעל ובא הנזק, בתשלום הבעלים נתחייבו כבר הזיק
את להפקיע הוא רוצה תחבולה ידי על כלומר, בהמתו. ומפקיר
בידך, תצליח לא זו תחבולה לו: אומרים אנו כן על חובו.

עליך! לחול ימשיך בו שנתחייבת והחיוב
   

ה'תש"ע שבט ה' רביעי יום  

          
           

שנעשה דבר על רק מגיעים ועונש ששכר היהדות, מיסודות

בעל אינו הרי השור, נסקל מדוע מובן: ולא בחירה. מתוך
בהנאה? בשרו נאסר מה ומפני בחירה?

עצמו, מהשור להיפרע אינה שהכוונה לכך, המקובל ההסבר

            

על עונש שם "ה' בהמהאלא שתמית בעיניו קשה כי השור,
אלוקים" בצלם שנברא עזראאדם כא)(אבן .משפטים

נבוכים' ב'מורה הרמב"ם של פ"מ)לטעמו השור(ח"ג סקילת ,
בעל כנגד הרתעה אמצעי אם כי הרגיל, במובן עונש אינה
השור בשר נאסר לכן וייראו". ישמעו "למען בבחינת השור,
דמי את להפסיד עלול שהוא בעליו את להזהיר כדי בהנאה,

אדם. ימית והשור במידה לחלוטין, שורו
ללמדנו בא השור מבשר ההנאה שאיסור שהטעימו, ויש
שאדם וחומר קל בהנאה, נאסר שהרג שור אם השכל: מוסר
ואסור "מתועב הינו לאחרים תקלה באמצעותו באה אשר

ממנו" וניזהר(ריקאנטי)ליהנות המעשים, בחומרת נכיר גם כך .
ידינו מתחת תקלה תצא שלא האפשר נב)ככל מצוה .(חינוך

ה'תש"ע שבט ו' חמישי, יום      

         
          

  
האומרים והאי)יש ד"ה ב נא, ב"ק חייבים,ש(רש"י השותפים

השני. לשותף הדלי את מסר לא הראשון השותף עוד כל
המפרשים: במחלוקת נתון הדבר – הרמב"ם? דעת ומהי

ומה זו. לדעה מסכים הרמב"ם שאף מבאר, שלמה' של ה'ים
" –שכתב כוונתו נאמרחייב", שלא חייב. הראשון

בכל החייב הוא אחרון, עבר שהשני העובדה בגין פ"קכי (יש"ש

הרי"ף) בדברי הרא"ש פירש וכך כו. סי' ;פ"ה,
הראשון – משמע הרמב"ם שמלשון סובר, משנה' ה'לחם אך

" לכתוב לו היה כן, לא שאם חייב. הביןהראשון"לבד (וכך

הרמב"ם) בדעת הטור .גם
שכתב: לשונו, מדיוק ללמוד יש הרמב"ם של טעמו ואת
שהכיסוי מזה, משמע – לשני" דליו שימסור עד חייב "הראשון
ואין לכסות, החובה מוטלת עליו ולכן הראשון, ביד נמצא
לשני". דליו שימסור "עד בידו הכיסוי שאין השני את לחייב

ה'תש"ע שבט ז' שישי, יום  

        
             

   
איסור כי נראה, בכך", עצמו ירגיל "שלא הרמב"ם מלשון

חכמים. תקנת הינו המפורטים במקרים הגניבה
אלו במקרים שגם האומרת דעה מביא הזקן אדמו"ר ואולם,
יש הרמב"ם דברי את שגם ומוסיף, תעשה'. 'לא על עוברים
שמדובר יסבור הרמב"ם גם כלומר: דקרא'. 'טעמא בתור לפרש

מהתורה ס"ב)באיסור ובקו"א ס"ג, וגניבה גזילה הל' .(שו"ע
חפץ לגנוב שאסור הפוסקים, מאחרוני כמה כתבו כך, משום
על שישמור לקח ללמדו כדי זאת עושה כאשר גם מהחבר,

להבא. חפציו
מנת על מתלמידו חפץ הלוקח מורה כי שהוסיפו, ויש
רק זמן. לאחר להחזיר ועליו לצמיתות, להחרים אסור לחנכו,
התלמידים חפצי להחרים המחנך רשאי חריגים, במקרים

עיניו ראות לפי וש"נ)לטובתם, ס"ז. יעקב באמרי .(הובא
המותר באופן מגניבה גם להתרחק הראוי מן זאת, מלבד
"בתר הגמרא: וכלשון גניבה, טעם לטעום שלא כדי לגמרי,

טעים" וטעמא גנוב, ב)גנבא ה, אין(ברכות חב"ד מנהג לפי ואכן, .
הסדר בליל האפיקומן את 'חוטפים' טעמיםהילדים לקוטי עם (הגש"פ

.ומנהגים)

ה'תש"ע שבט ח' קודש, שבת     

        
          

    
כלום". אינו "זה הראב"ד: עליו והשיג

מצאנו לא הרי הראב"ד: כוונת את הסביר משנה' וה'מגיד
בעצמו שהרמב"ם כפי נשבע, כן אם אלא בכפל חייב ששומר

א')כותב לא(בהלכה אם אף בכפל שחייב משמע כאן ואילו .
נשבע?

הדברים: בהסברת לומר ונראה
– שנשבע לפני בכפל השומר את לחייב שאין לכך הנימוק

נ שלא זמן שכל שומרמפני אלא גנב, נחשב הוא אין שבע,
אינו עצמו הפקדון בעל שהרי הפקדון. את להחזיר שחייב

שלם!'. או 'הישבע, לשומר: אומר כי מופסד,

נוצרת וכאן מלשלם, השומר נפטר שנשבע, לאחר רק
מעכשיו לפיכך, בתשלום. כופר הוא בשבועתו שהרי הגניבה,

כפל. לשלם עליו
ולכן וידוע, מנוי דבר הינו שהפיקדון במידה רק נאמר זה כל
עדר לפקדון מסר אם ואולם, פקדונו. את לתבוע המפקיד יודע
בלא כסף עם ארנק שהפקיד או מנינו, את לדעת בלא שלם
להרגיש יכול הפיקדון בעל אין כאן – המדויק הסכום את לדעת

מהשומר. אותו יתבע לא ולכן משהו, שנגנב
בחשאי, מהארנק או מהעדר גונב השומר כאשר שכך, כיון

נחשב גנב,הוא וככל ממנו. יתבע לא המפקיד שהרי כגנב,
בכפל. מתחייב הריהו

זו. בהלכה מזכיר שהרמב"ם הדוגמא וזו
      



נז             

על עונש שם "ה' בהמהאלא שתמית בעיניו קשה כי השור,
אלוקים" בצלם שנברא עזראאדם כא)(אבן .משפטים

נבוכים' ב'מורה הרמב"ם של פ"מ)לטעמו השור(ח"ג סקילת ,
בעל כנגד הרתעה אמצעי אם כי הרגיל, במובן עונש אינה
השור בשר נאסר לכן וייראו". ישמעו "למען בבחינת השור,
דמי את להפסיד עלול שהוא בעליו את להזהיר כדי בהנאה,

אדם. ימית והשור במידה לחלוטין, שורו
ללמדנו בא השור מבשר ההנאה שאיסור שהטעימו, ויש
שאדם וחומר קל בהנאה, נאסר שהרג שור אם השכל: מוסר
ואסור "מתועב הינו לאחרים תקלה באמצעותו באה אשר

ממנו" וניזהר(ריקאנטי)ליהנות המעשים, בחומרת נכיר גם כך .
ידינו מתחת תקלה תצא שלא האפשר נב)ככל מצוה .(חינוך

ה'תש"ע שבט ו' חמישי, יום      

         
          

  
האומרים והאי)יש ד"ה ב נא, ב"ק חייבים,ש(רש"י השותפים

השני. לשותף הדלי את מסר לא הראשון השותף עוד כל
המפרשים: במחלוקת נתון הדבר – הרמב"ם? דעת ומהי

ומה זו. לדעה מסכים הרמב"ם שאף מבאר, שלמה' של ה'ים
" –שכתב כוונתו נאמרחייב", שלא חייב. הראשון

בכל החייב הוא אחרון, עבר שהשני העובדה בגין פ"קכי (יש"ש

הרי"ף) בדברי הרא"ש פירש וכך כו. סי' ;פ"ה,
הראשון – משמע הרמב"ם שמלשון סובר, משנה' ה'לחם אך

" לכתוב לו היה כן, לא שאם חייב. הביןהראשון"לבד (וכך

הרמב"ם) בדעת הטור .גם
שכתב: לשונו, מדיוק ללמוד יש הרמב"ם של טעמו ואת
שהכיסוי מזה, משמע – לשני" דליו שימסור עד חייב "הראשון
ואין לכסות, החובה מוטלת עליו ולכן הראשון, ביד נמצא
לשני". דליו שימסור "עד בידו הכיסוי שאין השני את לחייב

ה'תש"ע שבט ז' שישי, יום  

        
             

   
איסור כי נראה, בכך", עצמו ירגיל "שלא הרמב"ם מלשון

חכמים. תקנת הינו המפורטים במקרים הגניבה
אלו במקרים שגם האומרת דעה מביא הזקן אדמו"ר ואולם,
יש הרמב"ם דברי את שגם ומוסיף, תעשה'. 'לא על עוברים
שמדובר יסבור הרמב"ם גם כלומר: דקרא'. 'טעמא בתור לפרש

מהתורה ס"ב)באיסור ובקו"א ס"ג, וגניבה גזילה הל' .(שו"ע
חפץ לגנוב שאסור הפוסקים, מאחרוני כמה כתבו כך, משום
על שישמור לקח ללמדו כדי זאת עושה כאשר גם מהחבר,

להבא. חפציו
מנת על מתלמידו חפץ הלוקח מורה כי שהוסיפו, ויש
רק זמן. לאחר להחזיר ועליו לצמיתות, להחרים אסור לחנכו,
התלמידים חפצי להחרים המחנך רשאי חריגים, במקרים

עיניו ראות לפי וש"נ)לטובתם, ס"ז. יעקב באמרי .(הובא
המותר באופן מגניבה גם להתרחק הראוי מן זאת, מלבד
"בתר הגמרא: וכלשון גניבה, טעם לטעום שלא כדי לגמרי,

טעים" וטעמא גנוב, ב)גנבא ה, אין(ברכות חב"ד מנהג לפי ואכן, .
הסדר בליל האפיקומן את 'חוטפים' טעמיםהילדים לקוטי עם (הגש"פ

.ומנהגים)

ה'תש"ע שבט ח' קודש, שבת     

        
          

    
כלום". אינו "זה הראב"ד: עליו והשיג

מצאנו לא הרי הראב"ד: כוונת את הסביר משנה' וה'מגיד
בעצמו שהרמב"ם כפי נשבע, כן אם אלא בכפל חייב ששומר

א')כותב לא(בהלכה אם אף בכפל שחייב משמע כאן ואילו .
נשבע?

הדברים: בהסברת לומר ונראה
– שנשבע לפני בכפל השומר את לחייב שאין לכך הנימוק

נ שלא זמן שכל שומרמפני אלא גנב, נחשב הוא אין שבע,
אינו עצמו הפקדון בעל שהרי הפקדון. את להחזיר שחייב

שלם!'. או 'הישבע, לשומר: אומר כי מופסד,

נוצרת וכאן מלשלם, השומר נפטר שנשבע, לאחר רק
מעכשיו לפיכך, בתשלום. כופר הוא בשבועתו שהרי הגניבה,

כפל. לשלם עליו
ולכן וידוע, מנוי דבר הינו שהפיקדון במידה רק נאמר זה כל
עדר לפקדון מסר אם ואולם, פקדונו. את לתבוע המפקיד יודע
בלא כסף עם ארנק שהפקיד או מנינו, את לדעת בלא שלם
להרגיש יכול הפיקדון בעל אין כאן – המדויק הסכום את לדעת

מהשומר. אותו יתבע לא ולכן משהו, שנגנב
בחשאי, מהארנק או מהעדר גונב השומר כאשר שכך, כיון

נחשב גנב,הוא וככל ממנו. יתבע לא המפקיד שהרי כגנב,
בכפל. מתחייב הריהו

זו. בהלכה מזכיר שהרמב"ם הדוגמא וזו
      



נח           
      

       

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

   
מּדבריּבארנּוּכבר‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובל
ואם טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָנטילה
לא - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹהטּביל
ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָטהרּו
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ּבין ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל
וכלּבנטילתן הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה
לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ

ּבמים‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל
ׁשּנטל הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילהּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

ונמצא הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָונפל
ידיו הרי - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
מן הּנׁשאר אּלא מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטמאֹות

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים ִִִֵַַַַָָָהּמים

את„. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים
וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
טהֹורין. הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
נטמאת - לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנטל
ואין ידיו, מחמת נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָידֹו;
הּמים ׁשחזרּו לפי לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמים

נטמאּוׁש לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְִֶֶֶַָ

הּׁשנּיים‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל
ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים[- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ּבּכתל, אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו ְֲֵָהרי
.Âטהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואיןנטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב[בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;

.Êזֹו הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל
ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָטמאה

להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע זֹו[האצבע הרי - ְְְֲִֵֵַַַַָ
ּבּׁשנּיים אבל הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָטהֹורה.

שניה] ע[נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל מקצתן.- ל ְְְִִִֵֵַָָָָָ

.Áאדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור
זה מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
הּמים להעביר אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו

ִִָהראׁשֹונים.

.Ëונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי
נטל ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלתֹוכן
הרי - ּכׁשהיתה ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמן
הרביעית ׁשעּור הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, .זֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ

.Èּפסּולין הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל
ּכ ראׁשֹונים, ּבמים מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָּבמים
הּמים להיֹות ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָאין

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח ְִִִִִִַַַַָָָָֹהראׁשֹונים

.‡Èהּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר
ּבהן ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ואיזֹו ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
ׁשּבארנּו הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתינה
ׁשּכל ּוכׁשם לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשם
לתרּומה, הן ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻספק

טהֹור ידים ספק .ּכל ְִֵַָָָ

.È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר
מּכלל הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשאין היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים;
היא, הּכתּוב ּגזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

הּלב ּבכּונת ּתלּוי ולאוהּדבר 'טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
כיוון]החזק לא יׁש[- רמז כן, ּפי על ואף טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ

על ואף טהר, - ׁשּטבל ּכיון לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדבר:
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפי
ּכיון - הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּטמאת
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות, מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשהסּכים
מים עליכם "וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהר. - (הטהֹור) ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדעֹות
אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻטהֹורים,
ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו הרּבים ּברחמיו הּׁשם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם".

ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הם: ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
ּפרה הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻהלכֹות
ׁשּׁשה צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָֻֻאדּמה,
עׂשר ׁשלׁשה ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹעׂשר

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אוריאל שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו, עם המכתב שקבל - המצורף אלי'.

אם  הרי   - בשיתוף  ע"ז  עובד  שהוא  מישראל(  פשוט  איש  על  )ואפילו  מישראל  רב  על  ...האומר 

האומר שוטה הוא ידוע ששוטה שהזיק פטור, ולאו בר דיעה הוא ופטור מכל המצות. אבל מי שהוא חוזר 

על דבריו בזדון, ועוד יותר - אם העושה זה יש לו השפעה על הזולת, הרי זהו איסור, ולא - מדרבנן, אלא 

מן התורה - עד שתהי' בידו הוכחה )מה שנקרא הוכחה ע"פ תורה( שמותר לאמר על איש פלוני תואר כזה. 

ובאם לאו - הרי ע"פ מרז"ל שקולה אמירה זו כע"ז וג"ע וש"ד. ומובן שיש לתהות על קנקנו של החוזר על 

דברים אלו.

לפרוגרמה של  לדעות,  בנוגע  וקללות הנאמרים  ביטוים חריפים, חירופים  בין  בזה  כללי  וחילוק 

מפלגה, או אפילו למפלגה עצמה - או כשדנים ע"ד פלוני ופלוני.

ובעל תמונה ה"ז מין.  גוף  )הלכות תשובה פ"ג ה"ז( האומר שהוא  דוגמא לדבר: פסק הרמב"ם 

ופשיטא שלא הי' כותב, ח"ו, תואר זה על פלוני ופלוני שבימיו )ולפניו(. ואדרבה ענה על שאלותיהם וכו'. 

ואכ"מ.

ואם בנוגע לפסקי הרמב"ם כך כו'.

- שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר - שבין יהודי ליהודי, איך שיהי' ריחוק הערך ביניהם, אין לומר 

"להבדיל" -.

...בסיום המכתב הנ"ל, אשר מפחד על הדרך שבה מובלת תנועת חב"ד.

הנה נכון יהי' לבו בטוח, אשר השי"ת המשגיח בהשגחה פרטית על כל אחד מבני ישראל - שכן היא 

תורת הבעש"ט - יציל את אנשי חב"ד מהסכנות העומדות על דרכם, ויציל אותם גם מהשמצות. ומנוסה 

תנועת החסידות בכגון דא - מעת הוסדה והולדה בימי הבעש"ט ורבנו הזקן ועד לימינו אלה.

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכלי  צנור  הוא  בו  והתיישבות  להכפר  אשר  מאנ"ש  לכמה  שכתבתי  דעתי  חוות  ידוע  וכבר   ...

לאנ"ש לקבלת ברכות השי"ת והצלחתו בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות, ובמילא יש להשתדל להיות 

מהתושבים שם ככל האפשרי... ומהנ"ל מובן שטוב להתעסק בחקלאות, ואם טעמים הנ"ל אמיתים הם 

שאי אפשר הדבר, אולי יש מקום בתור מקצועי ובלבד להיות מתושבי הכפר ומהחיים בתוככי הדבקים 

בתורת דברי א"ח היא תורת החסידות והולכים בהדרכותי' ומנהגי'.

בברכה.



נט            
      

       

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

   
מּדבריּבארנּוּכבר‡. הּכל ידים, ּוטבילת הּידים ׁשּנטילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אּלא אֹותן מטּבילין אין טבילה, ׁשּצריכֹות וידים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָסֹופרים;
ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּכׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמקוה
אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל טֹובלין. וידים ּכלים ּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובל
ואם טהֹורין. מקוה, ּבמי אֹותן הטּביל אם - ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָנטילה
לא - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ּבין ׁשאּובין, ּבמים אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹהטּביל
ידיו; על הּכלי מן הּׁשאּובין הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָטהרּו
ּכמֹו נֹותן, ּומּכח הּכלים מן אּלא לּידים נֹוטלין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין

ּברכֹות. ּבהלכֹות ְְְְִֵֶַָׁשּבארנּו

.ּבין ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל
וכלּבנטילתן הּנרֹוק. ּכטיט הּמקוה למּדת רך]העֹולה -], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ידיו, הּנֹוטל וכל הּידים. ּבּה ׁשּנֹוטלין הרביעית לׁשעּור ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעֹולה
לׁשפׁשף בזו]צרי זו ידיו -]. ְְִֵַָ

ּבמים‚. ׁשנּיה ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל
ׁשּנטל הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשנּיים,
ּבידיו. נטמאּו ראׁשֹונים', 'מים הּנקראין והן ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבהן
ידיו ּבהן ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; נטילהּתחּלה, מי -] ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
אחד,שניה] למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא; לא ,ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ

ונמצא הראׁשֹונים, את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ׁשם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָונפל
ידיו הרי - הּׁשנּיים את ונטל הסירֹו, חֹוצץ, ּדבר ידיו ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
מן הּנׁשאר אּלא מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ּכׁשהיּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָטמאֹות

ידיו. ּגּבי על הראׁשֹונים ִִִֵַַַַָָָהּמים

את„. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומּטהרֹות מּטּמאֹות ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים
וחזרּו לּפרק, חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק, עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
טהֹורין. הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורה, ידֹו הרי - לידֹו לּפרק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמחּוץ
נטמאת - לידֹו וחזרּו לּפרק, חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנטל
ואין ידיו, מחמת נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָידֹו;
הּמים ׁשחזרּו לפי לּפרק; ׁשחּוץ מים מטהרין הּׁשנּיים ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמים

נטמאּוׁש לידֹו, לּפרק .חּוץ ְְְִֶֶֶַָ

הּׁשנּיים‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל
ידיו מחוברות]לׁשּתי כשהן ׁשהּׁשנּיים[- טמאֹות; ידיו - ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים נּטלה ׁשּלא הּיד מחמת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹמּטּמאֹות
ונטל ידיו, לׁשּתי הראׁשֹונים את נטל הּׁשנּיה. הּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּומטּמאין
ּופׁשּפׁשּה אחת, ידֹו נטל טהֹורה. האחת - אחת לידֹו ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשנּיים
נּטלה, ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה הּמים נטמאּו - ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחברּתּה
ּבּכתל, אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד את ּומטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוחֹוזרין

טהֹורה. זֹו ְֲֵָהרי
.Âטהֹורֹות אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ואיןנטל , ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּׁשנּיה; ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל ׁשּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹומרין
חמּׁשה אֹו ארּבעה אדם]אפּלּו ּגב[בני על זה אֹו זה ּבצד זה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ּובלבד ְִִֶֶֶַַַָָזה;

.Êזֹו הרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו, מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל
ּבּתחּלה, ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָטמאה

להטּפיח מנת על תתלחלח]טֹופח בה שתיגע זֹו[האצבע הרי - ְְְֲִֵֵַַַַָ
ּבּׁשנּיים אבל הראׁשֹונים; ּבּמים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָטהֹורה.

שניה] ע[נטילה ּומֹוסיף וחֹוזר ידיו, מקצת נֹוטל מקצתן.- ל ְְְִִִֵֵַָָָָָ

.Áאדם לכל רביעית - ּתחּלה ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור
זה מּׁשעּור ּפחֹות אין הּידים; לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין ּומּלג ּולארּבעה; לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹֹמרביעית;
הּמים להעביר אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו

ִִָהראׁשֹונים.

.Ëונתן ידים, לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי
נטל ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת הּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָלתֹוכן
הרי - ּכׁשהיתה ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן, ּכּׁשעּור הּכלי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמן
הרביעית ׁשעּור הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, .זֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ

.Èּפסּולין הן ּכ הראׁשֹונים, ּבּמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּכל
ּכ ראׁשֹונים, ּבמים מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָּבמים
הּמים להיֹות ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים. מים מּמּנּו נֹוטלין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָאין

הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח ְִִִִִִַַַַָָָָֹהראׁשֹונים

.‡Èהּמים מיני ּכל ּברכֹות, מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר
ּבהן ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ואיזֹו ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה ואיזֹו נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
ׁשּבארנּו הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה. נֹותן מּכח אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתינה
ׁשּכל ּוכׁשם לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשם
לתרּומה, הן ּכ - ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹורֹות ידים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻספק

טהֹור ידים ספק .ּכל ְִֵַָָָ

.È,הן הּכתּוב ּגזרת והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדבר
מּכלל הן והרי מכרעּתן, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשאין היא; החּקים מּכלל הּטמאֹות, מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים;
היא, הּכתּוב ּגזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

הּלב ּבכּונת ּתלּוי ולאוהּדבר 'טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
כיוון]החזק לא יׁש[- רמז כן, ּפי על ואף טבל'. לא ּכאּלּו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ

על ואף טהר, - ׁשּטבל ּכיון לּטהר, לּבֹו ׁשהמכּון ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדבר:
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר, ּבגּופֹו נתחּדׁש ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפי
ּכיון - הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּטמאת
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות, מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹׁשהסּכים
מים עליכם "וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהר. - (הטהֹור) ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדעֹות
אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻטהֹורים,
ואׁשמה. עֹון חטא מּכל יטהרנּו הרּבים ּברחמיו הּׁשם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאתכם".

ּדסּיען. רחמנא טהרה.ּברי ספר והּוא עׂשירי ספר נגמר ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הם: ואּלּו וארּבעים, וארּבעה מאה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומנין
ּפרה הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה מת, טמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻהלכֹות
ׁשּׁשה צרעת, טמאת הלכֹות ּפרקים; עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָֻֻאדּמה,
עׂשר ׁשלׁשה ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹעׂשר



ס           
      

הלכֹות ּפרקים; עׂשרים הּטמאֹות, אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֻּפרקים;
ׁשמֹונה ּכלים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה אכלין, ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָֻטמאת

ּפרקים. עׂשר אחד מקוֹות, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָועׂשרים

   . 

      . 

   
 

הלכֹות ממֹון, נזקי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
הלכֹות ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ואבדה, ּגזלה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגנבה,

נפׁש. ּוׁשמירת ְִֵֶֶַַרֹוצח

  
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
ההבערה. ּדין (ד) הּבֹור; ּדין (ג) ההבער; ּדין (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָהּׁשֹור;

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

יּגף "ּכי ׁשּנאמר: הּזיק, ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
ּבהמה ׁשאר ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו"; ׁשֹור את איׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

ּבהוה אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב ּדּבר לא ועֹוף, .[במצוי]וחּיה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
.מׁשּלם לעׂשֹותןוכּמה ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם ? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּברּיתּה ּכמנהג ּתבן[כטבעה]ּתמיד, ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
עמיר שבלים]אֹו -[חבילת הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה הּזיקה אֹו , ְְְִִִִֶֶַָָָָ

"מיטב ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחּיב
ׁשאין מעׂשים ועׂשת ׁשּנת ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׂשדהּו
אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהם, והּזיקה לעׂשֹותם, ּתמיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדרּכּה
ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק מּגּוף נזק חצי לׁשּלם חּיב - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנׁש

וגֹו'. ּכסּפֹו" את וחצּו החי, הּׁשֹור את ְְְְֶֶַַַַָָ"ּומכרּו
והמיתֹו,‚. עׂשרים, ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מאה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּנזק חצי הּׁשֹורׁשהּוא מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

המית אם ,לפיכ החי". הּׁשֹור את "ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מאה ׁשוה והּנבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עׂשרים ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשֹור
אּלא חמּׁשים', לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאין

ׁשֹור 'הרי לֹו: אינֹואֹומר אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדינר. אּלא ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשוה

.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד, לעׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוׂשה
'מּועד' הּנקרא ּכלהּוא ּדר ׁשאין מעׂשה ועׂשה והמׁשּנה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו
רּבֹות, ּפעמים ּבׁשּנּויֹו הרּגל אם - המׁשּנה וזה 'ּתם'. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻהּנקרא
ּכי נֹודע "אֹו ׁשּנאמר: ּבו, ׁשהרּגל ּדבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֻנעׂשה

הּוא". נּגח ַָׁשֹור
לאחד‰. הּועדה אם - ּבּבהמה יׁש ּתּמים מעׂשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

מעׂשה לאֹותֹו מּועדת נעׂשית אינּהמהן, הּבהמה הן: ואּלּו ; ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לּגף ולא לּגח, לא מּתחּלתּה ולא[לדחוף]מּועדת ,לּׁש ולא , ְְְְִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹֹֹ
מהן, לאחד הּועדה ואם לבעט. ולא ּגדֹולים, ּכלים על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלרּבץ
את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת זֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהרי
הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל לּה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהראּוי
וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה מּועדת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּבהמה

אֹותן. ולמע ְְִֶָָֹּבהן

.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין בהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה
תרּבּות ּבני מזיקים]הן המיתּו[אינם אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ; ְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּודריסה ּבנׁשיכה אֹו הקדמיות]ּבנגיחה וכּיֹוצא[בצפרניים ְְְְִִִִִֵַָָָ
והּנמר, והּדב, והארי, הּזאב, הם: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהן,
ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה הרי - ׁשּנׁש הּנחׁש וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּברּדלס.

ְַּתרּבּות.

.Êׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ּתםּכל וכל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופֹו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
לרׁשּות הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו. הּנּזק לרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
ּפטּור זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמּזיק,
לא לרׁשּותי, נכנסּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹעל
ּבעירֹו, את "וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק'; ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּגיע

אחר". ּבׂשדה ְִִֵֵֵַּובער

.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה
היא והרי ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק

ּבהמה לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח הּבקעהמיחדת ּכגֹון , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
שדות] זה[מקום הרי הּזיקה, ורגל ּבׁשן אם - ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא

הּבהמה ודר ּבכאן, להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּפטּור,
אֹו נגחה ואם הּלּוכּה. ּבדר ולׁשּבר ולאכל ּכדרּכּה ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהּל
מׁשּלם היא, ּתּמה אם - נׁשכה אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָנגפה

ו נזק; ׁשלם.חצי נזק מּועדת, אם ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָ

.Ëלהכניס ולא לפרֹות, מיחדת ׁשניהם ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהיתה
- והּזיקה ּבהמּתֹו, הּׁשּתפין מן אחד לּה והכניס ּבהמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻלּה
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחּיב
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל ועל הּׁשן על אף חּיב - ּפרֹותיו .והּזיקה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.Èנזיקין אבֹות בתורה]ׁשלׁשה הּקרן,[המפורשים - ּבׁשֹור ְְְֲִִֶֶַָֹ

הּקרן ּתֹולדֹות והרגל. לו]והּׁשן, הדומים נגיפה,[מזיקים - ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבּכתל נתחּככה אם - הּׁשן ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשיכה,

ּפרֹות טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה; והּזיקה [בגלגולה]להנאתּה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ
אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה - הרגל ּתֹולדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאתּה.
ּבאּכף אֹו ּבזנבּה, ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבׂשערּה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהּזיקה

ּבפרמּבּיא ּבזּוג[רסן]ׁשעליה, ׁשּבצּוארּה;[פעמון]ׁשּבפיה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ
הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק חמֹור ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוכן
ּוברׁשּות הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה; ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה

ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהרּבים
.‡Èּתמיד ּדרּכּה ׁשאינֹו רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה והּזיקהּכׁשּכׁשה , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּגידּברׁש ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, מינה]ּות ּברׁשּות[אבר ׁשּלּה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא, ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות

           
      

    
מּועד,‡. האב היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; אבֹותּתֹולדּתֹו וכל . ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ
הּקרן מן חּוץ - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָותֹולדֹותיו,

.ׁשּלּה ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין[אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת

ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
ׁשּבנכסיו הּיפה הּקּבלהמן מּפי הלכה זה, ודבר [ממשה; ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּוא.מסיני]
צרֹורֹות„. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. ֲִֶֶחצי
צרֹורֹות‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי .הּנּזק ֲִִִִִֵֶֶַָָ
.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּכ וכללׁשּלמֹו, לׁשּלם. חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהמׁשּלם

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא .צרֹורֹות ְְְֲֵֶֶַָָ
.Áוכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

הרי נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס - הּפחֹות אֹו הּקרן על עלהּיתר אּלא קנס חּיבין ואין . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפטּור.ּפי הּקנסֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
.Ëּבֹו ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול

ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו
ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט
הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ׁשּנערÈ.נזק וחמֹור ׁשּצנף סּוס וכן ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
קולם] נזק.[השמיעו חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

אֹו חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָהּתרנגֹולין,
ונתּגלּגל החּוט, ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָרצּועה

ּבׁשּק אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ׁשרןונׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּתרנגֹולין ּבעל מאליו, ּברגליהן נקׁשר אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאדם.

ּבעל - הפקר החּוט היה ולא ּבעלים, לחּוט היּו ואם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפטּור;
הּמתּגלּגל ּכבֹור הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב [מכשולהחּוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

.נייד]

.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּתרנגֹולים

הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - ֲִֵֵֶַַַַַָָהּכלים
.Èאת וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין

ּברּוח ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים
נזק חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ

.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו
ׁשהעלּו ּבצרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו

נזק חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו .ּבפיהן, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ
.„Èונפסק ּבחבל, מחּטטין הּדלי[נקרע]היּו ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ

עד מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂËמ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי וׁשברּוהּכלב למּטה, ּמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

זה. לדבר מּועדין ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
על ואף ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹוכן
חּיב. ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּפי

.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו
ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אם[בציפרניו אבל הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּמּטה ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנסר
מּמעלה ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
על החּלה את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגדיׁש,

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור[באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
נזק; חצי חּיב הּכלב ּובעל ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּדיני
,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון

ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל[על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב

.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי
ּפי על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה

ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תש"ע שבט ג' שני יום

    
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ



סי            
      

    
מּועד,‡. האב היה אם - הּתֹולדֹות ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד

ּכמֹוהּו ּתֹולדּתֹו ּתם, היה ואם מּועדת; אבֹותּתֹולדּתֹו וכל . ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ
הּקרן מן חּוץ - הן מּתחּלתן מּועדין ּתֹולדֹותיהן, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָותֹולדֹותיו,

.ׁשּלּה ּכאב ּתֹולדה מּצרֹורֹותּכל חּוץ המנּתזין[אבנים], ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפים] ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּתחת

ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור הן, הרגל ׁשּתֹולדֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי
ּכרגל ׁשּבנכסיו הּיפה מן מׁשּלם הּנּזק ּברׁשּות הּזיקּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואם

נזק חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן, ּפי על אף - אב .ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה, מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
ׁשּבנכסיו הּיפה הּקּבלהמן מּפי הלכה זה, ודבר [ממשה; ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּוא.מסיני]
צרֹורֹות„. ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת היתה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכן

חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק, לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. ֲִֶֶחצי
צרֹורֹות‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

נזק, רביע הּנּזק ּתפׂש ואם ּפטּור. - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא - הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ּתֹולדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינֹו
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין נזק, חצי הּנּזק ּתפׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו מֹוציאין אין נזק, חצי .הּנּזק ֲִִִִִֵֶֶַָָ
.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

ּכ וכללׁשּלמֹו, לׁשּלם. חּיב ׁשהּוא ממֹון מחברֹו ׁשּלוה מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק חצי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהמׁשּלם

ׁשּבארנּו ּכמֹו הלכה, ׁשהּוא .צרֹורֹות ְְְֲֵֶֶַָָ
.Áוכל ממֹון; זה הרי ּׁשהּזיק, מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

הרי נזק, חצי אֹו כפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
קנס - הּפחֹות אֹו הּקרן על עלהּיתר אּלא קנס חּיבין ואין . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים; ּפטּור.ּפי הּקנסֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
.Ëּבֹו ותקע זכּוכית, ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול

ּבהן,[בקולו] וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם - ְְְְְִִִֵֶַָָָוׁשּברֹו
ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על לאכלן, ּכדי ראׁשֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוׁשיט
הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי נזק, חצי מׁשּלם הּכלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ריקן הּכלי היה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּדרּכֹו.

הּקנסֹות. ּככל ׁשּנערÈ.נזק וחמֹור ׁשּצנף סּוס וכן ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
קולם] נזק.[השמיעו חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

אֹו חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָהּתרנגֹולין,
ונתּגלּגל החּוט, ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָרצּועה

ּבׁשּק אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ׁשרןונׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּתרנגֹולין ּבעל מאליו, ּברגליהן נקׁשר אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאדם.

ּבעל - הפקר החּוט היה ולא ּבעלים, לחּוט היּו ואם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפטּור;
הּמתּגלּגל ּכבֹור הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב [מכשולהחּוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

.נייד]

.‡Èוהּדסּו החּוט, את החּוט ּבעל [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן, ונקׁשר והֹוציאּוהּו, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּתרנגֹולים

הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, החּוט ּבעל אף - ֲִֵֵֶַַַַַָָהּכלים
.Èאת וׁשּברּו למקֹום, מּמקֹום מפרחין ׁשהיּו ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּתרנגֹולין

ּברּוח ואם ׁשלם; נזק מׁשּלם ׁשּברּו, ּבכנפיהן אם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים
נזק חצי מׁשּלם .ׁשּבכנפיהן, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ

.‚Èאֹו וטּנפּו פרֹות, ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו
ׁשהעלּו ּבצרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו

נזק חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו .ּבפיהן, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ
.„Èונפסק ּבחבל, מחּטטין הּדלי[נקרע]היּו ונׁשּבר החבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָ

עד מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם; נזק מׁשּלמין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתן ּובעת אכל, החבל על היה ואם ונׁשּבר. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנפל

ׁשלם. נזק החבל על ּגם מׁשּלם - ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפסקּוהּו
.ÂËמ הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי וׁשברּוהּכלב למּטה, ּמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

זה. לדבר מּועדין ׁשהן מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
על ואף ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו; נפלּו אם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹוכן
חּיב. ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל - אנס ׁשּנפילתן ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּפי

.ÊË- והּוא נזק; חצי מׁשּלמין למעלה, מּמּטה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצּו
ונסר הּגדי בקיר]ׁשּנתלה אם[בציפרניו אבל הּכלב; וקפץ , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּמּטה ּבין למּטה מּמעלה ּבין הּגדי, ודּלג הּכלב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנסר
מּמעלה ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ׁשלם. נזק חּיבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשלם. נזק מׁשּלם - למעלה מּמּטה ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמּטה
.ÊÈההררה את ׁשּנטל גחלים]ּכלב עם לֹו[עוגה והל , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ

את והדליק החּלה, את ואכל ּבּגדיׁש הּניחּה אם - ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדיׁש
ׁשלם, נזק מׁשּלם ההררה מקֹום ועל החּלה על - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדיׁש
על החּלה את מגרר היה ואם נזק. חצי - הּגדיׁש ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל ׁשלם, נזק ההררה על מׁשּלם - וׂשֹורף והֹול ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגדיׁש,

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ועל נזק, חצי הּגחלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

מעל ההררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסתם
ׂשרפת על חּיב האׁש ּבעל - אּׁשֹו ׁשמר לא אם אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהאׁש.
מקֹומּה ועל ההררה אכילת על חּיב הּכלב ּובעל .הּגדיׁש, ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

.ËÈּבאחד חברֹו ׁשל ּכלּבֹו אחר]המׁשּסה ּפטּור[באדם - ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
נזק; חצי חּיב הּכלב ּובעל ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּדיני
,נֹוׁש - להּזיק ּכלּבֹו את עֹוררּו ׁשאם יֹודע, ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכיון

ּבעצמֹו ׁשּסהּו ואם להּניחֹו. לֹו היה עצמו]לא ּבעל[על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה אחר ּובא המׁשּנה, ׁשּכל ּפטּור; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכלב

.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי
ּפי על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובעטה

ּבּה לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל .ׁשּדרּכּה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תש"ע שבט ג' שני יום

    
ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה

ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ



סי           
      

אחר ּבׂשדה "ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק מׁשּלם - אֹותן ְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלאכל
אֹותן אכלה ואם יׁשּלם". ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו מיטב -ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ
לא ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - נהנת ואם ּפטּור; - הרּבים ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּברׁשּות

ּׁש הּזיקה.מה ִִֶַָ

.לֹוט אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק, לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻּכיצד?
ּדינר מׁשּלם - ּדינר ּבׁשוה ּבהן אֹותןוכּיֹוצא אכלה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עמיר אֹו ׂשעֹורים הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת הרּבים, ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָּברׁשּות
שיבלים] ּבזֹול.[חבילת ׂשעֹורים ּדמי אֹו עמיר ּדמי ּומׁשּלם ,ְְְְְִִֵֵֵַָ

הרעים‚. אכלים -[מזיקים]אכלה חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנת, ולא ְְְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהֹואיל
ּברׁשּות ּבין הּנּזק, ּברׁשּות ּבין - ּכלים אֹו ּכסּות ׁשאכלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָּכגֹון
אדם ּבני ודר הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבים
מעט. ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכליהם ּכסּותם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלהּניח

ּפרֹות„. ותלׁשה הּנּזק, ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה
ספק הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלתן הרּבים, .מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּנּזק ּתפׂש ואם ּׁשּנהנת; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ,ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ּׁשהּזיקּתּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמה

לרׁשּות‰. והֹוציאן ּבׂשר, אֹו ּפת ונטל לחצר, ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
ּׁשּנהנה. מה מׁשּלם - ׁשם ואכלן אחרת, לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
אכלם ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלן
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן אכלן. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ּבתֹו. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.Âאֹוכלת אבל לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבהמה
הּדחק ידי על אֹותן ׁשאכלה[בקושי]היא ּפרה ּכגֹון - ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

ּכרׁשינין ׁשאכל וחמֹור פרה]ׂשעֹורים, וחזיר[מאכל ּדגים, אֹו ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָ
ׁשאכל וחתּול הּׁשמן, את ׁשּלּקק וכלב ּבׂשר, חתיכת ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאכל
הּנּזק, ּברׁשּות אכלה אם - ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּתמרים,
מׁשּלם נהנת, ואם ּפטּור; הרּבים, ּוברׁשּות ׁשלם. נזק ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּלם

ּׁשּנהנת. ֱֶֶַָמה
.Êאֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק, לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָחּיה

ּדרּכּה הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשאכלּבׂשר ּכלב אבל . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
זה הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו קטּנים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכבׂשים

נזק. חצי ּומׁשּלם ְֲִִֵֶֶַׁשּנּוי,
.Áהּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

ּדרּכֹו הּוא ׁשּזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם וכן- . ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ונסּתּב החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשעיר
על מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחבית
להּתלֹות ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשניהם
נכנס אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבכלים
מׁשּלם - הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם, את ואכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָהחמֹור,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק הּלחם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל

.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה הליכתּה[בשוק]ּבהמה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם - ואכלה ׁשעמדה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין

את[פינות]צּדי הּניחה אם אבל אֹותן. ואכלה הרחבה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָ
מה מׁשּלם - ואכלה הרחבה ּבצּדי ועמדה והלכה ְְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָָהרחבה,
מּתֹו ּׁשּנהנת; מה מׁשּלם החנּות, מּפתח אכלה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּׁשהּזיקה.

ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם ְֲִִֵֶַַַָהחנּות,
.Èואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּכן ּׁשּנהנת, מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל

זֹו ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות מעלּדר ואכלה קפצה ואם . ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה של]ּגּבי חברּתּה[הגב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
חׁשּוב. הּוא הּנּזק ֲִַַַָָּכחצר

.‡È,לגּנה ונפלה רגליה, ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה
מהונחּבטה מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות, ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשם נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּׁשּנהנת;
הניה ּומה ּׁשּנהנת. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ולא[הנאה] ,ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטתּה? לּה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹיׁש
מה מׁשּלם ואכלה, ּכדרּכּה ירדה אם אבל אבריה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתרּסקּו

מהּׁשהּזיקה מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה דחפּתּה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,

.Èּפי על אף - לּגּנה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻהחלקה,
מּפני ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם הּבעלים, לדעת ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחזרה
ׁשּידעה ׁשּכיון ידּוע ׁשהּדבר - ּתחזר ׁשּלא לׁשמרּה לֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה

מאליה חֹוזרת היא הרי הּגּנה, ּדר. ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

.‚Èקדירות]הּקּדר הּבית[מוכר ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ
ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו וׁשּברתן ּברׁשּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
ואם ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם חּיב; הּקדרֹות ּבעל ּבהן, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּזקה
חּיב. הּבית ּבעל הּקדרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל

.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן
ּפטּור - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן,ואכלתן החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ואם ּפטּור. ּברׁשּות, הכניס ואם חּיב; הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב. הּבית ּבעל הּפרֹות, את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל

ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית,הכניסן ּבעל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻוהּזקה
זה את החצר ּבעל והּניחֹו ּברׁשּות, הכניסן ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּתאכל.

רשות] הּבית,[שקיבל ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלתן ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָלׁשמרֹו,
הּבהמה ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ּבאכילתן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻוהּזקה
ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה ּומעׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
אֹותּה, והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנכנסה
עז ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה יּביטּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתעּלמּו
חכמים וחּיבּוה ומת; הּבצק את ואכל הּבית, ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדמיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹלׁשּלם
.ÂËגדיש]הּמגּדיׁש ּברׁשּות,[עושה ׁשּלא חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

ּבהן, החלקה ואם ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻואכלתן
ּפטּור. - ּבאכילתן והּזקה אכלתן, חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻוהּזקה
ׁשּלא ּפי על אף חּיב, הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות הגּדיׁש ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹואם

ּבּגרנֹות ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; עליו השדה]קּבל ּכיון[בעל - ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
אׁשמר ואני 'הגּדׁש, לֹו ׁשאמר ּכמי ּבכאן', 'הגּדׁש לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר

חׁשּוב. הּוא 'ָָל

    
לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לּדיר, צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹונס

יכֹולה הּדלת אין ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאת מצּויה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד

           
      

חתרה ואפּלּו חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
ּפרצּוה[פרצה] אֹו ּבּלילה, מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,

ּבריאה מחיצה היתה חּיב. הּצאן ּבעל - ,[חזקה]לסטים ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ
ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָונפרצה

חּיבים. הּלסטים - והּזיקה לסטים, ְְְִִִִִִִִַַָָָהֹוציאּוה
.היה אם - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ

מּדיני ּפטּור - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹּגדר
ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם,

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָחברֹו
הּמעמיד‚. - חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמעמיד

הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם ׁשהלכה[הכה]חּיב עד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלקמת

לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו אֹו[שומר]הּמֹוסר ׂשכר, ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלׂשֹוכר,

ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. ּכלל.הּׁשֹומר מרּוה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה (אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
הּוא, חּנם ׁשֹומר אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם).

חּיבין. הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵֵַָָָָּפטּור;
זה‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
חּיבין הּבעלים להּתירקׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר,
חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ְְְִִִִַַָָָָָויצאת

.Êאם - והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ואם חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
.Áׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו

,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם ׁשהרי[כמו מׁשּלם, היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אין - נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידע

מׁשּלמין והּבעלים ּכלּום, חּיב ׁשלם.הּׁשֹואל נזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëלבעליו והחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ההעדה; ּבטלה רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר -ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
החזירֹו ׁשהרי ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין .והּבעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.Èלא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר
חּיבים והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èלׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר

לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק,
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ'לּמה

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה הּׁשֹומרול מסרּה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו הּׁשֹומר,[לעוזרו]לבנֹו, ּתחת נכנסּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

ְִַָוחּיבין.

.È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם הּבהמהׁשהּוא מן מׁשּתּלם הּנּזק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר הּׁשֹומרׁשהּזיקה, על חֹוב הּנּזק בה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּבהמה .לבעל ְְֵַַַָ

.‚Èּׁשהּזיקה מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּבין הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשּׁשים,

ּביתהּׁשֹומרים ׁשּׁשים ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
עּתה ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָסאה
קב אכלה אם וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחר

קלח אפּלּו רבע, ּבׁשּׁשים.[גבעול]אֹו אֹותֹו ׁשמין - אחד ְֲִִִִֶֶַַָָֹ

.„Èּגמּורין ּפרֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
וכּיֹוצא רֹומי ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקֹוצץ
על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבֹו,
ׁשּלֹו ׁשהּתמרים ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגב
ׁשוה, היה ּכּמה עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיפֹות

עּתה. ׁשוה הּוא ְֶַַָָָוכּמה

    
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ּבּׂשדֹות[עצרה ונכנסה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָ

ּבבעליה מתרין הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּובּכרמים
ו ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. -ׁשלׁשה מּלתעֹות מנעּה לא ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׁש
לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלבעליה:

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהּזיק
.ּדּקה וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ ּדּקהאת ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות וברקנים]ּוקרֹובים .[קוצים ְְְְְִִִִִֵֵ

יׁשרׁש ׁשּלא ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו .[יעקור]והּוא, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻאבל
מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל מאליהן העֹולין עׂשבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָללּקט

קטניות]ּתלּתן ׁשּיהיה[מין התנה, וכן (ד) לבהמה. ׁשּזרעּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
קֹוטם אדם ל]ּכל ענף חּוץ[קוצץ מקֹום, ּבכל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

ּכּזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּגרֹופּיֹות
הּפקק מן ּובּגפנים ּובּקנים לגזע]ּוכביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מחּבֹו - האילן ּובׁשאר לא[תוכו]ּולמעלה; אילן, ׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ
מחדׁש[ראשו]מחּדֹו אּלא הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ

ואינֹו ּפרֹות. ׁשעֹוׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
התנה, וכן (ה) חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקֹוטם

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשּיצא[לראשונה]ׁשהּמעין העיר אֹותּה ּבני - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ



סי            
      

חתרה ואפּלּו חּיב. והּזיקה, יצאת ואם ּכראּוי; ּבפניהן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
ּפרצּוה[פרצה] אֹו ּבּלילה, מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,

ּבריאה מחיצה היתה חּיב. הּצאן ּבעל - ,[חזקה]לסטים ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ
ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ׁשּפרצּוה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָונפרצה

חּיבים. הּלסטים - והּזיקה לסטים, ְְְִִִִִִִִַַָָָהֹוציאּוה
.היה אם - והּזיקה ויצאת חברֹו, ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ

מּדיני ּפטּור - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב; ּובריא, חזק ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹּגדר
ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם,

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָחברֹו
הּמעמיד‚. - חברֹו ׁשל קמתֹו ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמעמיד

הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה לׁשּלם ׁשהלכה[הכה]חּיב עד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה חברֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָלקמת

לנֹוׂשא„. אֹו חּנם, לׁשֹומר ּבהמּתֹו אֹו[שומר]הּמֹוסר ׂשכר, ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
הּזיקה, ואם הּבעלים; ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלׂשֹוכר,

ׁש ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. ּכלל.הּׁשֹומר מרּוה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה (אפּלּו חּיבין והּבעלים ּפטּורין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
הּוא, חּנם ׁשֹומר אם - ּפחּותה ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם).

חּיבין. הן, ׁשֹואל אֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵֵַָָָָּפטּור;
זה‰. חּיב והּזיקה, ויצאת חתרה אפּלּו - ּבחּמה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה

מצטערת היא הרי - ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה
לעׂשֹות לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוׂשה .ּובֹורחת, ְְֲֶֶַַַָָָָ

.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר
חּיבין הּבעלים להּתירקׁשּור, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשֹור ׁשל ׁשּדרּכֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר,
חּיבין. הּבעלים - והּזיקה ְְְִִִִַַָָָָָויצאת

.Êאם - והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ואם חּיב; ּבֹו ׁשּפׁשע זה ּבחמׁשּתן, אּלא מׁשּתּמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבׁשארן השאר]מׁשּתּמר חּיבין.[ע"י הּנׁשארין אּלּו , ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
.Áׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם - מּועד ונמצא ּתם, ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו

,הֹול ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמין הּבעלים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנּגחן,
היה ׁשאפּלּו - נזק חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו; ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ּכׁשעלה שעלה]ּתם ׁשהרי[כמו מׁשּלם, היה נזק חצי ּבדעּתֹו, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אין - נּגחן ׁשהּוא הּׁשֹואל ידע לא ואם נּגחן. ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹידע

מׁשּלמין והּבעלים ּכלּום, חּיב ׁשלם.הּׁשֹואל נזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëלבעליו והחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאלֹו

ההעדה; ּבטלה רׁשּותֹו, ונׁשּתּנת הֹואיל לתּמּותֹו; חזר -ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
החזירֹו ׁשהרי ּפטּור, והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין .והּבעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.Èלא אבל ּבלבד, הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר
חּיבים והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, .ׁשמירת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוׂשין והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èלׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר

לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב; לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק,
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ'לּמה

אּתה' לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם ּדין עׂשה הּׁשֹומרול מסרּה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
למסעדֹו אֹו ּבּתֹו, לבן אֹו הּׁשֹומר,[לעוזרו]לבנֹו, ּתחת נכנסּו - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

ְִַָוחּיבין.

