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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Èkנפׁשֹו ּכפר איׁש ונתנּו ּגֹו' יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּׁשקל מחצית הּפקדים על העֹובר ּכל יּתנּו זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּגֹו'
ּתרּומה הּׁשקל מחצית הּׁשקל ּגרה עׂשרים הּקדׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבׁשקל

הּׁשקל,1לה' ּגרה עׂשרים אֹומרֹו מהּו ּבזה, הּדּיּוק וידּוע . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּנֹוגע מה ּכן ואם הּׁשקל, מחצית לתת רק צרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
הּׁשקל מחצית אֹומרֹו מהּו וגם הּׁשקל? ּגרה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשעׂשרים
מחצית ּגֹו' יּתנּו זה ּתחּלה ׁשאֹומר ּכיון לה', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּתרּומה
ּתרּומה הּׁשקל מחצית ולֹומר לכּפֹול צרי לּמה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשקל,
ּכפר איׁש ונתנּו ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ועֹוד ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלה'?
ּוכמֹו ּכּפרה, הּוא הּׁשקל ׁשּמחצית מּובן ׁשּמּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָנפׁשֹו,

הּפרׁשה ּבסּיּום והינּו2ּׁשּכתּוב נפׁשֹותיכם, על לכּפר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את למנֹות ּבׁשביל הּוא הּׁשקל ּדמחצית זאת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַֹּדּלבד
ׁשּמחצית וזהּו ּכּפרה, ּבׁשביל ּכן ּגם זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל,
ּבני נצטּוּו זה ׁשעל הּמׁשּכן, עׂשּית ּבׁשביל הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשקל

העגל חטא אחר הּוא3יׂשראל הּׁשקל ׁשּמחצית והינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הרי ּדלכאֹורה להבין, וצרי העגל. חטא על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּתּקּון
חטא על ּכּפרה הּוא ואי ּפרטי, ענין הּוא הּׁשקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחצית

הּוא ולכן ּכללי, ענין הּוא הּׁשקל ּדמחצית מּזה ּומּובן ּכללי. חטא ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעגל
זה ּכל ויּובן החטא. ּדגמת להיֹות צריכה הּכּפרה ׁשהרי העגל, חטא על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה
ליּה הוה ּדלכאֹורה יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבהקּדים

אֹומ ּומהּו יׂשראל, ּבני את תּׂשא ּכי דיקא.למימר ראׁש את רֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכתיב4ּבזהÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה הּדבר5, ּבתחּלת רׁש"י ּופרׁש ּבראׁשֹו, עיניו החכם ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
חז"ל ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו ּבסֹופּה. ּיהיה מה חכם6מסּתּכל איזהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא זה וענין מּזה. הּנֹולד את ורֹואה מסּתּכל הּוא ּדבר ׁשּבכל הּנֹולד, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹואה
יתירה, וטרחה ּגדֹולה עבֹודה הּוא המצֹות ׁשּקּיּום ּדלהיֹות ה', ּבעבֹודת ּגדֹול ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּקר

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

ואילך.1) 1196 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס שולב מהמאמר חלק – יבֿיג. ל, טז.2)תשא תנחומא3)שם,

ח. אוה"ת4)תרומה גם וראה ואילך). רסג ע' פר"ת (סה"מ פר"ת תשא כי ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). קמו ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח תשא כי ד"ה ואילך. ג'צז ע' ח"ח ואילך. א'תתלג ע' תשא

ואילך). קפט ע' תרס"ה (סה"מ יד.5)תרס"ה ב, א.6)קהלת לב, תמיד

    
Ï‡È Èa L‡ ˙‡ ‡˙ Èkלדעת ישראל את למנות תרצה כאשר ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
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שהוא השקל מן מחצית מהם

כמה משה ידע וכך גרה עשרים
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‰Êa ˜eic‰.א :e‰Ó «ƒ»∆«
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˙ÈˆÁÓ BÓB‡ e‰Ó«¿«¬ƒ

'‰Ï ‰Óez Ï˜M‰בסוף «∆∆¿»«
ÓB‡Lהפסוק ÔÂÈk ,≈»∆≈

‰lÁz(הפסוק Ê‰(בתחילת ¿ƒ»∆
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'Bb ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
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‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL∆«¬ƒ«∆∆
e˙kM BÓe ,‰k«»»¿∆»

‰L‰ ÌeiÒa2Ï ¿ƒ«»»»¿«≈
eÈ‰Â ,ÌÈ˙BLÙ ÏÚ««¿≈∆¿«¿
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‡Á Á‡Ï‚Ú‰לאחר ««≈¿»≈∆

אמר הכיפורים ביום העגל חטא

ושכנתי מקדש לי 'ועשו הקב"ה
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השקל) מחצית (נתינת הכפרה
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ראש]? על הדגש .מה
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wÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .‰Óƒ∆¿ƒ¿»∆ƒ»
,'‰ ˙„BÚa ÏB„b»«¬«
˙BˆÓ‰ ÌeiwL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«ƒ¿

‡e‰בכרוך‰ÏB„b ‰„BÚ¬»¿»
Ôk BÓe ,‰È˙È ‰ÁÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

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

 

)א הנחתסדרתפילי........................................................................................... ב

)ב תהמזמוריח"קליםט"ק.................................................................................. ג

)ג דמאמר"התשאכי)אפשרבדרביאורעם(וער"מבהאדר"חחג"ישת'ה............................. ה

)ד שיחתפרשתשקליםמשפטיםשבתפרשתוער"מבהאדר"חהח'ז"שטת...............................טי

)ה שיחותלקוטיפרשתמשפטיםלשבוע)ק"בלה(יכאר............................................................דכ

)ו בספרעורישיםניאתה)מוגה(פרשתמשפטיםלשבוע.............................................. ל

)ז יוםה"לוחיום"פרשתמשפטיםלשבוע..............................................................מא

)ח ברמבלעיויומיתם"הלכה...............................................................................מד

"ע"מדוייקיםתימידכתבינוסחקאפח(פ:(

)ט –ג'ליוםפרקיםפרשתמשפטיםלשבוע..............................................................זמ

)י –ליוםאחדפרקפרשתמשפטיםלשבוע.............................................................גס

)יא –ספהמותצורפרשתמשפטיםלשבוע................................................................עד

)יב וכתוביםא-מואלשנביאיםפרקוהימיםב-דבריפרקכה.............................................................. וע

)יג באבמסכתבתראביאוריםעםעקמדדעדעוק...................................................................חע

" 

)יד שבתהלכותערושולח-אדמו"הזקר..................................................................וק

)טו הלכותערושולחליפנפיםאתתורהותלמוד-אדמו"הזקר...................................וק

)טז לקוטיתורה–ד"ביעקבהאוהביטלא-ואדמ"הזקר...........................................חק

)יז קונטרסיםמאמרים-האמצעי"אדמור....................................................................יק

)יח מדרצותי–המותצוספר-ה"אדמוצדק"ריאק.................................................."צמח

)יט שמואלתורתב"תרל-מוהר"אדמויבק...................................................................ש"ר

)כ הקונטרהעבודס-מוהרש"אדמוב"ר.......................................................................יגק

)כא הספרב"שת'המאמרים-מוהריי''אדמוצ''ר............................................................יגק

)כב דבוריםילקוטי-מוהריי''אדמודיק.........................................................................צ''ר

)כג הזכרונותאדמו–ספר"מוהרייצ"ר..............................................................................................זיק

)כד קודשאדמו–אגרות"מוהרייצ"ר.................................................................................................קכ

)כה חומשרש"אונקלוסותרגוםיפרשתמשפטיםלשבועע"חומשתמימה"פכגק............"תורה

)כו זמניםפלוחלשבועמשפטיםרשת......................................................................נק

)כז נרותהדלקתמצותלסדרקודשנאק.................................................................שבת



ה

    
   

‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Èkנפׁשֹו ּכפר איׁש ונתנּו ּגֹו' יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

הּׁשקל מחצית הּפקדים על העֹובר ּכל יּתנּו זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּגֹו'
ּתרּומה הּׁשקל מחצית הּׁשקל ּגרה עׂשרים הּקדׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבׁשקל

הּׁשקל,1לה' ּגרה עׂשרים אֹומרֹו מהּו ּבזה, הּדּיּוק וידּוע . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּנֹוגע מה ּכן ואם הּׁשקל, מחצית לתת רק צרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
הּׁשקל מחצית אֹומרֹו מהּו וגם הּׁשקל? ּגרה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשעׂשרים
מחצית ּגֹו' יּתנּו זה ּתחּלה ׁשאֹומר ּכיון לה', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּתרּומה
ּתרּומה הּׁשקל מחצית ולֹומר לכּפֹול צרי לּמה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשקל,
ּכפר איׁש ונתנּו ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ועֹוד ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלה'?
ּוכמֹו ּכּפרה, הּוא הּׁשקל ׁשּמחצית מּובן ׁשּמּזה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָנפׁשֹו,

הּפרׁשה ּבסּיּום והינּו2ּׁשּכתּוב נפׁשֹותיכם, על לכּפר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את למנֹות ּבׁשביל הּוא הּׁשקל ּדמחצית זאת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַֹּדּלבד
ׁשּמחצית וזהּו ּכּפרה, ּבׁשביל ּכן ּגם זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל,
ּבני נצטּוּו זה ׁשעל הּמׁשּכן, עׂשּית ּבׁשביל הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּׁשקל

העגל חטא אחר הּוא3יׂשראל הּׁשקל ׁשּמחצית והינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הרי ּדלכאֹורה להבין, וצרי העגל. חטא על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּתּקּון
חטא על ּכּפרה הּוא ואי ּפרטי, ענין הּוא הּׁשקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחצית

הּוא ולכן ּכללי, ענין הּוא הּׁשקל ּדמחצית מּזה ּומּובן ּכללי. חטא ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעגל
זה ּכל ויּובן החטא. ּדגמת להיֹות צריכה הּכּפרה ׁשהרי העגל, חטא על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכּפרה
ליּה הוה ּדלכאֹורה יׂשראל, ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ּׁשּכתּוב מה ּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבהקּדים

אֹומ ּומהּו יׂשראל, ּבני את תּׂשא ּכי דיקא.למימר ראׁש את רֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכתיב4ּבזהÔÈÚ‰Âב) ּדהּנה הּדבר5, ּבתחּלת רׁש"י ּופרׁש ּבראׁשֹו, עיניו החכם ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
חז"ל ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו ּבסֹופּה. ּיהיה מה חכם6מסּתּכל איזהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא זה וענין מּזה. הּנֹולד את ורֹואה מסּתּכל הּוא ּדבר ׁשּבכל הּנֹולד, את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹואה
יתירה, וטרחה ּגדֹולה עבֹודה הּוא המצֹות ׁשּקּיּום ּדלהיֹות ה', ּבעבֹודת ּגדֹול ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּקר

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

ואילך.1) 1196 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפס שולב מהמאמר חלק – יבֿיג. ל, טז.2)תשא תנחומא3)שם,

ח. אוה"ת4)תרומה גם וראה ואילך). רסג ע' פר"ת (סה"מ פר"ת תשא כי ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). קמו ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח תשא כי ד"ה ואילך. ג'צז ע' ח"ח ואילך. א'תתלג ע' תשא

ואילך). קפט ע' תרס"ה (סה"מ יד.5)תרס"ה ב, א.6)קהלת לב, תמיד

    
Ï‡È Èa L‡ ˙‡ ‡˙ Èkלדעת ישראל את למנות תרצה כאשר ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈

BLÙמספרם Ùk LÈ‡ e˙Â 'Bbנפשו פדיון עבור יתן אחד Bb'כל ¿»¿ƒ…∆«¿
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ„˜‰ ÏÚ BÚ‰ Ïk ezÈ ‰Ê∆ƒ¿»»≈««¿Àƒ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆

'‰Ï ‰Óez Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ï˜M‰ ‰b ÌÈÚאחד כל יתנו ∆¿ƒ≈»«∆∆«¬ƒ«∆∆¿»«
שהוא השקל מן מחצית מהם

כמה משה ידע וכך גרה עשרים

מונים ישראל 1Úe„ÈÂבני .¿»«
‰Êa ˜eic‰.א :e‰Ó «ƒ»∆«

‰b ÌÈÚ BÓB‡¿∆¿ƒ≈»
˜ Èˆ È‰ ,Ï˜M‰«∆∆¬≈»ƒ«
Ì‡Â ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙˙Ï»≈«¬ƒ«∆∆¿ƒ
ÌÈÚL Ú‚Bp ‰Ó Ôk≈«≈«∆∆¿ƒ

‰bזהו?Ï˜M‰.בÌ‚Â ≈»«∆∆¿«
˙ÈˆÁÓ BÓB‡ e‰Ó«¿«¬ƒ

'‰Ï ‰Óez Ï˜M‰בסוף «∆∆¿»«
ÓB‡Lהפסוק ÔÂÈk ,≈»∆≈

‰lÁz(הפסוק Ê‰(בתחילת ¿ƒ»∆
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'Bb ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
ÓBÏÂ ÏBÏ Èˆ ‰nÏ»»»ƒƒ¿¿«
‰Óez Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿»

?'‰Ï.גÔÈ‰Ï Èˆ „BÚÂ «¿»ƒ¿»ƒ
LÈ‡ e˙Â e˙kM ‰Ó«∆»¿»¿ƒ

BLÙ Ùkעבור [=פדיון …∆«¿
ÔeÓנפשו] ‰nL ,∆ƒ∆»

‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL∆«¬ƒ«∆∆
e˙kM BÓe ,‰k«»»¿∆»

‰L‰ ÌeiÒa2Ï ¿ƒ«»»»¿«≈
eÈ‰Â ,ÌÈ˙BLÙ ÏÚ««¿≈∆¿«¿
˙ÈˆÁÓc ˙‡Ê „lcƒ¿«…¿«¬ƒ
ÏÈLa ‡e‰ Ï˜M‰«∆∆ƒ¿ƒ
È‰ ,Ï‡È ˙‡ ˙BÓÏƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈

a Ôk Ìb ‰ÊבנוסףÏÈL ∆«≈¿¿ƒ
˙ÈˆÁnL e‰ÊÂ ,‰k«»»¿∆∆«¬ƒ
˙iÚ ÏÈLa ‡e‰ Ï˜M‰«∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ«

ÔkLn‰שנאסף בכסף «ƒ¿»
המשכן לבניית ÏÚLישתמשו ,∆«

Ï‡È Èa eeˆ ‰Ê∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
‡Á Á‡Ï‚Ú‰לאחר ««≈¿»≈∆

אמר הכיפורים ביום העגל חטא

ושכנתי מקדש לי 'ועשו הקב"ה

ÈˆÁnL˙3בתוכם' eÈ‰Â ,¿«¿∆«¬ƒ
Ï˜M‰בו שמשתמשים «∆∆

המשכן Ôewzלעשיית ‡e‰ƒ
ÈˆÂ .Ï‚Ú‰ ‡Á ÏÚ«≈¿»≈∆¿»ƒ
È‰ ‰B‡Ïc ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈
ÔÈÚ ‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»

Èישראל עם את למנות מנת Á‡על ÏÚ ‰k ‡e‰ È‡Â , ¿»ƒ¿≈«»»«≈¿
‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓc ‰Ó ÔeÓe .ÈÏÏk ‡Á ‡e‰L Ï‚Ú‰»≈∆∆≈¿¿»ƒ»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆
‰k‰ È‰L ,Ï‚Ú‰ ‡Á ÏÚ ‰k ‡e‰ ÔÏÂ ,ÈÏÏk ÔÈÚƒ¿»¿»ƒ¿»≈«»»«≈¿»≈∆∆¬≈««»»

‡Á‰ ˙Ó‚c ˙BÈ‰Ï ‰Èˆגם אזי כללי חטא הוא שהחטא היות ¿ƒ»ƒ¿À¿««≈¿
השקל) מחצית (נתינת הכפרה

כללי ענין Ïkד.!הוא ÔeÈÂ¿»»
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê∆¿«¿ƒ¿ƒ»«
L‡ ˙‡ ‡˙ Èk e˙kM∆»ƒƒ»∆…
‰B‡Ïc ,Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו [=היה ¬»≈¿≈«
Èaלומר] ˙‡ ‡˙ Èkƒƒ»∆¿≈

˙‡ BÓB‡ e‰Óe ,Ï‡Èƒ¿»≈«¿∆
‡˜È„ L‡מפני דווקא. =] …«¿»

ראש]? על הדגש .מה
‰Êa ÔÈÚ‰Â 4‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

È˙k5ÂÈÈÚ ÌÁ‰ ¿ƒ∆»»≈»
ÈL LÙe ,BL‡a¿…≈≈«ƒ
ÏkzÒÓ c‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»ƒ¿«≈
e‰ÊÂ .dÙBÒa ‰È‰i ‰Ó«ƒ¿∆¿»¿∆
ÏÊÁ eÓ‡M ‰Ó Ôk Ìb6 «≈«∆»¿««

˙‡ ‰‡B‰ ÌÁ e‰ÊÈ‡≈∆»»»∆∆
‡e‰ c ÏaL ,„ÏBp‰«»∆¿»»»
„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡BÂ ÏkzÒÓƒ¿«≈¿∆∆«»
wÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .‰Óƒ∆¿ƒ¿»∆ƒ»
,'‰ ˙„BÚa ÏB„b»«¬«
˙BˆÓ‰ ÌeiwL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«ƒ¿

‡e‰בכרוך‰ÏB„b ‰„BÚ¬»¿»
Ôk BÓe ,‰È˙È ‰ÁÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

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



ו     

הּמניעה ידי על אחרא לסטרא ּדלאּכפיא הענין ּכן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּוכמֹו
להיֹות אפׁשר זה הנה רּבה, ויגיעה עבֹודה הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמעבירה

ּכמאמר הּנֹולד, את ׁשרֹואה זה ידי מחּׁשב7על והוי ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
לחּׁשב צרי הּמצוה ּדהפסד ׂשכרּה, ּכנגד מצוה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהפסד
להּׂשכר ערֹו ּבאין הּוא ּדעכׁשיו ׁשההפסד ׂשכרּה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
ׁשהם ּגׁשמּיים ּבדברים הּוא ּדההפסד ,ּכ אחר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
לפי ּובפרט נצחי, ׂשכר הּוא הּׂשכר ואּלּו עֹוברים, ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָענינים

מצוה8המבאר מצוה ׂשכר מּלׁשֹון9ּבענין היא ּדמצוה ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
ּבעצמּות10צוּתא ההתקּׁשרּות הּוא הּמצוה ׁשּׂשכר והינּו , ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָ

ּכלל ערֹו ׁשאין ּבוּדאי הרי הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָּומהּות
הּוא ּכן ּוכמֹו .ּכ אחר ׁשּיהיה ׂשכרּה לגּבי הּמצוה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהפסד
הּוא עברה ּדׂשכר הפסדּה, ּכנגד עברה ׂשכר לענין ּכן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגם

זרה ׂשפתי ּתטפנה זה11נֹופת ׂשכר לחּׁשב צרי הנה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
כּלענה מרה ואחריתּה ההפסד, הפסד12ּכנגד ּגם אׁשר , ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכּנזּכר נצחי הּוא הּמצוה ׁשּׂשכר ּדכמֹו נצחי, הּוא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָזה
ּג כן ּכמֹו ׁשּכתּובלעיל, ּכמֹו נצחי, הּוא העברה הפסד ם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנעׂשה13ּבּתניא הּלב טמטּום אֹו הּמֹוח טמטּום לענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
הרי נכֹונה, ּתׁשּובה עׂשה ׁשּכבר ׁשאף העברֹות, ידי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל
ּומדריגֹות ּבחינֹות ּבֹו יׁש והּלב ּבּלב, הּתׁשּובה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָעּקר
לא ׁשהּיֹום ּומסּים, וכּו', אדם ּׁשהּוא מה לפי והּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹרּבֹות
ׁשרֹוצים אֹו מבּדילים, ועֹונֹותיו ּתׁשּובתֹו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָנתקּבלה
ּדוד אמר ולכן כּו', יֹותר עּלאה לתׁשּובה ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָלהעלֹותֹו

תמיד נגּדי העברה,14וחּטאתי ׁשהפסד מּובן ּומּזה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
העברה ׂשכר הנה ּובמלא נצחי, ענין הּוא מרה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָאחריתּה
ׁשּמחׁשב זה ידי ועל הפסדּה. ּכנגד לכלּום נחׁשב ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
הפסדּה, ּכנגד עברה ּוׂשכר ׂשכרּה ּכנגד מצוה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהפסד
מה ּדר על ׁשּזהּו ּבסֹופֹו, ׁשּיהיה מה ורֹואה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַמחּׁשב
את יקּים אזי הּנֹולד, את הרֹואה חכם איזהּו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּכתּוב
וזהּו ׁשּבּדבר. הּיגיעה גֹודל על הּבט מּבלי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמצֹות,
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נתנאל ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי חכמים, ׁשּמנּו ּבּמּדֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצינּו
חטא ירא מּדתֹו אמר15ׁשהיה טֹובה16, ּדר היא איזֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ירא ׁשהיה ּדכיון הּנֹולד, את הרֹואה האדם ּבּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשידּבק
ירא יהיה זה ידי ׁשעל הּנֹולד, את ּבהרֹואה ּבחר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחטא

לעֹולם יחטא ולא אינּה17חטא חטא יראת ּדהּנה, . ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מּצד הּבאים הענינים ּוׁשארי העֹונׁשים מּפני ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיראה

החטא עצם מּצד הּיראה אם ּכי הּוא18העברֹות, ּדחטא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
חּסרֹון ּתמיד19מּלׁשֹון לֹו יחסר העברה ידי ׁשעל והינּו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

חטא ירא ׁשּיהיה ּובכדי ּומהּות. ּבעצמּות ,ההתקּׁשרּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשל קל ּדקדּוק ּגם חטא, ׁשל ענין מּכל ירא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהינּו
וגם הּדין, מּׁשּורת לפנים ׁשהּוא ענין וגם סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָּדברי

ל ּבּמּתר עצמ קּדׁש לֹו20ענין יחסר זה ידי ׁשעל , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבאה זֹו יראה הנה ּומהּות, ּבעצמּות ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּתמיד

הּנֹולד. את ׁשרֹואה ידי ְֵֶֶֶַַָעל

ÌÓ‡,ּבראׁשֹו עיניו החכם הּדּיּוק להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
היא ׁשהּכּונה לעיל הנזּכר ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדלכאֹורה,
ּדבר ׁשל ּבראׁשיתֹו ׁשרֹואה הּנֹולד, את ּדהרֹואה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלהענין
ּבסֹופֹו, עיניו החכם לֹומר צרי היה ּבסֹופֹו, ּׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמה
הּוא, הענין אך ּדוקא. ּבראׁשֹו עיניו החכם אֹומרֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּומהּו
נמׁש ׁשּמּׁשם ּדנׁשמה, הּמּקיפים ּבחינת על קאי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשראׁשֹו
(ׁשּירא חטא ירא להיֹות הּנֹולד, את ּדהרֹואה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהענין
ּבאה חטא ּדיראת האלקּות), הפ ׁשהּוא החטא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמעצם
ׁשּבּנפׁש, החכמה ּבכח שהיא ּדוקא, הרֹוממּות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיראת
מהּות ראּית ענין ׁשהּוא החכמה, ּבפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוהינּו
הּנֹולד, את הרֹואה חכם איזהּו ענין וזהּו ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאלקּות.
ׁשענינּה לבד, ׁשמיעה מסּפיק ׁשּלא הינּו, ּדיקא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרֹואה

הבנה מּלׁשֹון הּוא ׁשמע והּׂשגה, ּבׂשכל21הבנה ּכי, , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ
יכֹול מקֹום מּכל מבין, הּוא ׁשעכׁשיו אף הנה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלבד,
מּצד ולכן הּקֹודם, הּׂשכל את ׁשּיסּתֹור ׂשכל עֹוד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלהיֹות
צרי ולכן זה, לּלעּמת אחיזה להיֹות אפׁשר לבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׂשכל
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ז            

נתנאל ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי חכמים, ׁשּמנּו ּבּמּדֹות ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצינּו
חטא ירא מּדתֹו אמר15ׁשהיה טֹובה16, ּדר היא איזֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ירא ׁשהיה ּדכיון הּנֹולד, את הרֹואה האדם ּבּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשידּבק
ירא יהיה זה ידי ׁשעל הּנֹולד, את ּבהרֹואה ּבחר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחטא

לעֹולם יחטא ולא אינּה17חטא חטא יראת ּדהּנה, . ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מּצד הּבאים הענינים ּוׁשארי העֹונׁשים מּפני ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּיראה

החטא עצם מּצד הּיראה אם ּכי הּוא18העברֹות, ּדחטא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
חּסרֹון ּתמיד19מּלׁשֹון לֹו יחסר העברה ידי ׁשעל והינּו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

חטא ירא ׁשּיהיה ּובכדי ּומהּות. ּבעצמּות ,ההתקּׁשרּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשל קל ּדקדּוק ּגם חטא, ׁשל ענין מּכל ירא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהינּו
וגם הּדין, מּׁשּורת לפנים ׁשהּוא ענין וגם סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָּדברי

ל ּבּמּתר עצמ קּדׁש לֹו20ענין יחסר זה ידי ׁשעל , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבאה זֹו יראה הנה ּומהּות, ּבעצמּות ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּתמיד

הּנֹולד. את ׁשרֹואה ידי ְֵֶֶֶַַָעל

ÌÓ‡,ּבראׁשֹו עיניו החכם הּדּיּוק להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ
היא ׁשהּכּונה לעיל הנזּכר ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדלכאֹורה,
ּדבר ׁשל ּבראׁשיתֹו ׁשרֹואה הּנֹולד, את ּדהרֹואה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלהענין
ּבסֹופֹו, עיניו החכם לֹומר צרי היה ּבסֹופֹו, ּׁשּיהיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמה
הּוא, הענין אך ּדוקא. ּבראׁשֹו עיניו החכם אֹומרֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּומהּו
נמׁש ׁשּמּׁשם ּדנׁשמה, הּמּקיפים ּבחינת על קאי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשראׁשֹו
(ׁשּירא חטא ירא להיֹות הּנֹולד, את ּדהרֹואה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהענין
ּבאה חטא ּדיראת האלקּות), הפ ׁשהּוא החטא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמעצם
ׁשּבּנפׁש, החכמה ּבכח שהיא ּדוקא, הרֹוממּות ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיראת
מהּות ראּית ענין ׁשהּוא החכמה, ּבפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוהינּו
הּנֹולד, את הרֹואה חכם איזהּו ענין וזהּו ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהאלקּות.
ׁשענינּה לבד, ׁשמיעה מסּפיק ׁשּלא הינּו, ּדיקא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהרֹואה

הבנה מּלׁשֹון הּוא ׁשמע והּׂשגה, ּבׂשכל21הבנה ּכי, , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ
יכֹול מקֹום מּכל מבין, הּוא ׁשעכׁשיו אף הנה ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלבד,
מּצד ולכן הּקֹודם, הּׂשכל את ׁשּיסּתֹור ׂשכל עֹוד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלהיֹות
צרי ולכן זה, לּלעּמת אחיזה להיֹות אפׁשר לבּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּׂשכל
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כל של ותוצאתו סופו את שרואה

‰ÌÎÁדבר BÓB‡ e‰Óe ,«¿∆»»
‡ ‡˜Âc BL‡a ÂÈÈÚ≈»¿…«¿»«
È‡˜ BL‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆…»ƒ

ÈÁa˙[=מוסב] ÏÚ«¿ƒ«
,‰ÓLc ÌÈÙÈwn‰««ƒƒƒ¿»»
ÔÈÚ‰ CLÓ ÌnL∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»
,„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B‰c¿»∆∆«»
‡L ‡ËÁ ‡È ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈≈¿∆»≈
CÙ‰ ‡e‰L ‡ËÁ‰ ÌˆÚÓ≈∆∆«≈¿∆≈∆
‡ËÁ ˙‡Èc ,˙e˜Ï‡‰»¡…¿ƒ¿«≈¿
˙eÓÓB‰ ˙‡Ó ‰‡a»»ƒƒ¿«»¿
ÁÎa ‡È‰˘ ,‡˜Âc«¿»∆ƒ¿…«
eÈ‰Â ,LÙpaL ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆«∆∆¿«¿
,‰ÓÎÁ‰ ˙eÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»¿»
˙e‰Ó ˙‡ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»¿ƒ«»
ÔÈÚ e‰ÊÂ ˙e˜Ï‡‰»¡…¿∆ƒ¿»
˙‡ ‰‡B‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡≈∆»»»∆∆
‡˜Èc ‰‡B‰ ,„ÏBp‰«»»∆«¿»

lL‡[=דווקא] ,eÈ‰ ,«¿∆…
,„Ï ‰ÚÈÓL ˜ÈÓ«¿ƒ¿ƒ»¿«
,‰O‰Â ‰‰ ÈÚL∆ƒ¿»»¬»»¿«»»
ÔBLlÓ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ»

‰‰21ÏÎNa ,Èk , ¬»»ƒ¿≈∆
ÂÈLÎÚL ‡ ‰‰ ,„Ïaƒ¿»ƒ≈«∆«¿»
ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÔÈÓ ‡e‰≈ƒƒ»»
ÏÎN „BÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈∆
ÏÎO‰ ˙‡ BL∆ƒ¿∆«≈∆
ÏÎO‰ „vÓ ÔÎÏÂ ,Ì„Bw‰«≈¿»≈ƒ««≈∆
˙BÈ‰Ï LÙ‡ BcÏ¿«∆¿»ƒ¿

‰Ê ˙nÚlÏ ‰ÊÈÁ‡די אין ¬ƒ»ƒ¿À«∆
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ח     

ההתאּמתּות ענין ׁשהּוא ּדוקא, ראּיה ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָלהיֹות
ּדאף ּבׂשר, ּבעיני חּוׁשית ּבראּיה ּׁשרֹואה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּדבר
הרי מקֹום מּכל ,ּכ אחר ויבֹוא הּדבר יׁשנֹו לא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעכׁשיו
ּבׂשר. ּבעיני הּדבר את רֹואה ּכבר הּוא ּכאּלּו אצלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה
ּבחינת ידי על אם ּכי להיֹות אפׁשר אי זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָוענין
אינם ּבלבד ּפנימּיים ּדהּכחֹות ּדוקא, ׁשּבּנפׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמּקיפים

ּפני הּכחֹות ׁשּכנגד להיֹות ּדקדּוׁשהמסּפיקים, מּיים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹ
הּמנּגדים זה דּלעּמת ּכחֹות יׁשנם ּבהתלּבׁשּות, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּבאים
ּדקדּׁשה מּקיפים הּכחֹות מּצד ורק דקדּוׁשה, הּכחֹות ְְְִִִִִַַַַַַָָֹֹֻעל

להּו לית דּבבּואה ּבבּואה מנּגד, עליהם אפׁשר22ׁשאין , ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
עיניו החכם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּנֹולד. את הרֹואה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלהיֹות
ּבחינת ׁשהּוא ראׁשֹו ידי על ּדוקא ּכי דיקא, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבראׁשֹו
ׁשעל הּנֹולד, את רֹואה להיֹות יכֹול ׁשּבּנפׁש, ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמּקיפים

חטא. ליראת יבֹוא זה ְְְְִֵֵֶַָידי

„BÚÂּׁשּכתּוב ּכמֹו ּבראׁשֹו, עיניו החכם ּבהמאמר ּפרּוׁש ¿ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּתניא23ּבּזהר ּומילֹוי24(ּומּובא עינֹוי חכם ׁשּכל ( ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשריא ּדׁשכנּתא ריׁשיּה, על ּדׁשריא ּבההּוא אינּון ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבריׁשיּה
ּדריׁשא, ּבגּלּויּה נׁש ּבר יה לא ּתנן ׁשּלכן ריׁשיּה, ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעל
הענין להיֹות צרי (ׁשּלכן ריׁשיּה על ּדׁשריא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּדׁשכינּתא
והינּו על). ּדקּבלת הפ הּוא הראׁש וגּלּוי על, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּדקּבלת

ּׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשכינה, על קאי עלה25ׁשראׁש מׁשיח לגּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבראׁשם. והוי' לפניהם מלּכם ויעבר ּגֹו' לפניהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּפֹורץ
הּמּקיפים ּבחינת על ראׁשֹו קאי הא' ׁשּלפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהינּו,
יראת לידי ּובא הּנֹולד, את רֹואה זה ידי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבּנפׁש,
ּומהּות, לעצמּות ּבהתקּׁשרּותֹו חּסרֹון יהיה ׁשלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹחטא,
הּׁשכינה, על ראׁשֹו קאי הּב' ּולפרּוׁש לעיל. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּכּנזּכר
ּבקּיּום ׁשהּזהירּות הּוא, ּבראׁשֹו עיניו ּדחכם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוהּפרּוׁש
לגרֹום ׁשלא הּׁשכינה, ׁשהּוא ראׁשֹו מּצד הּוא ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹֹהמצֹות

למעלה. ּופגם חּסרֹון ׁשל ְְְְִִֶַָָָָענין
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המתפעל הרגש שינויי את עת בכל לנצח השכל BÈ‰Ï˙בכוח CÈˆ ÔÎÏÂ ,¿»≈»ƒƒ¿

BÓk ca ˙e˙n‡˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc ‰i‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»«ƒ¿«¿«»»¿
BLÈ ‡Ï ÂÈLÎÚL ‡c ,a ÈÈÚa ˙ÈLeÁ ‰i‡a ‰‡BM∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈»»¿«∆«¿»…∆¿

Ck Á‡ ‡BÈÂ c‰יבוא אם כי בפועל, אינו שרואה הפגם עכשיו הרי «»»¿»««»
זמן ‰Èלאחר ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¬≈

k ‡e‰ e‡k BÏˆ‡ ‰∆∆¿¿ƒ¿»
BÈÈÚa c‰ ˙‡ ‰‡∆∆«»»¿≈≈

aלו מאפשרת זו וראייה »»
היצר פתויי כנגד ÔÈÚÂלעמוד ¿ƒ¿»

Èk ˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ ‰∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÁa È„È ÏÚ Ì‡ƒ«¿≈¿ƒ«
‡˜Âc LÙpaL ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ∆«∆∆«¿»
ו'יחידה' 'חיה' - מקיפים דרגות

שהם ודעת, מטעם שלמעלה

זה לענין כוח נתינת ,מקור
„Ïa ÌÈiÓÈ ˙BÁk‰c¿«…¿ƒƒƒƒ¿«

ÌÈ˜ÈÓ ÌÈ‡כוחות ≈»«¿ƒƒ
שכל כמו בלבד הפנימיים

מספיקים אינם BÈ‰Ï˙ורגשות ,ƒ¿
ÌÈiÓÈ ˙BÁk‰ „‚kL∆¿∆∆«…¿ƒƒƒ
ÌÈ‡aL ‰Le„˜cƒ¿»∆»ƒ
˙BÁk ÌLÈ ,˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿∆¿»…
ÏÚ ÌÈ„n‰ ‰ ˙nÚ„ƒ¿À«∆«¿«¿ƒ«
˜Â ,‰Le„˜„ ˙BÁk‰«…ƒ¿»¿«
ÌÈÙÈwÓ ˙BÁk‰ „vÓƒ««…«ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰M„˜cƒ¿À»∆≈¬≈∆
‰‡ea„ ‰‡ea ,„Ó¿«≈»»¿»»

e‰Ï ˙ÈÏאין צל של [=צל ≈¿
שהיא למקיף מקיף לקליפות.

לקליפות. אין יחידה בחינת

התקשרות כזו אין שבקליפות

מבוקש] כל ללא 22מוחלטת

זו דרגה BÈ‰Ï˙ומצד LÙ‡ ,∆¿»ƒ¿
e‰Â „ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B‰»∆∆«»¿∆
ÂÈÈÚ ÌÎÁ‰ e˙kM ‰Ó«∆»∆»»≈»
‡˜Âc Èk ,‡˜È„ BL‡a¿…«¿»ƒ«¿»

‡e‰L BL‡ È„È ÏÚמורה «¿≈……∆
‰ÌÈÙÈwnעל ˙ÈÁa¿ƒ«««ƒƒ

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,LÙpaL∆«∆∆»ƒ¿
‡Á ˙‡ÈÏ ‡BÈ ‰ È„È ÏÚL ,„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡Bשראשו היות ∆∆«»∆«¿≈∆»¿ƒ¿«≈¿

הנולד את עכשיו לראות אפשר ידם על שרק בנפש, המקיפים דרגות על מורה

'החכם אלא בסופו' עיניו 'החכם כתב לא למה מובן ולכן נולד. בטרם עוד

המקיפים. דרגת על המורה בראשו' עיניו

e˙kM BÓk ,BL‡a ÂÈÈÚ ÌÎÁ‰ Ó‡Ó‰a Le „BÚÂ¿≈¿««¬»∆»»≈»¿…¿∆»
‰a23‡Èa ‡eÓe24dÈLÈa ÈBÏÈÓe ÈBÈÚ ÌÎÁ ÏkL  «…«»««¿»∆»»»≈ƒ¿≈≈

dÈLÈ ÏÚ ‡ÈL ‡ÎLc ,dÈLÈ ÏÚ ‡ÈLc ‡e‰‰a ÔeÈ‡ƒ¿«¿»¿»«≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿»«≈≈
ו'קיים' ה'שורה' השכינה באור בראשו (מרוכזים) ודיבוריו חכם כל של [=עיניו

ראשו] Ï‡על Ô ÔÎL ,∆»≈¿«»
Èe‚a L a C‰Èd ¿«««¿ƒ≈

‡ÈÎLc ,‡LÈc¿≈»ƒ¿ƒ¿»
dÈLÈ ÏÚ ‡ÈLcשלכן =] ¿»¿»«≈≈

אמות ארבע אדם ילך אל שנינו:

שורה השכינה שהרי ראש בגילוי

ראשו] ˆCÈעל ÔÎL∆»≈»ƒ
,ÏÚ ˙Ïa˜c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«»«…

L‡‰ Èe‚Â.כיסוי ללא ¿ƒ»…
עול פריקת של התרסה מבטא

Ïa˜c˙אשר CÙ‰ ‡e‰≈∆¿«»«
È‡˜ L‡L eÈ‰Â ÏÚ…¿«¿∆…»ƒ

BÓk[=מוסב] ,‰ÈÎM‰ ÏÚ««¿ƒ»¿
e˙kM25ÁÈLÓ Èa‚Ï ∆»¿«≈»ƒ«

B Ì‰ÈÙÏ B‰ ‰ÏÚ»»«≈ƒ¿≈∆
ÌkÏÓ ÚÈÂ[משיח=] ««¬…«¿»

ÌL‡a ÈÂ‰Â Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆«¬»»¿…»
È‡˜ ‡‰ LeÙL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈»»ƒ

מוסב] =]˙ÈÁa ÏÚ BL‡……«¿ƒ«
ÏÚL ,LÙpa ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ«∆∆∆«
,„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B ‰ È„È¿≈∆∆∆«»
,‡Á ˙‡È È„ÈÏ ‡e»ƒ≈ƒ¿«≈¿
ÔBÁ ‰È‰È ‡ÏL∆…ƒ¿∆ƒ»
˙eÓˆÚÏ B˙eM˜˙‰a¿ƒ¿«¿¿«¿
ÏÈÚÏ kpk ,˙e‰Óe»«ƒ¿»¿≈

È‡˜ a‰ LeÙÏe[מוסב=] ¿≈«»ƒ
,‰ÈÎM‰ ÏÚ BL‡……««¿ƒ»
ÂÈÈÚ ÌÎÁc Le‰Â¿«≈¿»»≈»
˙eÈ‰‰L ,‡e‰ BL‡a¿…∆«¿ƒ
„vÓ ‡e‰ ˙BˆÓ‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿ƒ«
,‰ÈÎM‰ ‡e‰L BL‡……∆«¿ƒ»
ÏL ÔÈÚ ÌB‚Ï ‡ÏL∆…ƒ¿ƒ¿»∆

‰ÏÚÓÏ Ì‚Ùe ÔBÁעד ƒ»¿»¿«¿»
'החכם פירושים ב' ביאר כאן

הא' פירוש בראשו' עיניו

לראות כוח הנתינת שהם הנפש של המקיפים לכוחות הכוונה ש'ראשו'

לקב"ה. האדם בהתקשרות החטא שיגרום העתידי הפגם את עכשיו בוודאות

שלא ראשו על השורה לשכינה הכוונה ש'ראשו' הזוהר, פירוש הב', ופירוש

למעלה. חיסרון בזה ולגרום לפגום,
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ּבּמדרׁשÏÚÂג) מצינּו זה ּבמה26ּדר ּפירּוׁשים ב' ¿«ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
מנֹורת27ּׁשּכתּוב והּנה ראיתי זכריה ּבנבּואת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

אמר וחד ּגֹולה אמר חד ראׁשּה, על וגּלּה ּכּלּה ְְַַַַַָָָָָָָָֹֻֻזהב
ׁשכינה וגלת לבבל ׁשּגֹולה ּגֹולה, ּדאמר מאן ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻּגאּלה.
עלה ּוכתיב כּו' ּפרֹוקא ּגאּלה, ּדאמר ּומאן כּו', ְְְְִִֶַַָָָָָָֻעּמהן
ּדפרּוׁש ּבזה, והענין ּבראׁשם. וה' ּגֹו' לפניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּפֹורץ
ּבזמן ׁשּגם הינּו ּגלּות, לׁשֹון הּוא ּדגֹולה הּוא ְְְְִֶַַַָָָהא'
נקראים כּו', ּומכּפל ּכפּול ּדחֹוׁש ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻהּגלּות,
מנֹורת ּבּכתּוב ּומדגיׁש זהב, מנֹורת ּבׁשם יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָנׁשמֹות

ּפרחּה עד ירכּה עד הּנׁשמֹות, ׁשּכל ּכּלּה, הינּו28זהב , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּבּגדֹולים הּגדֹול עד ׁשּבּפׁשּוטים הם29מהּפׁשּוט , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ראׁשּה, על ׁשּגּלּה מּפני הּוא הּדבר וטעם זהב. ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמנֹורת
לבבל ּדגלּו עּמהם, הּׁשכינה נמצאת הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

עּמהם הּיהדּות30ׁשכינה נקּדת על קאי עּמהם ּדׁשכינה , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל היא31ׁשּיׁשנּה הּיהדּות ּדנקּדת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ווערט (זי וׁשלֹום חס נטמאת אינּה ׁשּלעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבאֹופן
הכא ּדאזיל ּגב על ּדאף וׁשלֹום), חס נטמא ניט ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָקיינמאל

ּב אׁשּתאר ּדיֹוקנא נאמר32והכא זה ועל ּוכבֹודי33, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
ּכתיב הּגלּות ּבזמן ּגם הנה זה ּומּצד אּתן, לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלאחר
לׁשֹון הּוא ּדגֹולה הּוא, הּב' ּופרּוׁש ּכּלּה. זהב ְְֵַַָָָָָֻמנֹורת
ׁשּסּבת הּוא, ראׁשּה על (ּגאּלה) ּדגֹולה והּפרּוׁש ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻֻּגאּלה,
מּכל הּגלּות, זמן ׁשּיׁשנֹו (ּדאף יׂשראל ּדבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּגאּלה
(ראׁשּה), הּׁשכינה גאּלת מּצד הּוא הּגאּלה) ּתהיה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻֻמקֹום
ּבני יציאת ּגם ּתהיה מהּגלּות הּׁשכינה יציאת ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשעל

א ּדא וועט ׁשכינה (ּדי מהּגלּות פּוןיׂשראל רֹויסגיין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ב' לקּׁשר ויׁש אלעמען). ׁשלעּפן מיט זי וועט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָּגלּות,
ּבזמן ׁשּגם ּגּופא זה מּצד היא ׁשהּגאּולה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפרּוׁשים,
מּצד ׁשּזהּו ּכּלּה, זהב מנֹורת יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגלּות
ענין ׁשּזהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּיהדּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנקּדת
הוי' אני ׁשּכתּוב ּמה ּדר ועל עּמהם. ׁשכינה לבבל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדגלּו
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ט            

ּבּמדרׁשÏÚÂג) מצינּו זה ּבמה26ּדר ּפירּוׁשים ב' ¿«ְְִִִֵֶֶֶַַָָ
מנֹורת27ּׁשּכתּוב והּנה ראיתי זכריה ּבנבּואת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

אמר וחד ּגֹולה אמר חד ראׁשּה, על וגּלּה ּכּלּה ְְַַַַַָָָָָָָָֹֻֻזהב
ׁשכינה וגלת לבבל ׁשּגֹולה ּגֹולה, ּדאמר מאן ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻּגאּלה.
עלה ּוכתיב כּו' ּפרֹוקא ּגאּלה, ּדאמר ּומאן כּו', ְְְְִִֶַַָָָָָָֻעּמהן
ּדפרּוׁש ּבזה, והענין ּבראׁשם. וה' ּגֹו' לפניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּפֹורץ
ּבזמן ׁשּגם הינּו ּגלּות, לׁשֹון הּוא ּדגֹולה הּוא ְְְְִֶַַַָָָהא'
נקראים כּו', ּומכּפל ּכפּול ּדחֹוׁש ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֻהּגלּות,
מנֹורת ּבּכתּוב ּומדגיׁש זהב, מנֹורת ּבׁשם יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָנׁשמֹות

ּפרחּה עד ירכּה עד הּנׁשמֹות, ׁשּכל ּכּלּה, הינּו28זהב , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּבּגדֹולים הּגדֹול עד ׁשּבּפׁשּוטים הם29מהּפׁשּוט , ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ראׁשּה, על ׁשּגּלּה מּפני הּוא הּדבר וטעם זהב. ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמנֹורת
לבבל ּדגלּו עּמהם, הּׁשכינה נמצאת הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּגם

עּמהם הּיהדּות30ׁשכינה נקּדת על קאי עּמהם ּדׁשכינה , ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל היא31ׁשּיׁשנּה הּיהדּות ּדנקּדת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ווערט (זי וׁשלֹום חס נטמאת אינּה ׁשּלעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבאֹופן
הכא ּדאזיל ּגב על ּדאף וׁשלֹום), חס נטמא ניט ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָקיינמאל

ּב אׁשּתאר ּדיֹוקנא נאמר32והכא זה ועל ּוכבֹודי33, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
ּכתיב הּגלּות ּבזמן ּגם הנה זה ּומּצד אּתן, לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלאחר
לׁשֹון הּוא ּדגֹולה הּוא, הּב' ּופרּוׁש ּכּלּה. זהב ְְֵַַָָָָָֻמנֹורת
ׁשּסּבת הּוא, ראׁשּה על (ּגאּלה) ּדגֹולה והּפרּוׁש ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻֻּגאּלה,
מּכל הּגלּות, זמן ׁשּיׁשנֹו (ּדאף יׂשראל ּדבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּגאּלה
(ראׁשּה), הּׁשכינה גאּלת מּצד הּוא הּגאּלה) ּתהיה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻֻמקֹום
ּבני יציאת ּגם ּתהיה מהּגלּות הּׁשכינה יציאת ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשעל

א ּדא וועט ׁשכינה (ּדי מהּגלּות פּוןיׂשראל רֹויסגיין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ב' לקּׁשר ויׁש אלעמען). ׁשלעּפן מיט זי וועט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָּגלּות,
ּבזמן ׁשּגם ּגּופא זה מּצד היא ׁשהּגאּולה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפרּוׁשים,
מּצד ׁשּזהּו ּכּלּה, זהב מנֹורת יׂשראל ּבני נקראים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגלּות
ענין ׁשּזהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּיהדּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנקּדת
הוי' אני ׁשּכתּוב ּמה ּדר ועל עּמהם. ׁשכינה לבבל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדגלּו
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ג.26) לה, בהעלותך לקו"ת וראה ספל"ב. ב.27)ויק"ר ד, ד.28)זכרי' ח, ד.29)בהעלותך לב, שם לקו"ת כט,30)ראה מגילה

לד. לה, מסעי ספרי סע"ד.31)א. לה, תצא לקו"ת א.32)ראה קיד, ח"ב ואילך. סע"ב רמד, ח"א זוהר ח.33)ראה מב, ישעי'

ועוד. א. קפה, דרמ"צ וראה
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ישראל נשמות ,28לכללות
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י     

מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר והינּו34אלקיכם , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
אלקיכם, הוי' ׁשאני מּפני הּוא מּמצרים הּגאּלה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּדטעם
ׁשל והחּיּות והּכח וחיּותכם, ּכֹוחכם הּוא ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּדאלקיכם

אחר ולא הּוא אני הוי', אני הּוא זה35יׂשראל ידי ועל , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
מהּגלּות הּיציאה מצרים, יציאת להיֹות והנה,36נמׁש . ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָ

על וגּלּה ּבענין הּפרּוׁשים לׁשניׁשני ּבהתאם הם , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֻ

עיניו החכם ּבענין ׁשהחכםהּפרּוׁשים הּפרּוׁש . ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבּנׁשמה, הּמּקיפים ּבחינת על קאי ּבראׁשֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעיניו
הּיהדּות נקּדת על קאי ראׁשּה על ׁשּגּלּה להּפרּוׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻֻמתאים
ּבזמן ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ּבׁשלמּות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָשהיא
הּׁשכינה, על קאי ּבראׁשֹו עיניו ׁשהחכם והּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּגלּות.
הּגאּלה על קאי ראׁשּה על ׁשּגּלּה להּפרּוׁש ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמתאים
ׁשכינה. הּוא ׁשראׁשּה הּׁשכינה, גאּלת ידי על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתהיה

רז"לp‰Â‰ד) ּבמאמר ּגם ּפרּוׁשים ב' עֹומדין37יׁש אין ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֵַַַַָ
הא' ּפרּוׁש ראׁש. ּכֹובד מּתֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַָָֹלהתּפּלל

הּמּגיד הרב ּפרּוׁש על38הּוא קאי הּׁשכינה,ּדראׁש ְְִִִֵַַַַַָָָֹ
על הינּו, ׁשּבראׁש, הּכֹובד על להיֹות צריכה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹוהּתפּלה
ּדתפּלה עׂשה ׁשהּמצות אף ּדהּנה, ּדלמעלה. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהחּסרֹון
יצטר אׁשר העּתים מן ּבעת ויבּקׁש האדם ׁשּיתּפּלל ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהיא

וכּיֹוצא צרה ּבעת ּכמֹו הּדברים מן צרכיו39לדבר ׁשֹואל , ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָ
להם צרי עׂשה40ׁשהּוא הּמצות ׁשּזֹוהי ּומזֹוני, חּיי ּבני , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכיון ,יתּבר מּמּנּו זה האדם ׁשּיבקׁש יתּבר הּׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּצּונּו
ּבא ניט ער האט ּובמילא להֹוׁשיע, היכֹולת לבּדֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלֹו
והינּו להוי', להתּפּלל צרי רק ּבעטען, צּו וואס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָקיינעם
צרי מקֹום, מּכל חסרֹונֹותיו, את למּלאת היא ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּתפּלה
אלא לֹו, ּׁשחסר מה על לא הּתפּלה אֹופן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהיֹות
ׁשּיתמלא והינּו ׁשּלמעלה, ראׁש ּכֹובד על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּפּלל
ּגם יׁש למּטה חּסרֹון ּכׁשּיׁש ּדהּנה, ׁשּלמעלה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחּסרֹון

רז"ל ּכמאמר למעלה, מצטער41חּסרֹון ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
[ויׁש מזרֹועי קלני מראׁשי קלני אֹומרת ּלׁשֹון מה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשכינה
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מא.34) טו, הגש"פ.35)שלח ב.36)נוסח נא, שלח לקו"ת ב.37)ראה ל, סע"ד38)ברכות יט, קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור

ועוד. סע"ג. קח, א).39)ואילך. קטו, (דרמ"צ פ"א התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ה"אֿב.40)ראה פ"א תפלה הל' רמב"ם

א.41) מו, סנהדרין

    
‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È‡ e˙kL∆»¬ƒ¬»»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆

ÌÈˆÓ34È‡L ÈtÓ ‡e‰ ÌÈˆnÓ ‰l‡b‰ ÌÚc eÈ‰Â , ƒ¿«ƒ¿«¿¿«««¿À»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈∆¬ƒ
Ák‰Â ,ÌÎ˙eÈÁÂ ÌÎÁBk ‡e‰ ÌÎÈ˜Ï‡c ,ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…≈∆∆¡…≈∆¬∆«¬¿∆¿«…«

Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ È‡ ,'ÈÂ‰ È‡ ‡e‰ Ï‡NÈ ÏL ˙eiÁ‰Â35ÏÚÂ , ¿««∆ƒ¿»≈¬ƒ¬»»¬ƒ¿…«≈¿«
˙BÈ‰Ï LÓ ‰ È„È¿≈∆ƒ¿»ƒ¿
‰‡Èˆi‰ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ»

˙eÏb‰Óמהגלות היציאה ≈«»
הגלות בזמן שגם זה מצד נפעלת

הוא ישראל של והחיות הכוח

הוי' 36ÈLמשם ,‰‰Â .¿ƒ≈¿≈
Úa ÌÈLet‰ÏÚ dlÂ È «≈ƒ¿ƒ¿»¿À»«

dL‡ÈLÏ Ì‡˙‰a Ì‰ , …»≈¿∆¿≈ƒ¿≈
ÌÎÁ‰ ÈÚa ÌÈLet‰«≈ƒ¿ƒ¿»∆»»