.È,ּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם הּבהמהׁשהּוא מן מׁשּתּלם הּנּזק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּׁשּג מה ּדמי ויּׁשאר הּׁשֹומרׁשהּזיקה, על חֹוב הּנּזק בה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּבהמה .לבעל ְְֵַַַָ

.‚Èּׁשהּזיקה מה מׁשערין מחּברין, ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל
ּבין הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשּׁשים,

ּביתהּׁשֹומרים ׁשּׁשים ׁשמין סאה, ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
עּתה ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה, היה ּכּמה הּׂשדה ּבאֹותּה ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָסאה
קב אכלה אם וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם הּסאה, ּבֹו ׁשּנפסדה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחר

קלח אפּלּו רבע, ּבׁשּׁשים.[גבעול]אֹו אֹותֹו ׁשמין - אחד ְֲִִִִֶֶַַָָֹ

.„Èּגמּורין ּפרֹות לקרקע,[בשלים]אכלה צריכים ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; ּדמי סאה, אם ּבׁשוייהן: ּגמּורין ּפרֹות ּדמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמׁשּלם
וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי סאתים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואם
וכּיֹוצא רֹומי ּדקל היה אם - ואכלן חברֹו ּדקל ּפרֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקֹוצץ
על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו הּתמרים ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבֹו,
ׁשּלֹו ׁשהּתמרים ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּפרסי ּדקל ואם הּקרקע; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגב
ׁשוה, היה ּכּמה עצמֹו ּבפני הּדקל מׁשערין - ּביֹותר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיפֹות

עּתה. ׁשוה הּוא ְֶַַָָָוכּמה

    
ּופרׁשה‡. רֹועה, ׁשהיתה לנוח]ּבהמה ּבּׂשדֹות[עצרה ונכנסה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָ

ּבבעליה מתרין הּזיקה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּובּכרמים
ו ּבהמּתֹו, ׁשמר לא אם ּפעמים. -ׁשלׁשה מּלתעֹות מנעּה לא ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה אֹותּה לׁשחט הּׂשדה לבעל רׁשּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׁש
לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם'; ּבׂשר ּומכרּו 'ּבֹואֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלבעליה:

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ּׁשהּזיק; מה ּולׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהּזיק
.ּדּקה וחּיה ּדּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ,ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

ּביערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבארץ
מקֹום ּבכל ּבסּוריה ּומגּדלין יׂשראל. ׁשּבארץ .ּובּמדּברֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשחּלק‚. ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻעׂשרה
הארץ ּדּקהאת ּבהמה ׁשּמרעין התנה (א) הן: ואּלּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּגּסה. ּבהמה ׁשם מרעין אין אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּביערים
אּלא ּדּקה ולא ּגּסה לא ּבֹו מרעין אין ּדּקין, ׁשאילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער
ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ב) ּבעליו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻמּדעת

ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, חברֹו; מּׂשדה [זולים]עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ
והּגא היזמא ּכגֹון קֹוצים, להיֹות וברקנים]ּוקרֹובים .[קוצים ְְְְְִִִִִֵֵ

יׁשרׁש ׁשּלא ּובלבד ולחין; מחּברין ׁשּיהיּו .[יעקור]והּוא, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻ
מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן (ג) אסּור. עצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻאבל
מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל מאליהן העֹולין עׂשבים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָללּקט

קטניות]ּתלּתן ׁשּיהיה[מין התנה, וכן (ד) לבהמה. ׁשּזרעּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
קֹוטם אדם ל]ּכל ענף חּוץ[קוצץ מקֹום, ּבכל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

ּכּזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית; ׁשל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּגרֹופּיֹות
הּפקק מן ּובּגפנים ּובּקנים לגזע]ּוכביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מחּבֹו - האילן ּובׁשאר לא[תוכו]ּולמעלה; אילן, ׁשל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ
מחדׁש[ראשו]מחּדֹו אּלא הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר . ְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ

ואינֹו ּפרֹות. ׁשעֹוׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
התנה, וכן (ה) חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקֹוטם

ּכתחּלה הּיֹוצא ׁשּיצא[לראשונה]ׁשהּמעין העיר אֹותּה ּבני - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ּבחלקם; עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבגבּולם
ׁשּיהיה התנה, וכן (ו) מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואין
ּבחּכה ׁשּיצּוד והּוא, טבריה; מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻּכל

קלע יפרׁש לא אבל אּלא[רשת]ּבלבד; ׁשם, ספינה ויעמיד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבחלקן הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט וכן[נפתלי]ּבני (ז) . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ונכנס הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהתנה,
מלאה ּבׂשדה ואפּלּו ׁשם, ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחֹורי

יקר]ּכרּכם התנה,[פרח וכן (ח) ּומקּנח. צרֹור, מּׁשם ונֹוטל ; ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ
מפּסג - ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה [כורתׁשּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

המפריעות] לדרּכֹו.זמורות ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַועֹולה
אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ(ט)

לצדדי[שלוליות]נקיעי להסּתּלק ּדרכים לעֹוברי יׁש - מים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ׁשהן ּפי על אף ׁשם, ּומהּלכין ׁשּיׁשהּדרכים ּבדר מהּלכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ונקּבר מקֹומֹו, קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן (י) ּבעלים. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָלּה
הּמצר על מּטל יהיה ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ׁשּיּמצא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבּמקֹום

הּמדינה[הדרך] ּתחּום ּבתֹו ולא נמצא[העיר], אם אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
הּקברֹות. לבית מביאֹו - הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעל

החּמה„. ּבימֹות מּתרין ּדרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה
ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים, להן ׁשּיׁש ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהּל

השני] .[הגשם

לארץ.‰. ּבחּוצה אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות אּלּו ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָותּקנֹות

.Âלהם ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל, הּטל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומּׁשּירד
.ּבעלים ְִָ

.Êמּתר יׂשראל, ּבארץ ּדּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלׁשהֹותּה
מעט מעט ׁשּיׁשחט עד ּומׁשהה לֹוקח והּטּבח יֹום, ;ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

מׁשהה - הּמׁשהה ּכל אּלא ּבעדר, ותרעה ּתצא ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובלבד
ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ְְִֵֵֶַֹּבתֹו

.Áּבהמה ּגּדּולי ּבּה לאסר יׂשראל ּכארץ ּבבל עׂשּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר
ׁשם והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני ּדּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּדּקה

יׂשראל ׁשל הּימים .ּבאֹותן ְְִִֵֶַָָָ
.Ëאת ולא מקֹום, ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן

ּבׁשלׁשלת קׁשּור היה ּכן אם אּלא הּואהּכלב מגּדל אבל . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה

.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה
יד על יד על מֹוכר מעט]אּלא לֹו[מעט ׁשּנפלּו מי וכן . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּבירּׁשה וחזירים ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָֹֻּכלבים
מעט. מעט מֹוכר ְְֵֶַַָאּלא

ה'תש"ע שבט ד' שלישי יום

    
אם‡. אבל ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? הּוא ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה

מאה אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד, ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
ּביֹום עדים ּכּתי ׁשלׁשה ּבֹו העידּו מּועד. זה אין - ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹּפעמים

הּועד לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - .אחד ֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.:ׁשּנאמר - ּדין ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין
יׁשמרּנּו" ולא ּבבעליו ּדין."והּועד ּבבית אּלא העדה ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּים‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפיטרֹוּפין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנגחּו,

האּפיטרֹוּפין.,[אחראים] ּבפני ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶָָּומעידין

הּוא„. עדין אם - אּפיטרֹוּפין ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַהּזיקּו
ימים, ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו. נזק חצי מׁשּלם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתם,
ׁשּבנכסי הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם ּדין יעׂשּו היתֹומים, ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַאּפיטרֹוּפין;

להן ויׁשּלמּו .האּפיטרֹוּפין ְְִִִֶֶַָָ

זה,‰. את זה ׁשּיגיחּו אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשורים
לזה מּועדין חּיביןאינן אינן האדם, את המיתּו ואפּלּו . ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשּיּגיחּוהּו. לא ׁשֹור", יּגח "(ו)ּכי ׁשּנאמר: - ְֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה

.Â,לתּמֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר, ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַָָָֻׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל ּדינֹו; מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהרׁשּות

ּבחזקתֹו הּוא הרי ּבפנילׁשֹומר, ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָ
הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ונתּפּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאּפיטרֹוּפין,

ּפ על אף ּבחזקתן,- מּועדין הן הרי האּפיטרֹוּפֹוס, ׁשּבטל י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הן. ּבעליהן ּברׁשּות ְֲֲִֵֵֵֶֶַׁשהרי

.Êחזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה
אףלתּמּותּה - לּגח ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? . ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

היא ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי נֹוגף, ׁשהּוא ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
וכן נֹוגח. ואינֹו ּבֹו, ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָחזרתֹו?
יהיה ולא ּבֹו, ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד הּדברים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשאר

אֹותן. ֶָעֹוׂשה

.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי למינֹו, מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור
אינֹו לקטּנים, הּועד לבהמה; מּועד אינֹו לאדם, הּועד ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמינֹו;
לֹו, מּועד ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. ְְִִִִִִִֶֶָָָמּועד
נזק. חצי מׁשּלם הּמינין, לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם; נזק ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּלם
הּזיק ואם החל. לימֹות מּועד אינֹו לׁשּבתֹות, מּועד ְְִִִִֵַַָָָָָֹהיה
נזק חצי מׁשּלם החל, ּובימֹות ׁשלם; נזק מׁשּלם .ּבׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבֹו ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות מּׁשּיהיּו חזרתֹו? היא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּומאימתי

לֹו. ׁשהּועד נזק מּזיק יהיה ולא לֹו, מּועד ׁשהּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹּבּיֹום
.Ëנעׂשה - ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָנגח

ולא ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. ְְְַַָָָָָָָָֹֹמּועד
ולא ׁשֹור ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹנגחֹו,
נגחֹו ולא ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹנגחֹו,

לסרּוגין מּועד נעׂשה ּבזה.[דילוגין]- ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשורים. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגחֹו, ולא ּגמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
- נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּובחמיׁשי

לּכל לסרּוגין מּועד לֹונעׂשה מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם . ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
מּועד. זה הרי ּבסרּוגין, ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È,ׁשני לחדׁש עׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה

ג']ּבדּלּוג פעם ונגח,[ידלג ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְְִַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעׂשה - ונגח ׁשֹופר ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹקֹול

           
      

.Èׁשלׁשה זה,נגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
אם וכן מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹלׁשורים
ּובּׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
אם ספק זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
ׁשּׁשנים הּימים לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא

חל .מהם ֵֶֹ

.‚Èּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו אתוכל ּבהן מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמּזיק

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

    
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

מּועד, היה ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָויצא
ׁשמרֹו, אם הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור,
לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ְְְִִִֶֶָָָָָּפטּור;
ּברגלֹו ׁשּבר אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלתֹו,

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ְְִִֵֶֶַָּכדר

.ויצא ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
ׂשמאל ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה אםּבהמה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
נזק מׁשּלם מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתּמה
הרּפּוי ּומן הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלם.
לאדם אּלא ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה -ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּכמי זה הרי - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחבל
ׁשֹורֹו ,לפיכ ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּיׁש
חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָוׁשֹורֹו
זה, העֹוׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבׁשּבת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור ְְְִִֵֵֶַָָָָהיה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּואׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
ּומּועד נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור אם[העכיר]נפל - מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

זמן, אחר ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאיׁש
הן הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּככלים,
ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָואם

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצרׁשיח ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָחּיב

.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק
עד ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
ׁשּיׁש מּפני ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות .לֹו ְְְְְֲִִֵֵַָ

.Áהּוא ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין
ּבהמּתֹו הּכליּבין את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
אֹו מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
לּנּזק. ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחצי

הּנבלה הנזק]ּפחת משעת הּנבלה,[שפחתה וׁשבח הּנּזק; על , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו ְְִִִַַַָחֹולקין

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה ואם מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם .ּתם, ְֲִִִֵַָ

.Èּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה
היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה

חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזהמּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
ׁשוה הּוא והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, היה[החבלה]ארּבע ׁשהפחיתֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמֹונה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשוה
ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנֹותן
ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה

.Èמחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
נזק חצי מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין עמידה ּכׁשעת .מּמּנּו ְֲִִִִֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
ׁשהּוא מלּמד ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ואם לּנּזק; - החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

    
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכלׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי ּבין[קדשים נזקין, ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין חּלין.[נהיו]ׁשהּזיקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֻֻ

.הּבׂשר מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים
ּבהן מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל



סה            
      

.Èׁשלׁשה זה,נגח אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל, נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל
מּועד הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
אם וכן מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹלׁשורים
ּובּׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹנגח
ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת,
אם ספק זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת,
ׁשּׁשנים הּימים לׁשלׁשת אֹו ּבלבד, לׁשּבתֹות מּועד ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּוא

חל .מהם ֵֶֹ

.‚Èּבהן וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו אתוכל ּבהן מחּיבין אין , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין ׁשלם, נזק הּנּזק ּתפׂש ואם נזק; חצי אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמּזיק

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

    
ּבמֹוסרה‡. ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ּכראּוי,[חבל]ׁשֹור ּבפניו ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָָָ

מּועד, היה ואם נזק. חצי מׁשּלם הּוא, ּתם אם - והּזיק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָויצא
ׁשמרֹו, אם הא - ּבעליו" יׁשמרּנּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור,
לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק ואם זה. הּוא וׁשמּור ְְְִִִֶֶָָָָָּפטּור;
ּברגלֹו ׁשּבר אֹו לֹו, הראּויין ּדברים ׁשאכל ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּתחּלתֹו,

מּלׁשּלם. ּפטּור - הּלּוכֹו ְְִִֵֶֶַָּכדר

.ויצא ׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין, לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
ׂשמאל ּבקרן ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח ּכראּוי, ׁשּׁשמרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק חצי מׁשּלם -. ְֲִֵֶֶַ

ּבכּונה‚. ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה אםּבהמה - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
נזק מׁשּלם מּועדת, ואם מּגּופּה; נזק חצי מׁשּלם היא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּתּמה
הרּפּוי ּומן הּצער, ּומן הּבׁשת, ּומן הּׁשבת, מן ּופטּור ִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשלם.
לאדם אּלא ּבהן ּתֹורה חּיבה לא אּלּו, דברים ׁשארּבעה -ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּכמי זה הרי - ּבחברֹו ׁשחבלה ּבהמּתֹו אבל ּבחברֹו, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשחבל
ׁשֹורֹו ,לפיכ ּבלבד. נזק אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור; - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּיׁש
חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָוׁשֹורֹו
זה, העֹוׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבנזקיו; חּיב - ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבׁשּבת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור ְְְִִֵֵֶַָָָָהיה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

ּפטּור - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל הּואׁשֹורֹו נגח ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָ
ּומּועד נזק; חצי מׁשּלם ּתם, היה אם - הּבית ּבעל ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹורֹו

הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
והבאיׁש‰. זֹו, ׁשּבחצר לבֹור אם[העכיר]נפל - מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

זמן, אחר ואם הּמים. ּבנזקי חּיב נפילה, ּבׁשעת מּיד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאיׁש
הן הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעׂשה ׁשהרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפטּור;
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכלים, על ּבּה ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּככלים,
ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל ּברׁשּות, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָואם

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי לׁשמר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבית
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית, ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצרׁשיח ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ים ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

לסתמֹו. עליו היה ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָחּיב

.Ê,לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם - הּׁשֹור את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק
עד ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור;
ׁשּיׁש מּפני ׁשלם; נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ?'ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות לֹו אין - להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות .לֹו ְְְְְֲִִֵֵַָ

.Áהּוא ּבין חברֹו, ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לּנזקין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשמין
ּבהמּתֹו הּכליּבין את אּתה 'קח לּמּזיק: אֹומרין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא ּכליֹו'; ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשבּור,
אֹו מּועד, הּמּזיק היה אם הּפחת ּכל לֹו ונֹותן מּדמיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּכלי
לּנּזק. ּלֹו", יהיה "והּמת ׁשּנאמר: ּתם, היה אם הּפחת ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחצי

הּנבלה הנזק]ּפחת משעת הּנבלה,[שפחתה וׁשבח הּנּזק; על , ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָ
והּנּזק. הּמּזיק אֹותֹו ְְִִִַַַָחֹולקין

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה ואם מאה; אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ׁשוה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיא

מּגּופֹו חמּׁשים לֹו מׁשּלם .ּתם, ְֲִִִֵַָ

.Èּבּדין עמידה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהׁשּביחה
היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה

חמּׁשה מׁשּלם ּתם, היה ואם וזהמּועד; מּגּופֹו; וארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
יחצּון" הּמת את "וגם ׁשּנאמר: יחצּון.הּוא הּנבלה ׁשבח , ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים, ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
ׁשוה הּוא והרי הּנּזק, הׁשּביח ּבּדין עמידה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמּׁשים,

החבל זה ולּולא מאֹות, היה[החבלה]ארּבע ׁשהפחיתֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין מאֹות, ׁשמֹונה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשוה
ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת אּלא לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנֹותן
ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת והרי ּבּדין, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

ּבּדין. ֲִִַָעמידה

.Èמחמת אם - ּבּדין עמידה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו ׁשבח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
נזק חצי מׁשּתּלם הׁשּביח, עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין עמידה ּכׁשעת .מּמּנּו ְֲִִִִֶַַָ
.‚Èׁשּממציא עד ּבּנבלה, לטרח הּמּזיק אֹותּה[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
הּנבלה, ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה הּבֹור ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמן
ׁשהּוא מלּמד ּלֹו", יהיה והּמת לבעליו, יׁשיב "ּכסף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ואם לּנּזק; - החי מן ׁשּפחתה והּפחת הּנבלה, להׁשיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

    
הקּדׁש‡. ׁשל אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשֹור

ּפטּור - יׂשראל ׁשל ׁשֹור וכלׁשּנגח רעהּו". "ׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
נזקין. ּדין ּבהן ׁשאין הן מעילה, עליהן ׁשחּיבין ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקדׁשים

הּמקּדׁשין שנפסלו]ּופסּולי ּבין[קדשים נזקין, ּדין ּבהן יׁש - ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
ולהיֹותן לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ׁשהּזקּו, ּבין חּלין.[נהיו]ׁשהּזיקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֻֻ

.הּבׂשר מן ּגֹובה ואינֹו מּבׂשרן; ּגֹובה ׁשהּזיקּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים
ּבהן מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורין - האמּורין ,ּכנגד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּגֹובה ׁשהּזיקה, ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה, הּבא הּלחם מן ּגֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבׂשרּה;

ּבׂשר. ְִַָָמּכלל



סו           
      

ּבקדּׁשה,‚. הּבׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד
ׁשּלֹו נזק חצי ׁשאםּכנגד האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

עם הּבׂשר ּכל והיה ּדינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
ּדינר ׁשוה אמּורין ּבלא והּבׂשר דינרין, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
הּבׂשר חצי אּלא הּבׂשר, ׁשליׁשי ׁשני ּגֹובה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוחצי

ְִַּבלבד.
רעהּו"„. "ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור, - ׁשהּזיק ההפקר ׁשֹור ,וכן ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ההפקר ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדין הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻעד
- ּבֹו וזכה אחר עמד ּבּדין הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפׂש וקדם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנגח,
ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻהרי
ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ׁשהּזיק ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָואחר

ּבּדין. עמידה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ּבעלים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלֹו
מּועד‰. ּבין ּתם ּבין נכרי, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יׂשראל ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור

ּבהמּתֹו על האדם את מחּיבין הּגֹויים ׁשאין לפי ּפטּור; -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגח נכרי ׁשל וׁשֹור ּכדיניהן. להם ּדנין אנּו והרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּזיקה,
קנס ׁשלם; נזק מׁשּלם - מּועד ּבין ּתם ּבין יׂשראל, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשֹור
מסּלקין אינן ּבּמצוֹות, זהירין ׁשאינן לפי - לּגֹויים זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא
מׁשּמרין אין - בהמּתן נזקי על אֹותן ּתחּיב לא ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּזקן;

הּברּיֹות ממֹון ּומפסידין .אֹותן, ְְִִִַַָָ
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם - ׁשהּזיק ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

הּלֹוקח וחֹוזר מּמּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי מכּור, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאף
קֹול ׁשּנגח, ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן יׁש[פרסום]וגֹובה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לֹו היה ולא ְְִִִֶֶַַַָָָֹלֹו,
.Êהק יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ּדׁשהקּדיׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻ

מה - ּבמּתנה נתנֹו מּבׂשרֹו. ּגֹובה ׁשחטֹו, ּפדיֹון. ּבלא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹיֹוצא
מּמּנּו הּנּזק ויגּבה עׂשּוי, .ּׁשעׂשה ְְִִִֶֶֶַָָָָ

.Á,הקּדיׁשֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק
ּבעלי קדמּו ּכלּום. עׂשה לא ּבמּתנה, נתנֹו מקּדׁש; ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹֻאינֹו
ּבין הּזיק, ׁשּלא עד ׁשחב ּבין - ּותפׂשּוהּו מּזיק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחֹובֹות
מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - ׁשהּזיק עד חב ִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּגֹובה זה הרי והּזיק, מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

.מּגּופֹו ִ
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין ׁשעמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעׂשה מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
והנהיגּוהּו חֹובֹות ּבעלי קדמּו להם[לקחוהו]עׂשּוי; חב ּבין , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשאין לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד ׁשהּזיק ּבין הּזיק, ׁשּלא ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעד
נכסיו ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּיפה מן אּלא הּנּזק ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמׁשּתּלם

זה. לנזק ְְְִֶֶֶָֻמׁשעּבדין
.Èמן ּגֹובין הּמּזיק, מּנכסי הּנזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּבית

ׁשּלא אֹו ּכלל, מּטלטלין לֹו היּו לא אם ּתחּלה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין
הּקרקע, מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד הּמּטלטלין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהיּו
אפּלּו מּטלטלין, ׁשּיּמצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי הּיפה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמן

תבואה]סּבין לּקרקע.[קליפות נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻ
.‡Èנזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן לּנּזק וגֹובין לּקרקע; אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
ׁשהּנּזק מּפני איןהּזּבּורית, והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעׂשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּבחּיי הּמּטלטלין הּנּזק ּתפׂש ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמׁשּתעּבדין
מֹותֹו אחר מהן לֹו ּגֹובין .הּמּזיק, ִִֵֶַַַַ

.È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר
מן לּנזקין מגּבין ,לפיכ דינין; ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה

יתֹומים ׁשל להןהּמּטלטלין ּגֹובין מּטלטלין, הּניח לא ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַָֹ
יגּבה לא יתֹומים, מּנכסי לּפרע הּבא ׁשּכל - הּזּבּורית ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמן

ּכמֹו הּזּבּורית, מן ׁשּיתּבאר.אּלא ְְִִִִֵֶֶַָָ

.‚Èּבכפר חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין הרגאין [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּובעדיםאדם] ּברּורה, ּבראיה אּלא - נהרגת הּבהמה ואין ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ּבארות מצּויין ואין 'הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא להעיד; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהּכׁשרים
והרֹועים העבדים אּלא הּצאן, וגדרֹות הּבקר ּוברפת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסּוסים
- זֹו את ׁשהּזיקה היא זֹו ׁשּבהמה העידּו אם ּבהן, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוכּיֹוצא
זה ׁשאדם נׁשים אֹו הּקטּנים העידּו אם אֹו להן; ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹומעין
אין עליהן'. סֹומכין - נזקין ּבׁשאר העידּו אֹו זה, את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחבל
עד עדים, ּפי על ממֹון מחּיבין אין לעֹולם אּלא ּכן; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
ּבבית ויעידּו עדּיֹות, ׁשאר להעיד הּכׁשרים העדים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשּיהיּו

לׁשּלם. הּמּזיק ּדין ּבית ויחּיבּו ְְִִִִֵֵַַַַּדין,
.„Èרֹועה ׁשהיה הּנהרׁשֹור ּגב ּבצּדֹועל הרּוג ׁשֹור ונמצא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על אף -ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּגמל אפּלּו נגחֹו'; וזה נׁשכֹו, ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּׁש

בפראות]האֹוהר ּבצּדֹו[נוהג הרּוג ּגמל ונמצא הּגמּלים, ּבין ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
עדים ׁשּיראּוהּו עד הרגֹו'; ׁשּזה 'ּבידּוע אֹומרין אין -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ְִֵּכׁשרים.

ה'תש"ע שבט ה' רביעי יום

    
ּומּולדּה,‡. מּמּנה נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּגֹובה אינֹו - ׁשהּזיקה ּתרנגלת אבל מּגּופּה; ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּפני
מבּדלת אּלא העֹוף מּגּוף אינּה ׁשהּביצה מּפני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמּביצתּה,

מּמּנּו .ּומפרׁשת ְִֶֶֶֻ
.עד אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת

- ילדה) (ׁשּנגחה נגחה ׁשּילדה אחר אֹו ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּלא
עד ּכלּום, הּולד מן ּגֹובה ואינֹו הּפרה, מן נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשּלם
ׁשהּמֹוציא היתה; מעּברת ׁשּנגחה ׁשּבׁשעה ראיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשּיביא

הראיה עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ואין‚. ּבצּדּה, נֹופל עּברּה ונמצא מעּברת, ּפרה ׁשּנגח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשֹור

הּפילה הּנגיחה מחמת אֹו הּפילה, נגחּה ׁשּלא עד אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹידּוע
ׁשהּמֹוציא הּולד; נזק מׁשּלם ואינֹו הּפרה, נזק מׁשּלם -ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה עליו .מחברֹו ְֲֵֵָָָָָ
ּבפני„. הּפרה ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת, ּפרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻנגח

הּפרה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא עצמֹו, ּבפני הּולד ּופחת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּה
היא עּתה ׁשוה היא וכּמה ּובריאה, מעּברת ּכׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשוה

ּתם. היה אם חציֹו אֹו הּפחת, ּומׁשּלם ׁשּלּה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּנפל
הּׁשמן‰. ּפחת הרי - לאחד והּולד לאחד, הּפרה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה

אֹותֹו חֹולקין הּנפל, ּופחת הּפרה; לבעל הּפרה, ּגּוף ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּפחת
הּולד לבעל והּנפל, הּולד; ּבעל עם הּפרה .ּבעל ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âׁשֹור' אֹומר הּנּזק והּזק, אחר, ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻׁשֹור
הּמֹוציא - לקה' ּבסלע ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר וזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּזיק',

הראיה עליו יֹודעמחברֹו 'אני אֹומר ׁשהּנּזק ּפי על ואף ; ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אּתה 'וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע'. 'איני אֹומר וזה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּבוּדאי',

           
      

הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור ׁשאינֹו[מדרבנן]יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּׁשבּועת אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָיֹודע,
הּוא, קנס הּנזק ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּסת,

ּפטּור. ּבקנס ְִֶָָּומֹודה

.Êמהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו
אֹומר זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Áאם אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
ׁשהן ּפי על אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמת
ׁשּזה ראיה 'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא .העֹומד ְֲִִֵֵֶַַָ
.Ëהּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

ּתם אחד היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר
'ּתם אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָואחד

הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא - .הּזיק' ְֲִִִֵֵַָָָָָ
.Èמעידים עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ואם ׁשאמר. ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאחד
הרי - 'ּבפני הּזיק ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָטען
ׁשהרי ׁשהֹודה; ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמּזיק

ּבמקצת. ְְִָָהֹודה
.‡Èוהּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ואחד ּתם אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול, את ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּזיק
את הּזיק ותם הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּועד,
את ּומּועד הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן',

הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא - ראיההּקטן' ׁשם היתה לא . ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָָֹ
חברֹו את לטֹוען ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּברּורה
אף ונפטר הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָחּטים,
ואם ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָמּדמי
מן ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתפׂש
מֹוציאין אין ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקטן,

ּכלּום. הּמּזיק ְִִַַמן
.Èהּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתיםהראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשוה אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנּזק
והּנּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָמאתים,
ׁשֹור ונגח חזר חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּלפניו
נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
הּבעלים עם הראׁשֹון והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמאה,
זֹו ּדר על וכן ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָנֹוטלין

והֹולכין. ְְְִִחֹולקין
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ ּבזהמֹותר ּכּיֹוצא ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא .זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

.„Èחצי ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנזק.
מּועד - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר[הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעיםׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

    
קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור

מּועד ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד זהּבין הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָנסקל;

.הרי ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין ׁשהראּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
והרג ּוברח והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָטרפה,
עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוברח,

הּׁשֹור סּכןׁשּיּסקל אם וכן של]. אדם[נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, -[ונטו ּבהמֹות ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

אם וכן הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
הּׁשֹור[זיהו]הּכירּו את הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשהרג, ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁשה ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹואינן
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל את לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועהזה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג, ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלמדּו,
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
ּכפר‰. מׁשּלם מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשֹור

ּגמּורה ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי .ׁשלם, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור

ּבעלים לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה וכןהרי . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
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הּסת נׁשּבע זה הרי - הּזיק' ׁשּׁשֹור ׁשאינֹו[מדרבנן]יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּׁשבּועת אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָיֹודע,
הּוא, קנס הּנזק ׁשחצי ּפטּור, מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּסת,

ּפטּור. ּבקנס ְִֶָָּומֹודה

.Êמהן ׁשאחד העדים והרי אחד, אחר רֹודפין ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיּו
אֹומר זה - מּׁשניהם הּוא איזה יֹודעים העדים ואין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָהּזיק,
ואם ּפטּורין. ׁשניהם - הּזיק' ׁשֹור' אֹומר וזה הּזיק', ׁשֹור'ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ

הּפחּות מּגּוף לׁשּלם חּיב אחד, איׁש ׁשל ׁשניהם [הזול]היּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מּנכסיו. ׁשלם נזק מׁשּלם מּועדין, היּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשניהם;

.Áאם אבל עֹומדין. הּׁשורים ּבׁשּׁשני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה
ׁשהן ּפי על אף - ּתם מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמת
ׁשּזה ראיה 'הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור; אחד, איׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשל

'ל ואׁשּלם ׁשהּזיק, הּוא .העֹומד ְֲִִֵֵֶַַָ
.Ëהּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד הרֹודפין הּׁשורים ׁשני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהיּו

ּתם אחד היה הּזיק', 'קטן אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'ּגדֹול ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר
'ּתם אֹומר והּמּזיק הּזיק', 'מּועד אֹומר הּנּזק מּועד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָואחד

הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא - .הּזיק' ְֲִִִֵֵַָָָָָ
.Èמעידים עדים אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם היתה ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

ואם ׁשאמר. ּכמֹו הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו מּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאחד
הרי - 'ּבפני הּזיק ׁשּזה ּבוּדאי, יֹודע 'ׁשאּתה הּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָטען
ׁשהרי ׁשהֹודה; ּכמֹו ּומׁשּלם הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמּזיק

ּבמקצת. ְְִָָהֹודה
.‡Èוהּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיּו

את הּזיק 'ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד ּגדֹול אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשנים,
קטן אּלא כי, 'לא אֹומר: והּמּזיק הּקטן', את וקטן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול,
ואחד ּתם אחד ׁשהיה אֹו הּקטן'; את וגדֹול הּגדֹול, את ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּזיק
את הּזיק ותם הּגדֹול, את הּזיק 'מּועד אֹומר: הּנּזק ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּועד,
את ּומּועד הּגדֹול, את הּזיק 'ּתם אֹומר: והּמּזיק ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן',

הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא - ראיההּקטן' ׁשם היתה לא . ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָָֹ
חברֹו את לטֹוען ּדֹומה? זה למה ּפטּור. הּמּזיק - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָּברּורה
אף ונפטר הּסת, נׁשּבע ׁשהּוא - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָחּטים,
ואם ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׂשעֹורים, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָמּדמי
מן ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן מׁשּתּלם זה הרי - הּנּזק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתפׂש
מֹוציאין אין ּתפׂש, לא אם אבל הּמּזיק; ׁשהֹודה ּכמֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקטן,

ּכלּום. הּמּזיק ְִִַַמן
.Èהּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשֹור, ׁשּנגח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹור

ּבֹו ּכׁשּתפין והּבעלים, מאתיםהראׁשֹון ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ׁשֹור -[שווה]ׁשּנגח ּכלּום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשוה אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּׁשֹור ּובעל מאה, נֹוטל ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּנּזק
והּנּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָמאתים,
ׁשֹור ונגח חזר חמּׁשים. חמּׁשים נֹוטלין הּבעלים עם ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּלפניו
נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ׁשוה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
הּבעלים עם הראׁשֹון והּנּזק חמּׁשים, ׁשּלפניו והּנּזק ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמאה,
זֹו ּדר על וכן ועׂשרים. חמּׁשה ועׂשרים חמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָנֹוטלין

והֹולכין. ְְְִִחֹולקין
.‚È,מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה הּבהמה ׁשּתפׂש ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנּזק

הּנּזק - והּזיקה יצאת ואם לנזקיה; ׂשכר ׁשֹומר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנעׂשה
ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, חּיב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפׂשֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק זה הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפׂשֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

נ ּבזהמֹותר ּכּיֹוצא ּכל וכן מאה. והּבעלים ׁשלׁשים, והּוא .זקֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

.„Èחצי ּבּמֹותר מׁשּלמין ּבזה, זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנזק.
מּועד - מּועד ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין
ּבּמֹותר מׁשּלם ּבמּועד, ותם ׁשלם; נזק ּבּמֹותר מׁשּלם ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבתם,

נזק ׁשהפסידחצי ּתם ׁשֹור ּכיצד? אחר[הזיק]. ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
האחרֹון זה וחזר מנה, ארּבעיםׁשוה ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

היּו ׁשלׁשים. האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל הרי -ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מּועד הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועדין, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהן
ּתם הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל ּתם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

עׂשרה. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל מּועד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחרֹון

    
קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור

מּועד ואחד ּתם אחד - חֹורין ּבן ּבין עבד זהּבין הרי , ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ּכדיניהם. ּפטּור הּגֹוי, את המית ואם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָנסקל;

.הרי ׁשהמיתּו, ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
נסקלין ׁשהראּלּו ּתם ּבין מה ׁשהרג?. למּועד האדם את ג ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּיהיה ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּתם
להרג. ֲַָֹמּועד

נסקלין,‚. - אדם ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוהֹואיל
הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג, מּועד יּמצא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
ׁשהּמּועד יׂשראל, הרג ּכ ואחר גֹויים, ׁשלׁשה ׁשהרג ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגֹון
יׂשראל ׁשלׁשה ׁשהרג אֹו ליׂשראל; מּועד הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלגֹויים
והרג ּוברח והרג ּוברח ׁשהרג אֹו ׁשלם; הרג ּכ ואחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָטרפה,
עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין - נתּפׂש ּוברביעי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוברח,

הּׁשֹור סּכןׁשּיּסקל אם וכן של]. אדם[נפשם בני ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
מתו]ּכאחד זמן ואחר למות, -[ונטו ּבהמֹות ׁשלׁש הרג אֹו , ְְֵֶַָָָֹ

אם וכן הּכפר. את מׁשּלמין ּובעליו להריגה, מּועד זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרי
הּׁשֹור[זיהו]הּכירּו את הּכירּו ולא הּׁשֹור, ּבעל את העדים ְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ׁשהרג, ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁשה ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹואינן
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל את לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשהרג ׁשֹור ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
יּומת"„. ּבעליו "וגם ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּׁשמּועהזה מּפי - ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

הּנהרג, ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ׁשהּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלמדּו,
ּכּפרה ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. הּוא,[כחטאת]נתּכּפר ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכרחֹו. ּבעל ּבכפר ׁשּנתחּיב מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹממׁשּכנין
ּכפר‰. מׁשּלם מהן אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוׁשֹור

ּגמּורה ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי .ׁשלם, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
.Âלֹו היּו אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאין

הּמדּבר, ׁשֹור ּכגֹון - ּבעלים לֹו היּו לא אם אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים.
המית, אם - יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר וׁשֹור ההקּדׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַוׁשֹור

ּבעלים לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל; זה וכןהרי . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ



סח           
      

- ׁשהמיתּו האּפיטרֹוּפין וׁשֹור היתֹומים, וׁשֹור האּׁשה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפיטרֹוּפין ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנסקלין.
חּיּוב, ּבני אינן והּׁשֹוטים החרׁשים אֹו והּקטּנים הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָּכדי

.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור
יּומת" ּבעליו "וגם ׁשּנאמר: נסקל, אינֹו - טרפה -אדם ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הן ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור; מיתת ּכ הּבעלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת
ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואין ְְֲֲִִִִֵֵֶָָחׁשּובין,

.Áהּכ אין - והרגֹו ּבחברֹו, ּכלּבֹו וכןהמׁשּסה נסקל; לב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
והרגּוהּו חּיה, אֹו ּבהמה ּבֹו ּגרה נחׁש,אם ּבֹו ׁשּסה אם אבל . ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

הּנחׁש ׁשּסם נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו; הּוא מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהמית,

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור ִִִֵַַָָָהּנחׁש,

.Ëלמי להּזיק ׁשּתתּכּון עד המיתה, אם נסקלת הּבהמה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאין
את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
יׂשראל, ּבן את והרג לנכרי נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
היה ואם הּמיתה. מן ּפטּור - קּימה ּבן והרג לנפלים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנתּכּון
אף עבד, המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּועד

לזה מּועד והּוא הֹואיל כּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי .על ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לנּפל מּועד ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת, אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ּבּכתל ונתחּכ אדם, ּבני על ּומּפילן ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּועד
ּפטּור הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת האדם על ונפל ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָלהנאתֹו,
- ּבכפר חּיבין והּבעלים להמית, נתּכּון ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּמיתה,
עליהן להּפיל אֹו ּבבֹורֹות, אדם ּבני על לּפל מּועד זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
אף ּבׁשּנתחּכ ?נתחּכ ׁשּלהנאתֹו יּודע והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכתלים.

והמית ׁשהּפיל .לאחר ְְִִִֵֶַַ

.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר, את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין
ּפי על אף - הּמּזיק ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ

הּכפר מן ּפטּורין הּבעלים ּבסקילה, הּנכנסׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור - ומת הּבית, ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלהּכנס
.È'הן' לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ,[כן]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן', מׁשמע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין

.‚Èּכדר תינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים - והרגּתּו ׁשהרגלהּלּוכּה, ; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּכדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד, נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
כּונה ּבלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּבכּונה
ׁשהמית ותם ּבכפר. חּיבין והּבעלים הּמיתה, מן ּפטּור -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
להמית נתּכּון ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - כּונה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבלא

העבד. מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה
הּקצּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור - ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשפחה

אֹוּבּתֹורה העבד ּדמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית אם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, הּׁשפחה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָּדמי

    
הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשּיראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכּמה

עליו" יּוׁשת אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: נהרג, ׁשל ׁשויֹו לפי .הּכל ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
- נקבֹות אֹו זכרים קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין העבדים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹוכפר
ּבין יפה, ּכסף סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה, הּקצּוב הּקנס ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
דינר. אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה, מאה ׁשוה העבד ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשהיה

אך]וכל משוחרר קנס,[עבד לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב ְְְְִֵֵַָָָֻ
לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ואין ְְֲִֵֵֵֶָָָהֹואיל

.- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
לּבעל ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה עבדהּכפר ׁשחציֹו מי המית . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לּתן, ראּוי - והחצי לרּבֹו, הּקנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחציֹו
יּקחּנּו. מי לֹו ְִִֵֶָואין

ׁשהּוא‚. ּפי על אף - ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ׁשּנגח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשֹור
ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים לּגח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּועד

לאדם אּלא ולדֹות, .ּבדמי ְְְִֵֶָָָָ
ּכמי„. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח

ולדֹות ּדמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח
.מּגּופֹו ִ

זֹו‰. ׁשפחה ׁשוה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותן? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד
לבעליה ונֹותן עּתה; ׁשוה היא וכּמה מעּברת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

חציֹו אֹו הּכפרהּפחת, מׁשּלם הּׁשפחה, את המית ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבּתֹורה ְְְִֵֶַַַַָָהּקצּוב

.Âׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, ואםהמיתֹו ּבנזקֹו; חּיב ּבֹו, חבל אם - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם
.Êואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור

ממֹונֹות ּדיני אֹותֹו אֹותֹוּדנין ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד . ְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין ּתחּלה, נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָּדיני

.Áהּׁשבח מן מׁשּתּלם? ּברדּיתֹו[רווח]ּומהיכן ׁשהׁשּביח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון - ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

ׁשּית ּבעלים לֹו -אין ּוברח נפׁשֹות, ּדיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. חּיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ּדנין ִִֵֵָָאין

.Ëקדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם, את ׁשהמית .ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
החזירֹו מכּור; אינֹו מכרֹו, הפקר; אינֹו הפקירֹו, אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכן
ּבּמה ּבהניה. אסּור ּבׂשרֹו ׁשחטֹו, חזרה. אינּה לבעליו, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָׁשֹומר
ׁשּלא עד אבל לסקילה. ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹּדברים
הרי הפקירֹו, ואם קדֹוׁש; זה הרי הקּדיׁשֹו, אם - ּדינֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַָנגמר
הרי לבעליו, ׁשֹומר החזירֹו מכּור; מכרֹו, ואם הפקר; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהּוא

ּבאכילה. מּתר זה הרי ּוׁשחטֹו, קדם ואם מחזר. ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻזה
.Èּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור

הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו - ּבאחרים נתערב ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּכל ּכדין ּבהניה, אסּורין והן ונקּברין; נסקלין ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבאלף,

הּנסקלת .ּבהמה ְְִֵֶֶַָ

           
      

.‡Èּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה
ועּברּה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻֻמעּברת

נרּבעה. ועּברּה היא ְְְְִִָָָָָֻנגחה,

.Èנגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ילדה ואם מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻּדינּה
ואם הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻאחר

לכּפה ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד עד[הסגר]נתערב , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשם. ֶָָׁשּימּותּו

.‚Èׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבעליו העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תש"ע שבט ו' חמישי יום

    
חמֹור‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
ועֹוף; וחּיה בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר .[במצוי]לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

.ּברׁשּותֹו החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
ׁשחפ אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות רּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

זה הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח
ּבנזקיו ׁשהפקירחּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ

"ּבעל ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּבֹורֹו
ּובּתחּלה הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּבֹור

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ְְְִִִֵֶַַָָּברׁשּות

מאליו‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ולא לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹֹּבהמה
אֹו הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּתן

מקֹום. מּכל ּבעלים ְִִָָָלֹו

מכּסה„. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי

ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגללואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,

ׁשּיכֹול ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים מּפניאין ּפטּור, זה י ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
לפרקים אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; [לפעמים]ׁשּזה ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹ

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ּומחמת הֹואיל - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָמצּויין

ּפטּור זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ּכּיֹוצאׁשהתליע ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.Âוזה חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמֹוצא
- העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון

ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון נסּתּלקּו[אטמו]זה ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי

.Êוהּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתחּיב הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּמסר
מגּלה, ּומצאֹו הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו לכּסֹותֹו. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׁשני
חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולא
ּפֹועלים ׁשּיׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻעד
הרי זה, זמן ּבתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
ׁשניהם - ּכזה זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשני

ּבֹו ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, .חּיבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

.Áּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הּבעלים הרי מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלחרׁש

ּדעת. ּבהן אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיבין;

.Ëונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה
חּיב הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ

.Èולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד
"ּבֹור" ּכדינאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מעׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור; - ומת ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻואם

.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמקֹו
וכּיֹוצא ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעה,
אין - הּנּזק ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו,

ּבהן יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; .מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
אֹו ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מעׂשי נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסתר

נסּתּלקּו לא עדין אֹו .הראׁשֹון, ְְֲִִִַַָֹ
.‚Èונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, [חבטתהאחרֹון ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹורהנפילה] הּזק הקריב הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת
- האחרֹון ׁשהרחיב הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה.
ׁשּמת ּפי על אף זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאחרֹון
הראׁשֹון - נפל הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמן

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה ְֲִֵֶֶֶַַָָחּיב,

.„Èהּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמהּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא

הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה לא[המזיק]אם ואם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ



סט            
      

.‡Èּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה
ועּברּה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ׁשּנעברה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֻֻֻמעּברת

נרּבעה. ועּברּה היא ְְְְִִָָָָָֻנגחה,

.Èנגמר ׁשּלא עד אם - נתעּברה ּכ ואחר והמיתה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ילדה ואם מּתר. ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻּדינּה
ואם הּוא. אּמֹו ּכיר ׁשהעּבר אסּור; ולדּה - ּדין ּגמר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻאחר

לכּפה ּכּלן את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד עד[הסגר]נתערב , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ׁשם. ֶָָׁשּימּותּו

.‚Èׁשהרי זכה; ּבֹו הּקֹודם ּכל עדיו, ׁשהּוזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור
ׁשּבעליו העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּנגמר
והּקֹודם לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את והזים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָרּבעּוהּו,
חטא ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּומׁשכֹו
הפקיר לא - להזּמן מיחל הּוא והרי הם, ׁשקר עדי .וׁשאּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ה'תש"ע שבט ו' חמישי יום

    
חמֹור‡. אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור ְְְֲִִֵַַַָָהחֹופר

- ּבהן וכּיֹוצא צמר ׁשל ּגּזֹות מלא הּבֹור היה ואפּלּו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב הּבֹור ּבעל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
ועֹוף; וחּיה בהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁשּלם".

ּבהוה אּלא ו"חמֹור" "ׁשֹור" נאמר .[במצוי]לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

.ּברׁשּותֹו החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
ׁשחפ אֹו חברֹו, לרׁשּות ּפתח אֹו הרּבים, לרׁשּות רּופתח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

זה הרי - ּבֹורֹו הפקיר ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹּופתח
ּבנזקיו ׁשהפקירחּיב אֹו ּובֹורֹו, רׁשּותֹו הפקיר אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָ

"ּבעל ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ׁשּברׁשּותֹו, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָּבֹורֹו
ּובּתחּלה הפקר; וזה - ּבעלים לֹו ׁשּיׁש מי יׁשּלם", ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּבֹור

ּברׁשּותֹו. ׁשחפר מּפני חפר, ְְְִִִֵֶַַָָּברׁשּות

מאליו‚. הּבֹור ׁשּנחּפר אֹו החֹופר, ׁשחפרּתּואחד אֹו , ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ולא לכּסֹותֹו, אֹו למּלאתֹו חּיב והּוא הֹואיל - חּיה אֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹֹּבהמה
אֹו הּלֹוקח, אֹו החֹופר, ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּיׁש מי יׁשּלם", הּבֹור "ּבעל ׁשּנאמר: - ּבמּתנה לֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנּתן

מקֹום. מּכל ּבעלים ְִִָָָלֹו

מכּסה„. ׁשהיה מקֹום המגּלה אֹו החֹופר, ׁשּנאמר:אחד - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
יכּסּנּו". ולא ּבֹור, איׁש יכרה ּכי אֹו ּבֹור, איׁש יפּתח ְְְְְִִִִִִֶֶַַֹ"(ו)ּכי

ׁשהתליע ּפי על אף - ּכראּוי ּכּסהּו בגללואם [התרועע ְְִִִִִֶַַַָָָ
ׁשּנאמר:תולעים] ּפטּור, - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ְְֱִֵֶֶַַָָָמּתֹוכֹו,

ׁשּיכֹול ּבדבר ּכּסהּו ּפטּור. ּכּסהּו, אם הא - יכּסּנּו" ְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ"ולא
והלכּו ּגמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלעמד
אם - ּבֹו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו ונתרֹועע, ּגמּלים ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעליו

הר - מקֹום ּבאֹותֹו ׁשם מצּויין הּגמּלים מּפניאין ּפטּור, זה י ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
לפרקים אפּלּו ּגמּלים, ׁשם יבֹואּו ואם אנס; [לפעמים]ׁשּזה ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹ

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף - ׁשורים ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ּומחמת הֹואיל - לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד, ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָמצּויין

ּפטּור זה הרי הּׁשורים, ּבֹו נפלּו ּכּיֹוצאׁשהתליע ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.Âוזה חּיב, הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו, ּבֹור ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמֹוצא
- העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר, סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחרֹון

ׁשּטממֹו ׁשּכיון חּיב; האחרֹון נסּתּלקּו[אטמו]זה ּבעפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ראׁשֹון. ֲִֵַמעׂשי

.Êוהּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון עבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
-ולא ּדליֹוּכּסהּו ׁשּימסר עד חּיב, לּׁשני;[דלי]הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתחּיב הראׁשֹון, נפטר - מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּמסר
מגּלה, ּומצאֹו הּׁשני ּובא הראׁשֹון, ּכּסהּו לכּסֹותֹו. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׁשני
חּיב? לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולא
ּפֹועלים ׁשּיׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻעד
הרי זה, זמן ּבתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
ׁשניהם - ּכזה זמן אחר ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; חּיב לבּדֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשני

ּבֹו ּפׁשעּו ׁשניהם ׁשהרי לׁשּלם, .חּיבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ

.Áּבנזקיו חּיב הּׁשֹומר לׁשֹומר, ּבֹורֹו מסרֹוהּמֹוסר ואם . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
הּבעלים הרי מכּסה, ׁשהיה ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלחרׁש

ּדעת. ּבהן אין ואּלּו להתּגּלֹות, עׂשּוי ׁשהּבֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָחּיבין;

.Ëונטל הּדלי ּבעל ּובא חברֹו, ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכּסה
חּיב הּבֹור ּבעל - .ּדליֹו ְַַַַָָ

.Èולּמה חריץ. אֹו מערה אֹו ׁשיח אֹו ּבֹור, החֹופר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד
"ּבֹור" ּכדינאמר וכּמה להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מעׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור; - ומת ועֹוף, חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

ׁשלם. נזק הּתּקלה ּבעל חּיב הּזקּו, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻואם

.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהם ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב מים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּטפח
עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהם ׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמקֹו
וכּיֹוצא ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשבעה,
אין - הּנּזק ּתפׂש ואם לׁשּלם; אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבֹו,

ּבהן יׁש ספק האּלּו, ׁשהּדברים מּידֹו; .מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

חּיבין. ּכּלן - לׁשלׁשים והׁשלימֹו ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹֻלעׂשרים,
האחרֹון ּובא טפח, אפּלּו מעׂשרה, ּפחֹות הראׁשֹון ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
ּבנין ׁשהגּביּה אֹו טפח, ּבֹו ׁשחפר ּבין - לעׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהׁשלימֹו
אֹו ׁשהֹוסיף, טפח סתם חּיב. האחרֹון זה - טפח ׂשפתֹו ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מעׂשי נסּתּלקּו ּכבר אם ספק זה הרי - ׁשּבנה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּסתר

נסּתּלקּו לא עדין אֹו .הראׁשֹון, ְְֲִִִַַָֹ
.‚Èונפל והרחיבֹו, האחרֹון ּובא עמק, ּבֹור הראׁשֹון ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר

הבלֹו מחמת אם - ומת ׁשֹור, הבור]לתֹוכֹו -[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ
חבטֹו מחמת ואם הבלֹו; מעט ׁשהרי ּפטּור, [חבטתהאחרֹון ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבֹורהנפילה] הּזק הקריב הּוא ׁשהרי חּיב, האחרֹון - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת
- האחרֹון ׁשהרחיב הּצד מאֹותֹו הּׁשֹור נפל אם וכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה.
ׁשּמת ּפי על אף זה, ּבֹור הּזק הקריב ׁשהרי חּיב, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאחרֹון
הראׁשֹון - נפל הראׁשֹון ׁשחפר הּצד מן ואם ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמן

הבלֹו. מעט האחרֹון ׁשּזה ְֲִֵֶֶֶַַָָחּיב,

.„Èהּתֹורה עליו ׁשחּיבה הּבהמהּבֹור מתה לא אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
,לפיכ מחבטֹו. מתה אם לֹומר צרי ואין מהבלֹו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלא

הבל לֹו אין ּכרחּבֹו, הּבֹור עמק היה לא[המזיק]אם ואם ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ



ע           
      

על יתר עמקֹו היה ּפטּור. - ּומתה הּבהמה, ּבֹו ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָנחּבטה
ּפי על אף חּיב הּבהמה, ּבֹו מתה ואם הבל; לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרחּבֹו,

ּבּקרקע. נחּבטה ְְְֶֶַַַָֹׁשּלא

.ÂËהּבהמה,עׂש ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל ה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ואם לׁשּלם. חּיב טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה היה אם - ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה

הּבהמה מיתת על ּפטּור מעׂשרה, ּפחֹות אםהיה אבל ; ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּכל ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב ּבלבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה
ּדבר ׁשהּוא, ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא,
הּוא והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין וידּוע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצּוי

אנס. ְֶֹּכמֹו

.ÊËחביטתּה על אֹו ּבבֹור, הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן
ׁשֹוטה, אֹו חרׁשת, אֹו קטּנה, הּבהמה היתה אם אּלא - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבתל
ונפלה ּפּקחת, היתה אם אבל ּבּלילה. ׁשּנפלה אֹו סֹומה, ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָאֹו
הּבהמה ׁשּדר מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ּומתה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּיֹום,

הּמכׁשֹולֹות מן ולסּור ומתלראֹות אדם לתֹוכֹו נפל אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
חֹורין ּבן ׁשהיה ּבין - ּבּלילה ׁשּנפל אֹו סֹומה, היה אפּלּו -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּבהמה אֹו האדם, ּבֹו הּזק ואם ּפטּור. זה הרי עבד, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשלם, נזק חּיב - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּפּקחת

.ÊÈּפטּור זה הרי - ומת הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו ,נפל ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשהּוא זה יצא ׁשּלֹו; ׁשהּמת מי ּלֹו", יהיה "והּמת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהניה, ְֲִִֵֶַָָָָאסּור

.ÁÈּבתֹו החפירה מּקֹול הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
מאחֹוריה, נפלה חּיב. מּלפניה, נפלה אם - ומתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהּבֹור,

ׁשּנבעתה ונפלה[נבהלה]ּכגֹון לאחֹור, עקבּה על וחזרה ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
נפל נפילה. ּדר ׁשּיּפל עד "ונפל", ׁשּנאמר: ּפטּור, - ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹומתה
ּבית אין - נּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵַַָָָָלפניו
ואם מּידֹו. מֹוציאין אין הּנּזק, ּתפׂש ואם אֹותֹו; מחּיבין ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָּדין
ּפטּור. הּבֹור ּבעל - הּזק אֹו ּומת לּבֹור, חּוץ לאחֹוריו ֲֵַַַַַַַָָָֻנפל

.ËÈאם - הּבהמה ּומתה הּבֹור, לתֹו הּבהמה ׁשּדחף ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹור
מחצה. הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל - הּוא ְֱֱֵֶֶַַַַַַַָָָמּועד
הּבֹור ּובעל מּגּופֹו, רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - הּוא ּתם ְְְִִִֵַַַַַַַַָואם
הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
על אף ;אצל לי יׁש זֹו נבלה 'ּפחת הּבֹור: לבעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאֹומר
ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה, ּכיון - ּופּקחת גדֹולה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּפי
אני הּׁשֹור, מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ּבּלילה; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּנפלה

לׁשּלמֹו' חּיב אּתה והּׁשאר, .מֹוציא; ְְְְִַַַַָָָ
.Îונפל ּבּה, ונתקל הּׁשֹור ּובא הּבֹור, ּפי על אבן הּניח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוכן

הּבֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלּבֹור,
ֱֶָמחצה.

.‡Îהדיֹוט ׁשל ׁשֹור הּמקּדׁשין[חולין]וכן ּפסּולי וׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
חצי מׁשּלם הדיֹוט, ׁשל זה הּוא ּתם אם - ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנגחּו
ׁשאני 'ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם; נזק מּועד, ואם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;

מ להֹוציא הֹואיליכֹול וזה, ;מּמ והּׁשאר מֹוציא, אני ּזה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
הּכל'. לי ּתׁשּלם אּתה - ּופטּור הּוא ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהקּדׁש

.Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
הּׁשֹור ּבעל נֹוטל הּׁשֹור, מת ואם ּפטּור; הּׁשֹור ּבעל - ְֲִֵֵַַַַַַַַָָוהרגֹו

הּבֹור ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו .ּדמי ְְִֵֵַַַ

    
ּפטּור‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לּבֹור ׁשּנפלּו ׁשּנאמר:ּכלים , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה מּפי - חמֹור" אֹו ׁשֹור ׁשּמה [במסורת]"ונפל ְְֲִִַַָָָָ
ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. לא "חמֹור", אדם; לא "ׁשֹור", ְֲֲִִֵַָָָָֹֹלמדּו:
ּופטּור הּבהמה, על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ּומת ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּבכליו,

הּכלים. ִֵַַעל
.הּוא הּנזיקין מאבֹות מּועדיןהּבֹור ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו , ְְְֲִִִֵַַָָָ

הּזק ואם הּבֹור. ּתֹולדת זה הרי ּתּקלה, הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּתחּלתן.
ׁשלם, נזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם ּבהמה, אֹו אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה

הּתּק הפקיר לא ּבין הּתּקלה, הפקיר ּבּהּבין הּזקּו ואם לה; ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ
ּפטּור. ִֵָּכלים,

וקּׁשֹו‚. ּתבנֹו אֹו מּׂשאֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵַַַַַַַַָּכיצד?
ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוכּיֹוצא

ׁשלם נזק חּיב ולא- רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע, נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו, ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
צרכיו]ּגללים -[עשה הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת זה ׁשהּגלל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
הּכלים. על ִֵַַּבֹו

ונתקל‰. המהּל והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה,
ּבנזקיו חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ,ּכׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
רׁשּות לֹו ׁשאין נזקין הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב מּתחּלה, ְְְֲִִִִִַַָָָָֹלעׂשֹותן
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

הּקרנֹות ּגּתֹות[רחבות]מקֹום יין]ׁשל דריכת מקום [שליד ְְִֶַָ
המהּל ּבּה הּזק ואם חּיב; - וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
היתה ואם להסּתּכל. לֹו ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל -ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁש על ּפטּור - ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו ואםאפלה, בירתּה; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. הּכד ּבעל הרי ּבּה, ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹנתקל

.Êׁשּלקה אֹו ּבּמים אחד והחלק הרּבים, ּברׁשּות ּכּדֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻנׁשּברה
אנּוס;[בחרסיה]ּבחרׂשיה ׁשהּוא לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

החרׂשים והרי החרׂשים. סּלק ׁשּלא מּפני ׁשמים, ּבדיני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוחּיב
ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ּכהפקר, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוהּמים

נתּכּון ואם ו]ּפטּור. אחר[לקחת ּבהן והּזק ּבחרׂשיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּכּיֹוצא וכל העמידּה, ולא ּגמּלֹו לנפלה הּדין והּוא חּיב. -ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֻּבּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶַהפקיר,
.Áקּדרין קדירות]ׁשני אחר[מוכרי זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

היה אם - ּבראׁשֹון הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ונתקל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָזה,
ּפי על ׁשאף ׁשני; ׁשל ּבנזקיו חּיב - עמד ולא לעמד ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלראׁשֹון
,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו נפילה, ּבׁשעת אנּוס ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
ואף ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד. יכֹול הּוא ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹוהרי
ּבנפׁשֹו. טרּוד ׁשהּוא מּפני ּבֹו; ׁשּנתקל לזה הזהיר ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹעל

.Ëּבׁשהּזק ׁשני? ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּמה
על חּיב ׁשאינֹו ּפטּור, - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּגּופֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, .הּכלים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

           
      

.Èּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין הּמּטל, ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
ּפטּור, ׁשּנפל, ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבגּופֹו
הּכֹורה אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. עם הּׁשני הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָאֹותֹו,

ּפטּורין ּכּלן זה, את .זה ְִֶֶֶָֻ
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ
.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין[ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ

שבהם]מערֹותיהן הּמים[מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
להם יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּברׁשּות

ו -רׁשּות; ּבּמים ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ
ׁשלם. נזק ִֵֶֶַָָחּיבין

.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
זבל לֹו חכמים[לשדותיו]ויעׂשּו אֹותֹו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ

ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
הֹוצאה[לזיבול]והׁשּביחּו מּׁשעת ּבהן וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהן ּפי על ואף מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלרׁשּות
חּיב הּמֹוציא זה הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכמפקר,

ְֵַלׁשּלם.
.ÂËלרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

יֹום, ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
- הּזיק אם כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכדי
ּבֹו ׁשאין ּכיון ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחּיב

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם .ׁשבח ְִִֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים[במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל[מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈוהּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - עלהמה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר מסר[סבל], חּיב. הּכּתף , ְַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּתף
דימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּבנין,

אבנים] ּכּלן[שורת - ּבקּבלנּות עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה ,ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות ְְְֲִִִִַַַָָָָֻחּיבין;

.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי

הּכתל את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את ּגדרֹו[בכותל]הּמצניע והּגֹודר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבהן[הבליט]ּבקֹוצים, אחר והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב ּבתֹו[בדיוק]- ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּכתלים. להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשּותֹו

.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה ּתעלם ואחריםׁשּלא ּבאׁש. אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אדם. ּבהן יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמׁשליכין

.‚Îהרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשיןלא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור

.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין קטנותזיזין [קורות ְְִִִִִֵַ
מּגמלוגדולות] למעלה היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָלרׁשּות

יאפיל ׁשּלא והּוא, רׁשּות[יחשיך]ורֹוכבֹו; ּבני על הּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹ
הֹוציא ולא ּכנס ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהרּבים.
להחזיר יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן ּבֹו[דרך]הּכתלים ׁשהחזיקֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
לקלקלֹו. אסּור ְְְִַַָרּבים,

.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי ּכׁשהיתה.- אֹותּה ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי[מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשם[גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
אֹותֹו קֹוצצין זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּיד;

.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות .עׂשרה ְֵֶַ

    
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו -[התפשטה]הּמדליק הּדלקה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

קצים ּומצאה אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
.הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

ׁשעּור[הגבול] וכּמה חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הרחיק לא ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹההרחקה?
הרחיק ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי,



עי            
      

.Èּבה וכּיֹוצא והּזּגגין זה,הּקּדרין אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין הּמּטל, ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
ּפטּור, ׁשּנפל, ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני; ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבגּופֹו
הּכֹורה אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה 'ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהרי
הזהירּו ואם מּׂשאֹו'. עם הּׁשני הּפיל הראׁשֹון ׁשהרי ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָאֹותֹו,

ּפטּורין ּכּלן זה, את .זה ְִֶֶֶָֻ
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל .כּלן, ְְֲִַַָָָָֹֹֻ

.È- אחד ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּׁשֹופ
נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל, והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ, ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו חּיב זה הרי - .ּבּקרקע ְְֲִֵֶַַַַָָָ
.‚Èׁשּפֹותקין אּלּו וגֹורפין[ביוב]ּביבֹותיהן[פותחין]ּכל ְְְִִִֵֵֶֶָ

שבהם]מערֹותיהן הּמים[מהזבל לׁשּפ רׁשּות להן אין - ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
להם יׁש הּגׁשמים ּבימֹות אבל החּמה, ּבימֹות הרּבים ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּברׁשּות

ו -רׁשּות; ּבּמים ּבהמה אֹו אדם הּזק אם כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ
ׁשלם. נזק ִֵֶֶַָָחּיבין

.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים, לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
זבל לֹו חכמים[לשדותיו]ויעׂשּו אֹותֹו קנסּו הֹוציא, ואם . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ

ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה, ּבהם הּקֹודם וכל ּכהפקר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
הֹוצאה[לזיבול]והׁשּביחּו מּׁשעת ּבהן וזכה אדם קדם ואם ; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהן ּפי על ואף מּידֹו. מֹוציאין אין - הרּבים ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלרׁשּות
חּיב הּמֹוציא זה הרי ּבהמה, אֹו אדם ּבהן הּזק אם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּכמפקר,

ְֵַלׁשּלם.
.ÂËלרׁשּות הּגללים ואת הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׁש

יֹום, ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ולצּבר זבלים, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהרּבים
- הּזיק אם כן, ּפי על ואף אדם. ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכדי
ּבֹו ׁשאין ּכיון ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחּיב

ּבֹו קנסּו לא נּדֹוׁש, אם .ׁשבח ְִִֶַָֹ
.ÊËטיט ׁשֹורין לֹובנים[במים]אין ואין הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַָ

ּגֹובלין אבל אבל[מערבבים]לבנים. הרּבים, ּברׁשּות טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ
ללבנים. ְִִֵֹלא

.ÊÈוהּבֹונה מביא, אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה
ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין ׁשהּזיקּו, וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה;

.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻהחּצב
לחּמרּב ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - עלהמה האבן [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכּתףחמור] חּמר מסר חּיב. החּמר מסר[סבל], חּיב. הּכּתף , ְַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה מסרּה חּיב. הּבֹונה לבֹונה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּתף
דימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ואם חּיב. המתּקן ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּבנין,

אבנים] ּכּלן[שורת - ּבקּבלנּות עֹוׂשין והיּו והּזיקה, נפלה ,ְְְְְִִִַָָָָָָֻ
ּפטּורין. וכּלן חּיב, האחרֹון - ּובׂשכירּות ְְְֲִִִִַַַָָָָֻחּיבין;

.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל
ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף לבֹור,מּלׁשּלם, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

קֹובעין ּדין ּבית רעּועין, היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי

הּכתל את ולסּתר האילן את לקץ זמן הּזמן?לֹו וכּמה ; ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ

.Îהּזכּוכית ואת הּקֹוץ את ּגדרֹו[בכותל]הּמצניע והּגֹודר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח ּבהן[הבליט]ּבקֹוצים, אחר והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ואם ׁשלם. נזק חּיב ּבתֹו[בדיוק]- ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּכתלים. להתחּכ אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשּותֹו

.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע
הרּבי לרׁשּות ונפלּו ּכתלֹו, את וסתר הּכתל והּזיקּוּבעל ם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא, ּבריא ּכתל ואם חּיב; הּמצניע היה, רעּוע ּכתל אם -ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
חּיב הּכתל .ּבעל ֶַַַַָֹ

.Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים
ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ׂשדֹותיהם ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּזכּוכית

הּמחרׁשה ּתעלם ואחריםׁשּלא ּבאׁש. אֹותן ׂשֹורפין ואחרים . ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אדם. ּבהן יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמׁשליכין

.‚Îהרּבים לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל עֹוׂשיןלא ואין . ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ
ולא ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ואף ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמערֹות,
והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא אבנים; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטעּונה

מּתר. רּבים, לצרכי ְְִֵַָָֻּבֹור

.„Îמֹוציאין וכּצֹוצרּיֹות[מבליטים]אין קטנותזיזין [קורות ְְִִִִִֵַ
מּגמלוגדולות] למעלה היּו ּכן אם אּלא הרּבים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָלרׁשּות

יאפיל ׁשּלא והּוא, רׁשּות[יחשיך]ורֹוכבֹו; ּבני על הּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹ
הֹוציא ולא ּכנס ּומֹוציא. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהרּבים.
להחזיר יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה; זמן ּכל מֹוציא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מצר ׁשּכל - לעֹולם למקֹומן ּבֹו[דרך]הּכתלים ׁשהחזיקֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
לקלקלֹו. אסּור ְְְִַַָרּבים,

.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות וכּצֹוצרּיֹות זיזין ּובּה חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
ּכחזקתּה זֹו הרי ּכׁשהיתה.- אֹותּה ּובֹונה חֹוזר נפלה, ואם ; ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ, - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן
ּברֹוכבֹו עֹובר ּפנּויהּגמל מקֹום ּומּניחין מּׁשּתי[מאילנות]. ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשם[גדות]ׂשפתֹות ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב הּנהר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
אֹותֹו קֹוצצין זה, ּברחב הּנמצא אילן וכל הּספינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹּומֹוׁשכין
הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ּבבעליו, מתרין ואין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּיד;

.ÊÎ,נטלּה - ׂשדהּו ּבתֹו עֹוברת הרּבים ּדר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
ׁשּנטל, וזה ּבֹו; וזכּו נתן, ּׁשּנתן מה - הּצד מן להן ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונתן
מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

אּמֹות .עׂשרה ְֵֶַ

    
ועברה‡. חברֹו, ׂשדה ּבתֹו -[התפשטה]הּמדליק הּדלקה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ

קצים ּומצאה אׁש תצא "ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹו'. הּמבעיר" יׁשּלם ׁשּלם . . הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

נזקין מאבֹות - בתורה]והּבערה היא.[המפורשים ְְְֲִִֵֵַָָ
.הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק

ׁשעּור[הגבול] וכּמה חברֹו. לׂשדה הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הרחיק לא ואם ּדלקה. ׁשל ּגבהּה לפי הּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹההרחקה?
הרחיק ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב - והּזיקה האׁש ועברה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
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היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, - והּזיקה ועברה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
ורחּבן מים, ּבהם ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו נהר עברה אם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכן

ּפטּור. - אּמֹות ְֶַָׁשמֹונה

והעצים‚. הּדלקה, וגבּה הּגדר, ּגבּה אֹומדין - ּגדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור; לעבר, ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו

חּיב לעבר, ראּויה ּבאׁשואם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹ
העֹולה[רגילה]הּקֹודחת ּגדֹול, להב לּה היה אם אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אין - ׁשם מצּויין העצים והיּו הּלהב, עלּית מּגבּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכּפף
חּיב. אּמה, אלף עברה אפּלּו אּלא אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלּה

הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, ּדלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה
הּגדר לגּדר יכֹול היה אם - אחרת ּבחצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה

חּיב - ּגדרֹו ולא ׁשּיצאׁשּנפל, לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה . ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו, לֹו ׁשהיה - ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק

מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם,
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת
מעׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק.

.ּגרמּו ְָ
.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

ּפטּור והּׁשֹולח הּבערה,לׁשּלם, לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹ
חּיב. ֵַַָהּׁשֹומר

.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את הביא ואחד העצים, את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור
ּפטּורין. ּכּלן הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחּיב.
הּגֹורם וכל גרם; הּוא ׁשהרי חּיב, - הרּוח ולּבּתּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָלּבה,
ּכל ּכׁשאר ׁשּבנכסיו הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהּזיק,

.הּמּזיקין ִִַַ
.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש

הּׂשדה"לׁשּלם אֹו . . קצים "ּומצאה ׁשּנאמר: ּגדיׁש, אכלה . ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּכגֹון היּו אם - הּגדיׁש ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא

דיש]מֹורּגים ׁשּדר[כלי מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב ּבּגדיׁש, אֹותן לטמן הּׂשדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאנׁשי

הּכלים. על ּפטּור ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּוכלי
.Ëאבל חברֹו. ׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לׂשדה ועברה ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש; הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל ּגדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְִִִִִִֵֵֶַָָהּכלים,

ׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאת חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב, - עּמֹו ונׂשרף לֹו, סמּו ועבד לֹו ּכפּות ּגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור - עּמֹו ונׂשרף .לֹו, ְְִִַָ
.‡Èוהגּדיׁש לחברֹו, מקֹום גדיש]הּמׁשאיל ּבֹו,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ

אינֹו - הּגדיׁש וׂשרף הּמׁשאיל והדליק ּכלים, ּבֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמין
להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. גדיׁש ּדמי אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשּלם
והגּדיׁש ׂשעֹורים, להגּדיׁש אֹו ׂשעֹורים, והגּדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִַחּטים,

וחּפן חּטים ׁשהגּדיׁש אֹו אֹו[כיסה]חּטים, ּבׂשעֹורים, ְְְִִִִִִִִִֶָ

ּדמי אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבחּטים וחּפן ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהגּדיׁש
ּבלבד. ְְִִַׂשעֹורים

.Èהּבירה את מה[בית]הּמדליק ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
חפציהם וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה,
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּבּתים.

ׁשּיתּבאר;[קדוש] ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל; ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָ
ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען לו]ּובלבד שיש אֹו[משוער , ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות אמּוד ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן, טעּון ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות, לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבמּׂשאֹוי ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ּביןהּבירה ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

- מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
ואפּלּו מּבחּוץ; נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהחנוני
ולׁשמר. ליׁשב לֹו ׁשהיה מּפני חּיב, החנּות ּבעל - חנּכה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻנר

.„Èאם - ׁשּתּדלק עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופף
מּדיני ּפטּור מצּויה, ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת האׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב חברֹו[מכסה]אדם ׁשל קמתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ּבתבן, אֹו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעפר
את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּפטּור

הּטמּון. על ּפטּור ֵַַָָָהאׁש
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ּובצערֹו[בטלתו]הּמבעיר ּוברּפּויֹו ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ּכאּלּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָָּובבׁשּתֹו,
אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי הּוא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - האדם את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹורֹו

.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש, ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
חּיב - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין

ׁשלם נזק הּבערהלׁשּלם ּתֹולדֹות ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפטּור. והּזיקּו, מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ואם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָהן.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע שבט ז' שישי יום

 
מצוֹות וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּדין (ב) ממֹון; לגנב ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא

יע ׁשּלא (ד) הּמׁשקלֹות; עם הּמאזנים לצּדק (ג) ׂשההּגּנב; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא (ה) ּובּמׁשקלֹות; ּבּמּדֹות ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
ׁשּלא (ו) ּבהן; ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
– אּלּו מצוֹות ּובאּור נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא (ז) ּגבּול; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹיּסיג

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
לא‡. על עֹובר - ומעלה ּפרּוטה מּׁשוה ממֹון הּגֹונב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל

"לא ׁשּנאמר: לאו(ּתגנב)תגנבו"תעׂשה, על לֹוקין ואין . ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
לׁשּלם. ּתֹורה אֹותֹו חּיבה - ׁשהּגּנב לתׁשלּומין; נּתן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה,

ממֹון הּגֹונב אֹו יׂשראל, ממֹון הּגֹונב עֹובד[של]ואחד ּגֹוי ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
הּקטן. את הּגֹונב ואחד הּגדֹול, את הּגֹונב ואחד זרה; ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעבֹודה

           
      

.ׁשהּוא ּכל לגנב ׂשחֹוק,אסּור ּדר לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ
הּכל - לׁשּלם מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹאֹו

.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא ְְְִֶַַָָֹאסּור,
ואין‚. ּבסתר אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה

ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ -ּגזלן(גנב)אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּגּנב(גזלן).ׁשּגנב ּבׁשעה יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנים„. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט הּׁשֹור, את אֹו הּׂשההּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Êּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעלּה, ימּות אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ְִִִִֵֶָָּובית

.Áמּמּנּו הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ;וקטן ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָואם

.Ëׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם

לׁשמרן יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נׁשּתחרר נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב ְֵֶֶֶֶֶַַַָָהעבד,
.Èּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי

ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכדי רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
.‡Èּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּוגז ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציאואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבח הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.Èחֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחרלבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָיאּוׁש,

קניּה מׁשּלם[קנאה]- ואינֹו יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ּדמים. ִֶָָאּלא

.‚Èמׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם

.„Èהיה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב
ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ארּבעה אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
ׁשנים, הּגנבה ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּבר אֹו מכר אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּובׁשעת
וחמּׁשה ארּבעה אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלי
הּכלי אבד אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכׁשעת

הּגנבה ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם .מאליו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.ÂËנפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
ׁשוה היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלילּגּנב לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊËּפי על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
- הּלֹוקח מּיד ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה לֹומרהרי צרי ואין ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָאם

הּלֹוקח. וקנה ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה

.ÊÈהּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר אינֹוהּגֹונב , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
ּדין ׁשהרי מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

ּבעיניה לחזר הּזאת שהיא]הּבהמה קנאּה[כמו ולא לּבעלים, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ארּבעה אֹו הּכפל לׁשּלם חּיב אינֹו לּבעלים ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגּנב;

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוחמּׁשה,
.ÁÈּתׁשלּומי מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּגנב

הראׁשֹון וגּנב מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָכפל
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מן.מׁשּלם וגנב אחר ּובא ּומכר, ּגנב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
לא ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם האחרֹון אין הּבעלים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנתיאׁשּו

   
מׁשּלם‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים

ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין [להביאקדׁשים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
תחתן] הריאחר - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים קדׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין

מ ּפטּור ׁשּנאמר:זה וחמּׁשה, ארּבעה ּומּתׁשלּומי הּכפל ן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֻ"וגּנב

.מׁשּלם אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל ּבמּטלטליןּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן חמֹור,[הם על ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֲֶֶֶַַַָָ
לּקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֻעל



עי            
      

.ׁשהּוא ּכל לגנב ׂשחֹוק,אסּור ּדר לגנב ואסּור ּתֹורה. ּדין , ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ
הּכל - לׁשּלם מנת על לגנב אֹו להחזיר, מנת על לגנב ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹאֹו

.ּבכ עצמֹו ירּגיל ׁשּלא ְְְִֶַַָָֹאסּור,
ואין‚. ּבסתר אדם ממֹון הּלֹוקח זה ּגּנב? הּוא ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה

ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון יֹודעין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּבעלים
אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואין; הּבעלים ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמעֹותיו
ּגזלן אּלא ּגּנב זה אין יד, ּובחזק ּובפרהסיה ּבגלּוי ;לקח ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגנב מזּין ליסטיס ,אינֹו[בסתר]לפיכ -ּגזלן(גנב)אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּגּנב(גזלן).ׁשּגנב ּבׁשעה יֹודעים ׁשהּבעלים ּפי על אף , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנים„. לׁשּלם חּיב ׁשּגנב, ּכׁשרים עדים עליו ׁשהעידּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּנב

אֹו חמֹור ּגנב ׁשנים; מׁשּלם ּדינר, ּגנב אם הּגנבה; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָלבעל
ּכׁשעּור מפסיד נמצא ּבדמיה. ׁשנים מׁשּלם ּגמל, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּכסּות

חברֹו. את לחּסר ְֲִֵֵֵֶֶַׁשּבּקׁש
ּופטּור‰. הּקרן, את מׁשּלם - ׁשּגנב מעצמֹו ׁשהֹודה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּנב

הּכפל ׁשנים",מן יׁשּלם אלהים, ירׁשיעּון "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
לכל הּדין והּוא ׁשנים. יׁשּלם עצמֹו את הּמרׁשיע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

ּפטּור. ּבהן ׁשהּמֹודה ְֶֶֶַַָָָהּקנסֹות,
.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי

וט הּׁשֹור, את אֹו הּׂשההּׂשה על מׁשּלם - מכר אֹו בח ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי

.Êּתׁשלּומי לׁשּלם חּיבין ׁשּגנבּו, האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי לּהכפל ׁשאין איׁש אׁשת היתה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעלּה, ימּות אֹו ׁשּתתּגרׁש עד חֹוב עליה הּכפל הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם
מּמּנה. נפרעין ּדין ְִִִִֵֶָָּובית

.Áמּמּנּו הּגנּוב ּדבר ּומחזירין הּכפל, מן ּפטּור - ׁשּגנב ;וקטן ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָואם

.Ëׁשאין - ּפטּורין ּובעליו הּכפל. מן ּפטּור ׁשּגנב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ׁשּיׁש מּפני ממֹונֹו, ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאדם

לׁשמרן יכֹול ואינֹו ּדעת, ילּבהן רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נׁשּתחרר נזקין. מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר, ּבאלף ּגדיׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוידליק

הּכפל. את לׁשּלם חּיב ְֵֶֶֶֶֶַַַָָהעבד,
.Èּכח ּכפי הּגנבה על הּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹראּוי

ּבּה רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי נזקין.הּקטן, ׁשאר הּזיקּו אם וכן ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכדי רּבה, מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן

להּזיק. מׁשּלחת ידם יהיּו ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשּלא
.‡Èּכבׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּוגז ולדֹותיה;ׁשּילדה, ואת ּגּזֹותיה ואת אֹותּה, מׁשּלם - זּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּגנבה ּכׁשעת מׁשּלם ּוגזזּה, ילדה יאּוׁש אחר הֹוציאואם . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּׁשבח הרי - אֹותּה ׁשּפּטם ּכגֹון והׁשּביחּה, הֹוצאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליה
הּכפל, עם הּגנבה ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש; לפני אפּלּו ּגּנב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

הּכפל. מן לֹו מחּׁשבין אֹו הּבעלים, מן הּׁשבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
.Èחֹוזרת - נׁשּתּנת ולא הּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּגנבה

יאּוׁש לאחר ּבין יאּוׁש לפני ּבין ׁשאחרלבעליה, אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּגּנב ּביד הּגנבה נׁשּתּנת ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּגּנב הּׁשבח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָיאּוׁש,

קניּה מׁשּלם[קנאה]- ואינֹו יאּוׁש; לפני ואפּלּו ׁשבחּה, וקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ּדמים. ִֶָָאּלא

.‚Èמׁשּלם - והכחיׁשה ׁשמנה אֹו והׁשמינה, ּכחּוׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּגנב
הּגנבה ּכׁשעת וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו כפל .ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשֹור ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגנב
נעׂשה - ׁשהגּדיל אחר מכרֹו אֹו טבחֹו הּגנבה; ּכׁשעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
ואינֹו מֹוכר, הּוא וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנּוי

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמׁשּלם

.„Èהיה הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלי אֹו ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגנב
ועכׁש ארּבעה, -ׁשוה ׁשנים ׁשוה ּבּדין עמידה ּבׁשעת ו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

ארּבעה אֹו כפל ותׁשלּומי הּגנבה, ּכׁשעת קרן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּלם
ׁשנים, הּגנבה ּבׁשעת ׁשוה היה ּבּדין. עמידה ּכׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּבר אֹו מכר אֹו ׁשחט אם - ארּבעה ּבּדין עמידה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּובׁשעת
וחמּׁשה ארּבעה אֹו כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם אּבדֹו, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּכלי
הּכלי אבד אֹו הּבהמה מתה ואם ּבּדין; העמדה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכׁשעת

הּגנבה ּכׁשעת כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם .מאליו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.ÂËנפחת אֹו נׁשּבר אֹו ּפחתֹו, אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
ׁשוה היה ּכּמה רֹואין אּלא הּפחת, לֹו ׁשמין אין - ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לבעלים ּומׁשּלם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּכלי,

הּכלילּגּנב לּטל הּבעלים רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
להם. ׁשֹומעין - והּכפל הּפחת להם ויׁשּלם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשבּור,

.ÊËּפי על אף - הּבעלים יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּגֹונב
- הּלֹוקח מּיד ּבעצמּה חֹוזרת הּגנבה והרי לֹוקח, קנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה לֹומרהרי צרי ואין ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשהּוא יאּוׁש, לאחר מכר אֹו טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָאם

הּלֹוקח. וקנה ּבמעׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָארּבעה

.ÊÈהּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - הּגּנב מאחר אינֹוהּגֹונב , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ּומכר, טבח ואם כפל; ּתׁשלּומי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
ּדין ׁשהרי מׁשּלם, אינֹו הראׁשֹון לּגּנב וחמּׁשה. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

ּבעיניה לחזר הּזאת שהיא]הּבהמה קנאּה[כמו ולא לּבעלים, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ארּבעה אֹו הּכפל לׁשּלם חּיב אינֹו לּבעלים ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּגּנב;

מרׁשּותן. ּגנב לא ׁשהרי ְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוחמּׁשה,
.ÁÈּתׁשלּומי מׁשּלם - הּטבח וגנב אחר ּגּנב ּובא וטבח, ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּגנב

הראׁשֹון וגּנב מעׂשה; ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָכפל
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מן.מׁשּלם וגנב אחר ּובא ּומכר, ּגנב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
לא ואם כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם האחרֹון אין הּבעלים, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנתיאׁשּו

   
מׁשּלם‡. אינֹו - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו הּגֹוי, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ּבלבד הּקרן -אּלא לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּגֹונב וכן לגֹוי. ולא "לרעהּו" להקּדׁש, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעהּו"
קדׁשי ּבין קּלים קדׁשים ּבין - ּבעליהן מּבית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשים

ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין [להביאקדׁשים, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
תחתן] הריאחר - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים קדׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין

מ ּפטּור ׁשּנאמר:זה וחמּׁשה, ארּבעה ּומּתׁשלּומי הּכפל ן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הקּדׁש. מּבית ולא האיׁש", מּבית ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֻ"וגּנב

.מׁשּלם אינֹו וקרקעֹות, ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
כפל ּבמּטלטליןּתׁשלּומי אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

שווים]ׁשּגּופן עצמן חמֹור,[הם על ׁשֹור, "על ׁשּנאמר: ממֹון, ֱֲֶֶֶַַַָָ
לּקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים אבל ׂשלמה"; על ׂשה, ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֻעל



עד           
      

ּגּופן אין והּׁשטרֹות לבניכם", אתם "והתנחלּתם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ָממֹון.

מׁשּלם‚. ׁשּיּפדה, קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב
ראּוי ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי

ׁשּיּפדה לאחר לֹו להיֹותֹו .הּוא ְְִִֶֶַַָ
טבלֹו„. הופרשו]הּגֹונב שלא ואכלֹו,[פירות חברֹו ׁשל ְֲֲִֵֵֶַַָ

לֹו מׁשּלם ואכלֹו, חלּבֹו ּגנב אם וכן טבלֹו. ּדמי לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם
חלּבֹו. הּיׂשראלּיים‰.ּדמי מּבעליה ּתרּומה ּגנב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אּלא ּבּה להם ׁשאין כפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהפריׁשּוה,
הניה ליתנה]טֹובת כהן לאיזה לבחור וטֹובת[שביכולתם , ְֲַַָָ

ממֹון. אינּה ֲֵָָָָהניה
.Âמכר אֹו וטבח אביו, מּׁשל -הּגֹונב אביו מת ּכ ואחר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לֹו לאחיו]מׁשּלם ומשלם שלו, החלק את ּתׁשלּומי[מנכה ְְֵֵַַ
- מכר אֹו טבח ּכ ואחר אביו, מת ואם וחמּׁשה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדיׁש ּכ ואחר מכר, אֹו וטבח ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּגנב
אף - מכר אֹו טבח ּכ ואחר הקּדיׁש, ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָארּבעה
ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשן ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמׁשּלם
אינֹו יאּוׁש, לפני הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָּבׁשהקּדיׁש
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ואם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָקדֹוׁש;

.Êלפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו
אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו .מכר, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

.Áוהּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה בכליהּׁשֹוחט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ
והמעּקרמשחית] והוושט], כפל[הקנה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ

ׁשּנמצא אֹו לכלבים, אֹו לרפּואה, ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבלבד.
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,

ּבהניה,וחמּׁשה אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף ; ְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב זה הרי מּדבריהם, ואּסּורן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהֹואיל

וחמּׁשה. ְֲִַַָָָארּבעה
.Ëאחר ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ׁשּגנבוכן אֹו , ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

קּטעת אֹו ּבהמת[ברגלה]טרפה, אֹו סֹומה, אֹו חּגרת, אֹו , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין,

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
והּקיף ּגנב האחר, ּומכר לֹו למּכר לאחר ׁשּנתן [מכראֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] ּבהּקפֹוהגניבה ּופרע ּגנב והחליף, ּגנב [פרע, ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבלֹונֹותבגניבה ׁשּׁשלחֹו אֹו לבית[מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּלֹוקח והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹּגנב

ּכפל אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום חּוץׁשלׁשים מכרֹו . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּדבר ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו, מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

הּנּתר ּדבר ּבֹו ׁשּׁשּיר ּפטּור[באכילה]- - ּבׁשחיטה עּמֹו ְִִִִִֵֶַָָָָָ
חּוץ אֹו מּגּזתֹו, חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמּתׁשלּומי

נּתריםמ אּלּו ׁשאין וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב - ּקרניו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבׁשחיטה. ְִִִָעּמֹו

.Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר, מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּגנב
מלאכתה]מּמלאכּתּה יֹום[רווח מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו , ְְְְִִִֶַָָָֹ

ּתפׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מּמּנּו מֹוציאין אין -ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּידֹו. מֹוציאין אין ִִִִֵַָָהּנּזק,

.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבֹו לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָֻמכרּה,
.וחמּׁשה ֲִַָ

.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן, אחד טבח אם ׁשּגנבּו, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין
מּדעת ׁשּלא עׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורין - .חברֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.ÂËמה לֹו ּתן 'צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת',
אֹו וטבח לֹו', לּתן אּתה 'חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ;מכר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד עדין עליו, הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהוא]הּגֹונב הֹואיל[בחצר]ּברׁשּות[ועדיין - הּבעלים ְְִִִֵַַָ
טבח אם וכן הּכפל; מן ּפטּור ּברׁשּותן, היא עדין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגנבה
נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. ּברׁשּותן, ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּומכר
הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ׁשעדין ּפי על אף ּגֹונב, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּׁשּום
ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה הּדיר, מן טלה ּגנב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ומת הּבעלים, מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ּפטּור; - ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּבעלים

לבכֹורת הּבעלים ּבבית ׁשם נתנֹו חּיב. ּולבעל[פדיון]- ּבנֹו, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
והיה ּולׂשֹוכר, ׂשכר, לנֹוׂשא ּולׁשֹואל, חּנם, לׁשֹומר אֹו ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָחֹובֹו,
אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר. ּפטּור - ומת לֹו, ׁשּנּתן זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָמֹוׁשכֹו
החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב - ומת ּבעלים, מרׁשּות ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשהֹוציאֹו
ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב הֹוציאֹו לא ׁשעדין מּפני לֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנּתן

.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ואם[הסתירה] כפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים, האילנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבתֹו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשם, מכרּה אֹו ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָטבחּה
.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב

חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן, חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

.וחמּׁשה ֲִַָ

   
נערה‡. ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּיׁשּכבר עברה העֹוׂשה ׁשּכל ּבּה, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון
ותׁשלּומין מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוׂשה ׁשֹוגג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
,לפיכ ּומׁשּלם; לֹוקה אדם ׁשאין לפי מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג, היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם
ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ּבׁשּנתחּיב אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָּדברים

ּכאחת אחת.[ביחד]ּדין ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב אֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַ
ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ּבתׁשלּומין, נתחּיב אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
ּדין, ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב אֹו ּבמלקּות, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַּדין
ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ּבתׁשלּומין נתחּיב ּכ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואחר

.וקרע ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבׁשּבת,[החץ] חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו, חברֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבגד

מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת ּכיס ׁשּגנב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים לרׁשּות הּיחיד רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים
ּגנבה ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין; מן ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
ׁשם והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחת. ּבאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהּזק

            
      

והׁשליכֹו הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּברׁשּות
ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּנהר
אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקדם
את ׁשהדליק אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָקצץ
ּביֹום וטבח ּגנב (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִַַַַָָָהּגדיׁש
לא אם אבל הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּכּפּורים,
ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהתרּו

ֲִַָוחמּׁשה.
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
נעׂשת ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה

ּבחצרוחמּׁשה ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבת אּסּור - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין ּבית מיתת עֹון ידיעׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
אחד ועד ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעיד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Áהֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלבית

ּפיהם על קנס מׁשּלם זה הרי -. ְְֲִֵֵֶֶַַָ
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּכל,עדים מן עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובאּו
מׁשּלם מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.Èוהֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן -וחמּׁשה מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר

מֹוכרין ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".
לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ

ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר
.Èמּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

רבינו]הּקּבלה אבל[ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אּלא ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל

ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי
.‚È,הּקרן על נמּכר אינֹו - ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּגנב

ׁשּיעׁשיר עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
.„È- חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה

ׁשּיצא עד חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ויׁשּלם ויעׁשיר אינֹוּבּׁשביעית ואחד, מאה ׁשוה הּגּנב היה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מבלעין ּדמיו ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻנמּכר,
ּבגנבתֹו כגניבתו]ּכּלן שווה .[שיהא ְִֵָָֻ

.ÂËנמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב
ואם ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊËׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו;
היּו ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר .ּדמיו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל[מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

הּקרן נמּכר.חלק אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תש"ע שבט ח' קודש שבת יום

   
ּבאּו‡. ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוען

מׁשּלם זה הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעדים
ּכגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, אחרּתׁשלּומי ּומכר טבח ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

אׁשם מביא ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע,
החמׁש ׁשאין חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעל
אינֹו ׁשּיּׁשבע, קדם עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשּתּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָמׁשּלם
.יד ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב[השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
יד, ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָונׁשּבע,

וקנהּו. ּבֹו ְְִֵַָָנתחּיב
וטען‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים„. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבליסטיס ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אנס, ּבלא ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמזּין,
טענתֹו, ּפי על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר



עה             
      

והׁשליכֹו הרּבים, לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר הּיחיד, ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָּברׁשּות
ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי כפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם חּיב - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלּנהר
אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקדם
את ׁשהדליק אֹו ּבֹו, והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָקצץ
ּביֹום וטבח ּגנב (אֹו ּבֹו, והתרּו הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִַַַַָָָהּגדיׁש
לא אם אבל הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ּבֹו) והתרּו ְְְֲִִִִִִַַַָָֹהּכּפּורים,
ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, חּיב - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהתרּו

ֲִַָוחמּׁשה.
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת ׁשּטבח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָּגּנב

ׁשּבארנּו ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי .ּפטּור ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
.„ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ

ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ּפטּור - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגנבה
אין ואם ּכאחת; מכירה.[דין]ּבאין ואין טביחה אין ּגנבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת, ׁשּמכר ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּגּנב
נעׂשת ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור הּמכירה, ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה

ּבחצרוחמּׁשה ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבת אּסּור - לרׁשּות מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ּדין ּבית מיתת עֹון ידיעׂשה על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו ּוכבר ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח,
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין - ׁשּגנב מעידין ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
אחד ועד ׁשּגנב, מעידין ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעיד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו כפל, ּתׁשלּומי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּלם

ׁשּבארנּו.וחמּׁשה ּכמֹו ּפטּור, ּבקנס ׁשהּמֹודה ; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.Áהֹודה אם - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס, ׁשהֹודה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי

חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור. ּדין, ּובבית ּדין ּבית ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָּבּתחּלה
עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ּדין, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלבית

ּפיהם על קנס מׁשּלם זה הרי -. ְְֲִֵֵֶֶַַָ
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבּקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּכל,עדים מן עצמֹו ׁשּפטר ּגנבּתי', 'לא אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

אֹו 'טבחּתי' ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, עדים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּובאּו
מׁשּלם מכר, אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ּבאּו אם - ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכרּתי'

ׁשּפטר לפי וחמּׁשה, ארּבעה מּכלּום,ּתׁשלּומי ּתחּלה עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העדים. ׁשּבאּו ִֵֶַָָעד

.Èוהֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחד, וכפר מהן לאחד ּדין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבבית
חציי חמּׁשה ּבֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגנב

ׂשה חציי וארּבעה .ּבקר, ְְֲֵֶַָָָָָ
.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן -וחמּׁשה מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם . ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹ
ׁשּבנכסיו הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו, יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
ּכרמֹו ּומיטב ׂשדהּו "מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשאר

מֹוכרין ּדין ּבית - קרקע ולא מּטלטלין לֹו אין ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹיׁשּלם".
לֹו,[לעבד]אֹותֹו אין "אם ׁשּנאמר: לּנּזק, ּדמיו ונֹותנין ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ

ּבגנבתֹו". ְְְִִֵַָונמּכר
.Èמּפי זה ודבר האּׁשה; לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

רבינו]הּקּבלה אבל[ממשה ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אּלא ּבֹו, נמּכר אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּכפל

ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי
.‚È,הּקרן על נמּכר אינֹו - ההקּדׁש את אֹו הּגֹוי את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּגנב

ׁשּיעׁשיר עד חֹוב עליו זה הרי .אּלא ֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
.„È- חמּׁשים אּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, הּגנבה קרן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה

ׁשּיצא עד חֹוב, עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ויׁשּלם ויעׁשיר אינֹוּבּׁשביעית ואחד, מאה ׁשוה הּגּנב היה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מבלעין ּדמיו ׁשּיהיּו עד ּבגנבתֹו", "ונמּכר ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻנמּכר,
ּבגנבתֹו כגניבתו]ּכּלן שווה .[שיהא ְִֵָָֻ

.ÂËנמּכר זה הרי ּגנב, לּׁשני אם - וגנב וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב
ואם ּפעמים. מאה נמּכר איׁש, מאה ּגנב ואפּלּו ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

חֹוב הּכל .עליו ַָָֹ
.ÊËׁשּתפין ּכּלן - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן, ׁשל הּקרן ּכנגד ּדמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו;
היּו ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר -ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - זה על יתר .ּדמיו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.ÊÈמׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו וכל[מחלקים]ׁשּתפין ּביניהן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן; מן ּבחלקֹו נמּכר מהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

הּקרן נמּכר.חלק אינֹו ּבֹו, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ה'תש"ע שבט ח' קודש שבת יום

   
ּבאּו‡. ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוען

מׁשּלם זה הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעדים
ּכגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, אחרּתׁשלּומי ּומכר טבח ואם ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

אׁשם מביא ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע,
החמׁש ׁשאין חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹעל
אינֹו ׁשּיּׁשבע, קדם עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשּתּלם

ּבלבד. הּקרן אּלא ְְִֵֶֶֶַַַָמׁשּלם
.יד ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב[השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
יד, ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָונׁשּבע,

וקנהּו. ּבֹו ְְִֵַָָנתחּיב
וטען‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים„. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבליסטיס ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אנס, ּבלא ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמזּין,
טענתֹו, ּפי על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר



עו            
      

עדים‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
ּפעמים, חמּׁשה נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלׁשּלם
ּבּקרן וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנמצא

מהקרן] חמש ׁשבּועֹות.[פי חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶָָמּׁשּום

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Êאחד והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָמסר

הּקרן את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני ;מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
וזה מּידֹו. מֹוציאין אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָואם
הּפּקדֹון ׁשבּועת הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהֹודה

מעצמן. ְֵֶַָׁשהֹודּו
.Áואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
ׁשּגנב עדים ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּגנב,
מן הּגּנב נפטר ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם -ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מֹוציאין אין נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכפל
אין הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכפל

מּידן ּכמֹוציאין ואחר וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכ ואחר ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּכר
מֹוציאין אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתבעֹו
מֹוציאין אין הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּכפל
הּגּנב טבח אם וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמּידֹו.

מכר. ַָאֹו
.Ëׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָלֹו
הּכפל מן ּפטּור זה הרי - אלעדים איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

נתינה ׁשּתהיה וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָרעהּו"
ּבגדֹול. ׁשוין ְְִִָָָּותביעה

.Èׁשהפקד מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשֹומר
חּיב עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

-ּבכפל לעדרֹו והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּכלתה ׁשהרי הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהרי
אבל ּבעליו. ׁשּיֹודיע עד ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹׁשמירתֹו;
הּגנּוב ּדבר והחזיר מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגֹונב
- ּבחזירתֹו ידעּו ולא ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמקֹומֹו
מעֹותיו את ׁשּימנה עד ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב .עדין ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

(.‡È)לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה
אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו

מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.Èאבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

לעדר והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב
מּדעת ואםׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּפטּור - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

והיא הּצאן את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ּכדי הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ּדר[הרגילו]ׁשּיׁשמרּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

   
הּוא‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק

.,הּגּנב הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב
ּבפנינּו ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּׁשּוק ּתּקנת מּפני ממונו]לּגּנב הקונה יפסיד והּבעלים[שלא ; ְְְִִֵַַַַַַָָָ
לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָֹֻחֹוזרין,
ּכלּום, לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעׂשּו
ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

לֹו. ֶַָׁשּׁשקל

מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין וׁשּנּויהּגּנב, ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץהּדמים לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא
מפורסם)מפרסם הגנב היה לא אם השוק, תקנת .(מפני ְְָֻ

עדים„. אין אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, חפץ[הקונה]ּבכּמה ּבנקיטת [קדוש]נׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מן ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבעלים

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן
ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוכ

הּגּנב מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ׁשאיןמּזה' ; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב

.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע הקפהּגנב בגניבה [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ
נֹוטליןשחייב] הּבעלים אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּגנבה
ּבפחֹות אֹו ּדמיה, על ּביתר אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּגנבה
ועֹוׂשין וחֹוזרין הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמּדמיה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ּגּנב היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּדין

.Êׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח
ּבמ נֹוטלמאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּגנבה מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנתהּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,

.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה
לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל'ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבראׁשֹונה, ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה' .האמנּתֹו ְֱֲֶַַָָ

           
      

.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח
מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׂשכר ׁשל עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועׂשרים,
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּתּגר
נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהּׁשני

הּגּנב מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד וכלמּכל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּדברים

.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

העׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע
ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,

.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה
ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהעׂשּויים
ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּגנבה

לאחרים מכרן ּביתֹו,הּוא ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק אדםועמד ּבני ּובאּו ּוספרי', ּכלי 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּביתֹו[חפורה]ּומצאּו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני , ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ
'הּללּו אֹומרין: והּכל ּכתפיהן, על ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹיֹוצאין
ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכליו
ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הן 'לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאף
הּבית ּבעל היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּבידי',
אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלהטמינן
ּכליו ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי -. ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אּלא נאמן, הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּבע

.והֹול ּבידֹו, הן ְְְִֵֵָלקּוחין

   
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן

ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ּגֹונב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ְַָָּבדבר

.הּבית ּבעל היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּכללֹו
הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻמרּגיׁש

אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, .מרּגיׁש ְִִַַָ
ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין

והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻולֹוקחין

האריס[החבא]'הטמן' מן לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ביבול] חלק תמורת ּובעצים.[עובד ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי ,ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אּלא„. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים

ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ולֹוקחין ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
'הטמן', אמר ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּביצים

ָאסּור.
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן[בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Êמחט מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר הּבגדהחּיט מן וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

בד]מטלית אצּבעֹות[פיסת ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב ׁשּלֹו.- מּכן, ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא נסירה]ׁשהחרׁש ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשיל אצל[גרזן]ׁשּלֹו; עֹוׂשה היה ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האּלּו הּדברים וכל הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּבעל
הּמדינה. מנהג אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

.Ëּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל
ׁשל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה,
אבל ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבעל
ׁשהן ּדברים האּמן מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹוקחין

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת אסּור.ׁשּלֹו 'הטמן', אמר ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ



       

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

   
רצת‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנהׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה



עז            
      

.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח
מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׂשכר ׁשל עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועׂשרים,
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן
והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּתּגר
נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהּׁשני

הּגּנב מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד וכלמּכל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּדברים

.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

העׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע
ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,

.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה
ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהעׂשּויים
ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּגנבה

לאחרים מכרן ּביתֹו,הּוא ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל . ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק אדםועמד ּבני ּובאּו ּוספרי', ּכלי 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּביתֹו[חפורה]ּומצאּו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני , ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ
'הּללּו אֹומרין: והּכל ּכתפיהן, על ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹיֹוצאין
ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה הרי - ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכליו
ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הן 'לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאף
הּבית ּבעל היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּבידי',
אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאין
ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלהטמינן
ּכליו ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי -. ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אּלא נאמן, הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻואם
האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּבע

.והֹול ּבידֹו, הן ְְְִֵֵָלקּוחין

   
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן

ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ּגֹונב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ְַָָּבדבר

.הּבית ּבעל היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּכללֹו
הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻמרּגיׁש

אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, .מרּגיׁש ְִִַַָ
ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין

והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻולֹוקחין

האריס[החבא]'הטמן' מן לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ביבול] חלק תמורת ּובעצים.[עובד ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי ,ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אּלא„. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים

ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ולֹוקחין ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
'הטמן', אמר ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּביצים

ָאסּור.
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן[בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Êמחט מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר הּבגדהחּיט מן וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

בד]מטלית אצּבעֹות[פיסת ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב ׁשּלֹו.- מּכן, ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא נסירה]ׁשהחרׁש ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשיל אצל[גרזן]ׁשּלֹו; עֹוׂשה היה ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

האּלּו הּדברים וכל הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּבעל
הּמדינה. מנהג אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

.Ëּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל
ׁשל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמדינה,
אבל ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבעל
ׁשהן ּדברים האּמן מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹוקחין

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת אסּור.ׁשּלֹו 'הטמן', אמר ואם ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ



       

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

   
רצת‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנהׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה



עח           
      

זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא
ְֶֶָממאנת.

.ּכנּׂשּואי סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת
מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת
ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין

ונּׂשא זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת לאחר;ּכ ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
זמן ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן לּה יׁש קטּנה, ּפיׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה„. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימינערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחרנערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
ונבעלה‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מּספק ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנהׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים; מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת ּגמּורה; איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי ׁשהם קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסיןסֹופרים ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
ראׁשֹון ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.Êעׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על ויתרה מאּון; צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל[טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
- לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמי

למאן. צריכה ְְִֵֵָָָאינּה

.Áׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוניּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה 'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ëּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט[מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין ּכגט[נוסח]הּגרּוׁשין; יראה ׁשּמא הּגט, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי המיאון]ּגרּוׁשין, .[תיעוד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡Èו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוניאֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון[כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצהּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא[והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָולראיה

.Èׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„Èעל נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה ולֹוקה והריּבעלּה הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכל לפיכ ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָנטמאה;

ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אלאּׁשה בה: [שהתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עימו] ונסתרה פלוני עםאיש אֹותֹותסתרי מּכין אֹותּה, ּבעל אם -ִִַַָָ

ּבגט. יֹוציא ׁשּגרׁשּה, אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכת
.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשהחרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ונּׂשאת והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;

הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,
.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינההממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלאכ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מּתרת היא מעֹולם: מּתר[להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ

לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

           
      

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה[בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.

.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
אם לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת

לאחיו מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו השני]ּבֹו ;[עם ְְְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻּכדי
אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל ְְְֲִֶֶַַַזרעֹו

.ËÈהּגט ּכתיבת עלּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מּיֹום - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,

לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה
.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת

הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה להמּתיןואפּלּו צריכה - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ
אילֹונית אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים

נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת[עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ
מן ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,

יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין
.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עדאף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעיםשתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה[תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ראּויה ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס

אֹותן מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע[שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי

יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לחלב הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא

ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.ÂÎהיניק זמן הּוא חּוץּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎזה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

ה'תש"ע שבט ג' שני יום

   
אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּפסלה אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני
לּכהּנה חֹוׁשׁשין[כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

.עדים ׁשני לּה ׁשםהיּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָֻ
נפל‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על ּכתבּתיו[או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי[אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא[עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ְְְֲִִֶַַָָָָועׂשתה
והּוא„. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחרנאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת 'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,



עט            
      

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה[בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.

.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
אם לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת

לאחיו מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו השני]ּבֹו ;[עם ְְְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻּכדי
אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל ְְְֲִֶֶַַַזרעֹו

.ËÈהּגט ּכתיבת עלּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מּיֹום - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,

לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה
.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת

הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה להמּתיןואפּלּו צריכה - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ
אילֹונית אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים

נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת[עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ
מן ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,

יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין
.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עדאף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעיםשתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה[תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ראּויה ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס

אֹותן מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע[שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי

יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לחלב הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא

ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.ÂÎהיניק זמן הּוא חּוץּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎזה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

ה'תש"ע שבט ג' שני יום

   
אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּפסלה אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני
לּכהּנה חֹוׁשׁשין[כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

.עדים ׁשני לּה ׁשםהיּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָֻ
נפל‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על ּכתבּתיו[או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי[אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא[עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ְְְֲִִֶַַָָָָועׂשתה
והּוא„. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחרנאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת 'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
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.Âואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים
'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ

.Êׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
'איני היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר .ספק ְֵֵַָ
.Áלא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נתנֹו ּולגרּוׁשין היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.Èנתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚Èׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.ÂËוׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה
ּבדבר ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד

לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד

ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר
.ÊËנׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי לפי[אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.ÊÈלאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈעל להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
אּׁשה ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

הראשון] ׁשל[העד ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻ
השני]אחד ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא נּׂשאת, ואם נּׂשאּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני לעד, ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו

.Îּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים 'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ּתּנׂשא לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ואםּכ ; ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
ּתצא. ִֵֵֵנּׂשאת,

           
      

.Îהרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל

.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני
ספק ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואםזֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת
ּתצא. לא ֵֵֹזֹו

.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'

לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין ּתחּלה,אסּורה, זֹו נּׂשאת ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
עליו' עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹאין
עליו. ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא -ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
לּה ואֹומרת אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזאת
להּתירּה, לּה מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ'לא
אֹומרת וצרתּה 'מת', אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכ
יּנׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'נהרג'

ה'תש"ע שבט ד' שלישי יום

   
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו
מלחמה]וׁשלֹום -[אין ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲִֵַָָָָָָָ

מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה
אח עד ּבא ׁשּמאּבעלּה. ּתּנׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עד. לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהיא
.ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן

נאמנת אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים[מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Âואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב

.Áאמרנּו ּדבריםּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ואין מעיד אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.

ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין
.Ëמהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע

עלהּפלֹונ ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד[הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי[ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ

.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר
היה ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.Èׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר[סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכדי ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי
זה הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
מעידין ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים
ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

.ÊËאין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למיםמעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון סביביומקּבצים ּכל ורֹואה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ
עליו[גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,
אבר[רשת]מצֹודה מּמּנּו והעלּו ׁשּיּנטלאחריו, אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ



פי            
      

.Îהרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל

.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני
ספק ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואםזֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת
ּתצא. לא ֵֵֹזֹו

.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'

לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין ּתחּלה,אסּורה, זֹו נּׂשאת ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
עליו' עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹאין
עליו. ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא -ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
לּה ואֹומרת אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזאת
להּתירּה, לּה מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ'לא
אֹומרת וצרתּה 'מת', אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכ
יּנׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'נהרג'

ה'תש"ע שבט ד' שלישי יום

   
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו
מלחמה]וׁשלֹום -[אין ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲִֵַָָָָָָָ

מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה
אח עד ּבא ׁשּמאּבעלּה. ּתּנׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עד. לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהיא
.ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן

נאמנת אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים[מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Âואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב

.Áאמרנּו ּדבריםּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ואין מעיד אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.

ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין
.Ëמהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע

עלהּפלֹונ ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד[הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי[ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ

.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר
היה ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.Èׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר[סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכדי ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי
זה הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
מעידין ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים
ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

.ÊËאין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למיםמעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון סביביומקּבצים ּכל ורֹואה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ
עליו[גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,
אבר[רשת]מצֹודה מּמּנּו והעלּו ׁשּיּנטלאחריו, אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
ְִאׁשּתֹו.

.ÊÈאין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשיםמעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מלאה רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,
הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנהיין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.

עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות

.ÁÈצלּוב ּפי[תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ
ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

ׁשּמת. עליו מעידין זה הרי - מעיו ּבני אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָלּבֹו

.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
ׁשרּבן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו

'קברּתיו' אֹומר אם - לאלמיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר

.Îׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ

ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם

.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ
מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ׁשלׁשה ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמא
מעידין אין ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹימים

מׁשּתּנה ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני .עליו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Îימים ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָטבע
ּבּמים מׁשּתּנה ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם -ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מן ׁשהׁשל אחר ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻאּלא
נׁשּתּנה. ׁשהרי עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּים
אֹותֹו ּבֹודקין עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכׁשּמסּתּכלין

הּלבנה. לאֹור אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָורֹואין
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני[על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îוהסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי

יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף והּוא[מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ
'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:

.ÂÎוהן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן
ּבקֹולר ּבדברים[שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,
ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּדעת ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
.ÁÎנהרג אֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָמצאּו

יׂשראל ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', אׁשּתֹו.איׁש ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי ׁשּבֹודקין[נתאלם]וכן ּכדר אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

- ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלגּטין,
ותּנׂשא ּכתיבתֹו, על ּבדריׁשהסֹומכין אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

להקל אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוחקירה,
עגּונה. הּתרת ֲִַַָָמּׁשּום

.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה ּובלאּבעדּות הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ

על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדריׁשה
ׁשאין ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדת

ּבריֹו על לעמד יכֹול העדים[בירורו]אּתה מּפי אּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
אבל זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו
- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע שבט ה' רביעי יום

  
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׁשּלא (ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלא
מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתּנׂשא
ּורׁשּות ליּבּום'; 'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוהאּׁשה

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָהּיבם

   
אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין[אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ
לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
ׁשּזֹו יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיבמּה

           
      

עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו
ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה

.לּה חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ּומצות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה
חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּבת,זה ואחד הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּבת זרע אֹו הּבן זרע מּכל[נכדים]אֹו זרע לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

את ּפֹוטר זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו
החליצה מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

הּיּבּום. ִִַּומן
ׁשּזרע„. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא
ּתהיהאינם וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יסיר "ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאדניה",
ּפי על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
הרי - הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתחרר
הרי אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן
ּונׂשאּה, וׁשחררּה, וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשּבנּה ּפי על ואף לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומת

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, ְְְִִֶֶַָָמּמּנּו
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא[של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
נׁשי את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Âעבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולםזרה לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

היה ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
מן לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,

הֹורתֹו והיתה הֹואיל אינֹו[עיבורו]ּבקדּׁשה, ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻֻ
ִָאחיו.

.Êלאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
ּכמי הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,
.Áאחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ëׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי
הּׁשאר את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שארחֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.Èהיה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
יחלץ - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם

ּבחליצה לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
.‡Èאפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

חֹולץ אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

.Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
זה הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.

עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועלעֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ולאו [הריעׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ

מצות] היאהוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.
אסּורֹות וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּורזיקה -ָ

האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולאאסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיחלץ
אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו .יּבם, ְְִֵֵֶַ
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊËאיׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹוםּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אםממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב[אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת איןּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

עד אֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר, נּתרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמּתֹו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,
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עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו
ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה

.לּה חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ּומצות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה
חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּבת,זה ואחד הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּבת זרע אֹו הּבן זרע מּכל[נכדים]אֹו זרע לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

את ּפֹוטר זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו
החליצה מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

הּיּבּום. ִִַּומן
ׁשּזרע„. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא
ּתהיהאינם וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יסיר "ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאדניה",
ּפי על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
הרי - הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתחרר
הרי אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן
ּונׂשאּה, וׁשחררּה, וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשּבנּה ּפי על ואף לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומת

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, ְְְִִֶֶַָָמּמּנּו
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא[של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
נׁשי את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Âעבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולםזרה לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

היה ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
מן לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,

הֹורתֹו והיתה הֹואיל אינֹו[עיבורו]ּבקדּׁשה, ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻֻ
ִָאחיו.

.Êלאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
ּכמי הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,
.Áאחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ëׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי
הּׁשאר את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שארחֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.Èהיה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
יחלץ - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם

ּבחליצה לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
.‡Èאפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

חֹולץ אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

.Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
זה הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.

עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועלעֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ולאו [הריעׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ

מצות] היאהוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.
אסּורֹות וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּורזיקה -ָ

האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולאאסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיחלץ
אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו .יּבם, ְְִֵֵֶַ
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊËאיׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹוםּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אםממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב[אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת איןּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

עד אֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר, נּתרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמּתֹו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,



פד           
      

.ÊÈמיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחראבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.ÁÈהיבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ עללא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ
.ËÈיֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּכל ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
נעלֹו"; וחלצה האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָָֹֹראּויה
ׁשאינּה זמן וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבעת
חלץ אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָעֹולה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַָָָֹֻּבתֹו

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.Îוילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולדהחֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Îתּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאוירצרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו ערוה אחיו]ׁשהיא .[אשת ְִֶֶָָָ
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ אחרלאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשוןׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ה'תש"ע שבט ו' חמישי יום

    
ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי

הּוא וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא[שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

.יבמּתֹו את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכתּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל

מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר
מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ

יבמּתֹו‚. על ּביןהּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
נפל„. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה

ּכלּום מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשןונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא לא[בעל]- - ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

נתּכּון ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָקנה;
מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִֵָָָלׁשם

ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ
ּכֹופין - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Âליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועהלחלץ מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים
היבמה'. ּתלד 'אׁשר מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו -ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.Ê- רצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹחֹוזרין

לחלץ.יּבם' אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: 'עד[האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ

'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא[האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ
אחלץ'[האח] אֹו איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהחרׁש,

אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ֲֹחלץ'.

.Ëהּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם[מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
ותצא לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
ּכתּבתן נֹוטלֹות נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡Èאינּה והיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהיּו

ּבּגדֹול ׁשּמצוה לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, .רֹוצה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
.Èאחי הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר

ו ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'רֹוצהלפני אינּה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
מאחר מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבֹו,

           
      

[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול והֹואילׁשּנסּתּלק ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
רֹוצה איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'הריני
ׁשּתֹובע הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו'
ואם חלץ; ּכתּבה, לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה 'אם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֻאֹותּה:
ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצת רצתה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלאו,

עליו'. קדימה ּדין ְְִִָָָל

.‚Èׁשּתבע זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּכאן 'אין לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, ְְְְִִִֵֵָָָָָאֹותּה

ּתת אֹו - קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה יּבםמי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
מֹורדת ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו .לֹו, ְְְִֵֵֶֶָָֹֻ

.„Èהרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
האלמנֹות ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה[כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים מּכל ותּטלהניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.ÊËאיני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אםאסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹוקה - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת
ונאסרה ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.

.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה
חֹולץ אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,
יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
מּפני אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדםמּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה'תש"ע שבט ז' שישי יום

    
זה‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:

הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
.נאמן אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:

מתּכּון זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר
מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ

לי‚. 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
'אין אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחים'

נאמן אינֹו - אחי' עליהזה ויצא ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ
והעדים אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
לי 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבמדינה
ׁשאמרּו העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאח'

יודעים] שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְֲִָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּכׁשםּפי יּבּום; לענין ספק זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבנֹו ׁשּזה הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזנת
ּולהחמיר הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָוּדאי,

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ְְְִִֶֶֶֶַָֹּדנין
על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר.ּפיו להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Âאין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין



פה            
      

[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול והֹואילׁשּנסּתּלק ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
רֹוצה איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'הריני
ׁשּתֹובע הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו'
ואם חלץ; ּכתּבה, לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה 'אם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֻאֹותּה:
ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצת רצתה הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלאו,

עליו'. קדימה ּדין ְְִִָָָל

.‚Èׁשּתבע זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּכאן 'אין לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, ְְְְִִִֵֵָָָָָאֹותּה

ּתת אֹו - קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה יּבםמי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
מֹורדת ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו .לֹו, ְְְִֵֵֶֶָָֹֻ

.„Èהרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
האלמנֹות ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה[כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים מּכל ותּטלהניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.ÊËאיני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אםאסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹוקה - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת
ונאסרה ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.

.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה
חֹולץ אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,
יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
מּפני אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדםמּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה'תש"ע שבט ז' שישי יום

    
זה‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:

הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
.נאמן אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:

מתּכּון זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר
מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ

לי‚. 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
'אין אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחים'

נאמן אינֹו - אחי' עליהזה ויצא ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ
והעדים אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
לי 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבמדינה
ׁשאמרּו העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאח'

יודעים] שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְֲִָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּכׁשםּפי יּבּום; לענין ספק זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבנֹו ׁשּזה הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזנת
ּולהחמיר הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָוּדאי,

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ְְְִִֶֶֶֶַָֹּדנין
על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר.ּפיו להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Âאין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין
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.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינה ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַָָָָ
אסּורה זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מּפני אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה ּבנים, לּה זהוׁשאין הרי ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.Èּכׁשהיּו לזר, להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו .ּבּתחּלה. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ

.‡Èותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּתתיּבם ׁשּתּנׂשאאֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעיניה קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכןלזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּמא - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.Èלמדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין[נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

וחֹוׁשׁשין להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.ÂËלּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה

חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מתאֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמאראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת

וידמה לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,

.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּתחלץ לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹילדה.

צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת הריותהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יּודע ׁשּמא ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זֹו ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאחר
הרֹואה ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאינּה
ויעיד לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשראה
לאחר חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולאּתתיּבם; הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעלּה ְֲִִַַָָָָָהיה

.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם[נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
חזקתּה. על אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואין

.ÁÈּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת
לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

הּבעל מיתת קדם .יבם ִֶַַַַָָֹ
.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נֹודע ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלּה:
ּכׁשר והּולד ּתצא, - הּדברים היּו 'מתׁשחּלּוף לּה: אמרּו ; ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשחּלּוף נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבנ
לאחר אֹו הּׁשמּועה לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיּו

ממזר. ְְֵַַָהּׁשמּועה

ה'תש"ע שבט ח' קודש שבת יום

    
הֹולכת‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹוםּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

עצה לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם[ראויה]ההֹוגנת טֹובה עצה אם ולּה. [שמתאימיםלֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָ

זל"ז] ּכגֹוןהם - לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
- ילד והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

לחלץ. אֹותֹו ְֲִַֹיֹועצין
.ּתחלץ ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין

ּבפניהם הּזקנים"ׁשם אל הּׁשערה יבמּתֹו "ועלתה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נֹועדּו לא ביניהם]וגֹו'. ק[סיכמו נקראּוולא אּלא מקֹום, בעּו ְְְְְֲִֶָָָֹֹ

מקרה]נקרה -[קרה וחלצּו לפניהם, והּוא היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה

            
      

רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
יּבמי' 'אבה ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" .ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

קראת„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ
ּבּלילה‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעיןוהחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
על רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Êעֹומדת ּכ הּנראהואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין
מּפיה. יֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּובׁשעת
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון וכלל הּזה; ּבּלׁשֹון - ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם ְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָהּיֹוׁשבין
לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּנעל',

לׁשמן אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא [לשםויתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
חליצה] "וירקהמצוות ׁשּנאמר: חֹולץ, אינֹו והּסּומה .ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

הרק. רֹואה זה ואין ְְֵֶֶָָָֹּבפניו";
.Ëמאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא

יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ּכיבמי ואחר ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡Èרקיקה' יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה היאלבּדּה [והרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כדלהלן] .פוסלת,
.Èּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ;חלצה ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשחלצה אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין
ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה

.‚Èהם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין

ּפסּולה חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
- רקקה ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה

לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה הּמעׂשהלא - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אינּה הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

מֹועלת. ואינּה ְְֵֶֶֶֶַָמעּכבת
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

ּולמּטה הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו
לירך] השוק ׁשאינן[בין הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכׁשרה. חליצתֹו - ׁשחלצה הּסּומה וכן להקרֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹודעין
.ÊËּבּלילה ׁשלׁשהחלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ
הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומהחלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈּבׁשּניה ואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ,ויבמה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר אינּה[בד]ׁשּלא , ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשהיה אֹו עקב, לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָחליצה;

סיב ׁשל אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, [חוטיםּתפּור ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשעםמהצומח] ׁשל אלון]אֹו מנעל[עץ ׁשהיה אֹו עץ, ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶַַָָָ

אֹו רגלֹו, רב חֹופה ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול
ּפרּום נפחת[קרוע]מנעל אֹו הרגל, רב חֹופה [נקרעהׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּפסּולה.סוליתו] חליצתּה - הרגל רב מקּבל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאין
.ËÈעֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּולחייו ׂשער[צדדיו]עֹור ׂשמאלׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר[מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
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רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
יּבמי' 'אבה ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" .ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

קראת„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ
ּבּלילה‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעיןוהחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
על רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Êעֹומדת ּכ הּנראהואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין
מּפיה. יֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּובׁשעת
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון וכלל הּזה; ּבּלׁשֹון - ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם ְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָהּיֹוׁשבין
לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּנעל',

לׁשמן אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא [לשםויתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
חליצה] "וירקהמצוות ׁשּנאמר: חֹולץ, אינֹו והּסּומה .ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

הרק. רֹואה זה ואין ְְֵֶֶָָָֹּבפניו";
.Ëמאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא

יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ּכיבמי ואחר ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡Èרקיקה' יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה היאלבּדּה [והרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כדלהלן] .פוסלת,
.Èּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ;חלצה ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשחלצה אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין
ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה

.‚Èהם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין

ּפסּולה חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
- רקקה ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה

לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה הּמעׂשהלא - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אינּה הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

מֹועלת. ואינּה ְְֵֶֶֶֶַָמעּכבת
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

ּולמּטה הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֻאֹו
לירך] השוק ׁשאינן[בין הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכׁשרה. חליצתֹו - ׁשחלצה הּסּומה וכן להקרֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹודעין
.ÊËּבּלילה ׁשלׁשהחלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ
הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומהחלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈּבׁשּניה ואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ,ויבמה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר אינּה[בד]ׁשּלא , ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ׁשהיה אֹו עקב, לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָחליצה;

סיב ׁשל אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, [חוטיםּתפּור ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָ
ׁשעםמהצומח] ׁשל אלון]אֹו מנעל[עץ ׁשהיה אֹו עץ, ׁשל אֹו ְִֵֶֶֶַַָָָ

אֹו רגלֹו, רב חֹופה ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול
ּפרּום נפחת[קרוע]מנעל אֹו הרגל, רב חֹופה [נקרעהׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּפסּולה.סוליתו] חליצתּה - הרגל רב מקּבל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשאין
.ËÈעֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּולחייו ׂשער[צדדיו]עֹור ׂשמאלׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר[מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
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.Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה מּדברים[חרדל]יבמה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אינֹו[מרבים]ׁשּמּזיבין - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד .["וירקה"]ּכלּום, ְְְִֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם[אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע[נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
לא אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּו
.„Îחלץ' לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֻחליצה

מצוה ׁשּזֹו לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם ּכ אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לֹו:ּתיּבם', ואמרּו הטעּוהּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכ ּתנאי על אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ'חלץ
חליצתּה הּתנאי, נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹּכׁשרה;
.‰Îהחליצה על מֹודעא שהואהּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ

לבּטלאנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עדהּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

נאסרּו ולא לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת;

.ּכׁשרה ְֵָ
.ÊÎוהיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה

מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ
.ÁÎואין להתיּבם; מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

ונפסלה לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָחֹוׁשׁשין
- מהן אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעליהן.
ּכׁשרה חליצה ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָנפסלה,

לזר .להּתירּה ְְִַָָ
.ËÎּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו -[- של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי[שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגיליםּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
בו] חתימיןלמנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּתלתא[אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינוּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ

דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּפלֹונית[ועלתה ְְֳִִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּגּוברא[אלמנת]ּבת לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ּדי ששמו]חד אחד אדם לפנינו ּבן[והביאה ּפלֹוני ְְִִֵֶַ
לנא אמרה וכן ּדא[לנו]ּפלֹוני, ּפלֹוני[זו]ּפלֹונית ּבר 'ּפלֹוני : ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

נסיב[זה]ּדנא ּדהוינא הּוא מאבּוּה ּדפלֹוני ליּה,אחּוהי נא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ומת]ּוׁשכיב לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של וחּיי[אחיו , ְְֵֵַ

ׁשבק יׂשראל ּולכל ּומחסין[השאיר]לרּבנן ירית ּוברת ּובר , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשבק לא ּביׂשראל ׁשמא ומקיםּומֹוקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְְִִֵַָָָ

השאיר] לא בישראל יתישם ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין ,ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם ראוי אחיו פלוני אי[וזה ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵַַַָָ

יתי ליּבֹומי לייבםצבי היבם רוצה אם לו אימרו חכמים, [כעת ְִֵֵַָָ
ּדיּמינאאותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדדואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

מיתנאבפניו] ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ
הּוא המתמאבּוהי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ

הוא] יּבם,מאביו - יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ
מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי

'ּבאנּפ ותרֹוק רגל– אותה לייבם רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ
נעלך ותתיר הימנית רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם,

בפניך] ותירוק רגלך ליּבֹומימעל צבי אנא 'לית ואמר: ועני .ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אותה]יתּה' לייבם רוצה אני אין לנו ואמר מּיד[וענה . ִַָָ

ּדא לפלֹונית זו]אקרינּוהא לפלונית הקרינו יבמי[מיד 'מאן : ְְְִִִִֵֵַָָָ
להאיי ואף יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹלהקים

ליּה אקרינא לו]ּפלֹוני הקרינו זה לפלוני חפצּתי[וגם 'לא : ְְְִִִֵַַָָֹ
מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה',
ארעא על מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָרגליּה,
ורקקה רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד

הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק אקרינּוהאבפניו ותּוב .ְְִַָ
לה] הקרינו את[ושוב יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה :ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבית
ּבתריּה ענינא קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל הדיינים,ּדּיני [ואנו ְְְֲֲֳִֵֵֵַַַַָָָָָָ
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבים שהיו אלה הּנעל,וכל 'חלּוץ :ֲַַַ

זמני ּתלתא הּנעל' חלּוץ הּנעל, פעמים]חלּוץ .[שלוש ְְֲֲִֵַַַַַַָָ
ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא קדמנא, ּדא עֹובדא ְְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָּומּדאיתעביד
ּבידּה ימחא לא ואנׁש ּדתצּבי, מאן לכל להתנסבא ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמה

ּולעלם ּדנן יֹומא התרנוהמן בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה ְְִַַָָ
ימחה לא ואיש שתרצה, מי לכל ולהינשא לילך זו לפלונית

עולם] ועד זה מיום ּגּטאבידה ּדא ּפלֹונית מּננא ּובעית .ְִִִִַָָָָ
לזכּו לּה ויהבנא ּוכתבנא ּדא, מאיתנודחליצּותא [וביקשה ְְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכות] לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו מׁשהפלונית ְֶַֹּכדת
ְְִֵָויׂשראל".

.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹּומעידין
ּבפניהם, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו', היא וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ְְְְְֱִִִִֶֶַָָונבֹון

          
      

ּפיהן על לעדּותוחֹולצין ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הּוא; להּגלֹות העׂשּוי ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָממֹון
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפׁשר

- ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּומיּבםּבסֹוף מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יבמין ּכתּבת נּסח הּוא וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻֻֻוכֹותב

העם: ּבֹו ֲֶָָָׁשּנהגּו

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא לחודשּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוניפלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ

לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן אמר, [וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ
לרּבנןלנו] וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשבק יׂשראל ולכלּולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְִֵַָָ
ּביׂשראלישראל] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשבק שםלא ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר [לא ְַֹ
ּפלֹוניבישראל] ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְְְִִִִִַַַַָ

פלוני] בת פלונית ושמה אשה אֹוריתא[השאיר מן לי וחאזי ,ְֲִִֵַָָ
יתּה תורה]ליּבֹומי מדין אותה לייבם ראוי ּכדכתיב[ואני , ְְְִִֵַַָ

ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבספר
ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם להתייבם זו פלונית [והסכימה

בישראל] ׁשםשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ּכדכתיב ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה ולא הּמת יבמּהאחיו ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה זוזלפלֹונית [מאתיים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
לה] ּבעלּההראויים לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָֻּדהוֹו

ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ואֹוסיף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָקדמאה,
לו]ליּה' שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר וכּו', ְְְְִֵֵָָֻ

הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס
.‚Ïּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום

מֹותבּה, ּפלֹוני נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָרגילנא
ּבתּולתאאי ּפלֹוני ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ

לאנּתֹו לי 'הוי ואנא[לאשה]ּכּלתא: ויׂשראל, מׁשה ּכדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּדׁשמּיא השם]במימרא ובעזרת ואיּקר[במאמר [אעבודאפלח ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

יתיכי[ואכלכל]ואסֹוברואכבד] ואכּסי ואפרנס ואיזּון ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּומייקרין[אלבישה] ּדפלחין יהּודאין ּגּוברין ְְְְְְְְִִִִִַַַָּכהלכת

ּבקׁשֹוט נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין [כמנהגּומסֹוברין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָ

באמונה] נשותיהם ומלבישים ומפרנסים שמוקירים ,יהודים
מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָויהבנא

זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא מאתייםכסּפא מוהר לך [ואביא ְְְְִִֵַַַָָָָ
טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, ֲַּדחאזּוזוז

לך]ליכי ּומעל[הראויים וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַ
ארעא ּכל ּכאֹורח ולבואעליכי וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְְֲִַַַָָ

הארץ] כל כדרך ליּהעלייך והות ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִֵַַַָָָ
לאשה]לאנּתּו לו להיות פלונית כלה והֹוסיף[ורצתה ורצה . ְְְְִִָָ

נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּה
וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ

על הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל
ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ

ּתנאי ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ'אחריּות
ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית כלּכתּבה, ועל עלי [קבלתי ְְְְֲִֵַַַַַָָָֻ

אחרי] ארגיורשי ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה נכסין[כל ְְְֲִִַַַָ
ּתחֹות לי ּדאית אנא[תחת]וקנינין ודעתיד ּדקניתי ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָ

ּכּלהֹון מּקרקעי, אּגב מּטלטלי ּומּטלטלי, מּקרקעי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַֻלמקני,
ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻיהֹון

יוכלו] כולם והנדוניה, והתוספת כתובה ְְְִָָלאתּפרעא[עיקר
ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפּלּו מֹותי ּובתר ּבחּיי [מגלימהמּנהֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

כתפי] ּדנןשעל מּפלֹוני וקנינּו קנין]. מאי[נעשה ּכל על ְְְִִִַַַָָ
ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל ּומפרׁש [הבטחהּדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

דׁשטריסתמית] ּכטפסי משמעות]ּודלא חסר מצוי כטופס ,[לא ְְְְִֵֵָָָ
וכהגן ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻאּלא
הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל ְְְְְִִַַַָָָָֹלמעלה,

.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם
פלונית] 'ּפלֹונית[אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ

ליכי 'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
זּוזי ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ְֲִִַַָּופלג
.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלףּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ל-] ישרים ּתבֹותקוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום
חליצתּה, ּביֹום להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבלא

יֹום ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה בעלה]ׁשהרי .[ממות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ



      

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

.Ï . ‰ 
― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

ּבׂשרֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ְַַָָָָ

ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהםמקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ
הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּיטהר
חּיים" "ּבמים ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ



פט           
      

ּפיהן על לעדּותוחֹולצין ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הּוא; להּגלֹות העׂשּוי ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָממֹון
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפׁשר

- ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּומיּבםּבסֹוף מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יבמין ּכתּבת נּסח הּוא וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻֻֻוכֹותב

העם: ּבֹו ֲֶָָָׁשּנהגּו

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא לחודשּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוניפלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ

לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן אמר, [וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ
לרּבנןלנו] וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשבק יׂשראל ולכלּולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְִֵַָָ
ּביׂשראלישראל] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשבק שםלא ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר [לא ְַֹ
ּפלֹוניבישראל] ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְְְִִִִִַַַַָ

פלוני] בת פלונית ושמה אשה אֹוריתא[השאיר מן לי וחאזי ,ְֲִִֵַָָ
יתּה תורה]ליּבֹומי מדין אותה לייבם ראוי ּכדכתיב[ואני , ְְְִִֵַַָ

ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבספר
ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם להתייבם זו פלונית [והסכימה

בישראל] ׁשםשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ּכדכתיב ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה ולא הּמת יבמּהאחיו ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה זוזלפלֹונית [מאתיים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
לה] ּבעלּההראויים לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָֻּדהוֹו

ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ואֹוסיף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָקדמאה,
לו]ליּה' שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר וכּו', ְְְְִֵֵָָֻ

הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס
.‚Ïּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום

מֹותבּה, ּפלֹוני נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָרגילנא
ּבתּולתאאי ּפלֹוני ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ

לאנּתֹו לי 'הוי ואנא[לאשה]ּכּלתא: ויׂשראל, מׁשה ּכדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּדׁשמּיא השם]במימרא ובעזרת ואיּקר[במאמר [אעבודאפלח ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

יתיכי[ואכלכל]ואסֹוברואכבד] ואכּסי ואפרנס ואיזּון ְֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ
ּומייקרין[אלבישה] ּדפלחין יהּודאין ּגּוברין ְְְְְְְְִִִִִַַַָּכהלכת

ּבקׁשֹוט נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין [כמנהגּומסֹוברין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָ

באמונה] נשותיהם ומלבישים ומפרנסים שמוקירים ,יהודים
מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָויהבנא

זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא מאתייםכסּפא מוהר לך [ואביא ְְְְִִֵַַַָָָָ
טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, ֲַּדחאזּוזוז

לך]ליכי ּומעל[הראויים וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַ
ארעא ּכל ּכאֹורח ולבואעליכי וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְְֲִַַַָָ

הארץ] כל כדרך ליּהעלייך והות ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִֵַַַָָָ
לאשה]לאנּתּו לו להיות פלונית כלה והֹוסיף[ורצתה ורצה . ְְְְִִָָ

נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּה
וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ

על הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל
ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ

ּתנאי ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ'אחריּות
ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית כלּכתּבה, ועל עלי [קבלתי ְְְְֲִֵַַַַַָָָֻ

אחרי] ארגיורשי ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה נכסין[כל ְְְֲִִַַַָ
ּתחֹות לי ּדאית אנא[תחת]וקנינין ודעתיד ּדקניתי ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָ

ּכּלהֹון מּקרקעי, אּגב מּטלטלי ּומּטלטלי, מּקרקעי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַֻלמקני,
ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻיהֹון

יוכלו] כולם והנדוניה, והתוספת כתובה ְְְִָָלאתּפרעא[עיקר
ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפּלּו מֹותי ּובתר ּבחּיי [מגלימהמּנהֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

כתפי] ּדנןשעל מּפלֹוני וקנינּו קנין]. מאי[נעשה ּכל על ְְְִִִַַַָָ
ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל ּומפרׁש [הבטחהּדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

דׁשטריסתמית] ּכטפסי משמעות]ּודלא חסר מצוי כטופס ,[לא ְְְְִֵֵָָָ
וכהגן ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻאּלא
הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל ְְְְְִִַַַָָָָֹלמעלה,

.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם
פלונית] 'ּפלֹונית[אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ

ליכי 'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
זּוזי ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ְֲִִַַָּופלג
.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלףּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ל-] ישרים ּתבֹותקוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום
חליצתּה, ּביֹום להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבלא

יֹום ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה בעלה]ׁשהרי .[ממות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ



      

ה'תש"ע שבט ב' ראשון יום

.Ï . ‰ 
― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

ּבׂשרֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ְַַָָָָ

ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהםמקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ
הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּיטהר
חּיים" "ּבמים ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ



צ          
      

לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּטבילה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח,
מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָציצית,
נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ―ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ
זה ּדבר יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּכלֿהרֹוצה

ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
 מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְִֵֶֶַַַַָָ

   אל יבא ואחר לֹומר: ְְֶַַַַָֹּתלמּוד
הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמחנה
להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבארּתי
לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשהּֿכ
להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, טבילה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנחּיבהּו

למח יּכנס ולא ׁשכינהּבטמאתֹו נה  ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֻ
  ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר ּבאר ׁשּנטמא ׁשּכלֿמי ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא ְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָָוטבל

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב   וכן . ְְֲִִֵֶַ
ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻּבא

אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ּכלּֿבׂשרֹו" : ְְְִֵֶַַַָָָָ
הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ―ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
― טבילה מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָנתּבאר
יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּכֹוללת
        .
טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹּומצוה

יֹום.

― הרל"ז ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָהּׁשֹור,

  אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש "וכיֿיּגֹוף ,ְִִִֶ
רעהּו" זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ הראׁשֹונים הּפרקים קּמא.ּבׁשׁשת ְְִִִִֵֶַַָָָ

ה'תש"ע שבט ג' שני יום

  Â
― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה

ההבער ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי  ְְְִִִִֵֶֶַַַ
  ּכי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִִֶַָ

וגֹו'" אֹוֿכרם ׂשדה יבערֿאיׁש  ּוכבר . ְְְִֶֶֶֶַָָ
ו' ּופרק ב' ּבפרק ּבכללּותֹו זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָנתּבארּו

מּגּטין.מ ה' ּופרק קּמא ִִִִֶֶַָ

ה'תש"ע שבט ד' שלישי יום

  Â
― הרל"ח ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָהּבֹור,
  ז ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ּבפרק. ה ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ה' ּופרק קּמא.ג' ִֶֶַָ

ה'תש"ע שבט ה' רביעי יום

ה'תש"ע שבט ו' חמישי יום

  Â
― הרמ"א ּבדיןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ

אׁשהּבערה "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
קֹוצים" ּומצאה  נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִָָָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין קּמא.הלכֹות ְְִִִֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"ע שבט ז' שישי יום

   Â
ÈÈÈÌÂÈ

  Â
― הרמ"ד מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: והּוא ממֹון,  . ְְְִָָֹֹ
ּובּמכלּתא הרי ― ּתגנבּו "לא : ְְְֲִִֵַָֹֹ

חּיב ― זה לאו על והעֹובר ממֹון". לגֹונב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה
אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי אֹו הּכתּוב: ׁשהזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּבתׁשלּומין
ּבלבד הּקרן החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ּובספרא . ׁשּנאמר "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה:  ,ענׁש למדנּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
ּכלֹומר: למּקט", אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ

"'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ּבמבּוכה, ְְְֲֲִִִַַַַָָֹולהביאֹו
ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו לׁשּלם מנת על ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹּתגנבּו'
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמּׁשה".

קּמא. ִַָָָמּבבא

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגּבה
נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמּׁשה,
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ּבכלל הּגּנב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענׁשי

מ ז' ּבפרק זה ּדין ּכלֿמׁשּפטי קּמאנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' ּופרק מּסנהדרין ח' מציעאּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

           
      

ּבכתּבֹות מעּטים וקּדּוׁשיןּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִַֻ
.ּוׁשבּועֹות ְ

ה'תש"ע שבט ח' קודש שבת יום

  
    

― הר"ח לצּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות והּמאזנים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹהּמׁשקלֹות
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּוא

לכם" יהיה צדק והין צדק  ּולׁשֹון . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
ספרא צּדק ― צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צּדק ― אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿהּמאזנים
אתֿ צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשקלֹות
ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפֹות
וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו הּלח. מּדת ―ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּנּו
מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָֻנמּדד
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿהּסּוגים
והּצּוּוי, מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְְִִִִִִֵַַַַָָּומּדֹות
עליהם ׁשּמסּכם הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּנצטּוינּו

מה ּולׁשֹוןּבכלֿסּוג מּדֹות. מצות נקרא: ― ם ְְְְִִִֵֶַָָ
מארץספרא אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּכלֿהּמֹודה
מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָוכלֿהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּבתראּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
.

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבמדידת
ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול "לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמרֹו:

ּובּמׂשּורה" ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין , ְְְִִֶַַַָָָ
והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה:

אמרם  :זה לאו ענין ּבבאּור ְְְִֵֶַָָָ

לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא ― ְְֲִִִֶַַָָֹ
מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָּכבר
זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמדידת

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי אתֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
 הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְִִִִִַַַָּבדּיּוק

הּׁשערה ּבדרכי אתֿזה יעׂשה ואל ּבהם, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנכֹונים
ּומׁשקל העם. רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ―ְְְִִֵַַָָֹ

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמׁשקלֹות
אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם נׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיתעּלה:

ּוקטּנה"  ואיפה איפה וכן ,  ְְְֵֵֵַָָָ
      .

ּבתרא ּבבא ּגמרא לאדםּולׁשֹון "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

עביט ּתחׁשֹובהיא ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל "לאֿיהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאבן
מיני ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָנאמרּו

הּמׁשקל ׁשהם והּמּדההּמדידה  ְְְִִִֵֶַַַַָָ
 לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְִִִֵָָֹֹ

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמׁשקל
ולא ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ואמרֹו: .ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָֹֹ

לאֿתּׁשי" אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹיהיה
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹלאחי

"יּׁש  מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִֶֶֶַָָָָ
הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻרּבים
ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹמתרּבֹות
לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהקּדמנּו
לאֿתעׂשה, מּמצות מאתים הּמׁשלימה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבּמצוה
ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹוהּוא

ְֹׂשאר".





צי            
      

ּבכתּבֹות מעּטים וקּדּוׁשיןּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִַֻ
.ּוׁשבּועֹות ְ

ה'תש"ע שבט ח' קודש שבת יום

  
    

― הר"ח לצּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות והּמאזנים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹהּמׁשקלֹות
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּוא

לכם" יהיה צדק והין צדק  ּולׁשֹון . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
ספרא צּדק ― צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צּדק ― אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿהּמאזנים
אתֿ צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשקלֹות
ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפֹות
וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו הּלח. מּדת ―ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּנּו
מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָֻנמּדד
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿהּסּוגים
והּצּוּוי, מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְְִִִִִִֵַַַַָָּומּדֹות
עליהם ׁשּמסּכם הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּנצטּוינּו

מה ּולׁשֹוןּבכלֿסּוג מּדֹות. מצות נקרא: ― ם ְְְְִִִֵֶַָָ
מארץספרא אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָׁשּכלֿהּמֹודה
מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָוכלֿהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּבתראּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
.

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבמדידת
ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול "לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמרֹו:

ּובּמׂשּורה" ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין , ְְְִִֶַַַָָָ
והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה:

אמרם  :זה לאו ענין ּבבאּור ְְְִֵֶַָָָ

לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא ― ְְֲִִִֶַַָָֹ
מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָּכבר
זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָמדידת

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי אתֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
 הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְִִִִִַַַָּבדּיּוק

הּׁשערה ּבדרכי אתֿזה יעׂשה ואל ּבהם, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנכֹונים
ּומׁשקל העם. רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשאין

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ―ְְְִִֵַַָָֹ

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמׁשקלֹות
אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם נׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיתעּלה:

ּוקטּנה"  ואיפה איפה וכן ,  ְְְֵֵֵַָָָ
      .

ּבתרא ּבבא ּגמרא לאדםּולׁשֹון "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

עביט ּתחׁשֹובהיא ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל "לאֿיהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאבן
מיני ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָנאמרּו

הּמׁשקל ׁשהם והּמּדההּמדידה  ְְְִִִֵֶַַַַָָ
 לא מּדֹות ׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְִִִֵָָֹֹ

עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמׁשקל
ולא ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ואמרֹו: .ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָֹֹ

לאֿתּׁשי" אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָֹיהיה
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹלאחי

"יּׁש  מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִֶֶֶַָָָָ
הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻרּבים
ּכמֹו אחד, הענין אם "ולא" ּבכפל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹמתרּבֹות
לזה ּדֹומה ל קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהקּדמנּו
לאֿתעׂשה, מּמצות מאתים הּמׁשלימה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבּמצוה
ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹוהּוא

ְֹׂשאר".
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(„).Ô˙ÙÓ‰:אסקופה(Â).ÌÓ˘ÈÂלשון
מכתÌÈÂÁË.שממה: כרכשא, חלחולת,

בני ושומטין בנקביהם נכנסין עכברים הנקב,
ויוצאין: ויסתרו,Â˙˘ÈÂ.(Ë)מעיהם, כמו

ומפורשים שי"ן, כתובים במסורת הוא שהרי

הסתרים: בית מכת סמ"ך, ÓÂ‰Ó˙(È‡)בלשון
.˙ÂÓ,אביהן וזה רעם, ידי על מהומות זכל (לקמן

פלשתיםי) על ההוא) (ביום גדול בקול ה' וירעם :
ושתים 'שלשים באגדת מפורש כך ויהומם,
הגלילי: יוסי רבי של בנו אליעזר דרבי מדות'

 
(„).Ô˙ÙÓ‰ Ï‡ ˙Â˙ÂÎעל ומונחות כרותות היו

„‚ÔÂ.המפתן: ˜:דג בדמות העשוי זרה העבודה גוף
(‰).ÔÎ ÏÚ,ידיו וכפות ראשו המפתן על שמצאו על

עליו: דרכו ולא קדוש, למקום המפתן ÏÎÂהחזיקו
.ÌÈ‡‰:העם „‚ÔÂ.מיתר Ô˙ÙÓ:דגון בית מפתן

(Â).ÌÓ˘ÈÂבצורת והיו בעפולים, אותם שהכה במה
ÔÎ.(Ê)טחורים: ÈÎשפטים בהם עשה הארון אשר

ÈÚ.(Ë)ובאלהיהם: ‰ „È:גת בעיר ה' יד מכת
.Â˙˘ÈÂ,מבפנים הרבה נסתרים בהם היו העפולים,

מכאיבים: ÈÓÚ.(È)היותר ˙‡Âהיו העם שרי כי
ÂÓ˙.(È‡)הזועקים: ˙ÓÂ‰Óהיתה העפולים, מכת מלבד

ה': מגפת Â˙Ó.(È)בהם ‡Ï ˘‡:בהמגפה.ÌÈÓ˘‰:למעלה עד מאוד גדלה לומר ורצה גוזמא, מדרך הוא

 
(„).˙Â˙ÂÎ:חתוכות.Ô˙ÙÓ‰וכן מזהאסקופה, (יחזקאל

הבית:א) מפתן מתחת :(‰).ÂÎ„Èוהוא צעדה, ענין
דרך: כוכבים:È‰Î.מלשון עבודת חוק יודעי כומרים,

(Â).ÌÓ˘ÈÂ:שממה המכה,ÌÈÏÂÙÚ.מלשון שם כך
עפולים, נקראו מכוסה, במקום בחלחולת שהם ולפי

וכן אופל, כד)מלשון ה והוא(מלכיםֿב העופל, אל ויבוא :
שרץ שם והוא בטחורים, והקרי באל"ף. האופל אל כמו

להם: דומים והיו קשה:˜˘˙‰.(Ê)מה, מלשון
(Á).ÂÈ:יובא לומר יסתרוÂ˙˘ÈÂ.(Ë)רצה כמו

צעקת:˘ÚÂ˙.(È)בסמ"ך:

     

 

         ©§¦¿¨¥Á¨¦̧¤¨«¨¹¤§ª©´©¤¤»§©´©«§¦¦¼§¦§º̈¦©´
          ©¤À¤¨̧¥³©¤Æ¤Æ§¦ÆŸ¥´¨½Ÿ¦Æ̈Æ¤¨´¨½§¦¨ª−¦«¦ª´

          ¤§Ÿ®³Ÿ¨Æ§´§½©©«©§¬¤−¤¨«Ÿ©¦§¥̧©¤¹¤¦«¨À̈
        ¤¥Æ§¤Æ¤Æ£©´¥«§Ÿ̈½©¦«§³«§¦Æ«Ÿ§¦´§¨«¨¦½§©¥−

          ¥´§Ÿ̈®§Â©§¨«¨¥³©§¤Æ§½Ÿ¤§©¥−¤¥¬§Ÿ̈«©©«£ÆŸ¥´
        ©§¨½̈©©©£¨²©§¨−̈§¨¨®©©«£¦¹¤¥¨«¡Ÿ¦²©

        ©§ª§−©§©§ª«§©¿̈¥¦´¦§¥Á©¤̧¤¦«¨¹̈¤§¨´©¤À¤
          ©©«£¥̧¥¦³§¥«§Ÿ̈Æ§¥´¨¥½§©«£´§©½§¥¬¨−̈¨¨®¤©Â¦«§

      ©«£¦̧Ÿ³§¥«§Ÿ̈Æ¨¦½−Ÿ§¥¬§«¨¨«


(‡È).Î‰  ÈÎ Ì˙Â‡ÎÂסופר בא אז
תחת הממונה משרת ראש כהן ופקיד המלך
המלך סופר עם כהונה סגן והוא הראש כהן

וכהן(שם)ובמלכים המלך סופר ויעל כתיב
גדול כהן ואף המלך סופר ויעל פתרון גדול
מצוה שכ"ג מה הכותב הסופר הוא פקידו שלח
עבדי עם לילך לכ"ג וכבוד הגון אין כי לו

‰‡Â.המלך: ˙‡ ÂÚÈÂכדה ותער דוגמא
כ"ד) כשרואיןÂ‰‡˘ÈÂ.:(בראשית ויום יום בכל

המלך לפקיד אותו מביאין שבו הכסף רב כי
אותו ונושאין אותו מערין העזרה בתוך
חוצה: ה' בשער מקומו אל ומחזירין

(‚È).‰Î‡ÏÓÏ ‰ÎÂ‡ ÏÚ˙Âהיחיו דוגמא

לעיל וגם דעזרא א')האבנים יחיה(ד"ה יואב
העיר: שאר Â˙ÂÎ˙Ó.את ÏÚ:מכונו על

(„È).˙ÂÏÚ‰Â ˙˘ ÈÏÎאשכנז בל' שטושיל
דוגמא במכתשת הבשמים את שכותשין הוא

כז) לי(משלי אמר כן במכתש אויל תכתוש אם
אומרים ויש מנרבונ"א, שמואל בר יצחק ר'
בשר עליהם שחותכין הנסרים אלו והעלות
לקצב העלי את מטלטלין אין בביצה ודוגמא

בשר: ÎÂ.עליו ‰ ÈÏÎÂ ˙ÂÙÎÂובמלכים
יב) כסף,(ב' ספות ה' בית יעשה לא אך כתיב

בעא קמא בפרק בכתובו' מפורש כיצד הא
שיעשו מהו שרת כלי מרב הונא רב מיניה

וכו': הבית בדק מקדשי

 
(‡È).'ÂÎÂ ‡ÈÈ ˙Ú È‰ÈÂאל הארון את שהביאו בעת

ראו וכאשר הלוים ביד אשר המלך בפקודת הבית תוך
וכו': המלך סופר בא אז כבד משקלו כי בו רב הכסף את

.ÂÚÈÂ:הארון מן הכסף ÌÂÈ.שפכו ÌÂÈÏמצות כי
הבית תוך אל החוץ מן לילה בכל להביאו היה המלך

ממנו: הכסף שפכו אז הכסף שרב ראו ‡Ï(È)וכאשר
.'ÂÎÂ ˙Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚהממונים הגדולים האומנים הם

אשר כפי הפועלים האומנים בונים ידם ומתחת ה' בבית
אדרכלין: נקראים ובדרז"ל אותם ˘ÌÈÎÂ.יורו È‰ÈÂוהם
עץ: וחרשי אבן חוצבי שוכרים Ï.יהיו È˘Ïגם

ונחשת: הברזל חרשי את שוכרים ÂÎÂ'.(È‚)יהיו Â˘ÚÈÂ:לעשות שעליהם מה Ì„È.עשו 'ÂÎÂ ÏÚ˙Âעלתה ידם על
התקון: למלאכת Â˙Î˙Ó.חזוק ÏÚ:לתקן הצריך כל את שתקנו ור"ל ובסיסו כנו כלÌ˙ÂÏÎÎÂ.(È„)על את לחזק
ה': ‰.בית ÈÏÎÂ:וכסף זהב כלי ובערב:˙ÈÓ„.ושאר בבוקר יום שבכל התמידין הם

 
(‡È).˙„˜Ù Ï‡הארון ואל וכן בפקדת כה)כמו (שמות

פקד והוא כמו צואה ענין הוא ופקדת ובהארון ומשפטו
לז)עלי כדהÂÚÈÂ.:(לקמן ותער כמו והרקה שפיכה ענין

כד) בדרך‡ÎÂ‰.(È‚):(בראשית ובא רפואה ענין הוא
לחומת ארוכה עלתה כי וכן הבנין חיזוק על השאלה

ד)ירושלים וחוזק:Â‰ˆÓ‡ÈÂ.:(נחמיה אמוץ מל'
(„È).Ì˙ÂÏÎÎÂ:כהשלימם.˙ÂÏÚ‰Âהמכתשת יד היא

הכתישה בעת אותה ומורידין שמעלין ע"ש כן וקרויה
בעלי הריפות בתוך כז)וכן :(משלי



צי      
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          ©¤À¤¨̧¥³©¤Æ¤Æ§¦ÆŸ¥´¨½Ÿ¦Æ̈Æ¤¨´¨½§¦¨ª−¦«¦ª´

          ¤§Ÿ®³Ÿ¨Æ§´§½©©«©§¬¤−¤¨«Ÿ©¦§¥̧©¤¹¤¦«¨À̈
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          ¥´§Ÿ̈®§Â©§¨«¨¥³©§¤Æ§½Ÿ¤§©¥−¤¥¬§Ÿ̈«©©«£ÆŸ¥´
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          ©©«£¥̧¥¦³§¥«§Ÿ̈Æ§¥´¨¥½§©«£´§©½§¥¬¨−̈¨¨®¤©Â¦«§

      ©«£¦̧Ÿ³§¥«§Ÿ̈Æ¨¦½−Ÿ§¥¬§«¨¨«


(‡È).Î‰  ÈÎ Ì˙Â‡ÎÂסופר בא אז
תחת הממונה משרת ראש כהן ופקיד המלך
המלך סופר עם כהונה סגן והוא הראש כהן

וכהן(שם)ובמלכים המלך סופר ויעל כתיב
גדול כהן ואף המלך סופר ויעל פתרון גדול
מצוה שכ"ג מה הכותב הסופר הוא פקידו שלח
עבדי עם לילך לכ"ג וכבוד הגון אין כי לו

‰‡Â.המלך: ˙‡ ÂÚÈÂכדה ותער דוגמא
כ"ד) כשרואיןÂ‰‡˘ÈÂ.:(בראשית ויום יום בכל

המלך לפקיד אותו מביאין שבו הכסף רב כי
אותו ונושאין אותו מערין העזרה בתוך
חוצה: ה' בשער מקומו אל ומחזירין

(‚È).‰Î‡ÏÓÏ ‰ÎÂ‡ ÏÚ˙Âהיחיו דוגמא

לעיל וגם דעזרא א')האבנים יחיה(ד"ה יואב
העיר: שאר Â˙ÂÎ˙Ó.את ÏÚ:מכונו על

(„È).˙ÂÏÚ‰Â ˙˘ ÈÏÎאשכנז בל' שטושיל
דוגמא במכתשת הבשמים את שכותשין הוא

כז) לי(משלי אמר כן במכתש אויל תכתוש אם
אומרים ויש מנרבונ"א, שמואל בר יצחק ר'
בשר עליהם שחותכין הנסרים אלו והעלות
לקצב העלי את מטלטלין אין בביצה ודוגמא

בשר: ÎÂ.עליו ‰ ÈÏÎÂ ˙ÂÙÎÂובמלכים
יב) כסף,(ב' ספות ה' בית יעשה לא אך כתיב

בעא קמא בפרק בכתובו' מפורש כיצד הא
שיעשו מהו שרת כלי מרב הונא רב מיניה

וכו': הבית בדק מקדשי

 
(‡È).'ÂÎÂ ‡ÈÈ ˙Ú È‰ÈÂאל הארון את שהביאו בעת

ראו וכאשר הלוים ביד אשר המלך בפקודת הבית תוך
וכו': המלך סופר בא אז כבד משקלו כי בו רב הכסף את

.ÂÚÈÂ:הארון מן הכסף ÌÂÈ.שפכו ÌÂÈÏמצות כי
הבית תוך אל החוץ מן לילה בכל להביאו היה המלך

ממנו: הכסף שפכו אז הכסף שרב ראו ‡Ï(È)וכאשר
.'ÂÎÂ ˙Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚהממונים הגדולים האומנים הם

אשר כפי הפועלים האומנים בונים ידם ומתחת ה' בבית
אדרכלין: נקראים ובדרז"ל אותם ˘ÌÈÎÂ.יורו È‰ÈÂוהם
עץ: וחרשי אבן חוצבי שוכרים Ï.יהיו È˘Ïגם

ונחשת: הברזל חרשי את שוכרים ÂÎÂ'.(È‚)יהיו Â˘ÚÈÂ:לעשות שעליהם מה Ì„È.עשו 'ÂÎÂ ÏÚ˙Âעלתה ידם על
התקון: למלאכת Â˙Î˙Ó.חזוק ÏÚ:לתקן הצריך כל את שתקנו ור"ל ובסיסו כנו כלÌ˙ÂÏÎÎÂ.(È„)על את לחזק
ה': ‰.בית ÈÏÎÂ:וכסף זהב כלי ובערב:˙ÈÓ„.ושאר בבוקר יום שבכל התמידין הם

 
(‡È).˙„˜Ù Ï‡הארון ואל וכן בפקדת כה)כמו (שמות

פקד והוא כמו צואה ענין הוא ופקדת ובהארון ומשפטו
לז)עלי כדהÂÚÈÂ.:(לקמן ותער כמו והרקה שפיכה ענין

כד) בדרך‡ÎÂ‰.(È‚):(בראשית ובא רפואה ענין הוא
לחומת ארוכה עלתה כי וכן הבנין חיזוק על השאלה

ד)ירושלים וחוזק:Â‰ˆÓ‡ÈÂ.:(נחמיה אמוץ מל'
(„È).Ì˙ÂÏÎÎÂ:כהשלימם.˙ÂÏÚ‰Âהמכתשת יד היא

הכתישה בעת אותה ומורידין שמעלין ע"ש כן וקרויה
בעלי הריפות בתוך כז)וכן :(משלי
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אגרות קודש

]יו"ד שבט, תשט"ו[

ביום ההילולא ביחוד יתחזקו באמונתם בהוי' ובמשה עבדו, ואתפשטותי' בעל ההילולא, ובבטחונם 

מרעיתו,  צאן  לכל  וברוחניות  בגשמיות  והצלחה  ברכות  שיומשכו  ומעורר  ומשמש,  עומד  עתה  אף  אשר 

ושמירת עינא פקיחא דלא ניים, וכפסק רבותינו הזקן והאמצעי והצמח צדק, לא נכון לעקור משכן מפני 

המאורע, כי שם דוקא יצוה הוי' את הברכה והרחמים נחלה בלי מצרים.