ÂÈÈÚBL‡aLet‰ . ≈»¿…«≈
BL‡a ÂÈÈÚ ÌÎÁ‰L∆«»»≈»¿…

È‡˜[מוסב=]˙ÈÁa ÏÚ »ƒ«¿ƒ«
‰ÓLpaL ÌÈÙÈwn‰שמהם ««ƒƒ∆«¿»»

חטא, ירא להיות כוח הנתינת

כך ידי ועל החטא קודם עוד

האדם בהתקשרות מפגם להימנע

הקב"ה ÌÈ‡˙Óעם ,«¿ƒ
Let‰Ï'האÏÚ dlbL ¿«≈∆À»«

˙c˜ ÏÚ È‡˜ dL‡…»»ƒ«¿À«
˙eÓÏLa ‡È‰˘ ˙e„‰i‰««¬∆ƒƒ¿≈
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Let‰Â .˙eÏb‰ Óa Ìb«ƒ¿««»¿«≈
BL‡a ÂÈÈÚ ÌÎÁ‰L∆«»»≈»¿…

È‡˜[מוסב=]‰ÈÎ‰ ÏÚ »ƒ««¿ƒ»
למעלה, וחסרון פגם יהיה שלא

Let‰Ï ÌÈ‡˙Ó'הב «¿ƒ¿«≈
ÏÚ È‡˜ dL‡ ÏÚ dlbL∆À»«…»»ƒ«
È„È ÏÚ ‰È‰zL ‰l‡b‰«¿À»∆ƒ¿∆«¿≈
dL‡L ,‰ÈÎ‰ ˙l‡¿À««¿ƒ»∆…»

.‰ÈÎL ‡e‰את הביא ¿ƒ»
בפירוש האמוראים מחלוקת

בהתאם שהיא 'גולה' המילה

בסעיף שהביא הפירושים לשני

'החכם הפסוק בפרוש הקודם

בראשו' .עיניו
ÌÈLet ' LÈ ‰p‰Â „¿ƒ≈≈≈ƒ

Ï Ó‡Óa Ìb37„Bk BzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï È„ÓBÚ È‡ «¿«¬»««≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ∆
„Èbn‰ ‰ Let ‡e‰ '‡‰ Let .L‡38ÏÚ È‡˜ L‡c …≈»≈»«««ƒ¿…»ƒ«

‰ÈÎ‰הראש ‰Bk„שעל ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰lÙz‰Â , «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿««∆
‰ÏÚÓÏc BÁ‰ ÏÚ ,eÈ‰ ,L‡aLשיבאר ‡Ûכפי ,‰p‰c . ∆»…«¿««ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ≈«

‰lÙ˙c ‰NÚ ˙Âˆn‰L∆«ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ»
Ì„‡‰ Ïlt˙iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿«≈»»»
ÌÈzÚ‰ Ó ˙Úa LwÈÂƒ«≈¿≈ƒ»ƒƒ
Ó „Ï ˆÈ L‡¬∆ƒ¿»≈¿»»ƒ
‰ˆ ˙Úa BÓk ÌÈc‰«¿»ƒ¿¿≈»»

‡ˆBiÎÂ39ÂÈÎˆ Ï‡BL , ¿«≈≈¿»»
Ì‰Ï Èˆ ‡e‰L40Èa , ∆»ƒ»∆»≈

ÈBÓe ÈiÁ,חיים [=בנים, «≈¿≈
‰Âˆn˙ומזון] È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿«

a˙È Ì‰ eeL ‰NÚ¬≈∆ƒ»«≈ƒ¿»≈
‰ Ì„‡‰ L˜iLאת) ∆¿«≈»»»∆

לו) החסרים הגשמיים צרכיו

BlL ÂÈk ,a˙È epnÓƒ∆ƒ¿»≈≈»∆
,ÚÈLB‰Ï ˙ÏBÎÈ‰ BcÏ¿««¿∆¿ƒ«
‡a È Ú ‡‰ ‡ÏÈÓe¿≈»»∆ƒ«
ÚÚa eˆ ‡ÂÂ ÌÚÈÈ≈̃∆»∆∆
אחד אף אצל לבקש מה לו ,אין

,'ÈÂ‰Ï Ïlt˙‰Ï Èˆ ˜«»ƒ¿ƒ¿«≈«¬«»
‡È‰ ‰lÙz‰L eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ»ƒ
ÂÈ˙BBÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆∆¿»

ÌB˜Ó,הגשמיים ÏkÓ ,ƒ»»
ÙB‡ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿∆
‰Ó ÏÚ ‡Ï ‰lÙz‰«¿ƒ»…««
Ïlt˙iL ‡Ï‡ ,BÏ Á∆»≈∆»∆ƒ¿«≈
,‰ÏÚÓlL L‡ „Bk ÏÚ«∆…∆¿«¿»
BÁ‰ ‡ÏÓ˙iL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
LiLk ,‰p‰c .‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ≈¿∆≈
Ìb LÈ ‰ÓÏ BÁƒ»¿«»≈«
Ó‡Ók ,‰ÏÚÓÏ BÁƒ»¿«¿»¿«¬»

Ï41Ì„‡L ‰ÚLa ««¿»»∆»»
ÚˆÓאליו באה שפורענות ƒ¿«≈

˙ÓB‡ BLl ‰Ó ‰ÈÎL¿ƒ»«»∆∆
מצטערת השכינה לשון באיזה

ÈÏ˜ ÈL‡Ó ÈÏ»̃»ƒ≈…ƒ»»ƒ
ÈÚBÓועייף יגע אדם כמו ƒ¿ƒ

זרועי עלי כבד ראשי שאומר
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הם ּוזרֹוע ׁשראׁש ּדוקא, ּוזרֹועי ראׁשי הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבאר
חז"ל ואמרּו הּתפּלין, הנחת ּדמארי42מקֹום ּתפּלין ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּומי ּבהּו ּכתיב מה ולכן,43עלמא ּגֹו', יׂשראל ּכעּמ ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
קלני מראׁשי קלני הּקּב"ה אֹומר מצטערים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשּיׂשראל
החּסרֹון על הּתפּלה להיֹות צרי ולזה ּדוקא], ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָמזרֹועי
ּבמילא אזי ׁשּלמעלה, החּסרֹון יתמּלא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדּלמעלה,
החּסרֹון ׁשּכללּות ּדכיון למּטה, החּסרֹון ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיתמּלא
ּכׁשּיתמּלא לכן למעלה, החּסרֹון מּצד הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמּטה
למּטה. החּסרֹון מּמילא יתמּלא ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחּסרֹון

e‡eעל היא העֹולמֹות התהּוּות ּכללּות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
הראׁשֹון צמצּום ּכמֹוידי האֹור, חסרֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶָָ

חיים ּבעץ סֹוף44ּׁשּכתּוב אין אֹור היה הּצמצּום ּדקֹודם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
התהּוּות להיֹות אפׁשר היה ולא החלל, מקֹום את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹממּלא
האֹור חסרֹון ׁשהּוא הּצמצּום ידי על ורק ְְְְִֵֶֶַַַָָָהעֹולמֹות,
(החּסרֹון האֹור וחסרֹון העֹולמֹות. התהּוּות ְְְֲִִֶַַַָָָָָנעׂשה
ּבעֹולמֹות ׁשּיׁש החסרֹונֹות לכל הסּבה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּדלמעלה)
מּלּוי נעׂשה האדם עבֹודת ידי על א למּטה). ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָ(החּסרֹון
ׁשּלמּטה), החּסרֹון מתמּלא (ּובמילא ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהחּסרֹון
ׁשהיה מהאֹור יֹותר נעלה אֹור המׁשכת ידי על ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּׁשּכתּוב ּכמֹו הּצמצּום, קֹודם החלל מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָממּלא

הּמל ּׁשּכתּוב45ּבעמק מה ּדזהּו עדן46, בגן וּיּנחהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
רּוח נחת מּלׁשֹון הּוא וּיּנחהּו ּולׁשמרּה, להיֹות47לעבדּה , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

עׂשה מצֹות רמ"ח לעבדּה האדם, עבֹודת ידי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעל
תעׂשה לא ׁשּס"ה יֹותר48ּולׁשמרּה נעלה אֹור נמׁש , ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדוקא זה אֹור ידי ׁשעל הּצמצּום, קֹודם ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהאֹור
התהּוּות ּדהּנה ּבזה, והענין החּסרֹון. מילּוי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּוא
הּצמצּום, לפני ׁשהּוא ּכמֹו הּקו מראׁשית הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולמֹות
החלל, את ממּלא היה ּכמאמר הּממּלא, אֹור ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
להחסרֹונֹות הּסּבה והּוא הּצמצּום, חסרֹון ׁשּי זה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדּבאֹור
אי זה אֹור מּצד ולכן העגל, וחטא הּדעת עץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדחטא
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חיסרון יש כי עדות הדבר מהווה אזי למטה חיסרון כשיש כך עלי. כבדה

L‡Lלמעלה ,‡˜Âc ÈÚBÊe ÈL‡ ÔBLl‰ ˜ec ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈ƒ«»…ƒ¿ƒ«¿»∆…
Ï"ÊÁ eÓ‡Â ,ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÌB˜Ó Ì‰ ÚBÊe42ÔÈlÙz ¿«≈¿¬»««¿ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ

e‰a È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ È‡Ócכתוב מה עולם של ריבונו של תפילין ¿»≈»¿»«¿ƒ¿
בר חייא רבי להם 'אמר בהם?

(המדבר הפסוק בהם כתוב אבין:

ישראל): של ושבחן במעלתן

ÈÓe43,B Ï‡NÈ nÚk ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ï‡NLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿∆ƒ¿»≈
‰"a‰ ÓB‡ ÌÈÚËˆÓƒ¿«¬ƒ≈«»»
ÈÏ˜ ÈL‡Ó ÈÏ»̃»ƒ≈…ƒ»»ƒ

‡˜Âc ÈÚBÊÓיש אצלו שגם ƒ¿ƒ«¿»
חיסרון ˆCÈכביכול ‰ÊÏÂ ,¿»∆»ƒ

ÏÚ ‰lÙz‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ»«
,‰ÏÚÓlc ÔBqÁ‰«ƒ»ƒ¿«¿»
ÔBqÁ‰ ‡lÓ˙È L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈«ƒ»
‡ÏÈÓa ÈÊ‡ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¬«¿≈»
ÔBqÁ‰ Ì ‡lÓ˙Èƒ¿«≈««ƒ»
˙eÏÏkL ÔÂÈÎc ,‰hÓÏ¿«»¿≈»∆¿»
„vÓ ‡e‰ ‰hÓÏ ÔBqÁ‰«ƒ»¿«»ƒ«
ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ ÔBqÁ‰«ƒ»¿«¿»»≈
ÔBqÁ‰ ‡lÓ˙Lk¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
‡ÏÈnÓ ‡lÓ˙È ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«≈ƒ≈»

‰hÓÏ ÔBqÁ‰כאשר ולכן «ƒ»¿«»
צרכיו על ושואל אדם מתפלל

בתפילתו לכוון צריך הגשמיים

ידי ועל למעלה החסרון שיתמלא

החיסרון יתמלא ממילא כך

למטה.