בברכה המשתתף בהתועדותם.
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בבא בתרא. פרק תשיעי - מי שמת דף קמט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק תשיעי - מי שמת דף קמט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מטו"ב טבת. ונהניתי לקרות בו אשר כבר נסתדר ענין הדירה באיזה אופן 

שיהי', והעיקר ממ"ש שנגשים לקבוע זמן החתונה בשעטומ"צ, כי בכל הזמנים ובפרט בדורנו זה אין רוח 

חכמים נוחה מהפסק זמן ארוך עד החתונה ובפרט כשהסיבה בזה היא מפני שאין החשבון בהנוגע לפרנסה 

משביע רצון במאה אחוז, למרות מה שפסקו רז"ל שאין אדם יודע במה משתכר, ועיין אגרת הקדש לרבנו 

הזקן ריש סי' כ"ב "הושוו זל"ז".

מ"ש אודות דרך איך לקבל אתעדל"ת הנה סותרים הדברים מרישא לסיפא, כי אתעדל"ת צריכה 

לבוא מלתתא שזהו ענינה ולא לקבל אותה מלמעלה, והדרך בזה היא סלולה דרך הרבים ועוד יותר - הדרך 

מקומות  בכמה  ומבואר  בלב,  התשובה  עיקר  הזקן  רבנו  וכמאמר  ק"ב(  )ב"ב  ל"ב  ה"א  בתוספת  הידוע 

ובפרט בספרי החסידות באגרת התשובה לרבנו הזקן, בדרך החיים לבנו אדמו"ר האמצעי, מצות התשובה 

- נדפס בס' דרך מצותיך - להצמח צדק, בן בנו כו' כו'.

בטח למותר לעוררו על יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ביום עשירי 

לחדש אחד עשר הבע"ל, וכמבואר ענין היארצייט ובפרט של נשיא ישראל באגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ז 

וביאורו, בסידור שער ל"ג בעומר ועוד, ובטח ינצל שעת הכושר זו בכל הנ"ל.

כבקשתו אזכירו וכל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של בעל ההילולא, ויה"ר שיהי' להצלחה 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לכוון הלכה למעשה בחיי היום יומים ובפרט שרבים תלוים בו.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכ' )בלי הוראת זמן הכתיבה(, אשר עורר ע"ד קביעות עתים לתורה בבית הכנסת, 

יוסיף כפסק  גם  - לא רק שימשוך בזה, אלא  ובודאי  וכבר ישנה התחלה בזה בלימוד הלכות הצריכות, 

בנגלה  לימוד  קביעות  אודות  במ"ש  לי  הי'  נעימות  ותוספת  בהצלחה.  שיהי'  ויה"ר  בקודש,  מעלין  רז"ל 

ודא"ח ה' פעמים בשבוע, נוסף על הלימוד גם אז בהלכות הצריכות, וגודל זכותו בזה שהביא הדבר לידי 

פועל - אין לשער. וכבר ידוע בפירוש המשנה דשנים אוחזין בטלית מה ששמענו כ"פ מכ"ק אדמו"ר מו"ח 

בעל ההילולא ונדפס ג"כ בקונטרס לימוד תורת החסידות. ובודאי ישתדלו בתוספת מספר המשתתפים גם 

בשיעור זה, והשי"ת יצליחם.

בודאי התועדו ביום ההילולא, ויה"ר שתומשך ההתעוררות על כל השנה כולה.

בברכה.
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שני עמ' א
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר חנניא יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' שבט, הנה ת"ח על ידיעות הטובות מהתועדות ביום הבהיר י"ט כסלו חג 

גאולתנו ופדות נפשנו ומקיום האמור באגרת הקדש לרבנו הזקן בסופו בעל השמחה שחלקו המסכתות של 

הש"ס בין המשתתפים בהתועדות, וגודל הענין בזה אין צורך ביאור, לאחרי שנצטוינו בהנ"ל עד"ז, ובפרט 

ע"פ המובן מהסוגיא דמלאכה שאי אפשר לעשותה אלא ע"י שנים ורבים שאז נחשב כאילו כל אחד מהם 

עשה כולה )עיין שבת צ"ג ע"ב(, הרי גם בלימוד וסיום הש"ס מבין כולם ע"פ תורה ה"ז כאילו כל אחד 

ואחד מהם התחיל וגמר כל הש"ס ליום המיועד.

ויה"ר שיהי' לימודם מתוך שמחה ובהתחברות עם לימוד פנימיות התורה נשמתא דאורייתא, שאז 

גם לימוד הנגלה גופא דאורייתא הוא בחיות נפלא ובהתקשרות בגלוי וסתים דישראל אורייתא וקוב"ה עד 

שכולא חד, ובפרט שמקום ההתחלה והסיום הוא בבית הכנסת שמתאחד קו התפלה וקו התורה גם יחד.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בחלוקת הש"ס המתועדים ומתפללי ולומדי ביהכ"נ שלהם.
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קכי   


             

    

È Úa ˙aL ÏL ˙ÈÚ Ï˙Â ÈÁ ˜ ‡ ÈÈÚ Ï Ï˙ ‡L Ù"Ú‡˙Ïa˜ ÂÈÏÚ ÏÁ 
‡Ï ˙Úa ‡Â ˙aÏ ÏÈÚ  È‡ ÈÈÚ Ïa˜Ï  È‡L LÈÙa ‡ ‡ ÈÙ‡ 

Ùa È ÏL ÈÚ  ÈL ÂÈ: 
טז סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

 
  המנחה פלג לאחר -.

   לדבר ואפילו שבות, אפילו -
גדול וצורך .מצוה

   עליו מקבל הבית כשגדול -
- נרות הדלקת זמן קודם שבת קבלת תפלת ידי על שבת
- אחריו נגררים ביתו ובני שאשתו הפוסקים רוב דעת

במלאכה אחריוואסורים נגררים שאינם שכתבו ויש ,
אמירתו קודם נרות שידליקו שרצוי אלא - הדין מעיקר

השבתברכו את מקבל שאינו מי שעכ"פ שכתבו ויש ,

בלבד בקיץ אלא - השנה כל במשך לשנותמוקדם שלא (כדי
התינוקות) בשביל או מהרגיל, אכילתו -זמן מנהג בגדר זה אין

בלבד הבעל אלא נאסר .ולא
    אבל העמידה, בתפלת היינו -

באמירת כבר שבת תוספת עליהם לקבל היום נהגו
השבת''ברכו' ליום שיר 'מזמור באמירת או ,.

תנאי מועיל ב'ברכו', שבת לקבל שנהגו במקום גם אמנם
יום של ענינו שיזכיר עד - שבת עליו יקבל שלא

.בתפלה

 
ס"ב.173) רסז סי' כדלהלן לכן קודם ערבית להתפלל דאין
שבת174) וקבלת שבת תוספת קבלת שבת: בקבלת ענינים שני

השמשות כבין דינו - שבת תוספת עליו מקבל כאשר עצמה,
דינו עצמה שבת בקבלת אבל שבותין, בעשיית נאסר ואינו
לעיל כמבואר שבותין. בעשיית אפילו ואסור עצמה כבשבת
עירובי אחד ס"ב: שצג בסי' ועד"ז סק"ג, קו"א רסא סימן
השמשות בין אותם מערבים מבואות שיתופי ואחד חצירות
תוספת עליו קיבל כבר אם ואפילו רס"א. בסי' שנתבאר מטעם
כסברא (והעיקר שבת תוספת עליו קבל אם אוסרין ויש שבת
תפלת התפלל אם אבל בלבד שבת תוספת בקבלת הראשונה
תפלת שהתפלל כיון עצמה שבת עליו קבל הרי שבת של ערבית
ממה לבד עצמה בשבת כמו השבותים בכל ונאסר שבת ליל
אם ואפילו ורס"ג רס"א בסי' שנתבאר כמו אחר ע"י שנעשה
נמשכים המיעוט התפללו הציבור רוב אם התפלל לא הוא
משהתחילו אפילו אלא התפלה משגמרו ולא כרחן בעל אחריהם

שם), שנתבאר כמו ברכו עניית דהיינו אותה
אפילו175) שאסור עצמה שבת כקבלת דינה ערבית ותפלת

הנ"ל, שצג בסימן כמבואר שבותין Òבעשיית Ò "
:‚"Òשבת של ערבית בתפלת שבת עליו קיבל כבר אם אבל

הצבור שרוב או הצבור עם ברכו שענה או יום מבעוד שהתפלל
בעל השבת עליו שחל עמהם ענה לא שהוא פי על אף ברכו ענו
לעשות לו אסור רס"ג בסי' כמ"ש לקבלו רוצה שאינו אע"פ כרחו
מצוה לדבר אפילו השמשות בין קודם אפילו שבות כל בעצמו
הבל מוסיף שאינו בדבר לשבת חמין להטמין כגון גדול וצורך
פי על אף חצרות עירוב לערב וכן בשבת יאכל מה לו אין אפילו
ע"כ. בזה. כיוצא וכל שבת צרכי בחצר לטלטל מאוד שצריך

:"Ò  Ò "יו"ט ליל של השמשות בבין לערב מותר
ואנו להקל סופרים דברי שספק לפי לילה ספק שהוא אע"פ
לא כשעדיין אמורים דברים במה הוא יום עדיין לומר תולין

הצבור רוב קבלו לא עדיין וגם יו"ט של ערבית תפלת התפלל
א לא שעדיין דהיינו יו"ט קדושת תפלתעליהם של ברכו מרו

כמ"ש ויו"ט שבת קבלת הוא ברכו שאמירת יו"ט של ערבית
נגרר הוא הרי ברכו הצבור רוב אמרו כבר אם אבל רס"א בסי'
עירובי לערב ואסור יו"ט קדושת עליו גם וחל הצבור רוב אחר
בעצמו הוא שאם לומר צריך ואין עצמו ביו"ט כמו תבשילין
אע"פ יו"ט של ערבית תפילת שהתפלל כגון יו"ט עליו קיבל
עוד (וראה לערב. לו שאסור ברכו עדיין אמרו לא שהצבור
או היחיד של ערבית תפילת האם לענין ה סעיף ל' בסימן
ובסימן תפילין, הנחת לענין - כלילה הזמן את עושה הציבור
בברכת יום אותו של המאורע מעין הזכרת לענין יז סעיף קפח

יום). מבעוד סעודתו באמצע ערבית כשהתפלל המזון,
לעשיית אבל בעצמו, מלאכה עשיית לענין הוא הנ"ל וכל
השמשות בין קודם אחר ע"י או השמשות, בין נכרי ע"י מלאכה

(נכרי). ס"ג רסא ובסי' אחר), (ע"י כה סעיף להלן נתבאר
עו176) סי' השלחן בדי תפילתו, קודם נרות להדליק וצריכה

סק"א. מש"ז הפרמ"ג בשם סק"ה
יט.177) סי' ח"ב משה באר שו"ת
מקום178) שמכל והוסיף לח, סי' ח"א משה אגרות שו"ת

הבעל. מלאכת לעשות שלא יחמירו
מאיזו לחלק שאין כתב לה סי' ח"ז הלוי שבט בשו"ת אמנם
כל חלים שבת עליו קיבל שהבעל וכל שבת, עליו קבל סיבה

ביתו. בני על גם שבת חיובי
ז.179) סעיף רסא סימן כדלעיל
סק"ב180) בבדה"ש שם וראה ס"א, עו סי' השלחן קצות

השבת את מקבלים היו - יום מבעוד מתפללים שהיו שבמדינות
לאחר 'ברכו' לומר שרגילים בזמננו משא"כ 'ברכו', באמירת
וראה השבת', ליום שיר 'מזמור באמירת השבת מקבלים השקיעה,
כלה'. 'בואי או דודי' 'לכה באמירת שבת קבלת לגבי שדן מה עוד

   

     

„Óלו שיש מי סופרים מדברי כפים לנשיאת הפסולים אלו
עקומות או כפופות הן שידיו כגון בידיו או בפניו מומין
וכן דקות בנקודות שמנומרות דהיינו בוהקניות שהן או לצדיהן
שהעם מפני כפיו את ישא לא עקומים או בוהקניות פניו אם
מומין לו שיש מי וה"ה הדעת היסח לידי ובאים בו מסתכלין
גלוים שהמומין שוקיים בתי בלא לדוכן שעולין במקום ברגליו

בהם. ומסתכלין

פי על אף כפים לנשיאת פוסלין אינן שבסתר מומין אבל
לעבודה כפים נשיאת הוקשה ולא שבמקדש לעבודה שפוסלין
בשמו ולברך לשרתו ה' לפני לעמוד שנאמר עמידה לענין אלא
אלא הכתוב בא לא (שאם אחר לדבר ולא הוקשה לעמידה
לשרת לעמוד נאמר כבר הרי בעמידה שהיא שירות על ללמד

וגו'): שם העומדים שנאמר לעכב הכתוב עליו ושנה

‰Óוכן דמעה זולפות שעיניו או זקנו על יורד שרירו מי וכן
מפני כפיו את ישא לא מעיניו באחת אפילו סומא

בו. שמסתכלין

שיש הכל ומכירים בו רגילים שהם דהיינו בעירו דש היה ואם
ישא ורגליו בידיו בין בפניו הוא מום שאותו בין מום אותו בו

עיניו. בשתי סומא הוא ואפילו כפיו את

והוא בעירו דש נקרא זה במום בעיר יום ל' ששהה מי וכל
יום שלשים בה ושהה בה לגור שבא או בה שדר עירו שהיא
להיות בא אלא העיר מבני להיות בה להשתקע בא לא ואפילו
בעירו דש נקרא שנה חצי או שנה משרת או סופר או מלמד
בדברים עמו וליתן לישא העיר בני שרגילים לפי יום בשלשים
הלשון הרגל כמו יום בלמ"ד הוא עין והרגל בו ומסתכלין

בסי' ושההשנתבאר אחרת לעיר באקראי הולך אם אבל קי"ד
לפי חודש) י"ב בה שישהה (עד בעירו דש נקרא אינו יום ל' בה

עמו: וליתן לישא רגילין העיר בני שאין

ÂÓאפילו פניהם על טלית הכהנים לשלשל המקום מנהג אם
לחוש שאין כיון כפיו את ישא מומין כמה בפניו יש
לשלשל בו שמום זה ורצה כן המנהג אין אם אבל הדעת להיסח
בו להסתכל יבואו מחביריו משונה שהוא שכיון אסור טליתו
להתיר אין טליתם לשלשל הכהנים כל רצו ואפילו דעתם ויסיחו
עכשיו כשישלשלו טליתם לשלשל העיר בני הורגלו שלא שכיון
בו להסתכל ובאין הוא מום בו שיש זה שבשביל העם מכירים
כמנהגם שלא טליתו ומשלשל כפיו נושא לבדו הוא אם וכ"ש

בו. להסתכל ויבואו הוא שבו מום שבשביל שניכר

שעל הטלית מן לפנים הן הכהנים שידי המקום מנהג אם וכן
שאומר מי ויש כפיו את ישא בידיו מומים כמה יש אפילו פניהם
בפניו יש אפילו בטלית פניהם לכסות הקהל מנהג אם שה"ה

כן: נוהגין ואין כפיו ישא מומין כמה וידיו

ÊÓשהעם מפני כפיו ישא לא ופואה אסטיס צבועות ידיו היו
העיר אנשי רוב ואם בעירו דש א"כ אלא בהן מסתכלין

בעירו: דש שאינו אע"פ כפיו את ישא בכך מלאכתם

ÁÓלאלפי"ן שאומר כגון האותיות לחתוך יודע שאינו מי
כהנים בברכת עיי"ן שאין שאף אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן
ואל"ף שעיי"ן יער כאומר מחזי ה' יאר כשאומר מקום מכל

וכן סבולת ולשבולת שבולת לסבולת שקורא מי וכן אצלו שוין
כפיו את ישא לא בזה כיוצא כל וכן ההי"ן לחתי"ן שקורא מי
שרובם אלו במדינות כגון כך קוראין עירו בני כל א"כ אלא
שייך לא לפיכך לאל"ף עיי"ן בין להבחין יודעים אינם ככולם

בינינו. זה פסול

מאד אנשים הרבה שמצויים במקומות שאף שאומר מי ויש
שאין (לפי כפיהם נושאים לסבולת שבולת בין מבחינים שאין
שמביא מפני אלא כראוי האות לומר יכול שאין מחמת הפסול
קריאת כשמשנה עליו תמהים שהם הדעת היסח לידי העם את
ואין לו חוששין אין זה בשינוי רגילים שהן ובמקומות האותיות
לעייני"ן קורא אם לחוש אין ולפ"ז הברכה מן דעתם מסיחים
שאין שכיון כראוי קורים המקום אנשי כל אם אפילו אלפי"ן

הדעת. להיסח לחוש אין כהנים בברכת עיי"ן

משמעות שמשתנה מפני הוא שהפסול הראשונה כסברא ועיקר
כך קורין ככולם שרובם במקומות אלא היתר ואין הברכה לשון

היא): כך הברכה משמעות שאצלם

ËÓשערות ב' הביא שלא אלא שנה י"ג בן הוא אפילו קטן
להיות הצבור כבוד שאין עצמו בפני כפיו את נושא אינו
אינו אפילו גדולים שהם אחרים כהנים עם אבל לברכתו כפופים
להתחנך כדי עמהם נושא כפיו את לישא שיודע שנים י"ג בן
מצות שאר על שמברך כמו כפיו נשיאת על לברך ורשאי במצות
סופרים מדברי בהן אותו ומחנכין התורה מן מהן פטור שהוא

.

ולא באקראי עצמו בפני אפילו כפיו נושא שערות ב' ומשהביא
כבודם שאין הצבור כבוד משום זקנו שיתמלא עד בקביעות
שהגיע מי וכל זקנו נתמלא שלא מי בקביעות יחידי שיברכם
נתמלא שלא אע"פ כ' בן דהיינו זקנו להתמלאות שראוי לשנים

בקבע. יחידי אפילו כפיו ונושא כנתמלא דינו זקנו

אלו במדינות אבל יום בכל כפיו כשנושא אלא קבע נקרא ואינו
בכל כפיו נושא אפילו ברגל אלא כפיהן נושאין הכהנים שאין
אפילו יחידי כפיו לישא ורשאי באקראי אלא זה אין ורגל רגל
לידי יבא שלא בשערותיו לדקדק שצריך (רק כ' מבן פחות הוא

לבטלה): ברכה

שנאמר כפיו ישא לא בשוגג אפילו הנפש את שהרג כהן
אינני תפלה תרבו כי גם מכם עיני אעלים כפיכם ובפרישכם
גם נאמר שהרי תשובה עשה ואפילו מלאו דמים ידיכם שומע
תשובה עשה שאם אומרים ויש וגו' שומע אינני תפלה תרבו כי
במרדו כשעומד אלא כפים נשיאת ממנו מנעו ולא כפיו נושא
נוהגין. וכן בפניהם דלת לנעול שלא תשובה בעלי על להקל ויש

כיון במרדו ועומד דמים שופך שהוא אחריו מרננים העם ואם
כפיו נושא ומת תינוק מל אם וכן כפיו ישא הדבר נתברר שלא
כיו חדשיו לו שכלו ידוע ואפילו חדשיו לו כלו לא שמא ןכי
אשה דחף אם וכן כפים מנשיאת לפסלו אין למצוה שנתכוין
אם אפילו פטור העובר את שההורג כפיו נושא והפילה הרה

חדשיו: לו כלו

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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„Óלו שיש מי סופרים מדברי כפים לנשיאת הפסולים אלו
עקומות או כפופות הן שידיו כגון בידיו או בפניו מומין
וכן דקות בנקודות שמנומרות דהיינו בוהקניות שהן או לצדיהן
שהעם מפני כפיו את ישא לא עקומים או בוהקניות פניו אם
מומין לו שיש מי וה"ה הדעת היסח לידי ובאים בו מסתכלין
גלוים שהמומין שוקיים בתי בלא לדוכן שעולין במקום ברגליו

בהם. ומסתכלין

פי על אף כפים לנשיאת פוסלין אינן שבסתר מומין אבל
לעבודה כפים נשיאת הוקשה ולא שבמקדש לעבודה שפוסלין
בשמו ולברך לשרתו ה' לפני לעמוד שנאמר עמידה לענין אלא
אלא הכתוב בא לא (שאם אחר לדבר ולא הוקשה לעמידה
לשרת לעמוד נאמר כבר הרי בעמידה שהיא שירות על ללמד

וגו'): שם העומדים שנאמר לעכב הכתוב עליו ושנה

‰Óוכן דמעה זולפות שעיניו או זקנו על יורד שרירו מי וכן
מפני כפיו את ישא לא מעיניו באחת אפילו סומא

בו. שמסתכלין

שיש הכל ומכירים בו רגילים שהם דהיינו בעירו דש היה ואם
ישא ורגליו בידיו בין בפניו הוא מום שאותו בין מום אותו בו

עיניו. בשתי סומא הוא ואפילו כפיו את

והוא בעירו דש נקרא זה במום בעיר יום ל' ששהה מי וכל
יום שלשים בה ושהה בה לגור שבא או בה שדר עירו שהיא
להיות בא אלא העיר מבני להיות בה להשתקע בא לא ואפילו
בעירו דש נקרא שנה חצי או שנה משרת או סופר או מלמד
בדברים עמו וליתן לישא העיר בני שרגילים לפי יום בשלשים
הלשון הרגל כמו יום בלמ"ד הוא עין והרגל בו ומסתכלין

בסי' ושההשנתבאר אחרת לעיר באקראי הולך אם אבל קי"ד
לפי חודש) י"ב בה שישהה (עד בעירו דש נקרא אינו יום ל' בה

עמו: וליתן לישא רגילין העיר בני שאין

ÂÓאפילו פניהם על טלית הכהנים לשלשל המקום מנהג אם
לחוש שאין כיון כפיו את ישא מומין כמה בפניו יש
לשלשל בו שמום זה ורצה כן המנהג אין אם אבל הדעת להיסח
בו להסתכל יבואו מחביריו משונה שהוא שכיון אסור טליתו
להתיר אין טליתם לשלשל הכהנים כל רצו ואפילו דעתם ויסיחו
עכשיו כשישלשלו טליתם לשלשל העיר בני הורגלו שלא שכיון
בו להסתכל ובאין הוא מום בו שיש זה שבשביל העם מכירים
כמנהגם שלא טליתו ומשלשל כפיו נושא לבדו הוא אם וכ"ש

בו. להסתכל ויבואו הוא שבו מום שבשביל שניכר

שעל הטלית מן לפנים הן הכהנים שידי המקום מנהג אם וכן
שאומר מי ויש כפיו את ישא בידיו מומים כמה יש אפילו פניהם
בפניו יש אפילו בטלית פניהם לכסות הקהל מנהג אם שה"ה

כן: נוהגין ואין כפיו ישא מומין כמה וידיו

ÊÓשהעם מפני כפיו ישא לא ופואה אסטיס צבועות ידיו היו
העיר אנשי רוב ואם בעירו דש א"כ אלא בהן מסתכלין

בעירו: דש שאינו אע"פ כפיו את ישא בכך מלאכתם

ÁÓלאלפי"ן שאומר כגון האותיות לחתוך יודע שאינו מי
כהנים בברכת עיי"ן שאין שאף אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן
ואל"ף שעיי"ן יער כאומר מחזי ה' יאר כשאומר מקום מכל

וכן סבולת ולשבולת שבולת לסבולת שקורא מי וכן אצלו שוין
כפיו את ישא לא בזה כיוצא כל וכן ההי"ן לחתי"ן שקורא מי
שרובם אלו במדינות כגון כך קוראין עירו בני כל א"כ אלא
שייך לא לפיכך לאל"ף עיי"ן בין להבחין יודעים אינם ככולם

בינינו. זה פסול

מאד אנשים הרבה שמצויים במקומות שאף שאומר מי ויש
שאין (לפי כפיהם נושאים לסבולת שבולת בין מבחינים שאין
שמביא מפני אלא כראוי האות לומר יכול שאין מחמת הפסול
קריאת כשמשנה עליו תמהים שהם הדעת היסח לידי העם את
ואין לו חוששין אין זה בשינוי רגילים שהן ובמקומות האותיות
לעייני"ן קורא אם לחוש אין ולפ"ז הברכה מן דעתם מסיחים
שאין שכיון כראוי קורים המקום אנשי כל אם אפילו אלפי"ן

הדעת. להיסח לחוש אין כהנים בברכת עיי"ן

משמעות שמשתנה מפני הוא שהפסול הראשונה כסברא ועיקר
כך קורין ככולם שרובם במקומות אלא היתר ואין הברכה לשון

היא): כך הברכה משמעות שאצלם

ËÓשערות ב' הביא שלא אלא שנה י"ג בן הוא אפילו קטן
להיות הצבור כבוד שאין עצמו בפני כפיו את נושא אינו
אינו אפילו גדולים שהם אחרים כהנים עם אבל לברכתו כפופים
להתחנך כדי עמהם נושא כפיו את לישא שיודע שנים י"ג בן
מצות שאר על שמברך כמו כפיו נשיאת על לברך ורשאי במצות
סופרים מדברי בהן אותו ומחנכין התורה מן מהן פטור שהוא

.

ולא באקראי עצמו בפני אפילו כפיו נושא שערות ב' ומשהביא
כבודם שאין הצבור כבוד משום זקנו שיתמלא עד בקביעות
שהגיע מי וכל זקנו נתמלא שלא מי בקביעות יחידי שיברכם
נתמלא שלא אע"פ כ' בן דהיינו זקנו להתמלאות שראוי לשנים

בקבע. יחידי אפילו כפיו ונושא כנתמלא דינו זקנו

אלו במדינות אבל יום בכל כפיו כשנושא אלא קבע נקרא ואינו
בכל כפיו נושא אפילו ברגל אלא כפיהן נושאין הכהנים שאין
אפילו יחידי כפיו לישא ורשאי באקראי אלא זה אין ורגל רגל
לידי יבא שלא בשערותיו לדקדק שצריך (רק כ' מבן פחות הוא

לבטלה): ברכה

שנאמר כפיו ישא לא בשוגג אפילו הנפש את שהרג כהן
אינני תפלה תרבו כי גם מכם עיני אעלים כפיכם ובפרישכם
גם נאמר שהרי תשובה עשה ואפילו מלאו דמים ידיכם שומע
תשובה עשה שאם אומרים ויש וגו' שומע אינני תפלה תרבו כי
במרדו כשעומד אלא כפים נשיאת ממנו מנעו ולא כפיו נושא
נוהגין. וכן בפניהם דלת לנעול שלא תשובה בעלי על להקל ויש

כיון במרדו ועומד דמים שופך שהוא אחריו מרננים העם ואם
כפיו נושא ומת תינוק מל אם וכן כפיו ישא הדבר נתברר שלא
כיו חדשיו לו שכלו ידוע ואפילו חדשיו לו כלו לא שמא ןכי
אשה דחף אם וכן כפים מנשיאת לפסלו אין למצוה שנתכוין
אם אפילו פטור העובר את שההורג כפיו נושא והפילה הרה

חדשיו: לו כלו

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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קכד   

 

אףאףאףאף ---- המצוותהמצוותהמצוותהמצוות תריתריתריתרי""""גגגג ממניןממניןממניןממנין אינהאינהאינהאינה שתפלהשתפלהשתפלהשתפלה לכךלכךלכךלכך הטעםהטעםהטעםהטעם

מקריאתמקריאתמקריאתמקריאת יותריותריותריותר מאודמאודמאודמאוד,,,, חמורהחמורהחמורהחמורה תפלהתפלהתפלהתפלה כוונהכוונהכוונהכוונה שלעניןשלעניןשלעניןשלענין

שמעשמעשמעשמע

ה ענין דעיקר נתבאר א' תיקוןעבודה"[בפרק (לשון "

" שאנו הקבעובדיםושירות) את מתקנים"" שאנו הוא, ה

ית'. לו דירה שיהי' העולם את ועושים

" שלשון מצינו עניןעבודהוהנה, על קאי סתם "

גדרהתפלה בענין לעיל המבואר שכל מובן ומזה

הקבעבודה"ה כלפי התפלה."" ענין של לתוכנו שייך ה

את לבאר (ב-ה) הבאים בפרקים רבינו מרחיב ולכן

" של התפלהענינה עיקרי"עבודת ענין היא וכיצד ,

בתחתונים.עבודה"ב ית' לו הדירה עשיית של "

" את יבאר זה התפלה,כללותבפרק עבודת ענין "

של והפנימיות הכוונה היא התפלה כיצד יבאר ג' בפרק

תרי התפלה:]"כל חלקי פרטי את יבאר ד' ובפרק מצוות, ג

    
- רז"ל דרשו לבבכם" בכל "ולעבדו הפסוק על

תפלה". זו שבלב, עבודה היא "איזו

יתכן לא השי"ת כלפי ה"עבודה" שגדר ומאחר
ית', לו דירה שיהי' העולם ותיקון עשיית לענין אלא
הנקראת - התפלה ענין שתוכן לומר, צריך כרחך על

שבלב" ית'עבודה לו דירה עשיית הוא: - "
לעבודה(" ששייך כפי ("עבודהלב"), ").שבלבהאדם

ה בין השייכות את יותר להבין שבתפלהעבודה"[כדי "

" ית'לעשיית לו תמוה"דירה ענין לבאר רבינו מקדים ,

בכלל:] התפלה בענין

[התפלה]    


       
     
     
       

[הטעם]  
ר היא שהתפלה שהחמירואע"פ מצינו מדרבנן, ק

קריאת בכוונת מאשר יותר התפלה, בכוונת מאד רז"ל
קורין האומנין דברכות במשנה ["כמבואר שמע
שקשה (אף הנדבך ובראש האילן בראש שמע) (קריאת
(הואיל בתפלה כן לעשות רשאין שאין מה שם), לכוון

היא שמע שקריאת אע"פ ביותר)"], בה לכוון וחייבין
המצוות. ממנין ראשונה מצוה והיא מדאורייתא

התפלה בכוונת כך כל רז"ל שהחמירו והטעם
של ברומו העומדים מדברים היא שהתפלה מכיון הוא,
מובן, אינו ולכאורה ביותר; חשובה היא ולכן עולם,
נכללת אינה למה כך, כדי עד חשובה התפלה אם

מצוות? תרי"ג במנין

       
       

 
בתפלה, הכוונה חשיבות של זה ענין להבין כדי
צריך - התפלה" "עבודת ענין כללות את להבין וכן
בתפלת ברכות שי"ח חז"ל מאמר את ולבאר להקדים
(שחוט שבשדרה חוליות ח"י כנגד הן עשרה שמונה

בתוכן). נמשך השדרה

בתכלית הם מדוייקים רז"ל דברי מאליו, כמובן
חז"ל וכאשר שלהם, ובמשלים ברמזים גם הדיוק,
א) אשר: הוא, הדבר פירוש מסוים, לענין משל נותנים
פנימית שייכות להם יש והנמשל) (המשל הדברים שני
בפרטים גם הוא הדברים שני בין הדמיון ב) לזה. זה

שבהם;

התפלה את המשילו רז"ל בעניננו. גם הוא וכך
התפלה של הפנימי והענין המהות כי השדרה לחוט
האברים רמ"ח לגבי תפקידה וכן שבה), ברכות (וי"ח
כנ"ל) דמלכא, אברין רמ"ח המצוות, (שהם הרוחניים
החוליות) (וח"י השדרה חוט וענין מהות דרך על הם -
הגשמיים האברים רמ"ח לגבי ותפקידו האדם שבגוף

הגוף. של

(וח השדרה חוט ענין בביאור רבינו מתחיל י"[ולכן

נבין שמזה כדי האדם, גוף באברי ותפקידו שלו) החוליות

" ענין התפלהאת (וחעבודת ותפקידה"" שבה) הברכות י

הרוחניים:]אברים"ב "
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   שורה הנפש [שחיות
כידוע] במוח   

    

       
      

   [טרפה זו [הרי
להמשיך הוא האדם בגוף השדרה חוט של ענינו
הגוף. אברי רמ"ח לכל במוח) (ששורה הנפש חיות את
עד מתפשטת והיא מהמוח, היא השדרה תחילת כי
חיות מתלבשת (שבו השדרה שחוט ידי ועל הרגלים,
מגיעה הנפש חיות השדרה, בחוליות נמשך הנפש)
לחוליות המחוברות בצלעות (המחוברים האברים לכל

השדרה).

הגוף; כל את ומקיים מעמיד השדרה שחוט ונמצא
זה אין אבל אברים. רמ"ח במנין נמנה אינו אעפ"כ אך
של וחשיבותו במעלתו וגרעון חסרון איזה שיש מחמת
בין נמנה שאינו גופא זה אדרבה, אלא השדרה, חוט
מנין כי וחשיבותו, מעלתו על מורה הגוף אברי רמ"ח

אברים רק כולל אברים מהםפרטייםרמ"ח אחד שלכל
אבר אינו השדרה חוט אבל לעצמו, מיוחד תפקיד יש
- ה"פרטיים") אברים רמ"ח (כשאר לעצמו "פרטי"
ביחד, הגוף אברי כל את הכולל "כללי" ענין הוא אלא

האברים". כל את ומקיים המעמיד "הוא

       


הנקראות המצוות, לענין בנמשל גם הוא כן וכמו
דמלכא": אברין "רמ"ח

מצוות הן רמ"ח במנין שנמנו ,פרטיותהמצוות
אך לעצמה; מיוחד פרטי ענין יש מהן אחת שלכל
"חוט יש - מצוות רמ"ח הן - דמלכא" אברין ל"רמ"ח

כלרוחנישדרה" את ומקיים" "המעמיד הוא שהוא
התפלה. הוא הזה השדרה וחוט - כולן המצוות

ביאור: צריך לכאורה [אך

ברמ כשמדובר ה"בשלמא האברים שלגשמיים"ח "

ש מובן השדרה"האדם, כיוןחוט אותם, ומקיים מעמיד "

חיות עם וחיבור קישור להם יש זה חוט ידי על שרק

היא שהתפלה הענין תוכן מהו אבל במוח, השורה הנפש

השדרה" רמחוט את ומקיים המעמיד אברין"" - המצוות ח

דמלכא?

ממשיך:] זה על

     
פירושו כוונה" צריכות "מצוות פשוטו, לפי
פנימיות פי על אבל המצוה, חובת ידי לצאת שיכוון
וההתלהבות החיות משמעה במצוה "כוונה" הענינים
הענין את השגתו (מחמת המצוה בקיום לאדם שיש
כמו והיא המצוה), של הרוחני והתוכן הפנימי
בלי כגוף כוונה בלי "מצוה כמאמר המצוה, "נשמת"

נשמה".

כלומר:

הגוף ונשמה: גוף יש האדם אברי שברמ"ח כמו
והנשמה ועצמות), גידים (בשר, האבר גשמיות הוא
אבר שיהי' אותו ומקיימת המחי' האבר של החיות היא
(אברין עשה מצוות שברמ"ח בנמשל, הוא כן כמו חי;
מעשה הוא המצוה גוף ונשמה: גוף יש דמלכא)
המצוה, כוונת היא המצוה ונשמת בפועל, המצוה

המצוה. בקיום וההתלהבות ה"חיות" היינו

      
 

והחיות, ההתלהבות המצוות, שבכוונת זה ענין
מתעורר שאז לפי התפלה, בשעת האדם בלב נקבע
זה ורצון ית', בו לדבקה וברצון ה' באהבת האדם
בו לדבקה אפשר "אי (כי המצוות קיום לידי מביאו
אברין רמ"ח שהם פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת
את אדם מקיים התפלה שמכח ונמצא, דמלכא");

ית'. בו לדבקה ובכוונה ובחיות בחשק המצוות

- כוונה" צריכות ב"מצוות הפנימי הפירוש וזהו
צריכות יהי'לתפלהשהמצוות המצוות שקיום כדי כי ;

ענין בעצמו ולעורר להתפלל האדם צריך כדבעי,
ה"כוונה".

      


      
 

השדרה": ל"חוט התפלה נמשלה מדוע יובן ובזה

את ומביא ממשיך הגשמי השדרה שחוט כשם
כן כמו הגשמיים, האברים כל לתוך הנפש חיות
את ומביאה ממשיכה הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה
כל לתוך הפנימית) (הכוונה הנשמה וחיות אור
הרמ"ח כל את והמקיים המעמיד העיקר והיא המצוות,

מצוותֿעשה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



קכה    

   שורה הנפש [שחיות
כידוע] במוח   

    

       
      

   [טרפה זו [הרי
להמשיך הוא האדם בגוף השדרה חוט של ענינו
הגוף. אברי רמ"ח לכל במוח) (ששורה הנפש חיות את
עד מתפשטת והיא מהמוח, היא השדרה תחילת כי
חיות מתלבשת (שבו השדרה שחוט ידי ועל הרגלים,
מגיעה הנפש חיות השדרה, בחוליות נמשך הנפש)
לחוליות המחוברות בצלעות (המחוברים האברים לכל

השדרה).

הגוף; כל את ומקיים מעמיד השדרה שחוט ונמצא
זה אין אבל אברים. רמ"ח במנין נמנה אינו אעפ"כ אך
של וחשיבותו במעלתו וגרעון חסרון איזה שיש מחמת
בין נמנה שאינו גופא זה אדרבה, אלא השדרה, חוט
מנין כי וחשיבותו, מעלתו על מורה הגוף אברי רמ"ח

אברים רק כולל אברים מהםפרטייםרמ"ח אחד שלכל
אבר אינו השדרה חוט אבל לעצמו, מיוחד תפקיד יש
- ה"פרטיים") אברים רמ"ח (כשאר לעצמו "פרטי"
ביחד, הגוף אברי כל את הכולל "כללי" ענין הוא אלא

האברים". כל את ומקיים המעמיד "הוא

       


הנקראות המצוות, לענין בנמשל גם הוא כן וכמו
דמלכא": אברין "רמ"ח

מצוות הן רמ"ח במנין שנמנו ,פרטיותהמצוות
אך לעצמה; מיוחד פרטי ענין יש מהן אחת שלכל
"חוט יש - מצוות רמ"ח הן - דמלכא" אברין ל"רמ"ח

כלרוחנישדרה" את ומקיים" "המעמיד הוא שהוא
התפלה. הוא הזה השדרה וחוט - כולן המצוות

ביאור: צריך לכאורה [אך

ברמ כשמדובר ה"בשלמא האברים שלגשמיים"ח "

ש מובן השדרה"האדם, כיוןחוט אותם, ומקיים מעמיד "

חיות עם וחיבור קישור להם יש זה חוט ידי על שרק

היא שהתפלה הענין תוכן מהו אבל במוח, השורה הנפש

השדרה" רמחוט את ומקיים המעמיד אברין"" - המצוות ח

דמלכא?

ממשיך:] זה על

     
פירושו כוונה" צריכות "מצוות פשוטו, לפי
פנימיות פי על אבל המצוה, חובת ידי לצאת שיכוון
וההתלהבות החיות משמעה במצוה "כוונה" הענינים
הענין את השגתו (מחמת המצוה בקיום לאדם שיש
כמו והיא המצוה), של הרוחני והתוכן הפנימי
בלי כגוף כוונה בלי "מצוה כמאמר המצוה, "נשמת"

נשמה".

כלומר:

הגוף ונשמה: גוף יש האדם אברי שברמ"ח כמו
והנשמה ועצמות), גידים (בשר, האבר גשמיות הוא
אבר שיהי' אותו ומקיימת המחי' האבר של החיות היא
(אברין עשה מצוות שברמ"ח בנמשל, הוא כן כמו חי;
מעשה הוא המצוה גוף ונשמה: גוף יש דמלכא)
המצוה, כוונת היא המצוה ונשמת בפועל, המצוה

המצוה. בקיום וההתלהבות ה"חיות" היינו

      
 

והחיות, ההתלהבות המצוות, שבכוונת זה ענין
מתעורר שאז לפי התפלה, בשעת האדם בלב נקבע
זה ורצון ית', בו לדבקה וברצון ה' באהבת האדם
בו לדבקה אפשר "אי (כי המצוות קיום לידי מביאו
אברין רמ"ח שהם פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת
את אדם מקיים התפלה שמכח ונמצא, דמלכא");

ית'. בו לדבקה ובכוונה ובחיות בחשק המצוות

- כוונה" צריכות ב"מצוות הפנימי הפירוש וזהו
צריכות יהי'לתפלהשהמצוות המצוות שקיום כדי כי ;

ענין בעצמו ולעורר להתפלל האדם צריך כדבעי,
ה"כוונה".

      


      
 

השדרה": ל"חוט התפלה נמשלה מדוע יובן ובזה

את ומביא ממשיך הגשמי השדרה שחוט כשם
כן כמו הגשמיים, האברים כל לתוך הנפש חיות
את ומביאה ממשיכה הרוחני) השדרה" ("חוט התפלה
כל לתוך הפנימית) (הכוונה הנשמה וחיות אור
הרמ"ח כל את והמקיים המעמיד העיקר והיא המצוות,

מצוותֿעשה.
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קכו   

בתפלה מאד החמירו שחז"ל הטעם יובן [ובזה
דאורייתא מצוות מבשאר יותר הרבה כוונה" "לענין
(הנשמה) הכוונה היא התפלה שכוונת כיון (כנ"ל),
הכוונה את הממשיכה והיא המצוות, כל של הפנימית

המצוות]. לכל

תרי ממנין התפלה אין גופא זה -"[ומטעם מצוות ג

שממשיך:] כפי

     
מנין מכלל אינו השדרה החוט שבמשל, כמו
מפני אדרבה) אלא שלו, החסרון מפני (לא האברים
כל את והמקיים הכולל כללי ענין שהוא כיון מעלתו,
הפרטיים; האברים במנין למנותו אפשר ואי האברים

התפלה, הרוחני, השדרה" ב"חוט בנמשל גם כך
שלה החסרון מפני (לא המצוות במנין נמנית שאינה
וחשיבותה, מעלתה מפני אדרבה) אלא המצוות, לגבי
כל את המקיימת והיא כללי ענין היא התפלה כי
במנין למנותה שייך אין וממילא כולם, המצוות

הפרטיות. המצוות

(הנ הפנימי הפירוש את יותר בעומק יבאר ל)"[להלן

כוונה"ב צריכות הכוונהמצוות היא התפלה כוונת וכיצד "

המצוות. כל של הפנימית

היא: הענין ונקודת

" היא שהתפלה זה הנשמתענין המצוות "מעמידה""

בו מעוררת (שהתפלה המקיימן האדם מצד רק אינו אותן,

מצד גם אלא המצוה), בקיום והתלהבות חיות של רגש

עצמה. דהמצוה החפצא

פירוש:

שרמ לעיל ""נתבאר הן מצוותֿעשה שבתוכםכליםח "

ב סוף אין אור בשם"נמשך נקראות המצוות ולכן ה,

דמלכא" ב"אברין סוף אין אור בין היחס כי למצוותיו", ה

אין אור המשכת אך הגוף; ואברי הנפש חיות כמו הוא

ב המצוות."סוף כוונת ידי על היא המצוות בתוך ה

המשכת לענין השדרה לחוט התפלה של הדמיון וזהו

אל מהמוח החיות את ממשיך השדרה שחוט כשם החיות:

רמ לתוך"תוך סוף אין אור המשכת כך הגוף, אברי ח

תלוי' המצוות, כוונת ידי על דמלכא) (אברין המצוות

התפלה. בעבודת

ב סוף אין אור המשכת כיצד הענין, לתוך"להבנת ה

וכוונתה ענינה זה בפרק מבאר בתפלה, תלוי' המצוות

ואח התפלה, של ""העיקרית ענין לבאר ישוב "כוונתכ

בתפלה. תלוי' היא וכיצד המצוות

שממשיך:] וזהו

     
      

    
צרכיו. בקשת - הוא התפלה ענין

האדם? צרכי הם מה אך

עלי תפקידו את למלא - הוא האדם צורך עיקר
אש בארוכה,אדמות, לעיל ונתבאר נברא. בשבילו ר

לו להיות הקב"ה שנתאוה הוא העולם בריאת ש"תכלית
אין אור והמשכת גילוי ענין ש"הוא בתחתונים", דירה
האדם בקשת שעיקר מובן ומזה למטה", ב"ה סוף
למטה. ב"ה סוף אין אור גילוי שיהי' להיות צריך בתפלה

ברכה - "ברוך" בלשון הפנימי הפירוש גם וזהו
את שמכופף הגפן, "המבריך [כמו "המשכה" מלשון
וכוונת אחר"], גפן צומח ומשם לארץ הזמורה ראש
ב"ה סוף אין אור שיומשך היא, שבתפלה הברכות כל
"סדר (הנקראים כולם העולמות מכל שלמעלה עצמו,
מטה, למטה עד העולמות, בתוך השתלשלות"),

הגשמי. הזה בעולם

      
      

      
בכבודו ב"ה סוף אין אור המשכת - זה ענין
המכוון הוא - השתלשלות" "סדר בתוך ובעצמו
לומר חז"ל שתיקנו הוי'" אתה "ברוך בלשון הפנימי

עשרה. שמונה שבתפלת הברכות כל בסיום

היינו הודי', לשון הוא "ברוך" פשוטו, לפי
רופא - הפרטי בענין לו ומודים ה' את שמשבחים
בהמשך שמזכירים - וכדומה השנים ומברך חולים
ה'" אתה "ברוך הענינים, פנימיות פי על אך הברכה;

של ענין גם הבקשהבקשה,הוא היא היא ואדרבה
שבתפלה. העיקרית

פירוש:

- לנוכח - "אתה" להקב"ה דכשאומרים ידוע
ואילו ובעצמו; בכבודו ב"ה סוף אין לאור היא הכוונה
"סדר בתוך המאיר האלקי האור על מורה "הוי'" השם

השתלשלות".
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שיהא בקשה היינו הוי'", אתה "ברוך פירוש וזהו
ב"ה סוף אין אור - "אתה" מבחינת ונמשך "ברוך"
תהי' זו והמשכה - הוי' משם מעלה שלמעלה עצמו
"השתלשלות" בחינת על המורה הוי', שם ב"תוך"

ומבאר:] שהולך [כפי

       
     

שד' ובחסידות בקבלה מקומות בכמה מבואר
האור של ההמשכה סדר על מורות הוי' שם אותיות
הסדר לפי למטה", "מלמעלה מסודר באופן האלקי
נקודה שהיא יו"ד אות (כצורת צמצום - יו"ד הזה:
לה שיש ה"א אות (כצורת התפשטות - ה"א בלבד),
המשכה - וי"ו לאורך), והן לרוחב הן התפשטות
ארוך), קו שהיא וי"ו אות (כצורת למטה מלמעלה

שלבי ד' והם התפשטות. - אחרונה ומדריגותה"א ם
המקבל. אל המשפיע מן השפע בהמשכת

     
       

 
דרך ויורד הנמשך האלקי האור והנה,
לצורך - הוי' שם של הללו מדריגות ד' "השתלשלות"
אינו - בתחתונים) דדירה ה"עבודה" (בלי העולם קיום
בכבודו ב"ה סוף אין אור לגבי מצומצמת הארה אלא

ובעצמו.

      
      
     

 
עשרה, שבשמונה הבקשות ענין עיקר וזהו
הארה (ולא ועצומה" רבה "הארה מלמעלה שתומשך
ממדריגה בהשתלשלות הנמשכת בלבד מצומצמת
אין אור שהוא "אתה", מבחינת הארה היינו למדריגה),

השתלשלות. מסדר שלמעלה ב"ה סוף

"שלמעלה סוף אין אור המשכת אמנם,
סדר ידי "על היא בעולם למטה מהשתלשלות"
שם אותיות] [ד' בחינת שזהו ההשתלשלות, והדרגת

אתה "ברוך מבקשים ולכן ." ".הוי'הוי'"

" כל אם ביאור: צריך לכאורה המכוון[אך עיקר

דבתפלה הבקשה הוא הוי'"" אתה שתהי'"ברוך היינו ,

ב סוף אין אור הבקשות"המשכת תוכן מהו למטה, ה

בי שמונה"הפרטיות תפלת של האמצעיות הברכות ב

עשרה?

ממשיך:] זה על

       
       
     

   

      
    

פירוש:

הוי'" אתה "ברוך אכן הוא בתפלה המכוון עיקר
והבקשות למטה, ב"ה סוף אין אור המשכת שתהי' -
הם אלא אחר, ענין אינם עשרה שבשמונה הפרטיות
אלקותו מתגלה ידם ועל שבהם (ה"כלים") הדברים
עד ויגיע יומשך האלקי שהאור כדי כי בעולם, ית'
הגשמי הגוף וגם הגשמי, הזה בעולם מטה למטה
יר רוחניים) דברים ולראות להכיר לו אפשר אה(שאי

ב"כלי" להתלבש האור צריך - האלקי האור את ויכיר
ענין וזהו ידו, על להתגלות שיוכל גשמי ודבר
בשמונה הגשמיים הצרכים על הפרטיות הבקשות
ידם ועל שבהם וה"כלים" הדברים שהם עשרה,
הזה בעולם למטה, בפועל ומתגלית ניכרת האלקות

הגשמי.

האדם בקשת את מקבל הקב"ה כאשר שכן,
אזי וכו', גשמית ובריאות גשמיים חיים לו ומשפיע
המנהיג הוא שהקב"ה העולם באי ולכל לאדם מתגלה
גילוי יש וממילא העולם, כל את והמחי' והמקיים

בעולם. אלקות

      
 [ריק במקום שורה הברכה [אין 

        
      
      
      

  
בקשות בתפלה לבקש חז"ל שתיקנו בזה ענין עוד

השנים: וברכת חולים רפואת כמו פרטיות

למטה, יומשך האלקי שהאור שכדי בזוהר, מבואר
אין הכלי ובלי בתוכו, ישרה שהאור כלי להיות צריך
ריק. במקום שורה העליונה הברכה אין כי נמשך האור

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



קכז    

שיהא בקשה היינו הוי'", אתה "ברוך פירוש וזהו
ב"ה סוף אין אור - "אתה" מבחינת ונמשך "ברוך"
תהי' זו והמשכה - הוי' משם מעלה שלמעלה עצמו
"השתלשלות" בחינת על המורה הוי', שם ב"תוך"

ומבאר:] שהולך [כפי

       
     

שד' ובחסידות בקבלה מקומות בכמה מבואר
האור של ההמשכה סדר על מורות הוי' שם אותיות
הסדר לפי למטה", "מלמעלה מסודר באופן האלקי
נקודה שהיא יו"ד אות (כצורת צמצום - יו"ד הזה:
לה שיש ה"א אות (כצורת התפשטות - ה"א בלבד),
המשכה - וי"ו לאורך), והן לרוחב הן התפשטות
ארוך), קו שהיא וי"ו אות (כצורת למטה מלמעלה

שלבי ד' והם התפשטות. - אחרונה ומדריגותה"א ם
המקבל. אל המשפיע מן השפע בהמשכת

     
       

 
דרך ויורד הנמשך האלקי האור והנה,
לצורך - הוי' שם של הללו מדריגות ד' "השתלשלות"
אינו - בתחתונים) דדירה ה"עבודה" (בלי העולם קיום
בכבודו ב"ה סוף אין אור לגבי מצומצמת הארה אלא

ובעצמו.

      
      
     

 
עשרה, שבשמונה הבקשות ענין עיקר וזהו
הארה (ולא ועצומה" רבה "הארה מלמעלה שתומשך
ממדריגה בהשתלשלות הנמשכת בלבד מצומצמת
אין אור שהוא "אתה", מבחינת הארה היינו למדריגה),

השתלשלות. מסדר שלמעלה ב"ה סוף

"שלמעלה סוף אין אור המשכת אמנם,
סדר ידי "על היא בעולם למטה מהשתלשלות"
שם אותיות] [ד' בחינת שזהו ההשתלשלות, והדרגת

אתה "ברוך מבקשים ולכן ." ".הוי'הוי'"

" כל אם ביאור: צריך לכאורה המכוון[אך עיקר

דבתפלה הבקשה הוא הוי'"" אתה שתהי'"ברוך היינו ,

ב סוף אין אור הבקשות"המשכת תוכן מהו למטה, ה

בי שמונה"הפרטיות תפלת של האמצעיות הברכות ב

עשרה?

ממשיך:] זה על

       
       
     

   

      
    

פירוש:

הוי'" אתה "ברוך אכן הוא בתפלה המכוון עיקר
והבקשות למטה, ב"ה סוף אין אור המשכת שתהי' -
הם אלא אחר, ענין אינם עשרה שבשמונה הפרטיות
אלקותו מתגלה ידם ועל שבהם (ה"כלים") הדברים
עד ויגיע יומשך האלקי שהאור כדי כי בעולם, ית'
הגשמי הגוף וגם הגשמי, הזה בעולם מטה למטה
יר רוחניים) דברים ולראות להכיר לו אפשר אה(שאי

ב"כלי" להתלבש האור צריך - האלקי האור את ויכיר
ענין וזהו ידו, על להתגלות שיוכל גשמי ודבר
בשמונה הגשמיים הצרכים על הפרטיות הבקשות
ידם ועל שבהם וה"כלים" הדברים שהם עשרה,
הזה בעולם למטה, בפועל ומתגלית ניכרת האלקות

הגשמי.

האדם בקשת את מקבל הקב"ה כאשר שכן,
אזי וכו', גשמית ובריאות גשמיים חיים לו ומשפיע
המנהיג הוא שהקב"ה העולם באי ולכל לאדם מתגלה
גילוי יש וממילא העולם, כל את והמחי' והמקיים

בעולם. אלקות

      
 [ריק במקום שורה הברכה [אין 

        
      
      
      

  
בקשות בתפלה לבקש חז"ל שתיקנו בזה ענין עוד

השנים: וברכת חולים רפואת כמו פרטיות

למטה, יומשך האלקי שהאור שכדי בזוהר, מבואר
אין הכלי ובלי בתוכו, ישרה שהאור כלי להיות צריך
ריק. במקום שורה העליונה הברכה אין כי נמשך האור
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קכח   

ניכר הכלי ידי שעל זה על נוסף אשר ונמצא,
גם הנה האור, למטההמשכתעצםו"נתגלה" האור

ידיהיא הכלי.על

הבקשות של הפנימי שהתוכן אפוא, מובן, זה מכל
של הכללי מהמכוון פרט הוא שבתפלה הפרטיות
ב"ה. סוף אין אור המשכת שתהי' התפלה", "עבודת

       
   

הבקשות שגם דאע"פ מובן, גופא מזה אך
עיקר סוף-סוף התפלה", מ"עבודת חלק הם הפרטיות
שהם הפרטיות הבקשות (לא הוא התפלה של המכוון
שתהי' ה'", אתה ד"ברוך הבקשה אלא) "הכלים",

סוףהמשכת אין למטה.אור ב"ה

       
      
       

      
   

הפרטיות הבקשות של ענינם בביאור הנ"ל פי על
אור והמשכת לגילוי "כלי" הוא אלו בקשות שמילוי -
הברכות ח"י את חז"ל דימו מדוע יובן - סוף אין

לח"י שבתפלה השדרה:חוליותהפרטיות

לקבל ה"כלים" הם השדרה חוליות שח"י כשם
מהמוח הנמשכים הנפש, וחיות אור את בתוכם
והברכות הבקשות כך - השדרה חוט ידי על שבראש
ונתגלה נמשך ידם ועל שבהם ה"כלים" הם הפרטיות

בעולם. למטה התפלה) ידי על (הנמשך סוף אין האור

      
   

      
   

בספרי נקראת התפלה ידי שעל האלקות המשכת
חסידות בספרי ואילו המוחין", "המשכת בשם הקבלה

הדעת". "המשכת בשם זה ענין נקרא

החילוק: וטעם

פעולת לבאר הוא קבלה בספרי המכוון עיקר
אור המשכת ואופן עליונות, בספירות למעלה, התפלה
חסידות בספרי ואילו העולמות; בתוך ב"ה סוף אין
האדם עבודת דרכי את לבאר הוא ההדגשה עיקר
העליונות ההמשכות כיצד בהם מבואר ולכן לקונו,

לה'. בעבודתו האדם נפש על משפיעות

התפלה ידי שעל ההמשכה הקבלה בספרי ולפיכך,
אלקות שהמשכת לפי המוחין", "המשכת נקראת
שלמטה, העולמות תוך אל התפלה) ידי (על מלמעלה

מן הנמשכת הנפש חיות דרך על שבראשהמוחהיא
הגוף. אברי תוך אל השדרה) חוט ידי (על

בשם זו המשכה נקראת חסידות בספרי ואילו
איןהדעת"המשכת אור גילוי של הענין שתוכן לפי ,"

"התגלות שתהי' - הוא האדם בנפש למטה ב"ה סוף
גם ית' שלנואלקותו למעלהבידיעה שהוא כמו למטה,

העליונה". בידיעה
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ענין[ז] בין ההפרש ענין שרש להבין יש הנ"ל כל
מבואר דהנה כנ"ל, לאופנים השרפים בחי'
דיושר אור בבחי' כו' עומדים שנק' השרפים בבחי' למעלה
בחי' לתחתון מעליון בהדרגה האור הילוך בחי' והוא הנ"ל
בבחי' והכל כו' מחג"ת למעלה וחב"ד נה"י, חג"ת חב"ד
התבוננות מבחי' דהיינו בהדרגה שהולך רק הגילוי
שהוא כנ"ל בכורסי' מקננא אימא דאור באלקו' בהשגתם
אוי"ר אצלם נולד מזה עליהם בגילוי המאיר אלקי' אור
נק' וע"כ גדולה, התלהבות אש רשפי בבחי' בהתגלות

אוי"ר ובחי' כו', מחב"ד שנולד חג"ת בחי' והוא שרפים
בתמיד[ות] ו[ב]השתדלות המעשה לבחי' מוליד בגילוי
בשירות למעלה עבודתם תמידי' והוא נה"י בחי' שנק'
כלל, יפסיקו לא תמידי בעסק ה' אחרי למשוך ותשבחות
ואח"כ השכל מצד החסד שנולד החסד איש עד"מ וה"ז
זה [ו]חסד בטוב ולהשתדל לילך בזה והעסק המעשה נולד
בשרפים כנ"ל ונה"י וחג"ת חב"ד בחי' ג"כ והוא בפו"מ

וד"ל.
ומתמעט הולך זה שאור זה במשל מובן הנה
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השכל הוא הראשון ומקור עיקר שהרי מיעוט אחר במיעוט
זה אור נסתלק האהבה שנולדה ומיד האהבה, אל והטעם
והטעם השכל כל שיאיר א"א שהרי והטעם השכל,
בלבד, בה מאיר הימנה מזעיר מעט רק האהבה בהתפעלות
בפו"מ החסד מזה שנולד האהבה התפעלות אחר וכמו"כ
ובממונו בגופו זולתו בטובת גמור בעסק [ו]להשתדל לילך
עיקר בפ"מ בחסד העסק בשעת נסתלק הרי בתמידי'
שתבער שא"א ברור וזה שבלב, האהבה אור פנימי'
שהרי הפסק בלי לעולם בו שחפץ [ה]דבר באותו האהבה
על לגמרי שכחה לידי שיבא עד בודאי תתקרר זמן במשך
החסד בעסק להשתדל יוכל עכ"פ אך לו, האהוב דבר אותו
עושה שהוא רק לו שהי' האהבה אותה כח מפני בפ"מ
האהבה אותה מהארת בה יש קצת חיות אבל בקרירות
ידים רפיון והי' ממילא בטל הי' וא"ל תמיד, זו במעשה

בעסק נתעלם כבר הרי וא"כ בתמידות, זו זהבמעשה
ענף נצח ונק' והטעם השכל הארת ומכ"ש האהבה מהארת
הארה רק כו' טעם בהם שאין ערבות בדי [בחי'] החסד
המדה מאור נשאר בלבד והסכם נצחון בבחי' בעלמא
כמו האהבה התעוררות לעצם ערך לה ואין כו', שבלב

ערך אין וכמ"כ בתחילתה, השכל מן ונמשכה שנולדה
לגבי האהבה באור שמלובש והטעם השכל הארת לגילוי
אהבה שנולד טרם שהוא כמו והטעם השכל אור עצם

וד"ל. כו' מחמתה
Í‡כן הענין אין הבריאה דעולם בשרפים למעלה הנה

בשכל ההשגה שבחי' דהיינו ממש, להיפוך אלא
דמקננא אימא מבחי' עליהם שמאיר באלקות וטעם
ובחי' גדול בתוקף התגלות בבחי' הוא הרי כנ"ל, בכורסי'
בהשגה ובטל נכלל [גדולה] בהתלהבות אהוי"ר התפעלות
התפעלות תוקף שמרוב לפי במאתיים מנה כביטול [זו]
העסק בחי' ומכ"ש המדות התפעלות בו ובטל נכלל השכל
ונכלל שבטל כו' וכה"ג בשיר בתמידי' היום כל בפ"מ
שזהו וכידוע מנה מאתים בכלל יש כי המדות, בהתפעלות
הנגלה ומקור העיקר הוא חב"ד שבחי' דגדלות מוחי' בחי'
אבל כו', נה"י בחי' כלולי' ובחג"ת חג"ת כלולי' ובהם
ממש להיפוך הוא שם הרי כנ"ל נה"י בבחי' שהן האופנים
חב"ד ובחי' נה"י, בבחי' היינו האופנים שהתפעלות והוא
שהוא תלת גו תלת בזוהר ונק' נה"י בבחי' בהעלם וחג"ת
כו'. ברכיו בין שראשו הוולד עד"מ כמו עיבור בחי'
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איךÚÓÂ˙‰טז) י"א אות לעיל לבאר שהתחלנו מה יובן
דכולא ממקורא ההארה ממשיכים שבק"ש

ה זו שהארה (אלא ממש מאא"ס מתלבשתדהיינו נמשכת
ולא אליו בחי' וזהו כו'), או"א יחוד ונק' תחלה בחכמה
שזה דמאדך אהבת בחי' ע"י נמשכת זו והמשכה למדותיו,
ב"ה אוא"ס המשכת לעורר מ"ן ההעלא' בחי' הוא דוקא
להבין ד"ה דלק"א בקו"א וכמ"ש דכולא ממקורא ממש
ב"ה א"ס אור להמשיך כדי והלכך וז"ל בפע"ח מ"ש
מ"ן והעלא' כו' דוקא מלמטה מ"ן העלא' בלי א"א למטה
ונק' גבול בלי אש רשפי בחי' הוא אדם של ולבו במוחו
שהן דס"ג גבורות ע"י והיינו א"ס בחי' לעורר כדי מאד"ך
שעיקר מדבריו מבואר הנה עכ"ל, כו' ניצוצין הרפ"ח הן
להמשיך כשצריכי' והלכך מאדך מבחי' הוא מ"ן ההעלא'
למטה ההמשכה שכשצ"ל וידוע בבי"ע בגלוי ממש האור
כידוע גבוה היותר ממקום המשכה להיות מוכרח מטה
שעה חיי שם נק' שהתפלה ואע"פ כו' מלאך ולא אני מענין
מקור דאצי' מל' מבחי' הוא שבבי"ע שההארה משום היינו
שממנו ממש מאא"ס הוא הגלוי שרש מ"מ אבל הזמן
שכל במ"א ג"כ ומבואר כידוע חדש אור כל נמשך

ולפיכך דייקא, המאציל מעצמות צ"ל חדש אור המשכות
דייקא מאדך בבחי' מ"ן העלא' צ"ל משם ההמשכה לעורר
רשפי ע"י הוא א"ס מבחי' לעורר מ"ן העלא' דעיקר אלמא
י"ד אות משנת"ל וזהו להדיא, מדבריו כמבואר דמאדך אש
בחי' הוא שענינה מ"ב שם בחי' שהיא דק"ש ראשונה בפ'
כו', אש ורשפי גבורות בחי' שזהו מהכלי לצאת זו אהבה
א"ס, בחי' לעורר מ"ן העלאת עיקר שזהו לזה הטעם והנה
ומ"ד מ"ן בענין במ"א מ"ש ע"פ יובן מאדך, בחי' ע"י הוא
את באהבתו יעורר המוגבל הנברא איך תמוה דלכאורה
ונת' ממש, ערוך אין אשר מוגבל הבלתי א"ס אור בחי'
עלה שכך ע"י הוא מ"ד יעורר שהמ"ן גופא שזה שם
הקדום ברצונו לזה הכנה תחלה שהי' דהיינו הקדום ברצונו
צ"ל ומ"מ אתעדל"ת, ע"י ומתגלה נמשך שיהי'
שייך איך קשה עדיין וא"כ האתעדל"ע מעין האתעדל"ת
היא שהאתדל"ע מאחר האתעדל"ע מעין אתעדל"ת שיהי'
שייך ואין אליו ערוך אין הרי בע"ג הבלתי אא"ס המשכת
שייך איך וא"כ י"ב, אות וכנ"ל מהים כטפה אפי' לומר
שבאמת הכוונה דאין הענין אך אורו, להמשכת ערך כלל
הענין אלא ית', שממנו והמשכה אור עם להאהבה ערך יש
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קכט    

השכל הוא הראשון ומקור עיקר שהרי מיעוט אחר במיעוט
זה אור נסתלק האהבה שנולדה ומיד האהבה, אל והטעם
והטעם השכל כל שיאיר א"א שהרי והטעם השכל,
בלבד, בה מאיר הימנה מזעיר מעט רק האהבה בהתפעלות
בפו"מ החסד מזה שנולד האהבה התפעלות אחר וכמו"כ
ובממונו בגופו זולתו בטובת גמור בעסק [ו]להשתדל לילך
עיקר בפ"מ בחסד העסק בשעת נסתלק הרי בתמידי'
שתבער שא"א ברור וזה שבלב, האהבה אור פנימי'
שהרי הפסק בלי לעולם בו שחפץ [ה]דבר באותו האהבה
על לגמרי שכחה לידי שיבא עד בודאי תתקרר זמן במשך
החסד בעסק להשתדל יוכל עכ"פ אך לו, האהוב דבר אותו
עושה שהוא רק לו שהי' האהבה אותה כח מפני בפ"מ
האהבה אותה מהארת בה יש קצת חיות אבל בקרירות
ידים רפיון והי' ממילא בטל הי' וא"ל תמיד, זו במעשה

בעסק נתעלם כבר הרי וא"כ בתמידות, זו זהבמעשה
ענף נצח ונק' והטעם השכל הארת ומכ"ש האהבה מהארת
הארה רק כו' טעם בהם שאין ערבות בדי [בחי'] החסד
המדה מאור נשאר בלבד והסכם נצחון בבחי' בעלמא
כמו האהבה התעוררות לעצם ערך לה ואין כו', שבלב

ערך אין וכמ"כ בתחילתה, השכל מן ונמשכה שנולדה
לגבי האהבה באור שמלובש והטעם השכל הארת לגילוי
אהבה שנולד טרם שהוא כמו והטעם השכל אור עצם

וד"ל. כו' מחמתה
Í‡כן הענין אין הבריאה דעולם בשרפים למעלה הנה

בשכל ההשגה שבחי' דהיינו ממש, להיפוך אלא
דמקננא אימא מבחי' עליהם שמאיר באלקות וטעם
ובחי' גדול בתוקף התגלות בבחי' הוא הרי כנ"ל, בכורסי'
בהשגה ובטל נכלל [גדולה] בהתלהבות אהוי"ר התפעלות
התפעלות תוקף שמרוב לפי במאתיים מנה כביטול [זו]
העסק בחי' ומכ"ש המדות התפעלות בו ובטל נכלל השכל
ונכלל שבטל כו' וכה"ג בשיר בתמידי' היום כל בפ"מ
שזהו וכידוע מנה מאתים בכלל יש כי המדות, בהתפעלות
הנגלה ומקור העיקר הוא חב"ד שבחי' דגדלות מוחי' בחי'
אבל כו', נה"י בחי' כלולי' ובחג"ת חג"ת כלולי' ובהם
ממש להיפוך הוא שם הרי כנ"ל נה"י בבחי' שהן האופנים
חב"ד ובחי' נה"י, בבחי' היינו האופנים שהתפעלות והוא
שהוא תלת גו תלת בזוהר ונק' נה"י בבחי' בהעלם וחג"ת
כו'. ברכיו בין שראשו הוולד עד"מ כמו עיבור בחי'
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איךÚÓÂ˙‰טז) י"א אות לעיל לבאר שהתחלנו מה יובן
דכולא ממקורא ההארה ממשיכים שבק"ש

ה זו שהארה (אלא ממש מאא"ס מתלבשתדהיינו נמשכת
ולא אליו בחי' וזהו כו'), או"א יחוד ונק' תחלה בחכמה
שזה דמאדך אהבת בחי' ע"י נמשכת זו והמשכה למדותיו,
ב"ה אוא"ס המשכת לעורר מ"ן ההעלא' בחי' הוא דוקא
להבין ד"ה דלק"א בקו"א וכמ"ש דכולא ממקורא ממש
ב"ה א"ס אור להמשיך כדי והלכך וז"ל בפע"ח מ"ש
מ"ן והעלא' כו' דוקא מלמטה מ"ן העלא' בלי א"א למטה
ונק' גבול בלי אש רשפי בחי' הוא אדם של ולבו במוחו
שהן דס"ג גבורות ע"י והיינו א"ס בחי' לעורר כדי מאד"ך
שעיקר מדבריו מבואר הנה עכ"ל, כו' ניצוצין הרפ"ח הן
להמשיך כשצריכי' והלכך מאדך מבחי' הוא מ"ן ההעלא'
למטה ההמשכה שכשצ"ל וידוע בבי"ע בגלוי ממש האור
כידוע גבוה היותר ממקום המשכה להיות מוכרח מטה
שעה חיי שם נק' שהתפלה ואע"פ כו' מלאך ולא אני מענין
מקור דאצי' מל' מבחי' הוא שבבי"ע שההארה משום היינו
שממנו ממש מאא"ס הוא הגלוי שרש מ"מ אבל הזמן
שכל במ"א ג"כ ומבואר כידוע חדש אור כל נמשך

ולפיכך דייקא, המאציל מעצמות צ"ל חדש אור המשכות
דייקא מאדך בבחי' מ"ן העלא' צ"ל משם ההמשכה לעורר
רשפי ע"י הוא א"ס מבחי' לעורר מ"ן העלא' דעיקר אלמא
י"ד אות משנת"ל וזהו להדיא, מדבריו כמבואר דמאדך אש
בחי' הוא שענינה מ"ב שם בחי' שהיא דק"ש ראשונה בפ'
כו', אש ורשפי גבורות בחי' שזהו מהכלי לצאת זו אהבה
א"ס, בחי' לעורר מ"ן העלאת עיקר שזהו לזה הטעם והנה
ומ"ד מ"ן בענין במ"א מ"ש ע"פ יובן מאדך, בחי' ע"י הוא
את באהבתו יעורר המוגבל הנברא איך תמוה דלכאורה
ונת' ממש, ערוך אין אשר מוגבל הבלתי א"ס אור בחי'
עלה שכך ע"י הוא מ"ד יעורר שהמ"ן גופא שזה שם
הקדום ברצונו לזה הכנה תחלה שהי' דהיינו הקדום ברצונו
צ"ל ומ"מ אתעדל"ת, ע"י ומתגלה נמשך שיהי'
שייך איך קשה עדיין וא"כ האתעדל"ע מעין האתעדל"ת
היא שהאתדל"ע מאחר האתעדל"ע מעין אתעדל"ת שיהי'
שייך ואין אליו ערוך אין הרי בע"ג הבלתי אא"ס המשכת
שייך איך וא"כ י"ב, אות וכנ"ל מהים כטפה אפי' לומר
שבאמת הכוונה דאין הענין אך אורו, להמשכת ערך כלל
הענין אלא ית', שממנו והמשכה אור עם להאהבה ערך יש
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קל   

שהלב בלב מתיישבת כשהאהבה הא' אהבות בחי' ב' שיש
והב' כו', אלקי' לקרבת שחפץ האהבה אור את להכיל יכול
התבוננות שע"י דהיינו גדול בתגבורת היא כשהאהבה
כלא קמי' דכולא ועצמותו במהותו ב"ה אא"ס בגדולת
עשי' כמו קמי' הוא א"ק בחי' שאפי' (ואיך ממש חשיב
מציאות גדר מכל ונשגב מרומם ית' הוא כי ממש גופניות
רבה באהבה הנפש ותתלהט תתלהב כו') נברא או נאצל
מעוצם כלל בלב תתיישב לא זו שאהבה עד ועצומה
בגופא ולאשתאבא כו' מהגוף ליפרד שרוצה רבה האהבה
גדולתו ותפארת דמלכא ביקרא לאסתכלא או דמלכא,
כלי על מקיף בחי' הוא זו אהבה הנה כו', מוגבלת הבלתי
וכמשנ"ת זו אהבה להכיל יכול הלב כלי שאין דהיינו הלב
הלב פנימית בענין נגאלין, ישראל אין ע"פ באגה"ק קצת
מאד גדול ענין יש לפעמים דעלמא במילי כמו עד"מ שהיא
הלב פנימי' נקודה עד ונוגע תלוי האדם חיות שכל מאד
ולדבר מעשים לעשות לפעמים לו וגורם בכלל ועד
בעבודה ממש הוא ככה וזלע"ז כלל בדעת שלא דיבורים
למעלה היא הלב פנימי' נקודת שבחי' לפי דהיינו שבלב
ונמצא ע"ש, כו' במדות ומתלבש המתפשט הדעת מן
שבלב המדות מהגבלת ולמעלה מקיף בחי' היא זו אהבה
בכל אהבת הנק' וזהו להכילו, יכול הלב כלי שאין דהיינו
נגבלת האהבה שאין דהיינו גבול בלי פי' ומאד מאדך
אדם לגבי דאדרבה באמת גבול בלי שהיא ולא הלב בכלי
מתיישבת כזו אהבה תהי' ממנו יותר וחכם וחסיד צדיק

היא שלו מאדך ובחי' יותר רחבה שהיא שלו בכלי אצלו
אהבת לגבי מוגבלת היא וגם וכו' יותר גדולה אהבה
מאד מאדך נק' ולפיכך כו', שלמעלה ונשמות המלאכים
שלו, מהגבול למעלה דהיינו גבול בלי הוא שאצלך שלך
העלאת בחי' ה"ז שלו מהגבול למעלה והיא הואיל ומ"מ
וזהו באמת, גבול הבלי שהוא א"ס בחי' לעורר מ"ן
ערך שיש לא האתעדל"ע מעין היא שהאתעדל"ת שאמרנו
או אברהם אהבת בין אפי' ערוך אין שהרי ח"ו ביניהם
לגבי ואצ"ל דאצי' וחסד אהבה לגבי רבא כהנא מיכאל
והיא הואיל האתעדל"ע מעין שנק' אלא כו' א"ס אור
המ"ן זהו ולכן מאדך ונק' האדם של מהגבול למעלה
כבר הרי ח"ו לו ערוך לו שאין אע"פ א"ס, בחי' לעורר
לכן אתעדל"ת, ע"י אורו שיומשך ברצונו עלה שכך אמרנו
צ"ל לכך דכולא ממקורא ההמשכה צ"ל שבק"ש הואיל
וענין באחד נפשו למסור ענין וזהו זו בבחי' מ"ן העלא'
ואז באריכות, כנ"ל מ"ב שם בחי' והוא מאדך דבכל אהבה
בבחי' ממש א"ס מאור הראשון ממקור ההארה נמשך
רשאים אנו אין ושם מהאצי' שלמעלה הא"ס עולמות
בבוא אך זו המשכה ענין הוא ומה איך בפרטות לדבר
כי או"א יחוד לזה קורים אנו האצילות בעולם זו המשכה
הוא ושם בחכמ' הוי' כמ"ש בחכמ' הוא הראשון הגלוי
גלוי בחי' שהיא בבינה נמשך ואח"כ עדיין העלם בבחי'
בחי' הוא שמבינה מצד ממש שלנו דהיינו אלקינו הוי' וזהו

כו': הגלוי
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להרוג יכול אינו הסייף שע"י לקשת סייף בין
אבל בקרוב אצלו שעומדי' השונאי' כ"א
ע"י אמנם בו, לנגוע יכול אינו ברחוק שעומד להשונא
שכל הקשת פעולת וכן מרחוק, גם פעולתו פועל הקשת
החץ תזרוק הרבה, ביותר היתר על הקשת שימשוך מה
מה כל הקשת בחי' שהוא בתפילה הוא וכן יותר, למרחוק

למרח החץ מגיע מאלקות מריחוקו יותר יותר,שיתמרמר וק
שלכאו' מאד שבדקות הרע את גם ולהעביר להרוג והיינו
אבל עי"ז, נפרד שאינו לו ונדמה כלל אותו מרגיש אינו
שיומשך דשמו"ע ובקשות בק"ש א"ס בגדולת כשמתבונן
ומעכב המונע הרע דקות גם מרגיש אז בנפשו אלקות גילוי
וידוי' אומרי' שמו"ע לאחר ולכן בנפשו. האלקי אור גילוי
אלא בזה, התפילה להתחיל צריך הי' שלכאו' אשמנו,
שאינו מאחר כי בעיניו ישר איש דרך התפילה שקודם

כשעושה וכ"ש ח"ו, רע לעשות בפו"מ ית' רצונו עובר
הוא מקורב כי לו נדמה מעט תורה ולומד מצוה איזה
כמ"ש דתפלה הצירוף ע"י אמנם כלל, רחוק ואיננו לגמרי
ושבח ההילול שע"י מהללו לפי איש כו' לכסף מצרף
איך בהתייהו מתגלה אלקות קרבת שמבקש דתפילה
שבדקות הרע בחי' הוא ופסולת סיגי' עדיין בו שנמצא
עליו ומתחרט תוהא ולכן אלקות, קרבת ומעכב המונע
כו', דאשמנו דא"ב הוידוי' וכל כו' לנו סלח ומבקש מאד
מכון להיות בנפשו האלקי אור גילוי להאיר לו יסלח וה'
עד כו' הצרעה את וגם בפ' מ"ש יובן ובזה ית'. לשבתו
צריך מהו שלכאו' ונורא גדול אל כו' תערוץ לא כו' אבוד
הנסתרי' את גם להעביר כדי אלא גדול, אל הטעם לנתינת
אל מבחי' צ"ל כלל בו מרגיש שאינו שבדקות הרע שהוא
דאבוקה האור להיות למרחוק שמאיר אבוקה וכמו גדול,
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שבו הרע דקות בחי' הוא כו' שמרחוק החשך את גם דוחה
כו'.

‰Ï‡Âוגם כמ"ש הוא לרדות, מקל הוא קולפא בגמ' שפי'
כי דינא, דמלכותא דינא בחי' ביתי, את תדין אתה
בשבט להכותה וצריך הנה"ב, הוא עבד יוסר לא בדברי'
הרי כי לעולם ופי' יצה"ר, על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי'
אדם לך שאין הגבורה מצד שהוא הרוגז בחי' לו יש תמיד
והכל והחימה, הרוגז בחי' היינו והרע מטו"ר, כלול שאינו
והרוגז לבריות, ורע לשמי' רע וכמארז"ל דרע מסטרא הוא
למה אפו ויחרה מאד שיקצוף שבו הרע על ישפוך והכעס
מקל שהוא אלה שנק' זיין הכלי בחי' וזהו כו', כך הוא
בחי' הוא רומח ובחי' כו'. שבאדם הנה"ב את בו לרדות
דק"ש, תיבי' רמ"ח בחי' הוא בידו רמח ויקח כמ"ש ק"ש
כך לגמרי, האדם חיות נטילת הוא הרומח שע"י כמו והיינו
מבחי' וכל מכל הרע בחי' את ומחרימי' מבטלי' ק"ש ע"י
ר' אות במאו"א שפי' וזהו כו', באדם האדם שלט אשר עת

וע' ז"א, שהוא בוא"ו הכלולי' איברי' רמ"ח רומח סט"ו
בחי' הוא ובק"ש פי"א, המטה שעל ק"ש שער בפע"ח
והוא"ו כו', אמת אלקיכם ה' כופלי' שלכן תיבין, רמ"ח

ישראל. דשמע דיחודא תיבין שית בחי' ההפרשהוא וי"ל
תאוות הא' בחי', ב' יש דנה"ב במדות כי לרומח אלה בין
בחי' ולנגד דנוגה, מרע הנמשך איסור תאוות והב' היתר,
אבל מקל, קולפא אלה בחי' שהוא בשבט להכותו די הא'
ורומח. חרב ע"י וכל מכל להחרימה צריך הב' בחי' נגד
שזורק החיצים ע"י יהרג שלא להגן המגן הוא התריס וענין
ששעת בתפילה ה' בעבודת זה ענין יובן וכן המנגד, עליו
שהם ותפילין טלית ללבוש צריך קרבא שעת הוא צלותא
בתאוות להפילו לנגדו שעומד מהמנגד ומחסה למגן נעשי'
יותר, מתגבר שאז ותפלה ק"ש בעת ודוקא רעי', והרהורי'
בהיות ותפילין טלית אז לובשי' ולכן זע"ז, הנלחמי' וכדרך
נעשי' וכן לנפש, לבושי' נעשה עי"ז מעהמ"צ ע"י כי נודע
כו'. מהמנגד בליסטראות ואבני החיצים מפני להגן לבושי'
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והיינו‰Â‰ה) רצון, שפירושו אבה מל' הוא אהבה
מן ג"כ ונמשך המדות פנימיות שהוא הרצון
שמושל היינו המדות פנימיות שהוא דמה והענין השכל.
כשמסלק כמו המדות, טבע לשנות ויכול המדות על ושולט
טעם איזה מצד בו רוצה ואינו תענוג דבר מאיזה רצונו
כשיש ולהיפך ההוא, מהדבר ותענוג נחת מקבל אינו ודעת
לזה רצונו עושה הוא אם ויסורים צער של דבר ח"ו לפניו
הצער מרגיש אינו לו טוב הזה שהצער שמחייב השכל ע"פ
בענין וכנודע בזה. תענוג לו יהי' ואדרבא כ"כ והיסורים
שהרצון הרי לו, תענוג שהוא מפני בשבת חלום תענית
גם ומ"מ המדות, פנימיות להיותו המדות טבע את משנה
שצריך מחייב שהשכל מה דהיינו השכל ע"פ הוא הרצון
השכל חיוב מצד כ"א בטבעו כן רוצה שהוא לא כך לרצות
ת"ת בחי' והוא דרוה"ר, בהעלותך ד"ה בלקו"ת וכמ"ש
מרבינו ישן בדרוש אמנם כו'. לז"א כתר שנעשה דאימא
בחי' והוא מטו"ד. שלמעלה רצון בחי' הוא דאבה אי' נ"ע
רצון בהי' בנשמות יש שבטבע מה והיינו הטבעי הרצון
ב"ה). אוא"ס צוא ציא (א ב"ה לאוא"ס ברצוא שנמשך
בזה ויש דנשמה מקיפים בבחי' הוא הטבעי דרצון ונודע
שום בלי הוא שהרצון דיחידה מקיף בחי' הא' מדריגות ב'
לשום שא"צ והיינו כלל, התעוררות שום ובלי סיבה
בחי' חוצבו מקור אל נמשך שממילא כ"א כלל התבוננות

טבע וכמו ממעל אלק' חלק הוא שהרי ב"ה אוא"ס עצמות
הנשמה טבע הוא כך ומקורו לשרשו שנמשך דבר כל
ב"ה, אוא"ס עצמות בהי' ומקורה בשרשה ולהכלל לימשך
וכמא' אוא"ס עצמות בבחי' תמיד באמת מיוחדת והיא
זהו ורצוא, המשכה בבחי' שהוא (ומה בך ודבוקה חבוקה
בבחי' הוא העצמות מן הנשמות מציאות דאופן משום
הבן מ"מ א' עצם שהם הגם האב מן הבן וכמו בפ"ע מהות
עם לתורה נשמות בין ההפרש שזהו בפ"ע, במהות הוא
והיא במ"א) וכמ"ש כו' העצמות מבחי' ששניהם היות
הוא בפ"מ נפשו שמוסר דזה קדה"ש על במס"נ המתגלה
מבחי' והיינו ח"ו. נפרד להיות בשו"א לו שא"א מפני
א"ס בעצמות עצמי התקשרות בבחי' שהיא שבנפש יחידה
בתמימות הוא (וכן ח"ו אחר באופן כלל להיות וא"א ב"ה
או"א בכל טבע כמו שזהו בפו"מ, וע"ט בסו"מ המעשה
יבטל ושלא ח"ו עבירה איזה במזיד יעבור שלא מישראל
עצם שהיא שבנפש יחידה מבחי' שזהו ח"ו, מצוה איזה
הוא וכן ספ"ח. בד"ח מזה וכמ"ש כו' באלקות התקשרותו
היצה"ר הסתות נגד נפשו על שעומד ונסיון נסיון בכל
כו'. ועוז תוקף בכל עליו מתגבר וה"ה רח"ל ומדיח המסית
שנותנים והיינו כנודע, שובע ל' שהוא אותו משביעין שז"ע
חיים באלקים ודבוקה שקשורה הנשמה מעצם ועוז כח לו
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שבו הרע דקות בחי' הוא כו' שמרחוק החשך את גם דוחה
כו'.

‰Ï‡Âוגם כמ"ש הוא לרדות, מקל הוא קולפא בגמ' שפי'
כי דינא, דמלכותא דינא בחי' ביתי, את תדין אתה
בשבט להכותה וצריך הנה"ב, הוא עבד יוסר לא בדברי'
הרי כי לעולם ופי' יצה"ר, על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי'
אדם לך שאין הגבורה מצד שהוא הרוגז בחי' לו יש תמיד
והכל והחימה, הרוגז בחי' היינו והרע מטו"ר, כלול שאינו
והרוגז לבריות, ורע לשמי' רע וכמארז"ל דרע מסטרא הוא
למה אפו ויחרה מאד שיקצוף שבו הרע על ישפוך והכעס
מקל שהוא אלה שנק' זיין הכלי בחי' וזהו כו', כך הוא
בחי' הוא רומח ובחי' כו'. שבאדם הנה"ב את בו לרדות
דק"ש, תיבי' רמ"ח בחי' הוא בידו רמח ויקח כמ"ש ק"ש
כך לגמרי, האדם חיות נטילת הוא הרומח שע"י כמו והיינו
מבחי' וכל מכל הרע בחי' את ומחרימי' מבטלי' ק"ש ע"י
ר' אות במאו"א שפי' וזהו כו', באדם האדם שלט אשר עת

וע' ז"א, שהוא בוא"ו הכלולי' איברי' רמ"ח רומח סט"ו
בחי' הוא ובק"ש פי"א, המטה שעל ק"ש שער בפע"ח
והוא"ו כו', אמת אלקיכם ה' כופלי' שלכן תיבין, רמ"ח

ישראל. דשמע דיחודא תיבין שית בחי' ההפרשהוא וי"ל
תאוות הא' בחי', ב' יש דנה"ב במדות כי לרומח אלה בין
בחי' ולנגד דנוגה, מרע הנמשך איסור תאוות והב' היתר,
אבל מקל, קולפא אלה בחי' שהוא בשבט להכותו די הא'
ורומח. חרב ע"י וכל מכל להחרימה צריך הב' בחי' נגד
שזורק החיצים ע"י יהרג שלא להגן המגן הוא התריס וענין
ששעת בתפילה ה' בעבודת זה ענין יובן וכן המנגד, עליו
שהם ותפילין טלית ללבוש צריך קרבא שעת הוא צלותא
בתאוות להפילו לנגדו שעומד מהמנגד ומחסה למגן נעשי'
יותר, מתגבר שאז ותפלה ק"ש בעת ודוקא רעי', והרהורי'
בהיות ותפילין טלית אז לובשי' ולכן זע"ז, הנלחמי' וכדרך
נעשי' וכן לנפש, לבושי' נעשה עי"ז מעהמ"צ ע"י כי נודע
כו'. מהמנגד בליסטראות ואבני החיצים מפני להגן לבושי'
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והיינו‰Â‰ה) רצון, שפירושו אבה מל' הוא אהבה
מן ג"כ ונמשך המדות פנימיות שהוא הרצון
שמושל היינו המדות פנימיות שהוא דמה והענין השכל.
כשמסלק כמו המדות, טבע לשנות ויכול המדות על ושולט
טעם איזה מצד בו רוצה ואינו תענוג דבר מאיזה רצונו
כשיש ולהיפך ההוא, מהדבר ותענוג נחת מקבל אינו ודעת
לזה רצונו עושה הוא אם ויסורים צער של דבר ח"ו לפניו
הצער מרגיש אינו לו טוב הזה שהצער שמחייב השכל ע"פ
בענין וכנודע בזה. תענוג לו יהי' ואדרבא כ"כ והיסורים
שהרצון הרי לו, תענוג שהוא מפני בשבת חלום תענית
גם ומ"מ המדות, פנימיות להיותו המדות טבע את משנה
שצריך מחייב שהשכל מה דהיינו השכל ע"פ הוא הרצון
השכל חיוב מצד כ"א בטבעו כן רוצה שהוא לא כך לרצות
ת"ת בחי' והוא דרוה"ר, בהעלותך ד"ה בלקו"ת וכמ"ש
מרבינו ישן בדרוש אמנם כו'. לז"א כתר שנעשה דאימא
בחי' והוא מטו"ד. שלמעלה רצון בחי' הוא דאבה אי' נ"ע
רצון בהי' בנשמות יש שבטבע מה והיינו הטבעי הרצון
ב"ה). אוא"ס צוא ציא (א ב"ה לאוא"ס ברצוא שנמשך
בזה ויש דנשמה מקיפים בבחי' הוא הטבעי דרצון ונודע
שום בלי הוא שהרצון דיחידה מקיף בחי' הא' מדריגות ב'
לשום שא"צ והיינו כלל, התעוררות שום ובלי סיבה
בחי' חוצבו מקור אל נמשך שממילא כ"א כלל התבוננות

טבע וכמו ממעל אלק' חלק הוא שהרי ב"ה אוא"ס עצמות
הנשמה טבע הוא כך ומקורו לשרשו שנמשך דבר כל
ב"ה, אוא"ס עצמות בהי' ומקורה בשרשה ולהכלל לימשך
וכמא' אוא"ס עצמות בבחי' תמיד באמת מיוחדת והיא
זהו ורצוא, המשכה בבחי' שהוא (ומה בך ודבוקה חבוקה
בבחי' הוא העצמות מן הנשמות מציאות דאופן משום
הבן מ"מ א' עצם שהם הגם האב מן הבן וכמו בפ"ע מהות
עם לתורה נשמות בין ההפרש שזהו בפ"ע, במהות הוא
והיא במ"א) וכמ"ש כו' העצמות מבחי' ששניהם היות
הוא בפ"מ נפשו שמוסר דזה קדה"ש על במס"נ המתגלה
מבחי' והיינו ח"ו. נפרד להיות בשו"א לו שא"א מפני
א"ס בעצמות עצמי התקשרות בבחי' שהיא שבנפש יחידה
בתמימות הוא (וכן ח"ו אחר באופן כלל להיות וא"א ב"ה
או"א בכל טבע כמו שזהו בפו"מ, וע"ט בסו"מ המעשה
יבטל ושלא ח"ו עבירה איזה במזיד יעבור שלא מישראל
עצם שהיא שבנפש יחידה מבחי' שזהו ח"ו, מצוה איזה
הוא וכן ספ"ח. בד"ח מזה וכמ"ש כו' באלקות התקשרותו
היצה"ר הסתות נגד נפשו על שעומד ונסיון נסיון בכל
כו'. ועוז תוקף בכל עליו מתגבר וה"ה רח"ל ומדיח המסית
שנותנים והיינו כנודע, שובע ל' שהוא אותו משביעין שז"ע
חיים באלקים ודבוקה שקשורה הנשמה מעצם ועוז כח לו
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תורה ללמד כדי רק – למטה נשמתו ירידת ישראל. בנשמות האמונה מפרנס רבינו משה
אברה לדרגת בער שלא – שבאצילות אברה דרגת .בנשמת ה מעובדי היה כי לישראל,

שבבריאה־יצירה־עשיה

נקרא הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
מהימנא" יׂשראלב"רעיא נׁשמֹות ּומפרנס ׁשרֹועה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדהּנה יֹותר. ּכח ּבחּזּוק וההתּפּׁשטּות הרּבּוי ׁשּיהיה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבאמּונה,
ּפסיק לא מׁשה "מׁשה א, עּמּוד קלח ּדף רּבא ּבאּדרא ְְִִִֶֶַַַָָָָֹאיתא

ּדכתיב הוי, ׁשלים ּדאתיליד ּדמּיֹומא ּבגּווייהּו, וּתראגטעמא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכּלֹו הּבית ׁשּנתמּלא ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הּוא", טֹוב ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֻאתֹו
ּבגּופם, הוי' עֹובדי ויׁש ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי יׁש ּדהּנה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאֹורה.
ׁשּצריכים הּוא ּבגּופם הוי' ּדעֹובדי הּוא ּביניהם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּדההפרׁש
הּוא ּבנׁשמתם הוי' ועֹובדי ּומּדֹותיהם, ּגּופם ּולזּכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלברר
עבֹודה, ׁשּום צריכים ואין ׁשלמים הם ּומּדֹותיהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּבגּופם
וזהּו הּזּולת, ּבׁשביל רק הּוא למּטה נׁשמתם ירידת ענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוכל

הוי" הּואד"ׁשלים למּטה מׁשה נׁשמת ירידת ענין ּדכל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ההפרׁש ּדזהּו ליׂשראל, ּוללּמדּה הּתֹורה את לקּבל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשביל

טעמא ּפסיק אברהם ּד"אברהם למׁשה, אברהם ּומׁשההּבין , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואברהם ׁשּבבריאה אברהם ּכי טעמא", ּפסיק לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשה

אי עדןׁשּבאצילּות נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו אחד, מּסּוג נם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
על הּׁשלֹום עליו מּמֹורֹו ׁשּׁשמע מה טו סימן הּקדׁש ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבאּגרת
הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ׁשאמר ואפר" עפר "ואנכי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּפסּוק
והיא עליֹון, חסד מאֹור ּבגּופֹו הּמאירה נׁשמתֹו הארת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעל
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש את אֹוהב ׁשהיה רּבה האהבה מּדת ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּדתֹו
להּקדֹוׁש מרּכבה ׁשּנעׂשה עד ּכ ּכל ועליֹונה ּגדֹולה ְְְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאהבה

אמינא ּדעּת וסלקא הּוא, ואהבהוּברּו חסד ׁשּבחינת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּדת מהּות וסּוג מעין היא העליֹונֹות ּבּספירֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
ּגדֹולה ׁשהיא רק הּׁשלֹום, עליו אבינּו אברהם ׁשל רּבה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָאהבה
ּכּנֹודע ותכלית, קץ אין עד מעלה למעלה מּמּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונפלאה
אֹור ּכי עצמן מּצד ותכלית סֹוף להן ׁשאין העליֹונֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּמּדֹות
וגרמֹוהי ואיהּו מּמׁש ּבתֹוכן ּומלּבׁש מאיר הּוא ּברּו סֹוף ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻאין

ׁשּיׁשזחד ּבחמר המלּבׁשת האדם ּבנׁשמת ּכן ּׁשאין מה , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
אמינא ּדעּת סלקא מקֹום מּכל אבל ּוגבּול, קץ ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלמּדֹותיה

"ואנכי אמר ולזה העליֹונֹות, מּדֹות וסּוג מעין הן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמּדֹותיה
העץ ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו הּוא ׁשהאפר ּדכמֹו ואפר", ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעפר
וג' עפר, מים רּוח אׁש יסֹודֹות מד' מרּכב ׁשהיה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּנׂשרף
מהרּכבתן הּמתהּוה ּבעׁשן והלכּו חלפּו רּוח מים אׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיסֹודֹות
למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו העפר ׁשהּוא ּבעץ ׁשהיה הד' ויסֹוד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכּנֹודע,
והּנה האפר, והּוא קּים הּנׁשאר הּוא ּבֹו ׁשֹולטת האׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
ועבי ורחב ּבאר וצּורתֹו וחמרֹו ּומּמׁשֹו העץ מהּות ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּכל
ׁשּבֹו, העפר מיסֹוד היה עּקרֹו ׁשּנׂשרף, קדם לעין נראה ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹׁשהיה
יֹותר חמרי הּוא העפר ּכי ּבֹו, ּכלּולים רּוח מים ׁשאׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָרק
וגם ורּוח, ּבאׁש ּכן ּׁשאין מה ועבי, ורחב אר לֹו ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֻמּכּלם
היה הּכל ועביֹו ורחּבֹו ארּכֹו וכל ּבעץ, מּזעיר מעט הם ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹהּמים

וה העפר אחרימן הּנׁשאר האפר ׁשהּוא העפר, אל ׁשב ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדמיֹון לֹו אין ׁשהאפר ּכמֹו והּנה רּוח, מים אׁש מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנפרדּו
ׁשּנׂשרף קדם ועבי ורחב ּבאר הּגדֹול העץ מהּות אל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוער
ּומּמּנּו ועצמּותֹו מהּותֹו ׁשהּוא אף ּבאיכּותֹו, ולא ּבכּמּותֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַֹֹלא
הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם אמר מׁשל ּדר על ּכ ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָנתהּוה,
ּבגּופֹו, ּומלּבׁשת ּבֹו הּמאירה והאהבה החסד מּדת מּדתֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻעל
ׁשּבאצילּות העליֹון וחסד האהבה מּדת היא ׁשהיא ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדאף
כן ּפי על אף עליֹונה, מרּכבה ׁשהיתה ּבנׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמאיר
הׁשּתלׁשלּות ידי על ּבגּופֹו להתלּבׁש למּטה ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּברדּתּה
אין רּבים, צמצּומים ידי על למדרגה מּמדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהעֹולמֹות
אֹור מהּות אל ּבֹו הּמאיר האהבה אֹור מהּות וער ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּדמיֹון
מהּות ודמיֹון ּכער אּלא ׁשּבאצילּות, עליֹון וחסד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאהבה
נחמד עץ ּכׁשהיה ואיכּותֹו מהּותֹו אל אפר ׁשּנעׂשה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעפר
להבּדיל מּזה ויֹותר מׁשל, ּדר על למאכל וטֹוב ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלמראה
ּבמׁשל אדם ּבני ּכלׁשֹון ּתֹורה ׁשּדּברה רק הבדלֹות, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבאלפי

ּבגּווייהּו טעמא ּפסיק ולכן לאברהם,חּומליצה, אברהם ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ּדבריאה לאברהם ּבער אינֹו ּבאצילּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאברהם
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כֿכב.4) אות תרצ"ד פסח בשיחת מבואר בזה הדיוק
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במלוא להתנהג יעצו אשר לאלו להקשיב שיסכימו מכדי במספרם, יותר רבים היו סלוצק קנאי
הקנאים, הבלתיֿמוכר. מרופשיץ בעלֿשם אדם רבי הוא הלא האורח, הגאון כלפי והדרךֿארץ הנימוס
מהמקובלים אחד הינו והאורח שהיות וגעשו, רעשו ולנסתרים, למקובלים השנאה בהם בערה אשר

עליו. לחוס ואין "פושעֿישראל", של בגדר הריהו והנסתרים,

גאונותו למרות - זה אורח גם לכן, ונסתר. מקובל להיות שנחשב מי את מעולם פינקה לא סלוצק
המקובלים. משאר יותר טוב ליחס זכה לא - הכלל מן היוצאת

עליהם הייתה לא לאיש מלה. להם לומר אחד לאף נתנו ולא בדעתם הקנאים התחזקו לפיכך
ביותר. הגרוע את לבצע התכוננו הם השפעה.

ורעש. שאון שרר ובמקום קנאים, של אספסוף התגודד האורח, התאכסן בו הקהל, לבית מסביב
למזכרת". לו שיישאר לקח", "כזה האורח את ללמד "יש כי צעקו המוח ֶַחמומי

הם כאשר האורח, של חדרו לפתח שהתקרבו חצופים, צעירים פנים עזי כמה נמצאו כך, כדי תוך
הריקים. כאחד להכותו ופשוט האורח את לגרור הדלת, את לפרוץ מוכנים

הם ואכן זממם. את לבצע לא עליהם להשפיע בכוחו שיהיה או למונעם שיוכל איש היה לא
עמד האורח אונים. וחסרי המומים נותרו החדר לתוך פנימה בהביטם אך הדלת. את לפרוץ הספיקו
הקֹורה את שמע לא כלל הוא אשר עד דבקות, בכזו היה הוא גדולה. בכוונה והתפלל ותפילין ֶַבטלית

והמוסת. הסוער ההמון את כלל ראה ולא ההמולה את כלל שמע לא הוא סביבו.

תפילתו. באמצע האורח על יד להניח העז לא איש הקנאים. על נפלו ופחד אימה

חלושה. ענות בקול רעהו, באוזני איש מלמלו - תפילתו" לסיום נמתין "הבה -

בינתיים אחרים. בעולמות טרוד היה בעלֿשם אדם רבי רבות. שעות ארכה האורח של תפילתו
האורח, על גנאי דברי חסכו לא מבוגרים, וגם צעירים חמומיֿמוח והסערה. ההמולה בחוץ המשיכה

ההמון. מזעם האורח על כעת הגנו והתפילין הטלית רק

וע בתפילין עטור עדיין הוא כאשר - ללמוד התיישב ועכשיו תפילתו. את האורח סיים טוףלבסוף
חשו שוב למד. הוא איתו אשר הנעים קולו התפשט מיד תמיד. שנהג כפי היומי, שיעורו את - בטלית
לעשות יכולים הם שאין להם ּכאב עכשיו עדיין. בהם בערה חמתם אך אונים. חסרי הקנאים ַָעצמם

לו". "מגיע שלדעתם כפי לאורח, מאומה

ונכנסו - ידועים קנאים היו עצמם הם אשר - סלוצק של התורה מגדולי כמה נדחקו עתה אך
הבאה: השאלה את שאלוהו לימודו, את שיסיים עד להמתין ומבלי הצדיק, של לחדרו

האמת". את נא אמור הנסתרים? לעדת וחבר מקובל שאתה הוא נכון "האם

תלמידו והינו הנסתרים לעדת שייך שהוא בהחלטיות, להם הסביר הוא זאת. הכחיש לא האורח
מזאמושטש. בעלֿשם יואל רבי של

הסתם מן להם. אמר לא זאת, יואל, רבי של וממלאֿמקומו בעלֿשם אדם רבי הינו עצמו שהוא אך
נחוץ. שזה חשב לא
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במלוא להתנהג יעצו אשר לאלו להקשיב שיסכימו מכדי במספרם, יותר רבים היו סלוצק קנאי
הקנאים, הבלתיֿמוכר. מרופשיץ בעלֿשם אדם רבי הוא הלא האורח, הגאון כלפי והדרךֿארץ הנימוס
מהמקובלים אחד הינו והאורח שהיות וגעשו, רעשו ולנסתרים, למקובלים השנאה בהם בערה אשר

עליו. לחוס ואין "פושעֿישראל", של בגדר הריהו והנסתרים,

גאונותו למרות - זה אורח גם לכן, ונסתר. מקובל להיות שנחשב מי את מעולם פינקה לא סלוצק
המקובלים. משאר יותר טוב ליחס זכה לא - הכלל מן היוצאת

עליהם הייתה לא לאיש מלה. להם לומר אחד לאף נתנו ולא בדעתם הקנאים התחזקו לפיכך
ביותר. הגרוע את לבצע התכוננו הם השפעה.

ורעש. שאון שרר ובמקום קנאים, של אספסוף התגודד האורח, התאכסן בו הקהל, לבית מסביב
למזכרת". לו שיישאר לקח", "כזה האורח את ללמד "יש כי צעקו המוח ֶַחמומי

הם כאשר האורח, של חדרו לפתח שהתקרבו חצופים, צעירים פנים עזי כמה נמצאו כך, כדי תוך
הריקים. כאחד להכותו ופשוט האורח את לגרור הדלת, את לפרוץ מוכנים

הם ואכן זממם. את לבצע לא עליהם להשפיע בכוחו שיהיה או למונעם שיוכל איש היה לא
עמד האורח אונים. וחסרי המומים נותרו החדר לתוך פנימה בהביטם אך הדלת. את לפרוץ הספיקו
הקֹורה את שמע לא כלל הוא אשר עד דבקות, בכזו היה הוא גדולה. בכוונה והתפלל ותפילין ֶַבטלית

והמוסת. הסוער ההמון את כלל ראה ולא ההמולה את כלל שמע לא הוא סביבו.

תפילתו. באמצע האורח על יד להניח העז לא איש הקנאים. על נפלו ופחד אימה

חלושה. ענות בקול רעהו, באוזני איש מלמלו - תפילתו" לסיום נמתין "הבה -

בינתיים אחרים. בעולמות טרוד היה בעלֿשם אדם רבי רבות. שעות ארכה האורח של תפילתו
האורח, על גנאי דברי חסכו לא מבוגרים, וגם צעירים חמומיֿמוח והסערה. ההמולה בחוץ המשיכה

ההמון. מזעם האורח על כעת הגנו והתפילין הטלית רק

וע בתפילין עטור עדיין הוא כאשר - ללמוד התיישב ועכשיו תפילתו. את האורח סיים טוףלבסוף
חשו שוב למד. הוא איתו אשר הנעים קולו התפשט מיד תמיד. שנהג כפי היומי, שיעורו את - בטלית
לעשות יכולים הם שאין להם ּכאב עכשיו עדיין. בהם בערה חמתם אך אונים. חסרי הקנאים ַָעצמם

לו". "מגיע שלדעתם כפי לאורח, מאומה

ונכנסו - ידועים קנאים היו עצמם הם אשר - סלוצק של התורה מגדולי כמה נדחקו עתה אך
הבאה: השאלה את שאלוהו לימודו, את שיסיים עד להמתין ומבלי הצדיק, של לחדרו

האמת". את נא אמור הנסתרים? לעדת וחבר מקובל שאתה הוא נכון "האם

תלמידו והינו הנסתרים לעדת שייך שהוא בהחלטיות, להם הסביר הוא זאת. הכחיש לא האורח
מזאמושטש. בעלֿשם יואל רבי של

הסתם מן להם. אמר לא זאת, יואל, רבי של וממלאֿמקומו בעלֿשם אדם רבי הינו עצמו שהוא אך
נחוץ. שזה חשב לא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32



קלו   

עם הרחוב וגעש סער שם החוצה, הסלוצקאים התורה בני עם יחד ויצא מספרו, התרומם האורח
זה. ישראל" "פושע על להתנפל הכושר, לשעת רק בהמתינם קיצוניים, קנאים

רגוע נשאר הצדיק אך גנאי, וקריאות צווחות של בפרץ אדם רבי של פניו את קיבלו האברכים
ונינוח.

רחמנות. של נימה נשמעה אף דיבורו בטון רבה. ובידידות במתינות , הציבור אל לדבר החל הוא

ממנו ונשמעו כולם על קולו גבר מיד אך לשמעו. שיוכלו מכדי רבה, ההמולה הייתה בתחילה
הבאים: הדברים

ולפי צודקים. בוודאי "הינכם - הדעת וביישוב במתינות האורח דיבר - השקפתכם" "מנקודת
האמת. שהוא חושבים שאתם במה בתוקף מחזיקים שאתם כך, על כוח יישר לכם מגיע האמת

גבוהה". מדרגה זו הרי בלב", ואחד בפה "אחד של באופן ולא לדבר נאמנותכם

בישיבתו למדתי כאשר זה היה כמותכם. הייתי "בצעירותי, - דבריו את האורח המשיך - אני" "גם
שמאי ר' של מובהק תלמיד כידוע, היה שמואל, שלמה ר' בפאלאצק. שמואל שלמה ר' הגאון של
רבי מווארמייזא, הבעלֿשם כנגד מלחמה ניהל אשר משפייער, הגאון זעליג, פינחס ר' של בנו זונדעל,
מנגדים היו שמואל שלמה ר' רּבי, ולאחריו, זונדעל שמואל ר' זעליג] פינחס ר' [=של בנו גם ִַאליהו.
נזהרתי אך והנסתרים. המקובלים את מרות ושנאתי לרבי נאמן הייתי אני ולנסתרים. למקובלים גדולים

וזלזול". גנאי דברי שפתי דל על להעלות ולא בלשוני, לחטוא לא

לדב היו כמה עד ולראות מבט להעיף כדי זה שהיה ניכר, דיבורו. את לרגע הפסיק ריוהאורח
ואיך האורח, חותר למה לדעת היה יכול לא אחד אף רתוקים. היו הנוכחים השומעים. על ְַהשפעה

דבריו. את יסיים

ניהלו אשר האחרים, והן רבי שהן למסקנה, "הגעתי - דבריו את האורח המשיך - השנים" "במשך
ללמוד הלכתי כאשר שנים, ושלוש שלושים בן אז הייתי טעו. והנסתרים, המקובלים נגד מלחמה
קבלה. שם ולמדתי שנה, חמשֿעשרה שהיתי זו בישיבה מזאמושטש. הבעלֿשם יואל רבי של בישיבתו

הנסתרים". בעדת חבר נהייתי ואז

אברכים ברובכם הינכם כאן, שהתאספתם אתם אודותי. לדעת שיש מה כל את אתם יודעים "עכשיו
נבונים תהיו כאשר יגיע אמנם זה יום כזה. בעניין נכונה דעה לגבש עבורכם מוקדם עדיין זה צעירים.

האמת". את לראות עיניכם וייפקחו יותר

יקרים באזני, היום שהשמעתם העלבון דברי "הרי - דבריו את האורח סיים - אלי" שנוגע "במה
אתמול". לי שהענקתם מהכבוד יותר לי

נגדו. פה לפתוח העז לא כבר אחד אף השומעים, על רב רושם עשו - האורח של - אלו דברים
במקום. השתררה מות דממת

לעזוב ומוכן ערוך כתפו, על וחבילתו בידו מקלו כבר היה שעה וכעבור לחדרו, חזרה נכנס האורח
סלוצק. את

עוד להישאר ממנו, בקשו לאורח, איֿצדק שנעשה חשו, אשר סלוצק, העיר של הקשישים לומדיה
כעשרים סלוצק את עזבו עמו ויחד סלוצק, את עזב הוא אותו. שישכנעו לכך נתן לא הוא אך בעיר.

יהודים.
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תרפ"ד שבט ה' ב"ה,

דאן ראסטאוו

וו"ח והנכבד הנעלה מחות' ידידי כבוד

שי' ישראל מוה"ר אי"א

וברכה שלום

יגיעו כי להשתדל וצריכים הגיעני, נכון שבט, מב' מכתבו

ובקשות בברכות ומקום מקום מכל ואגרות מכתבים ויבואו

יהי' והשי"ת הד', כעצת לעשות הדבר הי' וראוי כדרוש,

בעזרם.

בזה... דבר נעשה אם הקאפאראטיוו ע"ד לדעת מאד חפצי
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ובסביבתה בסלוצק בחשאי רב זמן משך שפעלו נסתרים, כולם היו אלו אנשים כי התברר, אז רק
הנסתרים. הנהגת ואת הקבלה לימוד את להחדיר כדי

אלו גם היו הם בעלֿשם. אדם רבי האורח, של הרושם רב לביקורו הדרך את סללו אלו נסתרים
רבי מאשר אחר לא הוא - שמו את לגלות רצה לא עצמו שהוא - זה שאורח הידיעה, את שהפיצו
המקום ממלא הנסתרים, של הראשי המנהיג אלא נסתר סתם לא היה הוא מראפשיץ. בעלֿשם אדם
ישראל לרבי ההנהגה שרביט את בעתיד שיעביר וזה מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי של

החסידות. מייסד בעלֿשםֿטוב,

צדיק עם פנים אל פנים במגע העיר קנאי באו בחייהם לראשונה בסלוצק. מהפך גרם זה מאורע
רב. רושם השאיר איתו המפגש כל בעלֿשם, אדם רבי של קומתו בשיעור נסתר

מקובל עיניהם, במו ראו הם הרי ולנסתרים, למקובלים יחסם את לרכך החלו מהתושבים רבים
עצמו אדם מרבי שמעו גם הם ובצדקותו. עולם החובקת בגאונותו אותם הרשים אשר אחד ונסתר
לחלוטין. צדק לא שהוא למסקנה, הגיע מכן ולאחר ולנסתרים. למקובלים מתנגד היה ַָשבצעירותו

להתבונן. במה היה סלוצק לקנאי

זה. בעניין ּכסּומים להתנהג ולא יותר קצת להתעמק הפחות לכל סלוצק קנאי צריכים היו ְִכעת
עצמם את חשו שכן הביקור, בעקבות למקובלים התנגדותם את דווקא שהחריפו אחרים היו מאידך

"מושפלים". אפילו ואולי מרומים

על בעלֿשם אדם רבי כמקודם. תקיפות באותה לא אך התנגדות, של מבצר אמנם נשארה סלוצק,
עליה. השתלט אפילו ואולי ההתנגדות תוקף את הבקיע בעיר ביקורו ידי

נמצאו כבר שם יותר. גדול רושם בעלֿשם אדם רבי של ביקורו השאיר לסלוצק הסמוכים בישובים
לא שהללו והגם מוויאזין. ברוך רבי של בישיבתו בעבר שלמדו תלמידים הרבה - לנו שידוע כפי -
המקובלים לחבורות שייך עצמו שהוא שיקלטו, רצה לא ברוך ר' כי ונסתרים, מקובלים להיות חונכו
בין במאוחר או במוקדם להימנות וכך זו, תורה לקליטת הוכשרו הם זאת למרות אך והנסתרים.

בעלֿשם. אדם רבי של בדרכיו ההולכים

הנסתרים עבור וסביבתה סלוצק העיר הכנת והיא: חשובה שליחות מוויאזין ברוך רבי ביצע כך
בעלֿשםֿטוב. ישראל רבי של העתידה החסידות לדרך - כך ידי ועל - והמקובלים
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יהי' והשי"ת הד', כעצת לעשות הדבר הי' וראוי כדרוש,
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ובסביבתה בסלוצק בחשאי רב זמן משך שפעלו נסתרים, כולם היו אלו אנשים כי התברר, אז רק
הנסתרים. הנהגת ואת הקבלה לימוד את להחדיר כדי

אלו גם היו הם בעלֿשם. אדם רבי האורח, של הרושם רב לביקורו הדרך את סללו אלו נסתרים
רבי מאשר אחר לא הוא - שמו את לגלות רצה לא עצמו שהוא - זה שאורח הידיעה, את שהפיצו
המקום ממלא הנסתרים, של הראשי המנהיג אלא נסתר סתם לא היה הוא מראפשיץ. בעלֿשם אדם
ישראל לרבי ההנהגה שרביט את בעתיד שיעביר וזה מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי של

החסידות. מייסד בעלֿשםֿטוב,

צדיק עם פנים אל פנים במגע העיר קנאי באו בחייהם לראשונה בסלוצק. מהפך גרם זה מאורע
רב. רושם השאיר איתו המפגש כל בעלֿשם, אדם רבי של קומתו בשיעור נסתר

מקובל עיניהם, במו ראו הם הרי ולנסתרים, למקובלים יחסם את לרכך החלו מהתושבים רבים
עצמו אדם מרבי שמעו גם הם ובצדקותו. עולם החובקת בגאונותו אותם הרשים אשר אחד ונסתר
לחלוטין. צדק לא שהוא למסקנה, הגיע מכן ולאחר ולנסתרים. למקובלים מתנגד היה ַָשבצעירותו

להתבונן. במה היה סלוצק לקנאי

זה. בעניין ּכסּומים להתנהג ולא יותר קצת להתעמק הפחות לכל סלוצק קנאי צריכים היו ְִכעת
עצמם את חשו שכן הביקור, בעקבות למקובלים התנגדותם את דווקא שהחריפו אחרים היו מאידך

"מושפלים". אפילו ואולי מרומים

על בעלֿשם אדם רבי כמקודם. תקיפות באותה לא אך התנגדות, של מבצר אמנם נשארה סלוצק,
עליה. השתלט אפילו ואולי ההתנגדות תוקף את הבקיע בעיר ביקורו ידי

נמצאו כבר שם יותר. גדול רושם בעלֿשם אדם רבי של ביקורו השאיר לסלוצק הסמוכים בישובים
לא שהללו והגם מוויאזין. ברוך רבי של בישיבתו בעבר שלמדו תלמידים הרבה - לנו שידוע כפי -
המקובלים לחבורות שייך עצמו שהוא שיקלטו, רצה לא ברוך ר' כי ונסתרים, מקובלים להיות חונכו
בין במאוחר או במוקדם להימנות וכך זו, תורה לקליטת הוכשרו הם זאת למרות אך והנסתרים.

בעלֿשם. אדם רבי של בדרכיו ההולכים

הנסתרים עבור וסביבתה סלוצק העיר הכנת והיא: חשובה שליחות מוויאזין ברוך רבי ביצע כך
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:ÓeÁ˙a ‡B ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

„‡Ú‡ה ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»
ÏeÎÈÂ ‡Ú‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿∆¡≈»«¿»¿≈
ÔBÎÏ ‡zL‡„ ‡zÊL ‡L ˙È»¿»≈«¿»¿ƒ¿»«¿
‡ÏÈ‡ Ï ˙È ÏeÎÈÂ ‡ca ÔÓƒ«¿»¿≈»»ƒ»»
:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„¿«¿«¿ƒ«¿»

ÈcÚו ÏÎ Èze Èza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»
BÊÁ ‡Ï Èc ÈˆÓ ÏÎ Èze»≈»ƒ¿«ƒƒ»¬
‡ÓBÓ ˙‰‡ ˙‰‡Â ˙‰‡¬»»»«¬»«¬»»»ƒ»
‡ÓBÈ „Ú ‡Ú‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc¿∆¡≈««¿»«»
„˜ ÔÓ ˜Ùe È˙ÈÂ ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»

:‰ÚזÏ ‰ÚÙ È„Ú eÓ‡Â «¿…«¬»«¿≈«¿…≈
‡Ï˜˙Ï ‡Ï ÔÈ„ È‰È È˙n‡ „Ú«ƒ»«¿≈≈»»¿«¿»
ÈÈ „˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡ ˙È ÁlL««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
È‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚ „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈

:ÈˆÓ ˙„‡ח˙È ˙Bz‡Â ¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»


(‡)‰ÚÏ‡ ‡a ‰LÓÏ‡ '‰ Ó‡Â.והתרה «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַ
אני:.È˙L:ּבֹו ׁשאׁשית .‰˙ÈzÏlÚ()ׂשימי, ƒƒֲִִִִֶָƒ¿««¿ƒ

ּכמֹו: כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת (שמואל"ּכי ְְְְְִִִִִַַַ
ו) ּבמצרים,א האמּור ּבהם", התעּלל ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ"הלֹוא

לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם - ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹואינֹו
ּכמֹו: - א)עֹוללּתי עֹוללּת(איכה ּכאׁשר למֹו "ועֹולל ְְְְֲִֵֶַַַָָ

לי": עֹולל "אׁשר ּכתרּגּומֹו:.ÚÏ˙(‚)לי", ֲִִֶַ≈»…ְְַ
וׁשפללאתּכנעא, עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ

דמּפני: ‰‡(‰)תורה ÔÈÚ מראה.‡˙ הארץ:את ִַָ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ
'B‚Â ÏÎeÈ ‡ÏÂ.ולׁשֹון הארץ, את לראֹות הרֹואה ¿…«¿ְְִֶֶֶָָָָ

ּדּבר: וקצרה Ú„z(Ê)תורה ‰.לא העֹוד ְִֵָָ¬∆∆≈«ַֹ
מצרים?: אבדה ּכי הּוׁשבּו.LeÂ(Á)ידעּת ְְְִִִַָָָָָ««ְ
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Ó‡Â ‰ ˙ÂÏ Ô‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…¿»«¿…«¬«
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe ÔÓט‰LÓ Ó‡Â »»¿»¿ƒ«¬«…∆
‡ ÏÈÊ ‡Òe ‡ÓÏe¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
ÏÈÊ ‡B˙e ‡ ‡˙eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈

:‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡Á È‡יÓ‡Â ¬≈«»√»¿»»»«¬«
ÔBÎcÒ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿
BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡ „k«¬««»¿¿»«¿¿¬
„ÓÏ ÔÈÈÒ Ôe‡c ‡LÈ È‡¬≈ƒ»¿«¿ƒƒ¿∆¿«

:‡ÁÒ‡Ï ÔBÎÈ‡ Ï˜Ïיא‡Ï »√≈«≈¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ eÁÏÙe ‡ ÔÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»
È˙Â Ô Ôe‡ ˙È È‡ ÈÈ¿»¬≈»««»»¿»ƒ

:‰ Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÈיבÓ‡Â »¿ƒ√»«¿…«¬«
‡‡ Ï „È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
Ï ˜ÈÂ ‡B‚ È˙ÈÂ ÌÈÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ««
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ÌÈÓ„ ‡‡«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»»
‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡‡„ ‡Òƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡cיגËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â «¿»«¬≈…∆»À¿≈
Áe c ÈÈÂ ÌÈÓ„ ‡‡ Ï««¿»¿ƒ¿«ƒ«»«««
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡‡ ‡Óecƒ̃»¿«¿»»»«
ÁeÂ ‰Â‰ ‡Ù ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«

:‡B ˙È ÏË ‡Óec˜יד˜ÈÏÒe ƒ»¿«»»¿≈


ׁשליח ידי אלעל והׁשיבּום אחריהם, ׁשּׁשלחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

טּפרעה: B‚Â(È)תורה ÌÎ˙‡ ÁlL‡ L‡k.אף ְַֹ«¬∆¬««∆¿∆¿ַ
הּצאן את ּגם אׁשּלח אמרּתם:ּכי ּכאׁשר הּבקר, ואת ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ÌÎÈ „‚ ‰ Èk e‡.אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְִַַַָָ
להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשמעּתי:
ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹּפרעה:
והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר לקראתכם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָעֹולה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשחטאּו

ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר לב)להרגם, "לּמה(לקמן ְְְִִֶַָָָָָָֹ
היא זֹו הֹוציאם"? ּברעה לאמר מצרים ְְְִִִִֵַָָָֹֹיאמרּו
מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאמר
מילה לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"וּיּנחם

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל "הּיֹום(יהושע ְְֱֶֶֶֶַַַָָֻ
אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּגּלֹותי

ּבּמדּבר: עליכם רֹואין אנּו ּדם ÔÎ(È‡)לכם: ‡Ï. ְֲִִֵֶֶַָָָָ…≈
לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

ה': את ועבדּו ÌÈL˜Óהּגברים Ì‡ ˙‡ Èk. ְְְִִֶַָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לאלהינּו,(אֹותּה נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם עבֹודה) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לזּבח: הּטף ּדר ‡˙Ìואין L‚ÈÂ.לׁשֹון זה הרי ְְִֵֶֶַַַֹ«¿»∆…»ֲֵֶָ
המגרׁש:קצר מי ּפרׁש ּבׁשביל.‡‰(È)ולא ְְִֵֵַַָָָֹ»«¿∆ְִִ

הארּבה: ‰ÌÈ„(È‚)מּכת ÁeÂ.מזרחית רּוח ְֶַַַָ¿««»ƒְִִַָ
ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנׂשא
ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו היתה, מערבית ְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹּבדרֹומית

Ôk‰È‰È(È„)אחר: ‡Ï ÂÈÁ‡Â.ׁשהיה ואֹותֹו ֵַ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְֶָָ
ׁשּנאמר: יֹואל ב)ּבימי נהיה(יואל לא "ּכמהּו ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה למדנּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמןֿהעֹולם",
ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹואל
ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹילק,
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Ó‡Â ‰ ˙ÂÏ Ô‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…¿»«¿…«¬«
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe ÔÓט‰LÓ Ó‡Â »»¿»¿ƒ«¬«…∆
‡ ÏÈÊ ‡Òe ‡ÓÏe¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
ÏÈÊ ‡B˙e ‡ ‡˙eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈

:‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡Á È‡יÓ‡Â ¬≈«»√»¿»»»«¬«
ÔBÎcÒ ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿
BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡ „k«¬««»¿¿»«¿¿¬
„ÓÏ ÔÈÈÒ Ôe‡c ‡LÈ È‡¬≈ƒ»¿«¿ƒƒ¿∆¿«

:‡ÁÒ‡Ï ÔBÎÈ‡ Ï˜Ïיא‡Ï »√≈«≈¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ eÁÏÙe ‡ ÔÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»
È˙Â Ô Ôe‡ ˙È È‡ ÈÈ¿»¬≈»««»»¿»ƒ

:‰ Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÈיבÓ‡Â »¿ƒ√»«¿…«¬«
‡‡ Ï „È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
Ï ˜ÈÂ ‡B‚ È˙ÈÂ ÌÈÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ««
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ÌÈÓ„ ‡‡«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»»
‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡‡„ ‡Òƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡cיגËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â «¿»«¬≈…∆»À¿≈
Áe c ÈÈÂ ÌÈÓ„ ‡‡ Ï««¿»¿ƒ¿«ƒ«»«««
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡‡ ‡Óecƒ̃»¿«¿»»»«
ÁeÂ ‰Â‰ ‡Ù ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«

:‡B ˙È ÏË ‡Óec˜יד˜ÈÏÒe ƒ»¿«»»¿≈


ׁשליח ידי אלעל והׁשיבּום אחריהם, ׁשּׁשלחּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

טּפרעה: B‚Â(È)תורה ÌÎ˙‡ ÁlL‡ L‡k.אף ְַֹ«¬∆¬««∆¿∆¿ַ
הּצאן את ּגם אׁשּלח אמרּתם:ּכי ּכאׁשר הּבקר, ואת ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ÌÎÈ „‚ ‰ Èk e‡.אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְִַַַָָ
להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשמעּתי:
ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי ּבאיצטגנינּות אני רֹואה ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹּפרעה:
והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר לקראתכם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָעֹולה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובּקׁש ּבעגל יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשחטאּו

ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר לב)להרגם, "לּמה(לקמן ְְְִִֶַָָָָָָֹ
היא זֹו הֹוציאם"? ּברעה לאמר מצרים ְְְִִִִֵַָָָֹֹיאמרּו
מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאמר
מילה לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"וּיּנחם

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל "הּיֹום(יהושע ְְֱֶֶֶֶַַַָָֻ
אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּגּלֹותי

ּבּמדּבר: עליכם רֹואין אנּו ּדם ÔÎ(È‡)לכם: ‡Ï. ְֲִִֵֶֶַָָָָ…≈
לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָּכאׁשר

ה': את ועבדּו ÌÈL˜Óהּגברים Ì‡ ˙‡ Èk. ְְְִִֶַָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לאלהינּו,(אֹותּה נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם עבֹודה) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לזּבח: הּטף ּדר ‡˙Ìואין L‚ÈÂ.לׁשֹון זה הרי ְְִֵֶֶַַַֹ«¿»∆…»ֲֵֶָ
המגרׁש:קצר מי ּפרׁש ּבׁשביל.‡‰(È)ולא ְְִֵֵַַָָָֹ»«¿∆ְִִ

הארּבה: ‰ÌÈ„(È‚)מּכת ÁeÂ.מזרחית רּוח ְֶַַַָ¿««»ƒְִִַָ
ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנׂשא
ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו היתה, מערבית ְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹּבדרֹומית

Ôk‰È‰È(È„)אחר: ‡Ï ÂÈÁ‡Â.ׁשהיה ואֹותֹו ֵַ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְֶָָ
ׁשּנאמר: יֹואל ב)ּבימי נהיה(יואל לא "ּכמהּו ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה למדנּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמןֿהעֹולם",
ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ידי על היה] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיֹואל
ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ּגזם, חסיל, ֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹילק,
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˙ ÈÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«


וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד לאמין ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

יהיה: ולא È˜(ÂË)היה Ï.וירדור"אעלה ירק, ְְִֶָָֹ»∆∆ֶָָֹ
טזּבלע"ז: È(ËÈ)תורה Áe.:מערבי nÈ‰רּוח ְַַ«»ֲִַַָ»»

ÛeÒ.ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָאֹומר
ּדרֹומית רּוח יׂשראל,ּכל ארץ ׁשל ּבמזרחּה וגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָלפיכ
מזרח, לצד ּפֹונה ׁשהּוא ּתחּומין, לענין ְְְְְִִִִֶֶַַָָמצינּו

כג)ׁשּנאמר: ּפלׁשּתים",(לקמן ים ועד סּוף "מּים ְְְֱִִִֶֶַַַָ
ׁשּנאמר היה, ּבּמערב ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּמזרח

ב)ּבפלׁשּתים: ּגֹוי(צפניה הּים, חבל "יֹוׁשבי ְְְִִִֵֶֶַָ
‡Á„ּכרתים": ‰‡ ‡L ‡Ï.הּמלּוחים אף ְִֵ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו כ:(שמות LÓÈÂ(Î‡)תורה ְֵֶֶָ¿»≈
CLÁ.,לילה ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי …∆ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

עֹוד: ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁשLÓÈÂ.ּכמֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ¿»≈ְ
לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָויאמׁש.
הּכתּוב אין ,ּכ ּכל נּכרת האל"ף הברת ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאין

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד ׁשם(ישעיה יהל "לא ְְְִֵֶַַָָָֹ
וכן: אהלֹו, יּטה לא - יאהל, לא ּכמֹו - ְְֲֲֳִִֵֵֶַָָֹֹערבי"

כב) ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", ְְְְִִִֵֵַַַַַ"וּתזרני
ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס

ליליא, קבל אבלּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
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ÔÂÏÚÂ ÔÈL„˜ ˙ÒÎ ‡„È ÒÓzƒ¿«ƒ»»ƒ¿«À¿ƒ«¬»»

:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ÚÂכוÛ‡Â ¿«¿≈√»¿»¡»»»¿«
‡zL˙ ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡ÈÚ¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
ÔÈÒ ‡Á‡ dÓ È‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ
‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«¬«¿»
Ì„˜ ÁÏÙ ‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ≈¬«¿»»¿ƒ»ƒ¿«√»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈכזÈÈ Û˜˙‡Â ¿»«≈»»«»¿«¿≈¿»
‰‡ ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡Ï ˙È»ƒ»¿«¿…¿»»»

:ÔB‰˙eÁlLÏכחdÏ Ó‡Â ¿«»¿«¬«≈
CÏ nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Út«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
‡ÓBÈ È‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»

:˙eÓz Èt‡ ÈÊÁ˙cכטÓ‡Â ¿∆¡≈««¿«¬«
ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ…∆»«≈¿»»ƒ


לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹּכתּוב

כח) ּומכּפל(דברים ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ְְֳִֵֶַַַָָָָָֻ"ממּׁשׁש
מּמׁש: ּבֹו ׁשהיה עד ‡ÏÙ‰(Î)ועב CLÁ È‰ÈÂ ְֶַַָָָָ«¿ƒ…∆¬≈»
'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â.ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל חׁש ¿¿…∆»ƒ¿ֶֶֶֶָֹֹֹ

ימים ג' אותן אחיו את רבה)איׁש ועֹוד(בשמות , ְִִִֶָָָֹ
א ימים קמּוׁשלׁשת ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹאיׁש
ליׁשב עיי"ש)יכֹול רבה. עליהם(שמות הביא ולּמה . ְֲִֵֵֵֵֶָָָ

היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹחׁש
ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹרֹוצים
ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיראּו

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָועֹוד
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָוהיּו
הּוא: ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו: ְְְְְֲִִִִֵֵָאֹומר

ÌÈÓÈ ˙LÏL.ׁשל ּבלע"ז,ׁשלּוׁש טרציינ"א ימים, ¿…∆»ƒְִִֶַַָ
ימים: ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת ְְְִִִֵֶַָָָָוכן

כג מּצג.vÈ‚(Î„)תורה Ìb(Î‰)ּבמקֹומֹו:יהא À»ְְִֵָֻ«
Ôzz ‰z‡.ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי לא «»ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּתּתן: פלנט"א.Òt‰(ÂÎ)אּתה רגל, ּפרסת ִֵַָ«¿»ְֶֶַַ
Ú„:ּבלע"ז ‰Ó Ú„ ‡Ï..העבֹודה ּתכּבד ּכּמה ְַַ…≈«««¬…ְֲִַַָָָ

ּבידינּו: ּׁשּיׁש מּמה יֹותר יׁשאל כזׁשּמא תורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
(ËÎ).zc Ô,ּדּברּת אמת,יפה ּדּברּת. ּובזמּנֹו ≈ƒ«¿»ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ
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:‡ÈÏÈÏ Ï˜ ÈcÚÈcכבÌÈ‡Â ¿∆¿≈¿«≈¿»«¬≈
‰Â‰Â ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎ Ï˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:ÔÈÓBÈ ‡˙Ïzכג˙È L‡ BÊÁ ‡Ï ¿»»ƒ»¬¡»»
È‰B˙BÁzÓ L‡ eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡¬ƒ¿»»¡»ƒ¿ƒ
Ï‡È È ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
:ÔB‰˙BÓ ‡B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

Ó‡Âכד ‰LÓÏ ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…¿…∆«¬«
ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„˜ eÁÏt eÏÈÊ‡¡ƒ¿»√»¿»¿»¿
ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË Û‡ e˜eL ÔBÎB˙Â¿¿¿««¿¿≈≈

:ÔBÎnÚכהz‡ Û‡ ‰LÓ Ó‡Â ƒ¿«¬«…∆««¿
ÔÂÏÚÂ ÔÈL„˜ ˙ÒÎ ‡„È ÒÓzƒ¿«ƒ»»ƒ¿«À¿ƒ«¬»»

:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ÚÂכוÛ‡Â ¿«¿≈√»¿»¡»»»¿«
‡zL˙ ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡ÈÚ¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
ÔÈÒ ‡Á‡ dÓ È‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ
‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«¬«¿»
Ì„˜ ÁÏÙ ‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ≈¬«¿»»¿ƒ»ƒ¿«√»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈכזÈÈ Û˜˙‡Â ¿»«≈»»«»¿«¿≈¿»
‰‡ ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡Ï ˙È»ƒ»¿«¿…¿»»»

:ÔB‰˙eÁlLÏכחdÏ Ó‡Â ¿«»¿«¬«≈
CÏ nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Út«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
‡ÓBÈ È‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»

:˙eÓz Èt‡ ÈÊÁ˙cכטÓ‡Â ¿∆¡≈««¿«¬«
ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ…∆»«≈¿»»ƒ


לׁשֹון ּפֹותרֹו אּגדה ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹּכתּוב

כח) ּומכּפל(דברים ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ְְֳִֵֶַַַָָָָָֻ"ממּׁשׁש
מּמׁש: ּבֹו ׁשהיה עד ‡ÏÙ‰(Î)ועב CLÁ È‰ÈÂ ְֶַַָָָָ«¿ƒ…∆¬≈»
'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â.ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל חׁש ¿¿…∆»ƒ¿ֶֶֶֶָֹֹֹ

ימים ג' אותן אחיו את רבה)איׁש ועֹוד(בשמות , ְִִִֶָָָֹ
א ימים קמּוׁשלׁשת ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

אין ועֹומד לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹאיׁש
ליׁשב עיי"ש)יכֹול רבה. עליהם(שמות הביא ולּמה . ְֲִֵֵֵֵֶָָָ

היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹחׁש
ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹרֹוצים
ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹיראּו

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָועֹוד
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָוהיּו
הּוא: ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו: ְְְְְֲִִִִֵֵָאֹומר

ÌÈÓÈ ˙LÏL.ׁשל ּבלע"ז,ׁשלּוׁש טרציינ"א ימים, ¿…∆»ƒְִִֶַַָ
ימים: ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת ְְְִִִֵֶַָָָָוכן

כג מּצג.vÈ‚(Î„)תורה Ìb(Î‰)ּבמקֹומֹו:יהא À»ְְִֵָֻ«
Ôzz ‰z‡.ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּיי לא «»ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּתּתן: פלנט"א.Òt‰(ÂÎ)אּתה רגל, ּפרסת ִֵַָ«¿»ְֶֶַַ
Ú„:ּבלע"ז ‰Ó Ú„ ‡Ï..העבֹודה ּתכּבד ּכּמה ְַַ…≈«««¬…ְֲִַַָָָ

ּבידינּו: ּׁשּיׁש מּמה יֹותר יׁשאל כזׁשּמא תורה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
(ËÎ).zc Ô,ּדּברּת אמת,יפה ּדּברּת. ּובזמּנֹו ≈ƒ«¿»ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ
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:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ „BÚאÈÈ Ó‡Â ¿∆≈«»«¬«¿»
ÏÚ È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ¿…∆«¿»««¿ƒ«
ÁlLÈ Ôk ˙a ÌÈˆÓ ÏÚÂ ‰Út«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««
‡ÈÓ ˙eÁlLk ‡kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿«»≈¿≈»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ˙È ‡Îz»»»¿»≈»¿ƒ»

eÏÈ‡Leב ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ
Á ÔÓ ˙Á ÔÓ ‡˙z‡Â  ¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«

:‰„ ÔÈÓe Î ÔÈÓג‰ÈÂ »ƒƒ¿«»ƒƒ¿»ƒ«
ÌÈˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁÏ ‡nÚ ˙È ÈÈ¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ
‡Ú‡a ‡„ÁÏ  ‰LÓ ‡ ‡««¿»…∆««¬»¿«¿»
‰Ú È„Ú ÈÈÚa ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿≈«¿…

:‡nÚ ÈÈÚeדÔ„k ‰LÓ Ó‡Â ¿≈≈«»«¬«…∆ƒ¿«
‡‡ ‡ÈÏÈÏ ˙eÏk ÈÈ Ó‡¬«¿»¿«¿≈¿»¬»

:ÌÈˆÓ Ba ÈÏ˙ÓהÏk ˙eÓÈÂ ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
‡ÎeaÓ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»
Èk ÏÚ zÓÏ „È˙Ú ‰Ú„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
È ‡˙Ó‡„ ‡Îea „Ú ˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ
:‡ÈÚ„ ‡Îea ÏÎÂ ‡ÈÁÈ ˙a»«≈¿»¿…¿»ƒ¿ƒ»

‡Ú‡ו ÏÎa ‡a ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»
˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï ˙ÂÎ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈


ּפני ראֹות עֹוד אֹוסיף רבה)ׁשּלא :(שמות ְִֶֶָֹ

(‡)‰Ïk..ּכליל ּכלה, יׁשּלח:ּגמירא. ּכּלכם »»ְְְִִֶַַָָָָֻ
()‡ a.(ז ּבּקׁשה.(ברכות לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְֵֶַָָָָ

אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבבּקׁשה
ּבהם, קּים אֹותם", ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,

ּבהם: קּים לא ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן תורה"ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ
‰(„)ג Ó‡ ‰k ‰LÓ Ó‡Â.לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְִֵָ

מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפרעה
ּפניו: ראֹות הֹוסיף ‰ÏÈl‰לא ˙ˆÁk.ּכהחלק ְִָָֹ«¬…««¿»ְֵֵָ
ּכמֹו: ּכחצֹות, יט)הּלילה. א "ּכעלֹות",(מלכים ְְֲֲַַַַָ

קכד) ליּׁשבֹו(תהלים ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", אּפם ְְְֲֶַַַָָ"ּבחרֹות
ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ד)ּדרׁשּו: ואמרּו(ברכות הּלילה, ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְֲַַַָָָ
לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אצטגניני יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו ְְְֲֶַַַַָָָֹֹֹּפרעה

'ּבחצֹות': אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע Ú„(‰)הּוא ְֲִֵַַַָָָָ«
È‰ BÎa.?הּׁשבּויים לקּו ׁשּלאלּמה ּכדי ¿«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

על ּפרענּות והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻיאמרּו:
‰Á‰מצרים: BÎa „Ú BÂ ‰Út BÎaÓ.ּכל ְִִַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ָ

הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹהּפחּותים
היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו

ּבצרתם:מׁשעּבד ּוׂשמחים ּבהם BÎaים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a.ּברּו ּוּכׁשהּקדֹוׁש לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ
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ÁÏ LÈÏ ‡Ïk ÊÈ«¿≈«¿»ƒ»≈¿ƒ¿«
ÏÈ„ ‡È „Â ‡L‡Ï¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ
È ÔÈ ÈÈ LÈÈ Ôe˙¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ

:Ï‡È ÔÈeחÏk Ôe˙ÁÈÂ ≈ƒ¿»≈¿∆∆»
È ÔÈÂ È˙ÂÏ ÔÈ‡ È«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
 È„ ‡ ÏÂ ‡ e ÈÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»
‰ ˙Â e ‡ Ôk ˙e»«≈∆¿«ƒ¿»«¿…

:Ê Û˙ט‰LÏ ÈÈ ‡Â ƒ¿¿»«¬«¿»¿…∆
ÏÈ„ ‰ Ô ÏÈ ‡Ï»¿«≈ƒ¿«¿…¿ƒ
:È„ ‡‡ È˙ ‰‡Ò‡Ï¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ïkי ˙È e„ Ô‰‡Â ‰Le…∆¿«¬…¬»»»
‰ „ ÔÈ‡‰ ‡˙¿«»»ƒ≈√»«¿…
‡ÏÂ ‰„ ‡Ï ˙È ÈÈ ÛÈ˙‡Â¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»
:‡ Ï‡È È ˙È ÁL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Ô‰‡Ïeא ‰LÏ ÈÈ ‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…
:ÈÏ È„ ‡‡¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ÔÈÁÈב LÈ ÔÏ ÔÈ„‰ ‡ÁÈ«¿»»≈¿≈«¿ƒ
:‡L ÈÁÈÏ ÔÏ ‡e‰ È‡„«¿«¿¿«¿≈«»


מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע :(מכילתא)הּוא ְְִִִֵֶָָָָָֹֻ

ו LÏ(Ê)תורה Ïk ÁÈ ‡Ï.ׁשהּוא אני אֹומר …∆¡«∆∆¿…ֲִֵֶ
וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: י)לׁשֹון לבני(יהושע חרץ "לא ְְְְִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את לאיׁש ה)יׂשראל ב (שמואל ְְְִִִֵֵֶָֹ
ּתׁשּתּנן. ּתחרץ", מא)"אז חרּוץ",(ישעיה "למֹורג ְְֱִֵֶַַַָָ

כא)ׁשנּון. חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְִַָָָָָ
י)וׁשנּון. א חריפים,(שמואל ּתעׁשיר", חרּוצים "ויד ְְֲֲִִִִַַָָ

ׁשנּונים ÏÈ‰:סֹוחרים L‡.:יבּדיל(Á)e„ÈÂ ְֲִִ¬∆«¿∆ְִַ¿»¿
È„ Ï.ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק »¬»∆ְֲֵֶַַַַַָָָ

מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּפרעה
אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעּמי",

לי קב)והׁשּתחוית ÈÏ:(זבחים L‡.ההֹולכים ְְֲִִִַָ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡‡:אחר Ô ÈÁ‡Â.העם ּכל עם ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ִָָָ

:מארצ‰  ‡Â.,ּדבריו יצאּכׁשּגמר ְְֵַ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ
‡Ûמּלפניו: ÈÁ.ראֹות ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַָֹ

È˙(Ë)ּפני": ˙ ÔÏ..ׁשנים מֹופתי, ַָ¿««¿¿«ְְִַַ
ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: ְְְְְִֵַַַַַָֹרבֹות,

מצרים: Â(È)את e Ô‰‡Â ‰Le.ּכבר ְִִֶָ…∆¿«¬…»¿ְָ
אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ְְְְִֶַַָָָָָָָֹֹּכתב

ׁשּלאחריה:ּב לּפרׁשה לסמכּה ‡Â(‡)ׁשביל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ«…∆
Ô‰‡ Ï‡Â ‰L Ï‡ ‰.עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל ∆…∆¿∆«¬…ְֲִִֶַָָֹ

ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוטרח
ּבּדּבּור: מׁשה עם ׁשּכללֹו Èראׁשֹונה, ‡. ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒ

הּכר?(מכילתא) ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר ְְְֵֶַַָָָחּוץ
ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְִִִֵֶַַַָָּתלמּוד
מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹקּלה
ׁשּכן?: ּכל לא ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעבודת

()‰f‰ L„Á‰.(רבה שמות הראהּו(מכילתא. «…∆«∆ְֶָ
יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלבנה
על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹל
מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹחדׁש
ׁשליׁשי: - סיון ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא ְְֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,

‰f‰.ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה «∆ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
לקּדׁש, ראּויה ותהיה אתּתראה ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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:ÛÒ˙ ‡Ïז‡Ï Ï‡È È ÏÏe »…≈¿…¿≈ƒ¿»≈»
ÁÏ LÈÏ ‡Ïk ÊÈ«¿≈«¿»ƒ»≈¿ƒ¿«
ÏÈ„ ‡È „Â ‡L‡Ï¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ
È ÔÈ ÈÈ LÈÈ Ôe˙¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ

:Ï‡È ÔÈeחÏk Ôe˙ÁÈÂ ≈ƒ¿»≈¿∆∆»
È ÔÈÂ È˙ÂÏ ÔÈ‡ È«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
 È„ ‡ ÏÂ ‡ e ÈÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»
‰ ˙Â e ‡ Ôk ˙e»«≈∆¿«ƒ¿»«¿…

:Ê Û˙ט‰LÏ ÈÈ ‡Â ƒ¿¿»«¬«¿»¿…∆
ÏÈ„ ‰ Ô ÏÈ ‡Ï»¿«≈ƒ¿«¿…¿ƒ
:È„ ‡‡ È˙ ‰‡Ò‡Ï¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ïkי ˙È e„ Ô‰‡Â ‰Le…∆¿«¬…¬»»»
‰ „ ÔÈ‡‰ ‡˙¿«»»ƒ≈√»«¿…
‡ÏÂ ‰„ ‡Ï ˙È ÈÈ ÛÈ˙‡Â¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»
:‡ Ï‡È È ˙È ÁL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Ô‰‡Ïeא ‰LÏ ÈÈ ‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…
:ÈÏ È„ ‡‡¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ÔÈÁÈב LÈ ÔÏ ÔÈ„‰ ‡ÁÈ«¿»»≈¿≈«¿ƒ
:‡L ÈÁÈÏ ÔÏ ‡e‰ È‡„«¿«¿¿«¿≈«»


מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע :(מכילתא)הּוא ְְִִִֵֶָָָָָֹֻ

ו LÏ(Ê)תורה Ïk ÁÈ ‡Ï.ׁשהּוא אני אֹומר …∆¡«∆∆¿…ֲִֵֶ
וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: י)לׁשֹון לבני(יהושע חרץ "לא ְְְְִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את לאיׁש ה)יׂשראל ב (שמואל ְְְִִִֵֵֶָֹ
ּתׁשּתּנן. ּתחרץ", מא)"אז חרּוץ",(ישעיה "למֹורג ְְֱִֵֶַַַָָ

כא)ׁשנּון. חריף(משלי אדם חרּוץ", "מחׁשבֹות ְְִַָָָָָ
י)וׁשנּון. א חריפים,(שמואל ּתעׁשיר", חרּוצים "ויד ְְֲֲִִִִַַָָ

ׁשנּונים ÏÈ‰:סֹוחרים L‡.:יבּדיל(Á)e„ÈÂ ְֲִִ¬∆«¿∆ְִַ¿»¿
È„ Ï.ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק »¬»∆ְֲֵֶַַַַַָָָ

מּתֹו ּצאּו "קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּפרעה
אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעּמי",

לי קב)והׁשּתחוית ÈÏ:(זבחים L‡.ההֹולכים ְְֲִִִַָ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡‡:אחר Ô ÈÁ‡Â.העם ּכל עם ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ִָָָ

:מארצ‰  ‡Â.,ּדבריו יצאּכׁשּגמר ְְֵַ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ
‡Ûמּלפניו: ÈÁ.ראֹות ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַָֹ

È˙(Ë)ּפני": ˙ ÔÏ..ׁשנים מֹופתי, ַָ¿««¿¿«ְְִַַ
ּולנער סּוף ים ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: ְְְְְִֵַַַַַָֹרבֹות,

מצרים: Â(È)את e Ô‰‡Â ‰Le.ּכבר ְִִֶָ…∆¿«¬…»¿ְָ
אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ְְְְִֶַַָָָָָָָֹֹּכתב

ׁשּלאחריה:ּב לּפרׁשה לסמכּה ‡Â(‡)ׁשביל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ«…∆
Ô‰‡ Ï‡Â ‰L Ï‡ ‰.עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל ∆…∆¿∆«¬…ְֲִִֶַָָֹ

ּבמצוה זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוטרח
ּבּדּבּור: מׁשה עם ׁשּכללֹו Èראׁשֹונה, ‡. ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒ

הּכר?(מכילתא) ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר ְְְֵֶַַָָָחּוץ
ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְִִִֵֶַַַָָּתלמּוד
מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹקּלה
ׁשּכן?: ּכל לא ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעבודת

()‰f‰ L„Á‰.(רבה שמות הראהּו(מכילתא. «…∆«∆ְֶָ
יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלבנה
על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹל
מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹחדׁש
ׁשליׁשי: - סיון ׁשני, קרּוי אּיר ׁשּיהא ְְֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,

‰f‰.ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה «∆ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
לקּדׁש, ראּויה ותהיה אתּתראה ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
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„Ï‡Èג ‡zL Ï ÌÚ eÏÈÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
È„‰ ‡ÁÈÏ ‡ÒÚa ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»»≈
‡a‡ ˙ÈÏ ‡  B‰Ï eqÈÂ¿ƒ¿¿¿«ƒ»¿≈«»

‡˙ÈÏ ‡ד‡˙Èa ÈÚÈ Ì‡Â ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿≈≈»
qÈÂ ‡‡ ÏÚ ‰‡Ó˙‡Ó‡e‰  ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»¿ƒ«

ÈÓa ˙ÈÏ È ÈLÂ¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÎÈÓ ÌeÙÏ  ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈

‡‡ ÏÚ eÓ˙zה‡ ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»
Ó BÎÏ È‰È zL a Î ÌÈÏL¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ

eqz ‡fÚ Óe ‡‡וÈ‰ÈÂ ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿ƒ≈
‡ÒÚ ‡Úa‡ „Ú ‡ÓÏ BÎÏ¿¿«¿»««¿¿»«¿»
Ï ˙È eÒÈÂ È„‰ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…
Èa Ï‡È„ ‡zLÎ ‡Ï‰¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈


וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּלבנה
ּבּיֹום אּלא עּמֹו מדּבר היה לא והלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראהּו,

ו)ׁשּנאמר: ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי (ויקרא ְְֱִִֶֶֶַַ
צּוֹותֹו", טו)"ּביֹום ה'(במדבר צּוה אׁשר הּיֹום "מן ְֲִִֶַַָ

לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָוהלאה"?
חׁשכה: עם והראהּו זֹו Ï(‚)ּפרׁשה Ï‡ ea ְְֲִֵֶָָָָָ«¿∆»

˙„Ú.(מכילתא):נאמר ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי ¬«ְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹ
לזה, זה ּכבֹוד חֹולקין אּלא - תדּבר"? ְְִֵֶֶֶַַָָָָ"אּתה
מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָואֹומרים

מדּברים: ׁשניהם ּכאּלּו ‡ÚÏÏ„˙ׁשניהם ea ְְְְְִִֵֵֶֶַ«¿∆»¬«
L„ÁÏ Úa Ó‡Ï Ï‡È.(מכילתא),הּיֹום ּדּברּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְַַ

חדׁש, לחדׁש:ּבראׁש ּבעׂשר ּפסח.‰f‰ׁשּיּקחּוהּו ְְִֶֶֶֶַָֹֹֹ«∆ֶַ
ּבעׂשר מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא :(פסחים ְְִִִֶֶַַָָֹ

˙‡ ˙ÈÏ ‰.(שם).אחת ׁשהיּולמׁשּפחה הרי ∆¿≈»…ְְֲִֵֶַַָָָ
"ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול ְְְִֶֶֶַַָָָֻֻמרּבין,

OÓ‰(„)לּבית": ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â.ואם ִַָ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְִ
יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין ְְְִִִִִֵֶֶֶָָיהיּו
וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, לידי ויבא ְְְְְְִֵֵַָָָָֹלאכלֹו
ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָזהּו
ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין עליו, ׁשּנמנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאחר
למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהימּנּו
הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מהיֹות ּולהתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַידיהם

מׁשּנׁשחטקּים, ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו :(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa.:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ":(ויקרא "מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ
BÏÎ‡ ÈÙÏ.לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקןהראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול ּתתמּנּון:.eqÎz:(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְִַ
(‰)˙ÌÈÓ.:מּום L‰ּבלא a.קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ

ׁשנה, זֹו:ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד Óeּכלֹומר ÌÈ‰ Ó ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰.,ׂשה קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה אֹו »ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ

יד)ׁשּנאמר: עּזים":(דברים ÌÎÏ(Â)"וׂשה ‰È‰Â ְֱִִֵֶֶַ¿»»»∆
˙ÓLÓÏ.מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿ƒ¿∆∆ְִִִֶֶָ

הקּדים מה ּומּפני ׁשחיטה, קדם ימים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹארּבעה
ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹלקיחתֹו
הרי אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבפסח

אֹומר: טז)הּוא והּנה(יחזקאל וארא עלי "ואעבר ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעּת
להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאגאל

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ערם(שם)ּבהם, "ואּת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מילה ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָועריה",

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו "מתּבֹוססת(שם)ׁשּמלּו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ט)ּבדמי "ּגםֿאּת(זכריה ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּבֹו", מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַּבדםּֿברית
להם: אמר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ׁשטּופים ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו
מעבֹודת ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה: ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙Bּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â.ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ
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ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ú„˙:(מכילתא. Ï‰˜ ְָָ¿«¬«

Ï‡È.ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין ְְְְִִִִִַַַָָָֹצּבּור
ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּבפסחים ‰ÌÈaÚ:(דף ÔÈa.ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה(ישעיה ":"ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ
(Ê)Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ.קּבלת ּבּיד?זֹו יכֹול הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ

ּבּסף": "אׁשר לֹומר: הּזקּופֹות.‰ÊeÊn˙ּתלמּוד הם ְֲֶַַַַ«¿…ְֵַ
מּכאן: ואחת לּפתח מּכאן הּוא.‰ÛB˜Lnאחת ְִִֶַַַַַַָָ««¿

אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָהעליֹון
ּכמֹו: חבטה, - ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. ְְְְֲִַַָָָלינט"ל

כו) "חּבּורה"(ויקרא ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ְְִִֶַַָָָָָ"קֹול
Ì‰aמׁשקֹופי: B˙‡ eÏÎ‡È L‡ ÌÈza‰ ÏÚ.ולא ְֵַ««»ƒ¬∆…¿…»∆ְֹ

הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ּבתֹוכן: ּדרין ‰a(Á)ׁשאין ּגידים.‡˙ ולא ְִֵֶָָ∆«»»ְִִֹ

פג)ועצמֹות פסחים ÌÈÓ:(מכילתא. ÏÚ.עׂשב ּכל ֲַָ«¿…ƒֵֶָ

ל"וימררּו זכר מרֹור, לאכל וצּום מרֹור, נקרא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמר
חּייהם": ‡(Ë)את epnÓ eÏÎ‡z Ï‡.ׁשאינֹו ֵֶֶַ«…¿ƒ∆»ֵֶ

ערבי: ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל ÏLeצלּוי ְְְְִַָָָָָ»≈
ÏÓ."ּתאכלּו "לא ּבאזהרת זה פא)ּכל :(שם ¿À»ְְְֶַַָָֹֹ
ÌÈna.ּובׁשל" לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר מּנין «»ƒְְְִִִִֵַַַַָָ

מקֹום מּכל ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ:(שם)מבּׁשל", Èk. ְִָָָֻƒƒ¿ƒ≈
עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלמעלה,
אׁש": צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', ְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ'לא

ÂÈÚk ÏÚ BL‡.ּכאחד ּכּלֹו ועםצֹולהּו ראׁשֹו עם …«¿»»ְְִִֵֶָֹֻ
אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָּכרעיו

עד)הדחתן קרּבֹו",(שם ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון . ְְְְֲִַַָָָָָ
יג)ּכלׁשֹון ּכמֹו(לקמן צבאֹותם", "על ְְְִִַָ

ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה אף ׁשהן, ּכמֹות - ְְְְִֵֶֶֶַָָּבצבאֹותם
מׁשלם: ˜a(È)ּבׂשרֹו „Ú epnÓ ˙Bp‰Â.מה ְְָָֻ¿«»ƒ∆«…∆ַ

על ּבקר ליּתן ׁשנּיה ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּתלמּוד
החּמה, הנץ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּובאּבקר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהּכתּוב
ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזהּו
ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ְְְְְֳִִִֶֶָָָָָנׂשרף

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו ּתעמדוהּנֹותר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
ÌÈÁ(È‡)ותׂשרפּנּו: ÌÎÈ˙Ó.מזּמניםלּדר: ְְְִֶ»¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ
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ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ú„˙:(מכילתא. Ï‰˜ ְָָ¿«¬«

Ï‡È.ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה קהל ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין ְְְְִִִִִַַַָָָֹצּבּור
ּכדאיתא וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּבפסחים ‰ÌÈaÚ:(דף ÔÈa.ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה(ישעיה ":"ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ
(Ê)Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ.קּבלת ּבּיד?זֹו יכֹול הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ

ּבּסף": "אׁשר לֹומר: הּזקּופֹות.‰ÊeÊn˙ּתלמּוד הם ְֲֶַַַַ«¿…ְֵַ
מּכאן: ואחת לּפתח מּכאן הּוא.‰ÛB˜Lnאחת ְִִֶַַַַַַָָ««¿

אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָהעליֹון
ּכמֹו: חבטה, - ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. ְְְְֲִַַָָָלינט"ל

כו) "חּבּורה"(ויקרא ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ְְִִֶַַָָָָָ"קֹול
Ì‰aמׁשקֹופי: B˙‡ eÏÎ‡È L‡ ÌÈza‰ ÏÚ.ולא ְֵַ««»ƒ¬∆…¿…»∆ְֹ

הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ּבתֹוכן: ּדרין ‰a(Á)ׁשאין ּגידים.‡˙ ולא ְִֵֶָָ∆«»»ְִִֹ

פג)ועצמֹות פסחים ÌÈÓ:(מכילתא. ÏÚ.עׂשב ּכל ֲַָ«¿…ƒֵֶָ

ל"וימררּו זכר מרֹור, לאכל וצּום מרֹור, נקרא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמר
חּייהם": ‡(Ë)את epnÓ eÏÎ‡z Ï‡.ׁשאינֹו ֵֶֶַ«…¿ƒ∆»ֵֶ

ערבי: ּבלׁשֹון נא קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל ÏLeצלּוי ְְְְִַָָָָָ»≈
ÏÓ."ּתאכלּו "לא ּבאזהרת זה פא)ּכל :(שם ¿À»ְְְֶַַָָֹֹ
ÌÈna.ּובׁשל" לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר מּנין «»ƒְְְִִִִֵַַַַָָ

מקֹום מּכל ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ:(שם)מבּׁשל", Èk. ְִָָָֻƒƒ¿ƒ≈
עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלמעלה,
אׁש": צלי אם ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', ְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ'לא

ÂÈÚk ÏÚ BL‡.ּכאחד ּכּלֹו ועםצֹולהּו ראׁשֹו עם …«¿»»ְְִִֵֶָֹֻ
אחר לתֹוכֹו נֹותן מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָּכרעיו

עד)הדחתן קרּבֹו",(שם ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון . ְְְְֲִַַָָָָָ
יג)ּכלׁשֹון ּכמֹו(לקמן צבאֹותם", "על ְְְִִַָ

ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות זה אף ׁשהן, ּכמֹות - ְְְְִֵֶֶֶַָָּבצבאֹותם
מׁשלם: ˜a(È)ּבׂשרֹו „Ú epnÓ ˙Bp‰Â.מה ְְָָֻ¿«»ƒ∆«…∆ַ

על ּבקר ליּתן ׁשנּיה ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּתלמּוד
החּמה, הנץ מּׁשעת מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּובאּבקר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהּכתּוב
ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ועֹוד מׁשמעֹו. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזהּו
ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב ּביֹום ְְְְְֳִִִֶֶָָָָָנׂשרף

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו ּתעמדוהּנֹותר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
ÌÈÁ(È‡)ותׂשרפּנּו: ÌÎÈ˙Ó.מזּמניםלּדר: ְְְִֶ»¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ
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ÔBÊtÁa.:ּכמֹו ּומהירּות ּבהלה כג)לׁשֹון א (שמואל ¿ƒ»ְְְִֶָָ

ללכת", נחּפז ּדוד ז)"ויהי ב הׁשליכּו(מלכים "אׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ
ּבחפזם": Ï‰'ארם ‡e‰ ÁÒt.קרּוי הּוא הּקרּבן ְְֲָָָ∆««ְַָָָ

הּדּלּוג ׁשם על הּואּפסח, ּברּו ׁשהּקדֹוׁש והּפסיחה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמדּלג
ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, אמצעי ויׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלמצרי
ּדּלּוג ּדר אחר] [ּדבר ׁשמים. לׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹותיו
לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּוקפיצה,

מּמקֹום.ÈzÚÂ(È)ּפסיעה: העֹובר ּכמל ְִָ¿»«¿ƒְִֵֶֶָָ
לֹוקיןלמקֹום ּכּלן אחד ּוברגע אחת ּובהעברה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֻ

ÌÈÓ:(מכילתא) ‡a BÎa Ï.ּבכֹורֹות אף »¿¿∆∆ƒ¿«ƒְַ
מצריםאחרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. והם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַ

לֹומר: ּתלמּוד אחרים? קלו)ׁשּבמקֹומֹות (תהלים ְְֲִִֵֶַַ
ּבבכֹוריהם" מצרים Ó‰a‰:"למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó. ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»

מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמי
ÌÈÓהּפרענּות: È‰Ï‡ ÏÎe.,נרקבת עץ ׁשל ְַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶֶ

לארץ: ונּתכת נּמסת מּתכת ÌÈËÙLוׁשל ‰NÚ‡ ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È‡.ּבעצמי ׁשליח:אני ידי על È‰Â‰(È‚)ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ¿»»

˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰..לאֹות לאחרים ולא לאֹות לכם «»»∆¿…ְְְֲִֵֶַָֹ
מּבפנים: אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא ‡˙מּכאן, È˙È‡Â ְְִִִִֶֶַָָָָֹ¿»ƒƒ∆

Ìc‰.ּברּו הּקדֹוׁש אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל «»ְֶַַַָָָָָָָֹ
ע את אני נֹותן עסּוקיםהּוא, ׁשאּתם לראֹות יני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַ

עליכם אני ּופֹוסח וחמלּתי,.ÈzÁÒÙe:ּבמצֹותי ְְֲֲִִֵֵֶַַ»«¿ƒְְִַָ
לֹו: לא)ודֹומה ואני(ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְֲִִִֶַַָ

ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו זה יח)ׁשרּויים א "ּפסחים(מלכים ְְְְִִֵֶֶֹ
הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", ְְְְְִִִִִֵֵַַַָעלֿׁשּתי
ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָּכקֹופצים,

הּמּומתים ‚:מּבין ÌÎ ‰È‰È‡ÏÂ.הֹווה אבל ִִֵַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ֲֶָ
ּבמצרים ׁשל(מכילתא)הּוא ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

"ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד יּמלט? יכֹול ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיׂשראל,
ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָבכם
ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָיׂשראל

נגף בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ":ּתלמּוד ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
(„È)ÔBÊÏ.לדֹורֹות:B˙‡ Ì˙bÁÂ.(מכילתא)יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…

אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא
הּזּכרֹון? יֹום הּיֹוםזהּו את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶַַַַָָ

יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָהּזה
לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה זּכרֹון. (במדברׁשל ְְְִֵֶֶַַָָ

ט"ולג) יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְֱֳִֵֵֶַַַָָ"מּמחרת
את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב, יֹום ׁשל הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶָָּבניסן,

יצאּו ולּבקר B‚Â':(מכילתא)הּפסח ÌÎÈ˙„Ï. ְְֶֶַַַָֹ¿……≈∆¿
לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ְְֲִִִֵַַַַׁשֹומע
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‡ÓBÈ ˙È Ôe˙Â ÌÈÓ„ ‡‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
:ÌÏ ÌÈ˜ ÔBÎÈ„Ï ÔÈ„‰»≈¿»≈¿»»»


ּתחּגהּו" עֹולם L˙(ÂË):(מכילתא)"חּקת ְַָָֻֻƒ¿«

ÌÈÓÈ.:ימים ׁשל BvÓ˙שטיינ"א ÌÈÓÈ ˙L »ƒִֶָƒ¿«»ƒ«
eÏÎ‡z.:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים …≈ְֵֵַָ

מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על(פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי
ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים". "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד
לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי
ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובה קבעֹו הּכתּוב כח)מּצֹות", ÌBia:(שם C‡ ְַַָָָ««
‡ e˙ÈaLz ÔBL‡‰.וקרּוי טֹוב, יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻראׁשֹון
ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ

ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp:(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰.,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוסּכׁשהיא :ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡iÓ.לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַַַָָָאחר?

רׁשּותי: ׁשהּוא ˜„L(ÊË)מקֹום ‡˜Ó.,מקרא ְִֶָƒ¿»…∆ְִָ
לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ּוכסּותׁשם ּוׁשתּיה ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

Ì‰:(מכילתא) ‰È ‡Ï.אחרים ידי על :אפּלּו …≈»∆»∆ְֲֲִִֵֵַ
BÏ ‡e‰.:לֹומר ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ¿«ְְֲִַַַַַָ

הּוא לּכנענים), ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ"הּוא
טֹוב: יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

LÙ ÏÎÏ..לבהמה לּכנענים?אפּלּו אף יכֹול ¿»∆∆ְְֲִִִֵַַַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ְְְֶֶֶַַַַַָָֻּתלמּוד

חּלק) ב"ר.)א כ"ח, ‡˙(ÊÈ):(ביצה ÌzÓLe ֵַַ¿«¿∆∆
˙Bvn‰.,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו ׁשּלא ««ְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קֹורא ּתהי אל אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹּתלטׁש
ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"את
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָמחמיצין

מּיד: אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ÌzÓLeאּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆
‰f‰ ÌBi‰ ÌÏBמּמלאכה:.‡˙ ˙Á ÌÎÈ˙„Ï. ∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»

הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֻלפי
ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹאּלא
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:dpbÁzטוÈt ÔÈÓBÈ ˙L ¿«À≈ƒ¿«ƒ«ƒ

‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa Ìa ÔeÏÎÈz≈¿¿«¿»«¿»»
Ï È‡ ÔBÎÈzaÓ ÈÓÁ ÔeÏz¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
‡L‡ ÈzLÈÂ ÈÓÁ ÏeÎÈ¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»
‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓ Ï‡iÓ ‡e‰‰«ƒƒ¿»≈ƒ»«¿»»

:‰‡ÈL ‡ÓBÈ „טז‡ÓBÈe «»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈe LÈ˜ Ó ‰‡Ó„«̃¿»»¿»««ƒ¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈ˜ Ó ‰‡ÈL¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ìa ÔB‰a „˙È ‡Ï ‡„ÈÈ Ï»ƒƒ»»ƒ¿¬≈¿¿«
‡e‰ LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èƒƒ¿¬≈¿»¿«
:ÔBÎÏ „˙È È‰B„BÁÏƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

ÔÎaיז È‡ ‡Èt ˙È Ôe˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«
ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈ƒ»≈≈
‡ÓBÈ ˙È Ôe˙Â ÌÈÓ„ ‡‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
:ÌÏ ÌÈ˜ ÔBÎÈ„Ï ÔÈ„‰»≈¿»≈¿»»»


ּתחּגהּו" עֹולם L˙(ÂË):(מכילתא)"חּקת ְַָָֻֻƒ¿«

ÌÈÓÈ.:ימים ׁשל BvÓ˙שטיינ"א ÌÈÓÈ ˙L »ƒִֶָƒ¿«»ƒ«
eÏÎ‡z.:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים …≈ְֵֵַָ

מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על(פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי
ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים". "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד
לילה אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי
ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובה קבעֹו הּכתּוב כח)מּצֹות", ÌBia:(שם C‡ ְַַָָָ««
‡ e˙ÈaLz ÔBL‡‰.וקרּוי טֹוב, יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻראׁשֹון
ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ

ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp:(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰.,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוסּכׁשהיא :ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡iÓ.לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבכל "מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד ְְְְִֵֵַַַַַָָָאחר?

רׁשּותי: ׁשהּוא ˜„L(ÊË)מקֹום ‡˜Ó.,מקרא ְִֶָƒ¿»…∆ְִָ
לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ּוכסּותׁשם ּוׁשתּיה ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

Ì‰:(מכילתא) ‰È ‡Ï.אחרים ידי על :אפּלּו …≈»∆»∆ְֲֲִִֵֵַ
BÏ ‡e‰.:לֹומר ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ¿«ְְֲִַַַַַָ

הּוא לּכנענים), ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ"הּוא
טֹוב: יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

LÙ ÏÎÏ..לבהמה לּכנענים?אפּלּו אף יכֹול ¿»∆∆ְְֲִִִֵַַַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ְְְֶֶֶַַַַַָָֻּתלמּוד

חּלק) ב"ר.)א כ"ח, ‡˙(ÊÈ):(ביצה ÌzÓLe ֵַַ¿«¿∆∆
˙Bvn‰.,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו ׁשּלא ««ְִִִֵֶַָָָָֹֹ

קֹורא ּתהי אל אֹומר: יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹּתלטׁש
ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"את
הּמצֹות, את מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָמחמיצין

מּיד: אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם ÌzÓLeאּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆
‰f‰ ÌBi‰ ÌÏBמּמלאכה:.‡˙ ˙Á ÌÎÈ˙„Ï. ∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»

הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא ְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֻלפי
ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹאּלא
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ÓBÈ‡יח ‡Ú ‡Ú‡ È¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»
‡Èt eÏÎÈz ‡LÓ ‡ÁÈÏ¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ»
‡ÁÈÏ „ÁÂ ÈÚ ‡ÓBÈ „Ú«»∆¿ƒ¿«¿«¿»

‡LÓיטÈÓÁ ÈÓBÈ ˙ÚL ¿«¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
Ïk È‡ BÎÈz ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«¿»≈¬≈»
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡B‚ Ï‡È„ ‡zLkÓ ‡È«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

‡Ú‡„ ‡ÈvÈeכ‡ÚÓÁÓ Ïk ¿«ƒ»¿«¿»»«¿¿»
BÎÈ˙BÓ ÏÎ eÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿¿…¿»≈

‡Èt eÏÎÈzכאLÓ ‡˜e ≈¿«ƒ»¿»…∆
BÏ Ó‡Â Ï‡È È ÏÎÏ¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
(È Ó) BÎÏ eÈÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Á eeÎÂ BÎ˙ÈÚÏ ‡Ú»»¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

‡B‡כב ˙‡ e˙Â¿ƒ¿¡»«≈»
ec˙Â ‡Ó„ ‡Ó„ eÏË˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»»¿«
‡Óc Ó ‡t È˙ÏÂ ‡˜LÏ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
L‡ e˜t˙ ‡Ï ez‡Â ‡Ócƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«
‡ˆ „Ú ˙È ÚzÓƒ¿«≈≈««¿»


לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת ְְֵֶַַַָָָָָֹֹֹּתאמר:

הּדֹור: לאֹותֹו אּלא נאמרה, ÌBÈ(ÁÈ)לדֹורֹות „Ú ְְְֱֶֶַָָ«
ÌÈÚÂ „Á‡.:נאמר ּכבר והלא נאמר, לּמה »∆»¿∆¿ƒְֱֱֲֶֶַַַָָָֹ

מּנין? לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָ"ׁשבעת
וגֹו'": האחד יֹום "עד לֹומר: Ï‡(ËÈ)ּתלמּוד ְְֶַַַָָ…

ÌÎÈz ‡ˆÈ.?לגבּולין לֹומר:מּנין ּתלמּוד ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַַ
מה - "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול ְְְְֵֶֶַַַַָָ"ּבכל
חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּבית
קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשל

אחריּות: ÓÁÓˆ˙עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk.ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ
החמץ? על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלאעל אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:
על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא אחרים, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמחּמץ

‡:(מכילתא) Á‡e .נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְֲִֵֶַַָ
הּגרים: את לרּבֹות הצר ÓÁÓˆ˙(Î)ליׂשראל, ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ«¿∆∆

eÏÎ‡˙ ‡Ï.ׂשאֹור:אזהרה אכילת Ïkעל ……≈ְְֲִַַַָָ»
˙ˆÓÁÓ.:ּתערבּתֹו את ÌÎÈ˙LBÓלהביא ÏÎ «¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆

˙BvÓ eÏÎ‡z.להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא זה …¿«ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם ּתֹודהּבכל וחּלֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

עיין ּבכלשם)(מכילתא להאכל ראּויים ְְְִֵֵֵֶָָָ(ׁשאינם
ּבירּוׁשלים): אּלא ׁשּיׁש.eÎLÓ(Î‡)מֹוׁשבֹות, מי ִִֶַָָָƒ¿ִֵֶ

מּׁשּלֹו: ימׁש צאן מן.eÁ˜eלֹו יּקח לֹו ׁשאין מי ְִִֶֹֹ¿ִִִֵֶַ
אבֹות:.ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ:הּׁשּוק לבית ׂשה ַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶָ
(Î)B‡.:ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«
B‡.קלחין אגּדה:ג' קרּויין L‡.,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ

ּכסף סּפֹות :ּכמֹו L‡ Ìc Ó.חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ
הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָלכ
הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָּונתינה

B‚Â'טבילה: e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â.ׁשּמאחר מּגיד ְִָ¿«∆…≈¿¿ִֵֶַַַ
לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ּביןׁשּנּתנה מבחין אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָצּדיק
קד) יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש :(מכילתא)"ּבֹו ְְִַַָָֹ
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(‚Î)ÁÒÙe.ודּלג לפרׁש ויׁש ÔzÈ:וחמל, ‡ÏÂ »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈

˙ÈÁLn‰.:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא (בראשית ««¿ƒְְְִֵֶָֹֹֹ
עּמדי": להרע אלהים נתנֹו כד"ולא È‰Â‰(Î‰)תורה ְְְֱִִִַָָָֹֹ¿»»

e‡˙ Èk.,לארץ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ƒ»…ְְִִֶַָָָָָָָָ
ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

הּדּבּור: ּפי על acהּׁשנית L‡k.?ּדּבר והיכן ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְִֵֵָ
ו) וגֹו'":(לעיל הארץ אל אתכם תורה"והבאתי ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

‰ÌÚ(ÊÎ)כו „wiÂ.ּוביאת הּגאּלה, ּבׂשֹורת על «ƒ…»»ְְִַַַַָֻ
להם: ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת eÎÏiÂ(ÁÎ)הארץ ְְִִֶֶֶַַָָָָ«≈¿

'B‚Â eNÚiÂ.חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי ««¬¿ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ
מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנאמר

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ:(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ. ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬
וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָאף

Ô‰‡Âלעׂשּיה: ‰LÓ˙‡ '‰ ‰e L‡k.להּגיד ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְִַ
ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל מצותׁשבחן מּכל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. ְְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמׁשה
עׂשּו: הּוא.Â‰'(ËÎ)ּכן וה', ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֵָ«ֱֶֶַַָָ

ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָּובית
BÎaּופלֹוני: ÏÎ ‰k‰.והּוא אחרת אּמה ׁשל אף ְִƒ»»¿ְֶֶֶַַָֻ

Ú‰ּבמצרים: BÎaÓ.ונׁשּתּיראףּפ היה, רעהּבכֹור ְְִִַƒ¿«¿…ְְְְִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו הּבכֹורֹות, ט)מן "ּבעבּור(לעיל ְְֲִֵַַָָ

סּוף ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי :זאת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹֹ
È‰ BÎa „Ú..יׂשראל ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו «¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן



קמט `aaiiyy mei qelwpe`

     ©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−
    ©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼

    §¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
     ©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ

    ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
     §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−

    ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
      ¦¥§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤

    ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−
     §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿

     ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
    §¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

     ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
      ©©«£−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨§Ÿ̈²¤

       ¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´

ÌÈÓכג ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ
ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»¿»««¿»¿«
‡Úz ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡iÒ ÔÈz¿≈ƒ«»¿≈¿»««¿»
ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«»»¿≈«

:ÈÁÓÓÏ ÔBÎÈzÏכד˙È Ôe˙Â ¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»
„Ú ÈÏÂ Ï ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«

:ÌÏÚכהÔeÏÚ˙ È‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬
È ÔzÈc ‡Ú‡ÏÈ„ ‡Ók ÔBÎÏ È ¿«¿»ƒƒ≈¿»¿¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÁÏ ˙È Ôe˙Â ÏÈÓ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈
ÔBÎÈaכו ÔBÎÏ ÔeÓÈÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈

:ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÁÏ ‰Ó∆»¿»»»≈¿
˜„Ìכז ‡e‰ ÒÈÁ Áac ÔeÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»

Ï‡NÈ È Èza ÏÚ ÒÁ Èc ÈÈ¿»ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈
È‡Ó ˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈÓa¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»ƒ¿»≈
‡nÚ ÚÎe ÈÊL ‡za ˙ÈÂ¿»»»»≈ƒ¿««»

:e„È‚ÒeכחÈa e„ÚÂ eÏÊ‡Â ¿ƒ«¬»«¬»¿≈
‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„Ú Ôk Ô‰‡Âכט‰Â‰Â ¿«¬…≈¬»«¬»
Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa¿«¿≈¿»«»¿«»
‡ÎeaÓ ÌÈÓ„ ‡Ú‡a ‡Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»


(‚Î)ÁÒÙe.ודּלג לפרׁש ויׁש ÔzÈ:וחמל, ‡ÏÂ »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈

˙ÈÁLn‰.:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא (בראשית ««¿ƒְְְִֵֶָֹֹֹ
עּמדי": להרע אלהים נתנֹו כד"ולא È‰Â‰(Î‰)תורה ְְְֱִִִַָָָֹֹ¿»»

e‡˙ Èk.,לארץ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ƒ»…ְְִִֶַָָָָָָָָ
ּבּׁשנה ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

הּדּבּור: ּפי על acהּׁשנית L‡k.?ּדּבר והיכן ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְִֵֵָ
ו) וגֹו'":(לעיל הארץ אל אתכם תורה"והבאתי ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

‰ÌÚ(ÊÎ)כו „wiÂ.ּוביאת הּגאּלה, ּבׂשֹורת על «ƒ…»»ְְִַַַַָֻ
להם: ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת eÎÏiÂ(ÁÎ)הארץ ְְִִֶֶֶַַָָָָ«≈¿

'B‚Â eNÚiÂ.חדׁש מראׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי ««¬¿ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ
מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנאמר

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ:(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ. ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬
וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָאף

Ô‰‡Âלעׂשּיה: ‰LÓ˙‡ '‰ ‰e L‡k.להּגיד ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְִַ
ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל מצותׁשבחן מּכל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. ְְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמׁשה
עׂשּו: הּוא.Â‰'(ËÎ)ּכן וה', ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֵָ«ֱֶֶַַָָ

ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָּובית
BÎaּופלֹוני: ÏÎ ‰k‰.והּוא אחרת אּמה ׁשל אף ְִƒ»»¿ְֶֶֶַַָֻ

Ú‰ּבמצרים: BÎaÓ.ונׁשּתּיראףּפ היה, רעהּבכֹור ְְִִַƒ¿«¿…ְְְְִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו הּבכֹורֹות, ט)מן "ּבעבּור(לעיל ְְֲִֵַַָָ

סּוף ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי :זאת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹֹ
È‰ BÎa „Ú..יׂשראל ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו «¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן
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Èk ÏÚ zÓÏ „È˙Ú ‰ÚÙ„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
È ‡ÈL„ ‡Îe „Ú ˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡ÈÚ„ ‡Îe ÏÎÂ ÈÈ‡ ˙È¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎÂל ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ‰Út Ì˜Â¿»«¿…≈¿»¿»
‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈˆÓ ÏÎÂ È‰BÚ«¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»
È ‡˙È ˙ÈÏ È‡ ÌÈˆÓ ‡˙«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈≈≈»ƒ
:‡˙Ó Ôz  ‰Â‰ ˙ÈÏ≈¬»≈«»≈»

ÈÏÈÏ‡לא Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»
Û‡ ÈÚ BbÓ e˜eÙ eÓe˜ Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ«
eÏÈ‡Â Ï‡È È Û‡ Ôez‡««¿≈ƒ¿»≈∆¡ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈

:ÔÈÓ‡לבÔBÎBz Û‡ ÔBÎÚ Û‡ »¿ƒ«»¿«¿
eÏÈ‡Â ÔÂzÏlÓ È„ ‡Ók e¿»¿»ƒ«∆¿∆¡ƒ

:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂלג˙ÙÈ˜˙e ¿««»»¿≈«
‰‡ÁB‡Ï ‡Ú ÏÚ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ««»¿»»
eÓ‡ È‡ ‡Ú‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»

:ÔÈ˙ÈÓ ‡lkלד˙È ‡Ú Ïe À»»»¿ƒ¿««»»
˙BÓ ÚÓÁ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ«¿≈«»¬»«
ÏÚ ÔB‰ÈLÏ Èˆ ÔB‰˙Âˆ‡«¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙kלהe„Ú Ï‡È Èe «¿≈¿≈ƒ¿»≈¬»
ÌÈˆÓ eÏÈ‡Le ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒƒ¿«ƒ
:ÔÈLeÏe ‰„ ÔÈÓe ÛÎ ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ


Út‰(Ï)הּׁשבי: Ì˜Â.:מּמּטתֹו‰ÏÈÏ.ולא ִֶַ«»»«¿…ִִָ«¿»ְֹ

ּבּיֹום: ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר‡e‰.,ּתחּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ּכ ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ּומעמידן: Ó˙עבדיו ÌLÔÈ‡ L‡ ˙È ÔÈ‡Èk. ֲֲִַָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈
ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ׁשם ְְִֵֵֵֶַַָָָיׁש

ׁשּנאמר: ּבכֹור, פט)קרּוי ּבכֹור(תהלים אני "אף ְְֱִֶֶַַָָ
ּבעליהם ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּתנהּו".

ּפנּויים, מרּוקים הרּבה.ויֹולדֹות ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
לאביו: ּבכֹור אחד ּכל אחת, לאּׁשה חמּׁשה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּפעמים,

(‡Ï)‰ÏÈÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡˜Â.ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ
ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר ּפתחי על ?מחּזר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ׁשרּוי?: אהרן ‡Ìzהיכן Ìb.:הּגבריםÈÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈
Ï‡È.:הּטףÌÎ„k ‰ ˙‡ e„Ú eÎÏe.,הּכל ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ַֹ

"לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹּכמֹו

"רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָאׁשּלח",
יצג": ּובקרכם Ìb(Ï)צאנכם ÌÎ‡ˆ Ìb ְְְֶֶַָֹֻ«…¿∆«

eÁ˜ ÌÎ˜.ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו (לעיל ¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַַ
ועֹולֹות": זבחים ּבידנּו ּתּתן Ìb"ּגםֿאּתה ÌzÎe ְְְִִֵֵַַָָָ≈«¿∆«

È˙B‡.,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו ׁשאני ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ
ÌÈ˙Ó(Ï‚):(מכילתא) elk.ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְִֵַָֹ

אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה
אחד ּבבית עׂשרה אֹו חמּׁשה מתים, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּוטים

ÓÁÈ(Ï„):(מכילתא) Ì.לא הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְִִִַֹ
חּמּוץ: ּכדי לׁשהֹות מּצה.Ì˙‡LÓהּניחּום ׁשירי ְְִִִִֵƒ¿¬…»ְֵַָָ

ÌÓÎL:(מכילתא)ּומרֹור ÏÚ.ׁשּבהמֹות ּפי על אף ָ«ƒ¿»ְִֵֶַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהרּבה

LÓ‰(Ï‰):(מכילתא) „k.להם ׁשאמר ƒ¿«…∆ֶֶַָָ
יא)ּבמצרים: רעהּו":(לעיל מאת איׁש "ויׁשאלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַ
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ÈÓÁÏלו ‡Ú ˙È ‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ
eÈBÂ eÏÈ‡Le ÌÈˆÓ ÈÈÚa¿≈≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÌÈˆÓ ˙ÈלזÏ‡NÈ È eÏËe »ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
‰‡Ó L ˙BÏ ÓÚÓ≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿¿»
a ‡i È‡Ï‚ ÈÙÏ‡«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«

:‡ÏÙhÓלחÈ‡e ‡Â ƒ«¿»¿«¿»ƒ
ÈB˙Â ‡ÚÂ B‰Ú eÈÏ È‡È«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ

:‡„ÁÏ È ‡ÈÚaלט˙È BÙ‡Â ¿ƒ»«ƒ«¬»«¬»
ˆÈ ÌÈˆÓ eÈ‡ È ‡LÈÏ«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
e‡ È‡ ÚÓÁ ‡Ï È‡ Èh«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»
‡Ú˙‡Ï eÏÈÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓƒƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»
:B‰Ï e„Ú ‡Ï È„ÂÊ ‡Â¿«¿»ƒ»¬»¿

eÈ˙Èמ È Ï‡NÈ Èa ˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
È˙Ï˙e ‰‡Ó Úa‡ ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»ƒ

:ÈLמאÚa‡ BÓ ‰Â‰Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«
a ‰Â‰Â ÈL È˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«


˙ÏÓNe.ּומן הּכסף מן להם חׁשּובֹות היּו הן אף ¿»…ֲִִֵֶֶֶַַָָ
חׁשּובהּזהב, ּבּפסּוק, :(מכילתא)והמאחר ְְַַַָָָָָֻ
(ÂÏ)ÌeÏ‡LiÂ.,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה אף ««¿ƒֲִֵֶֶַַָֹ

:ול ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו
eÏvÈÂ.:ורֹוקינּו(ÊÏ)‰˙ ÓÚÓ.ק"כ «¿«¿ְִ≈«¿¿≈À…»

היּו, ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו (לקמן ְֱִִֶֶַָָָָָ
נׁשרים": ּכנפי על אתכם מּבן.‰ÌÈ"ואּׂשא ְְְִֵֶֶֶַַָָָ«¿»ƒִֶ

ׁשנה (ÁÏ)ומעלה:עׂשרים Ú.ּתערֹובֹות ְְִֶַָָָָ≈∆«ֲַ
ּגרים: ׁשל BvÓ˙(ËÏ)אּמֹות ˙‚Ú.ׁשל חררה ִֵֶֻÀ…«ֲֶָָ

מּצה: קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק Ï‡מּצה. ‰„ˆ Ì‚Â ֱִֵֶֶַַָָָָֹ¿«≈»…
Ì‰Ï eNÚ.ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .לּדר »»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמרּו:
ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא ב)והלכּו. ל(ירמיה "זכרּתי ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

א נעּורי ּבּמדּברחסד אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
"קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ְְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבארץ

וגֹו'" לה' eLÈ(Ó):(מכילתא)יׂשראל L‡ ְְִֵַָ¬∆»¿
ÌÈˆÓa.,ּגרים ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¿ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

להם": לא B‡Ó˙"ּבארץ Úa‡Â ‰L ÌÈLÏL ְֶֶֶָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰L.ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

"ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמאֹות

ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגר
הּבתרים לֹומרּבין ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבארץ
עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. ְְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹֹיעקב
ועל .ּכ ּכל ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּבנֹו
ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּכרח
ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלמצרים,
ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקהת,
לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹעמרם.
ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים,
ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיבֹות

לה)ׁשּנאמר: אברהם(בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְֱֲֶֶֶַַָָָָ
ואֹומר: ו)ויצחק", אׁשר(לעיל מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָ

יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ְְִִִִֵֶַַָָָָָּגרּו
מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָזרע
עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָיציאתן

:הּמל L‰(Ó‡)לתלמי ÌÈLÏL Ó È‰ÈÂ ְְֶֶַַַ«¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
.‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Âׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ¿«¿ƒ¿∆∆««∆ִִִֵֶֶַַָ

ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקץ
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ÈÓÁÏלו ‡Ú ˙È ‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ
eÈBÂ eÏÈ‡Le ÌÈˆÓ ÈÈÚa¿≈≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÌÈˆÓ ˙ÈלזÏ‡NÈ È eÏËe »ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈
‰‡Ó L ˙BÏ ÓÚÓ≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿¿»
a ‡i È‡Ï‚ ÈÙÏ‡«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«

:‡ÏÙhÓלחÈ‡e ‡Â ƒ«¿»¿«¿»ƒ
ÈB˙Â ‡ÚÂ B‰Ú eÈÏ È‡È«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ

:‡„ÁÏ È ‡ÈÚaלט˙È BÙ‡Â ¿ƒ»«ƒ«¬»«¬»
ˆÈ ÌÈˆÓ eÈ‡ È ‡LÈÏ«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
e‡ È‡ ÚÓÁ ‡Ï È‡ Èh«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»
‡Ú˙‡Ï eÏÈÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓƒƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»
:B‰Ï e„Ú ‡Ï È„ÂÊ ‡Â¿«¿»ƒ»¬»¿

eÈ˙Èמ È Ï‡NÈ Èa ˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
È˙Ï˙e ‰‡Ó Úa‡ ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»ƒ

:ÈLמאÚa‡ BÓ ‰Â‰Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«
a ‰Â‰Â ÈL È˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«


˙ÏÓNe.ּומן הּכסף מן להם חׁשּובֹות היּו הן אף ¿»…ֲִִֵֶֶֶַַָָ
חׁשּובהּזהב, ּבּפסּוק, :(מכילתא)והמאחר ְְַַַָָָָָֻ
(ÂÏ)ÌeÏ‡LiÂ.,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה אף ««¿ƒֲִֵֶֶַַָֹ

:ול ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו
eÏvÈÂ.:ורֹוקינּו(ÊÏ)‰˙ ÓÚÓ.ק"כ «¿«¿ְִ≈«¿¿≈À…»

היּו, ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו (לקמן ְֱִִֶֶַָָָָָ
נׁשרים": ּכנפי על אתכם מּבן.‰ÌÈ"ואּׂשא ְְְִֵֶֶֶַַָָָ«¿»ƒִֶ

ׁשנה (ÁÏ)ומעלה:עׂשרים Ú.ּתערֹובֹות ְְִֶַָָָָ≈∆«ֲַ
ּגרים: ׁשל BvÓ˙(ËÏ)אּמֹות ˙‚Ú.ׁשל חררה ִֵֶֻÀ…«ֲֶָָ

מּצה: קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק Ï‡מּצה. ‰„ˆ Ì‚Â ֱִֵֶֶַַָָָָֹ¿«≈»…
Ì‰Ï eNÚ.ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .לּדר »»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא האי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמרּו:
ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא ב)והלכּו. ל(ירמיה "זכרּתי ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

א נעּורי ּבּמדּברחסד אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
"קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ְְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבארץ

וגֹו'" לה' eLÈ(Ó):(מכילתא)יׂשראל L‡ ְְִֵַָ¬∆»¿
ÌÈˆÓa.,ּגרים ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¿ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

להם": לא B‡Ó˙"ּבארץ Úa‡Â ‰L ÌÈLÏL ְֶֶֶָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰L.ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין »»ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

"ּכי נתקּים: לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמאֹות

ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגר
הּבתרים לֹומרּבין ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבארץ
עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. ְְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹֹיעקב
ועל .ּכ ּכל ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹּבנֹו
ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּכרח
ּבׁשנֹות נבלעים עמרם מּׁשנֹות והרּבה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלמצרים,
ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקהת,
לביאת מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹעמרם.
ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים,
ּכענין ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיבֹות

לה)ׁשּנאמר: אברהם(בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְֱֲֶֶֶַַָָָָ
ואֹומר: ו)ויצחק", אׁשר(לעיל מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָ

יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ּבּה". ְְִִִִֵֶַַָָָָָּגרּו
מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָזרע
עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, מּׁשּנֹולד ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָיציאתן

:הּמל L‰(Ó‡)לתלמי ÌÈLÏL Ó È‰ÈÂ ְְֶֶַַַ«¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
.‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Âׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ¿«¿ƒ¿∆∆««∆ִִִֵֶֶַַָ

ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף הּמקֹום עּכבן לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקץ
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ÈÈ„ ‡ÏÈÁ Ïk eÙ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»»≈«»«¿»
:ÈˆÓ„ ‡Ú‡ÓמבÈ ÈÏÈÏ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈¿ƒ

‡Ú‡Ó ÔB‰˙et‡Ï ÈÈ „ ‡e‰√»¿»¿«»¿≈«¿»
ÈÈ „ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»
:ÔB‰È„Ï Ï‡NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈÈ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

„‡מג Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»
Ï‡NÈ a Ïk ‡ÁÒt ˙ÈÊ‚¿≈«ƒ¿»»«ƒ¿»≈

:da ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈcמדÏÎÂ ¿ƒ¿««»≈≈¿»
d˙È Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈÊ  „Ú»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈

:da ÏeÎÈ ÔÎaמה‡˙Bz ¿≈≈≈»»
:da ÏeÎÈ ‡Ï ‡È‚‡Â«¬ƒ»»≈≈

Ï‡מו ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡ÂÁa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»
‡Ï ‡Òa ÔÓ ‡˙Èa ÔÓ Èt«̇≈ƒ≈»ƒƒ¿»¿»»

:da Ôea˙˙ ‡Ï ‡Ó‚ÂמזÏk ¿«¿»»ƒ¿¿≈»
:d˙È Ôe„aÚÈ Ï‡NÈ„ ‡zLk¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

B‡מח nÚ ˙È È‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»
Ïk dÏ Ê‚Ó ÈÈ „ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿«≈»
È‰ÈÂ d„aÚÓÏ È ÔÎe ‡eÎc¿»¿≈ƒ¿«¿∆¿¿≈ƒ≈


עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמלאכי
ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו יצחק נֹולד ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבניסן

ÈnL(Ó):(מכילתא)הּבתרים ÏÈÏ.ׁשהיה ְִַָ≈ƒÀƒֶָָ
הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּוא ּברּו ְְְֵֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש

מצרים: מארץ Ï‰'להֹוציאם ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰. ְְִִִֵֶֶַָ««¿»«∆«
ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא

:ּבני ˙„Ïאת Ï‡NÈ ÈaÏÎÏ ÈnL. ֶֶָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»
יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמׁשּמר

וגֹו'": ‰ÁÒt(Ó‚)הּמׁשחית ˙wÁ ˙‡Ê.ּבי"ד ְְִַַ…À««»«ְ
להם נאמרה זֹו:ּבניסן ÎÔaּפרׁשה Ïk.ׁשּנתנּכרּו ְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְִֶַ

ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ׁשּבּׁשמים, לאביו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמעׂשיו
ּבמׁשמע מּומר zÏÓe‰(Ó„):(מכילתא)יׂשראל ְְְִֵַָָָ«¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡..עא)רּבֹו ׁשּמילת(יבמות מּגיד …»…«ִִֶַַַ
יהֹוׁשע. רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻעבדיו
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָרּבי
יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל

העבד: ּתֹוׁשב:.LBz(Ó‰)ּבֹו"? ּגר .ÈÎNÂזה ֶֶָ»ֵֶָ¿»ƒ
ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ּכֹוכבים. העֹובד ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹזה

ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל "וכל ונאמר ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹהם,
ׂשכיר: אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ְְְְִִִִַָָָָערבי

(ÂÓ)ÏÎ‡È „Á‡ ˙Èa.(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה
ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמׁשמעֹו,
לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוירדּו
מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים ְֲִִֶֶַַָָָֹ"על

מקֹומֹות: ּבׁשני אֹוכל ÔÓׁשהאֹוכל, ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰.:החבּורה Bמן eaL˙ ‡Ï ˆÚÂ.הראּוי ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ָָ

מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלאכילה,
ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשבירת

עצם: ׁשבירת eNÚÈ(ÊÓ)מּׁשּום Ï‡NÈ ˙„ÚÏk ְִִֶֶַ»¬«ƒ¿»≈«¬
B˙‡.:מצרים ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה …ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ׁשּנמנּו אבֹות", לבית ְְְְִִֵֶֶָָָָָ"ׂשה
"ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח ְֲֵֶַַַַַָאף

אֹותֹו":יׂשראל ÁÒÙ(ÁÓ)יעׂשּו ‰NÚÂ.ּכל יכֹול ְֲִֵַָ¿»»∆«ָָ
"והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמתּגּיר
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ּגר אף עׂשר, ּבארּבעה אזרח מה הארץ". ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכאזרח

עׂשר Ba:ּבארּבעה ÏÎ‡È‡Ï ÏÚÏÎÂ.את להביא ְְַָָָָ¿»»≈……«ְִֶָ
לערלּות, מּומר ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמתּו

ּבֹו": יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד B‰(ËÓ)ואינֹו ְְִִֵֵֶַָָֹֹ»
'B‚Â ˙Á‡.מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר להׁשוֹות ««¿ְְְְְְִִֵֶַַָָ
נ:(מכילתא)ׁשּבּתֹורה ÌÁÏk()תורה Ët. ֶַָ∆∆»∆∆

ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח מים(משלי "ּפֹוטר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
וכן מדֹון", כב)ראׁשית ּבׂשפה",(תהלים "יפטירּו ְְְִִֵֵַָָָ

ׂשפתים: ‰e‡יפּתחּו ÈÏ.קניתים ידילעצמי על ְְְִִַָƒְְְְִִִֵַַ
מצרים: ּבכֹורי ‰‰(‚)ׁשהּכיתי ÌB‰ ˙‡ BÎ. ְְִִִִֵֵֶַ»∆««∆

מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום:לּמד ּבכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ
(„)È‡‰ L„Áa.ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְֶֶֶֶֶַָָָָָֹחדׁש
לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ׁשהֹוציא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּגמלכם
אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה ְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹלא

סח) חדׁש(תהלים ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֶַָֹ"מֹוציא
לצאת: ּכׁשר B‚Â'(‰)ׁשהּוא ÈÚk‰ ‡ Ï‡. ֵֵֶָָ∆∆∆«¿«¬ƒ¿

ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹואף
הם, ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻׁשבעה
ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואחת

ּכנעני B‚Â':(תנחומא)אּלא È˙‡Ï ÚaL. ְֲִֶַָƒ¿««¬…∆¿
אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם ּכרת(בראשית ההּוא "ּבּיֹום ְְֵַַַַָָָ

אֹומר: הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את כ)ה' (שם ְְְְִֵֶַָָ
ּוביעק וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא (שםב ְְֲֵֶַַָָֹֹ

וגֹו'":כט) עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ÏÁ"הארץ ˙ ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»
L„e.הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ¿»ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

הּתאנים ו)ּומן ‰‡˙:(מגילה ‰„Ú‰ (פסחים.‡˙ ְִִֵַ∆»¬…»«…
ּכיצו) "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹתבאּו
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש (לעילּדבר ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹואף
הם, ּכנעני ּבכלל ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻׁשבעה
ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואחת

ּכנעני B‚Â':(תנחומא)אּלא È˙‡Ï ÚaL. ְֲִֶַָƒ¿««¬…∆¿
אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם ּכרת(בראשית ההּוא "ּבּיֹום ְְֵַַַַָָָ

אֹומר: הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את כ)ה' (שם ְְְְִֵֶַָָ
ּוביעק וגֹו'", הּזאת ּבארץ אֹומר:"ּגּור הּוא (שםב ְְֲֵֶַַָָֹֹ

וגֹו'":כט) עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ÏÁ"הארץ ˙ ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»
L„e.הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב ¿»ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

הּתאנים ו)ּומן ‰‡˙:(מגילה ‰„Ú‰ (פסחים.‡˙ ְִִֵַ∆»¬…»«…
ּכיצו) "והיה למעלה: נאמר ּכבר והלא ּפסח. ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹתבאּו
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש (לעילּדבר ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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העבדהיב) מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה

את ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב: את הּמֹוׁשכין אּגדה וּבדברי תורה ְְְִִֵֵֶַַַָָ
(Á)‰ eÚ.:ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים ּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ

הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ:ּפסח, '‰ ‰NÚ.ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ
היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: רׁשע ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹלבן

להּגאלׁשם, ּכדאי היית È‰Â‰(Ë):(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ¿»»
˙B‡Ï EÏ.:לאֹות ל ּתהיה מצרים E„ÈŒÏÚיציאת ¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿

EÈÈÚ ÔÈ ÔBÏe.ּפרׁשּיֹות ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿ƒ»≈≈∆ְִִֶֶַָָֹ
ּובּזרֹוע: ּבראׁש ותקׁשרם E„Èהּללּו ÏÚ.יד על ְְְְִֵַַַָָֹ«»¿ַָ

ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ (לקמןׂשמאל. ְְְְְִִֵָָָָָָָָֹ
טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה לדרׁש מנחות, (מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

ÓÈÓÈ‰(È):לז) ÌÈÓiÓ.לׁשנה לו)מּׁשנה :(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ
(‡È)E‡È È ‰È‰Â.מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ

ּבכֹור קדׁשּו והאֹומרׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּמדּבר,

EÏ:(מכילתא) Ú.?ל נׁשּבע ו)והיכן (לעיל ƒ¿«¿ְְְִֵַָ
וגֹו'": נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ"והבאתי

CÏ ˙e.(מכילתא)ּבעיני לּתהא נתנּה ּכאּלּו ¿»»»ְְְְְִֵֵֶָָ
אבֹות: ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ְְְִִֵֶַַַָֻּבֹו

(È)zÚ‰Â.,הפרׁשה לׁשֹון אּלא והעברּת אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו": נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָוכן

‰Ó‰ .,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ∆∆¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹולּמד
ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף אחריו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבא
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ÈÈ „ cz Èc  È‰È¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»¿»
„Ó‡יג (‡a) ˙ Â¿»»«¿»«¬»»

Ù˙ ‡ ‡Â ‡‡a Ùzƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿
‡‡„ ‡a Â Ù˙Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»»

Ùz ÈaידÈ‡ È‰ÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡„ ‡Ó ÓÈÓ Ó a ‡Èƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»»
ÈÈ ‡‡ ‡„È ˙a  ÓÈ˙Â¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»
‡˙c ˙ÈaÓ ÈÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

Ù‰טו È‡ È‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…
‡a k ÈÈ Ë ‡˙¿«»»»¿«¿»»¿»
‡‡„ ‡aÓ ÈÓ„ ‡‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»«¬»»
‡‡ k  ‡È„ ‡a „Â¿«¿»ƒ¿ƒ»«≈¬»
Èc ‡cÂ ˙ k ÈÈ „ „»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

Ù‡ È„ ‡a ÂטזÈ‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¿«∆¿ƒ≈
ÈÈ Èa ÈÙ˙Â „È  ˙‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
ÈÈ ‡‡ ‡„È ˙a È‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

   ÈÓƒƒ¿»ƒ


הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלפי
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְֵֵֵַַַָָָָאף
יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹּבמקֹום
אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפרׁש:

מדּבר: Ó(È‚)הּכתּוב Ë.ׁשאר ּפטר ולא ְֵַַָ∆∆¬…ְְֶֶָֹ
ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ׁשלּוּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, לחמֹורים. מצרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבכֹורי
ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל [ׁשאין מּמצרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביציאתן
ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים] הרּבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָנטל

Na‰מצרים: ‰cÙz.ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ְִִַƒ¿∆¿∆ֵֵֶֶֶַֹ
והּׂשה ּבהנאה מּתר ּכהן:חמֹור ּביד חּלין ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֻֻ

zÙÂ.הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ עֹורפֹו «¬«¿ְְְְֲִֵָ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹהפסיד

cÙz‰:(מכילתא) Èa „‡ a Â.חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ
אחר: ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו Èk(È„)סלעים, ְְְִִֵַָָָƒ

Ó a ‡È.ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר יׁש ƒ¿»¿ƒ¿»»ְְֵֵֶַָָָ
ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא (יהושעמחר ְְְְֶֶַַַָָ

ּובניכב) ּגד ּדבני לבנינּו" ּבניכם יאמרּו ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ"מחר
f‡˙ראּובן: ‰Ó.יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְֵ«…ִִֵֵֵֶֶַ

ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ׁשאלתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַָֹלהעמיק
אֹומר: הּוא אחר ו)ּובמקֹום העדֹות(דברים "מה ְֵֵֵַָָָ

ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֻוהחּקים
רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָחכם.

חכמה: ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע טווׁשאינֹו תורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
(ÊË)ÈÈ Èa ˙ÙËË.ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵַ

ּבכתפי טט טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשהם
עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ּפת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָׁשּתים,
ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל ְְְִִֵֶַַַָ"והּטף
ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"עיני ּבין ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ"ּולזּכרֹון
הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרֹואה

ּבֹו: באוידּבר פרשת חסלת ִֵַ
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ÈÈ „ cz Èc  È‰È¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»¿»
„Ó‡יג (‡a) ˙ Â¿»»«¿»«¬»»

Ù˙ ‡ ‡Â ‡‡a Ùzƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿
‡‡„ ‡a Â Ù˙Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»»

Ùz ÈaידÈ‡ È‰ÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡„ ‡Ó ÓÈÓ Ó a ‡Èƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»»
ÈÈ ‡‡ ‡„È ˙a  ÓÈ˙Â¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»
‡˙c ˙ÈaÓ ÈÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

Ù‰טו È‡ È‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…
‡a k ÈÈ Ë ‡˙¿«»»»¿«¿»»¿»
‡‡„ ‡aÓ ÈÓ„ ‡‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»«¬»»
‡‡ k  ‡È„ ‡a „Â¿«¿»ƒ¿ƒ»«≈¬»
Èc ‡cÂ ˙ k ÈÈ „ „»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

Ù‡ È„ ‡a ÂטזÈ‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¿«∆¿ƒ≈
ÈÈ Èa ÈÙ˙Â „È  ˙‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
ÈÈ ‡‡ ‡„È ˙a È‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

   ÈÓƒƒ¿»ƒ


הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלפי
ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "ּכל ּכתב: ּכבר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְֵֵֵַַַָָָָאף
יׁש אחר, לׁשֹון ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹּבמקֹום
אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפרׁש:

מדּבר: Ó(È‚)הּכתּוב Ë.ׁשאר ּפטר ולא ְֵַַָ∆∆¬…ְְֶֶָֹ
ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ׁשלּוּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, לחמֹורים. מצרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבכֹורי
ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל [ׁשאין מּמצרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּביציאתן
ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים חמֹורים] הרּבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָנטל

Na‰מצרים: ‰cÙz.ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ְִִַƒ¿∆¿∆ֵֵֶֶֶַֹ
והּׂשה ּבהנאה מּתר ּכהן:חמֹור ּביד חּלין ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֻֻ

zÙÂ.הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ עֹורפֹו «¬«¿ְְְְֲִֵָ
ממֹונֹו יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו ְְְִִִִֵֶַָָָֹהפסיד

cÙz‰:(מכילתא) Èa „‡ a Â.חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ
אחר: ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו Èk(È„)סלעים, ְְְִִֵַָָָƒ

Ó a ‡È.ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר יׁש ƒ¿»¿ƒ¿»»ְְֵֵֶַָָָ
ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא (יהושעמחר ְְְְֶֶַַַָָ

ּובניכב) ּגד ּדבני לבנינּו" ּבניכם יאמרּו ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ"מחר
f‡˙ראּובן: ‰Ó.יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְֵ«…ִִֵֵֵֶֶַ

ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ׁשאלתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַָֹלהעמיק
אֹומר: הּוא אחר ו)ּובמקֹום העדֹות(דברים "מה ְֵֵֵַָָָ

ּבן ׁשאלת זאת הרי וגֹו'", והּמׁשּפטים ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֻוהחּקים
רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָחכם.

חכמה: ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע טווׁשאינֹו תורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
(ÊË)ÈÈ Èa ˙ÙËË.ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵַ

ּבכתפי טט טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשהם
עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ּפת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָׁשּתים,
ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל ְְְִִֵֶַַַָ"והּטף
ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"עיני ּבין ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ"ּולזּכרֹון
הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרֹואה

ּבֹו: באוידּבר פרשת חסלת ִֵַ



קנו

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.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 a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם קנח
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:366:358:408:399:129:1210:0510:0517:0517:1117:3117:3616:5017:46באר שבע )ח(

6:396:378:408:409:129:1210:0510:0517:0217:0717:2717:3316:3617:43חיפה )ח(

6:346:328:388:389:109:0910:0310:0317:0417:1017:3017:3516:2917:43ירושלים )ח(

6:396:378:418:409:139:1310:0610:0617:0317:0917:2917:3416:4817:45תל אביב )ח(

7:357:299:169:149:489:4610:3310:3316:3516:4417:0817:1616:2417:30אוסטריה וינה )ח(

6:136:199:179:229:499:5411:0311:0620:4720:4421:1521:1220:2621:25אוסטרליה מלבורן )ק(

7:337:289:169:149:489:4610:3410:3416:4216:5017:1317:2116:3117:25אוקראינה אודסה )ח(

7:227:179:029:009:349:3210:1910:1916:1816:2716:5116:5916:0717:03אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:557:499:319:2910:0310:0110:4710:4716:3616:4517:1017:1916:2617:23אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:477:419:249:229:569:5410:4010:3916:2916:3817:0317:1216:1917:16אוקראינה קייב )ח(

7:097:038:508:489:229:2010:0710:0716:0916:1816:4216:5015:5916:54אוקראינה דונייצק )ח(

7:557:509:409:3910:1210:1110:5910:5917:1217:2017:4317:5017:0118:04איטליה מילאנו )ח(

6:126:148:468:489:169:1810:1910:2118:3618:3818:5818:5918:1919:03אקוואדור קיטו )ח(

5:566:028:558:599:289:3210:4010:4320:1120:0820:3820:3519:5120:48ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:266:349:389:4310:0910:1311:2411:2821:2321:1921:5421:4921:0221:53ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:217:189:149:149:479:4610:3710:3717:1217:1917:4017:4717:0017:51ארה״ב בולטימור )ח(

7:137:109:069:059:389:3710:2710:2716:5917:0617:2817:3516:4717:46ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:147:119:069:059:389:3710:2810:2816:5917:0617:2717:3416:4617:46ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:547:509:449:4310:1610:1511:0511:0517:3217:3918:0118:0817:2018:20ארה״ב דטרויט )ח(

7:147:129:199:199:519:5110:4410:4517:4917:5418:1418:1917:3518:29ארה״ב היוסטן )ח(

6:546:518:558:549:269:2610:1910:1917:1317:1917:3917:4417:0017:54ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:067:059:149:159:479:4710:4110:4217:5618:0018:2018:2417:4118:34ארה״ב מיאמי )ח(

7:127:089:029:019:359:3410:2410:2416:5216:5917:2117:2716:4017:41ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:107:069:029:019:339:3210:2210:2216:5216:5917:2117:2816:4017:39ארה״ב שיקאגו )ח(

6:036:078:528:559:219:2410:2810:3119:2219:2219:4519:4519:0419:49בוליביה לא פאס )ח(

8:368:3010:1010:0810:4210:4011:2611:2517:0917:1917:4417:5316:5918:11בלגיה אנטוורפן )ח(

8:338:2710:0910:0710:4110:3911:2511:2417:1217:2217:4717:5617:0218:12בלגיה בריסל )ח(

8:057:579:329:2910:0310:0110:4410:4316:0816:1916:4616:5715:5917:01בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:305:348:208:238:518:549:5910:0219:0319:0219:2819:2618:4519:34ברזיל ס.פאולו )ח(

5:175:218:078:108:388:419:469:4918:4918:4819:1319:1218:3019:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:537:479:289:2610:009:5810:4310:4316:2816:3817:0317:1216:1817:29בריטניה לונדון )ח(

8:118:049:429:3910:1310:1010:5510:5416:2716:3817:0417:1416:1817:32בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:057:589:379:3410:0910:0610:5110:5016:2916:3917:0517:1416:1917:18גרמניה ברלין )ח(

8:128:069:519:4810:2210:2011:0611:0616:5917:0817:3317:4216:4917:46גרמניה פרנקפורט )ח(

7:137:129:269:279:599:5910:5510:5618:2518:2918:4818:5218:1018:56הודו בומביי )ח(

7:067:069:219:229:539:5410:5010:5218:2318:2718:4618:5018:0818:54הודו פונה )ח(

7:227:179:049:029:369:3510:2210:2216:2516:3416:5817:0616:1517:10הונגריה בודפשט )ח(

7:237:209:149:149:479:4610:3610:3617:0517:1217:3417:4116:5317:45טורקיה איסטנבול )ח(

7:367:339:319:3110:0410:0310:5410:5417:3417:4118:0218:0817:2218:12יוון אתונה )ח(

7:437:389:249:239:579:5510:4310:4216:4716:5517:1917:2716:3617:31מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:067:059:249:259:549:5510:5210:5318:2818:3218:5118:5518:1318:59מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:075:158:188:238:518:5610:0710:1120:1120:0620:4320:3819:4820:42ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:488:598:599:309:3010:2410:2517:3817:4318:0318:0717:2418:11נפאל קטמנדו )ח(

7:107:129:389:4010:1010:1211:1211:1419:1919:2119:4119:4319:0219:47סינגפור סינגפור )ח(

7:327:259:069:039:379:3510:2010:1916:0016:1116:3616:4615:5116:50פולין ורשא )ח(

5:545:578:318:349:049:0610:0910:1118:4318:4319:0519:0618:2519:10פרו לימה )ח(

8:128:089:589:5710:3010:2811:1711:1617:2917:3718:0018:0817:1818:21צרפת ליאון )ח(

8:338:2810:1310:1210:4510:4311:3011:3017:2817:3718:0218:1017:1818:25צרפת פריז )ח(

6:016:038:328:349:029:0310:0310:0518:1218:1418:3418:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

7:437:399:329:3010:0310:0210:5110:5117:1317:2017:4317:5017:0118:03קנדה טורונטו )ח(

7:267:219:119:109:439:4210:3010:3016:4316:5117:1417:2216:3217:36קנדה מונטריאול )ח(

6:516:498:488:489:219:2110:1310:1317:0017:0617:2617:3216:4717:36קפריסין לרנקה )ח(

8:418:3310:0810:0510:3810:3511:1911:1716:3816:5017:1817:2916:3017:46רוסיה מוסקבה )ח(

7:597:549:419:3910:1310:1210:5910:5917:0317:1217:3517:4316:5217:47רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

8:027:579:469:4410:1710:1511:0311:0317:1017:1917:4217:5016:5918:03שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:019:029:339:3410:3210:3318:1318:1618:3618:3917:5818:43תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
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מדינה ועיר
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שאשאשאשאשאשא
7:067:059:249:259:549:5510:5210:5318:2818:3218:5118:5518:1318:59מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:075:158:188:238:518:5610:0710:1120:1120:0620:4320:3819:4820:42ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:488:598:599:309:3010:2410:2517:3817:4318:0318:0717:2418:11נפאל קטמנדו )ח(

7:107:129:389:4010:1010:1211:1211:1419:1919:2119:4119:4319:0219:47סינגפור סינגפור )ח(

7:327:259:069:039:379:3510:2010:1916:0016:1116:3616:4615:5116:50פולין ורשא )ח(

5:545:578:318:349:049:0610:0910:1118:4318:4319:0519:0618:2519:10פרו לימה )ח(

8:128:089:589:5710:3010:2811:1711:1617:2917:3718:0018:0817:1818:21צרפת ליאון )ח(

8:338:2810:1310:1210:4510:4311:3011:3017:2817:3718:0218:1017:1818:25צרפת פריז )ח(

6:016:038:328:349:029:0310:0310:0518:1218:1418:3418:3617:5518:40קולומביה בוגוטה )ח(

7:437:399:329:3010:0310:0210:5110:5117:1317:2017:4317:5017:0118:03קנדה טורונטו )ח(

7:267:219:119:109:439:4210:3010:3016:4316:5117:1417:2216:3217:36קנדה מונטריאול )ח(

6:516:498:488:489:219:2110:1310:1317:0017:0617:2617:3216:4717:36קפריסין לרנקה )ח(

8:418:3310:0810:0510:3810:3511:1911:1716:3816:5017:1817:2916:3017:46רוסיה מוסקבה )ח(

7:597:549:419:3910:1310:1210:5910:5917:0317:1217:3517:4316:5217:47רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

8:027:579:469:4410:1710:1511:0311:0317:1017:1917:4217:5016:5918:03שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:019:029:339:3410:3210:3318:1318:1618:3618:3917:5818:43תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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זמן תחילת קידוש לבנה
מוצאי שבת קודש ח' שבט
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