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»»
ÌeˆÓˆ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿
ÔBÒÁ ‡e‰L ÔBL‡‰»ƒ∆∆¿

B‡‰וחיסרון הצמצום ידי על »
התאוות התאפשרה האור

e˙kהעולמות ‰Ók ,¿»∆»
ÌÈÈÁ ıÚa44Ì„B˜c ¿≈«ƒ¿∆

ÔÈ‡ B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿»»≈
ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ÛBÒ¿«≈∆¿
LÙ‡ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏÏÁ‰∆»»¿…»»∆¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«»»

גבול בעלי ‰ÌeˆÓvשהם È„È ÏÚ ˜Â לצדדין, סוף אין אור סילוק ¿««¿≈«ƒ¿
B‡‰ ÔBÒÁÂ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‰NÚ B‡‰ ÔBÒÁ ‡e‰L∆∆¿»«¬»ƒ¿«»»¿∆¿»

LLהראשון ˙BBÒÁ‰ ÏÎÏ ‰aÒ‰ ‡e‰ ‰ÏÚÓÏc ÔBqÁ‰«ƒ»ƒ¿«¿»«ƒ»¿»«∆¿∆≈
‰NÚ Ì„‡‰ ˙„BÚ È„È ÏÚ C‡ ‰hÓÏ ÔBqÁ‰ ˙BÓÏBÚa»»«ƒ»¿«»««¿≈¬«»»»«¬»
‰ÏÚÓlL ÔBqÁ‰ ÈelÓƒ«ƒ»∆¿«¿»
‡lÓ˙Ó ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ¿«≈
‡e‰Â ,‰hÓlL ÔBqÁ‰«ƒ»∆¿«»
B‡ ˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»«
‰È‰L B‡‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈»∆»»
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿∆»»
BÓk ,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜∆«ƒ¿¿

a e˙kספרCÏn‰ ˜ÓÚ ∆»¿≈∆«∆∆
ז"ל) האר"י כתבי של ,45(מפרש

e˙k ‰Ó e‰Êc46לגבי ¿∆«∆»
הראשון Ô‚אדם e‰ÁpÂ««ƒ≈¿«

,ÓLÏe „ÚÏ Ô„Ú≈∆¿»¿»¿»¿»
˙Á ÔBLlÓ ‡e‰ e‰ÁpÂ««ƒ≈ƒ»««

Áe47È„È ÏÚL ˙BÈ‰Ï , «ƒ¿∆«¿≈
„ÚÏ ,Ì„‡‰ ˙„BÚ=] ¬«»»»¿»¿»

לקיים] BˆÓ˙לעשות. Á"Ó««ƒ¿
ÓLÏe ‰NÚ.לשמור=] ¬≈¿»¿»

על] Ï‡מלעבור ‰"qL««…
‰NÚ˙48B‡ CLÓ , «¬∆ƒ¿»

‰È‰L B‡‰Ó ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈»∆»»
È„È ÏÚL ,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜∆«ƒ¿∆«¿≈
ÈeÏÈÓ ‡e‰ ‡˜Âc ‰Ê B‡∆«¿»ƒ
,‰Êa ÔÈÚ‰Â ÔBqÁ‰«ƒ»¿»ƒ¿»»∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«»»
Â‰ ˙ÈL‡Ó ‡e‰≈≈ƒ««
המצומצמת ההארה [המשכת

ל'קו' ונמשלה העולמות. להחיות

למטה] מלמעלה היורד ¿BÓkדק
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יי            

הם ּוזרֹוע ׁשראׁש ּדוקא, ּוזרֹועי ראׁשי הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבאר
חז"ל ואמרּו הּתפּלין, הנחת ּדמארי42מקֹום ּתפּלין ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּומי ּבהּו ּכתיב מה ולכן,43עלמא ּגֹו', יׂשראל ּכעּמ ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
קלני מראׁשי קלני הּקּב"ה אֹומר מצטערים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכׁשּיׂשראל
החּסרֹון על הּתפּלה להיֹות צרי ולזה ּדוקא], ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָמזרֹועי
ּבמילא אזי ׁשּלמעלה, החּסרֹון יתמּלא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדּלמעלה,
החּסרֹון ׁשּכללּות ּדכיון למּטה, החּסרֹון ּגם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָיתמּלא
ּכׁשּיתמּלא לכן למעלה, החּסרֹון מּצד הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָלמּטה
למּטה. החּסרֹון מּמילא יתמּלא ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהחּסרֹון

e‡eעל היא העֹולמֹות התהּוּות ּכללּות ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
הראׁשֹון צמצּום ּכמֹוידי האֹור, חסרֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶָָ

חיים ּבעץ סֹוף44ּׁשּכתּוב אין אֹור היה הּצמצּום ּדקֹודם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
התהּוּות להיֹות אפׁשר היה ולא החלל, מקֹום את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹממּלא
האֹור חסרֹון ׁשהּוא הּצמצּום ידי על ורק ְְְְִֵֶֶַַַָָָהעֹולמֹות,
(החּסרֹון האֹור וחסרֹון העֹולמֹות. התהּוּות ְְְֲִִֶַַַָָָָָנעׂשה
ּבעֹולמֹות ׁשּיׁש החסרֹונֹות לכל הסּבה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּדלמעלה)
מּלּוי נעׂשה האדם עבֹודת ידי על א למּטה). ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָ(החּסרֹון
ׁשּלמּטה), החּסרֹון מתמּלא (ּובמילא ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהחּסרֹון
ׁשהיה מהאֹור יֹותר נעלה אֹור המׁשכת ידי על ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
ּׁשּכתּוב ּכמֹו הּצמצּום, קֹודם החלל מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָממּלא

הּמל ּׁשּכתּוב45ּבעמק מה ּדזהּו עדן46, בגן וּיּנחהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
רּוח נחת מּלׁשֹון הּוא וּיּנחהּו ּולׁשמרּה, להיֹות47לעבדּה , ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

עׂשה מצֹות רמ"ח לעבדּה האדם, עבֹודת ידי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעל
תעׂשה לא ׁשּס"ה יֹותר48ּולׁשמרּה נעלה אֹור נמׁש , ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדוקא זה אֹור ידי ׁשעל הּצמצּום, קֹודם ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמהאֹור
התהּוּות ּדהּנה ּבזה, והענין החּסרֹון. מילּוי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּוא
הּצמצּום, לפני ׁשהּוא ּכמֹו הּקו מראׁשית הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולמֹות
החלל, את ממּלא היה ּכמאמר הּממּלא, אֹור ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
להחסרֹונֹות הּסּבה והּוא הּצמצּום, חסרֹון ׁשּי זה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּדּבאֹור
אי זה אֹור מּצד ולכן העגל, וחטא הּדעת עץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדחטא
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חיסרון יש כי עדות הדבר מהווה אזי למטה חיסרון כשיש כך עלי. כבדה

L‡Lלמעלה ,‡˜Âc ÈÚBÊe ÈL‡ ÔBLl‰ ˜ec ‡Ï LÈÂ¿≈¿»≈ƒ«»…ƒ¿ƒ«¿»∆…
Ï"ÊÁ eÓ‡Â ,ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÌB˜Ó Ì‰ ÚBÊe42ÔÈlÙz ¿«≈¿¬»««¿ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ

e‰a È˙k ‰Ó ‡ÓÏÚ È‡Ócכתוב מה עולם של ריבונו של תפילין ¿»≈»¿»«¿ƒ¿
בר חייא רבי להם 'אמר בהם?

(המדבר הפסוק בהם כתוב אבין:

ישראל): של ושבחן במעלתן
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È„È ÏÚL ,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜∆«ƒ¿∆«¿≈
ÈeÏÈÓ ‡e‰ ‡˜Âc ‰Ê B‡∆«¿»ƒ
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יי     

המׁשכת ידי על אם ּכי החּסרֹון, מילּוי להיֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאפׁשר
החלל, מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאֹור
ׁשּי לא זה ׁשּבאֹור יֹותר, ּולמעלה הּסֹובב אֹור ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
נעׂשה ּדוקא זה אֹור המׁשכת ידי על ולכן החּסרֹון, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָענין
קּיּום ידי על הּוא זה אֹור והמׁשכת החּסרֹון. ְְְִִִֵֶַַַַָָמילּוי

הּת קּיּום ידי על ּכי ּומצֹות, נעׂשההּתֹורה ּומצֹות ֹורה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
קֹודם אֹומרים (ׁשּלכן ּוׁשכנּתיּה הּוא ּברי קדׁשא ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֻיחּוד
ּוׁשכנּתיּה) הּוא ּברי קדׁשא יחּוד לׁשם המצֹות ,49קּיּום ְְְְְְִִִִִֵֵַָֻ

הּסֹובב אֹור המׁשכת ענין עדן50ׁשהּוא בגן וּיּנחהּו וזהּו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
רמ"ח זֹו ּדלעבדּה העבֹודה ידי ּדעל ּולׁשמרּה, ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָלעבדּה
וּיּנחהּו נעׂשה ּתעׂשה, לא ׁשּס"ה ּולׁשמרּה עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמצֹות
יֹותר ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש ּכיון רּוח, נחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּלׁשֹון
מילּוי הּוא ידֹו ׁשעל הּצמצּום, קֹודם ּׁשהיה ְִִֵֶֶֶַַָָָָמהאֹור
ידי על הּוא החּסרֹון ׁשּמלּוי להיֹות והנה, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהחּסרֹון.
ידי על ּבא מילּוי וכל לעיל, ּכּנזּכר האֹור ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהמׁשכת
מּתֹו אלא להתּפּלל עֹומדין אין לזאת ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּׂשמחה,

מילּוי51ׂשמחה הּוא זה ידי ועל הּגּלּוי, ּגֹורם ּדׂשמחה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
אין רז"ל ּבמאמר הּמּגיד הרב ּפרּוׁש וזהּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָהחּסרֹון.
יׁש ׁשּכאׁשר ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אלא להתּפּלל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹעֹומדין
החּסרֹון ׁשּיתמּלא להתּפּלל צרי למּטה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחּסרֹון
ּבֹו ׁשּי ׁשאין אֹור המׁשכת ידי על ׁשהּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּלמעלה,
מתמּלא זה ידי ּדעל הּׂשמחה, ידי על והּוא ּכלל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּסרֹון
חּיי ּבבני למּטה ּגם נמׁש ּובמילא ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהחּסרֹון

רויחי. ְְִֵֵּומזֹוני

אלאLeeה) להתּפּלל עֹומדין אין רז"ל ּבמאמר הּב' ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
קדּׁשת ּכבֹוד ּפרּוׁש הּוא ראׁש, ּכֹובד ְְִֵֶַֹֻמּתֹו

הּזקן ּדיׂשראל52אדמֹו"ר יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ּדראׁש , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
רא"ׁש ל"י הּוא53הּוא ׁשרׁשם הּנבראים ּכל ּדהּנה, , ְְְִִִֵַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשרׁשם54מהּדּבּור, יׂשראל ונׁשמֹות נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

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

וש"נ.49) פב. ע' ח"ב מלוקט סה"מ וראה ובכ"מ. ג. נה, לר"ה דרושים לקו"ת ספ"ה. הזמירות שער פמ"א50)פע"ח תניא ראה

התוועדויות – מנחם תורת ג. ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשי"א לגני באתי ד"ה ואילך. ק ע' עטר"ת רא. ע' תרנ"ז סה"מ א). (נח,

ואילך). 193 ע' א.51)ח"ב לא, ואילך;52)ברכות תקו ע' ח"ב תקס"ג אדה"ז: מאמרי וראה .4 בהערה שצויינו במקומות הובא
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ּכמאמר יׂשר55מּמחׁשבה, ּבמחׁשבה,נׁשמֹות עלּו אל ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשּבּמחׁשבה עליֹונה יׂשראל56מדריגה ׁשּנׁשמֹות וזהּו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לי ׁשּבבחינת הּכֹובד הּוא ראׁש ּכֹובד וענין ראׁש. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹהם
ֹראׁש.

e‡eּכתיב ּדהּנה ואהבּת57הענין, ּגֹו' יׂשראל ׁשמע ≈ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבזה הקּוׁשיא וידּועה ,אלקי הוי' הלא58את ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

הענין א זה, על צּוּוי ׁשּי ואי הּלב, הרגׁש היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאהבה
ההתּבֹוננּות על אם ּכי האהבה, על אינֹו ּדהּצּוּוי ְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּוא,
ׁשּמתּבֹונן ידי ּדעל האהבה, את הּמעֹוררים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבדברים
יהיה לא רק אם הנה האהבה, את הּמעֹוררים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּבֹו), ּתלּוי ּגּופא זה ענין ּגם (אׁשר מּבחּוץ מניעֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָלֹו
ואהבּת, ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה לאהבה. יבֹוא ּבוּדאי ְְְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָָָאזי
על אם ּכי האהבה על הּצּוּוי ׁשאין מאחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּדלכאֹורה,
ּדלהיֹות הּוא, הענין א ואהבּת, נאמר למה ְְְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָההתּבֹוננּות,
ּבוּדאי האהבה את הּמעֹוררים ּבדברים יתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדכאׁשר
הּדבר וטעם ואהבּת. נאמר לזאת אהבה, לידי ְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹיבֹוא
ּכמֹו הּוא, אהבה, ּבוּדאי לֹו יהיה ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָׁשעל
הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע מיניּה, לעיל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּׁשּכתּוב
הינּו אלקינּו והוי' ראׁש, לי הּוא יׂשראל ּדהּנה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאחד.
ּכאחד ויהיה הוה היה הּוא ּדהוי' אלקינּו, הּוא 59ׁשהוי' ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּכחנּו אלקינּו, הּוא והוי' מהעֹולמֹות, למעלה ְְְֱֲֵֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא
הוי' הוי', ּפעמים ב' נאמר זה ׁשּבּפסּוק וזהּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחּיּותנּו.
לעֹולמֹות ׁשּׁשּי הוי' הּוא אחד הוי' אחד, הוי' ֱֲֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאלקינּו
ולֹומר לׁשלֹול צריכים ׁשּלכן ּפרּוד, ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּׁשּי
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה הוי' הּוא אלקינּו והוי' אחד, ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהוי'
רּבתי ד' ענין והּוא ּדּבּור, ּבחינת הּוא אחד הוי' ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָוהּנה,

ערּו ּבשלחן ּׁשּכתּוב (ּכמֹו מקֹור60ּדאחד ׁשהּוא ,( ְְְְְֶֶֶָָָָֻ
הוי' וזהּו מחׁשבה. ּבחינת הּוא אלקינּו והוי' ְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּדּבּור,
מחׁשבה, ּבחינת מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ׁשהוי' ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלקינּו,

אלקיכם להוי' אּתם ּובנים ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ּדנׁשמֹות וחּיּותנּו, ּכחנּו ,61הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
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ובכ"מ.55) .17 ע' ה'ש"ת סה"מ סע"ד. יז, שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ג.56)ב"ר לד, שם לקו"ת דֿה.57)ראה ו, ואתחנן

וש"נ.58) רסז). (ע' ס"א ה' אהבת ערך א) (כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה א. קצט, להצ"צ (ברע"מ).59)סהמ"צ סע"ב רנז, זח"ג
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יי            

ּכמאמר יׂשר55מּמחׁשבה, ּבמחׁשבה,נׁשמֹות עלּו אל ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ
ׁשּבּמחׁשבה עליֹונה יׂשראל56מדריגה ׁשּנׁשמֹות וזהּו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לי ׁשּבבחינת הּכֹובד הּוא ראׁש ּכֹובד וענין ראׁש. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹהם
ֹראׁש.

e‡eּכתיב ּדהּנה ואהבּת57הענין, ּגֹו' יׂשראל ׁשמע ≈ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבזה הקּוׁשיא וידּועה ,אלקי הוי' הלא58את ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

הענין א זה, על צּוּוי ׁשּי ואי הּלב, הרגׁש היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאהבה
ההתּבֹוננּות על אם ּכי האהבה, על אינֹו ּדהּצּוּוי ְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּוא,
ׁשּמתּבֹונן ידי ּדעל האהבה, את הּמעֹוררים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבדברים
יהיה לא רק אם הנה האהבה, את הּמעֹוררים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּבֹו), ּתלּוי ּגּופא זה ענין ּגם (אׁשר מּבחּוץ מניעֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָלֹו
ואהבּת, ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה לאהבה. יבֹוא ּבוּדאי ְְְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָָָאזי
על אם ּכי האהבה על הּצּוּוי ׁשאין מאחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּדלכאֹורה,
ּדלהיֹות הּוא, הענין א ואהבּת, נאמר למה ְְְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָההתּבֹוננּות,
ּבוּדאי האהבה את הּמעֹוררים ּבדברים יתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדכאׁשר
הּדבר וטעם ואהבּת. נאמר לזאת אהבה, לידי ְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹיבֹוא
ּכמֹו הּוא, אהבה, ּבוּדאי לֹו יהיה ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָׁשעל
הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע מיניּה, לעיל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּׁשּכתּוב
הינּו אלקינּו והוי' ראׁש, לי הּוא יׂשראל ּדהּנה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹאחד.
ּכאחד ויהיה הוה היה הּוא ּדהוי' אלקינּו, הּוא 59ׁשהוי' ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּכחנּו אלקינּו, הּוא והוי' מהעֹולמֹות, למעלה ְְְֱֲֵֵֵֶַָָָָָֹֹׁשהּוא
הוי' הוי', ּפעמים ב' נאמר זה ׁשּבּפסּוק וזהּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחּיּותנּו.
לעֹולמֹות ׁשּׁשּי הוי' הּוא אחד הוי' אחד, הוי' ֱֲֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאלקינּו
ולֹומר לׁשלֹול צריכים ׁשּלכן ּפרּוד, ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּׁשּי
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה הוי' הּוא אלקינּו והוי' אחד, ְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהוי'
רּבתי ד' ענין והּוא ּדּבּור, ּבחינת הּוא אחד הוי' ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָוהּנה,

ערּו ּבשלחן ּׁשּכתּוב (ּכמֹו מקֹור60ּדאחד ׁשהּוא ,( ְְְְְֶֶֶָָָָֻ
הוי' וזהּו מחׁשבה. ּבחינת הּוא אלקינּו והוי' ְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּדּבּור,
מחׁשבה, ּבחינת מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ׁשהוי' ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלקינּו,

אלקיכם להוי' אּתם ּובנים ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ּדנׁשמֹות וחּיּותנּו, ּכחנּו ,61הּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
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יי     

יׁש ּכן ּכמֹו אביו, את אֹוהב ּבטבעֹו ׁשהּבן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָולכן,
לאלקּות. ועצמית טבעית אהבה יׂשראל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹּבנׁשמֹות
רק וצרי לאלקּות, האהבה יׁשנּה ׁשּבטבע ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹולהיֹות
והינּו, ההתּבֹוננּות, ידי על הּגּלּוי אל ההעלם מן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָלגּלֹותּה
צרי הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר העלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּמּצד
מתּבֹונן ּכאׁשר לכן, ההעלם, את להסיר ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלהתּבֹוננּות
אלא אינּה ׁשההתּבֹוננּות ּכיון אהבה, לֹו יהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי

ּבעצם. ׁשּיׁשנּה האהבה את ְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָלגּלֹות

ÌÓ‡ראׁש ּבבחינת יׂשראל ּבני היֹות ׁשּמּצד ּפי על אף »¿»ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
לאהבה, יבֹואּו ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל ּבוּדאי ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָהרי
ׁשהּוא ראׁש, ּכֹובד ׁשל מּצב להיֹות יכֹול מקֹום, ְִִֶֶֶַָָָָֹמּכל
אינֹו כּו' מתּבֹונן ּכאׁשר ׁשּגם והּלב, הּמֹוח טמטּום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָענין
ּכמֹו העֹונֹות, ידי על נעׂשה זה וענין ה'. לאהבת ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָּבא

עֹונֹות62ּׁשּכתּוב רק ולא ּכבד, גֹו' ראׁשי גֹו' עֹונֹותי ּכי ְֲֲִִֵֶַַָָֹֹ
ׁשּמתאּוה הּמּתרים ּבּדברים הּׁשּקּוע ּגם אּלא ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּמׁש,

ּׁשּכתּוב ּכמֹו להם, זה63וחֹומד הּנה ּכׂשית, עבית ׁשמנּת ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכאׁשר ׁשּגם הּנׁשמה, על נֹוסף וכּסּוי והסּתר העלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּפֹועל
והינּו אהבה, לֹו יהיה לא מקֹום מּכל ּבאלקּות ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹמתּבֹונן
כּו', מתּבֹונן ּכאׁשר ּדגם הּמֹוח, טמטּום אצלֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנעׂשה
ועֹוד האלקי, הענין את ניט) ּדערהערט (ער מרגיׁש ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאינֹו

לֹו אין ּכאׁשר ּדגם ּבמֹוחֹויֹותר, ּומרּגיׁש המֹוח טמטּום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
והינּו הּלב, טמטּום לֹו יׁש מקֹום מּכל האלקי, הענין ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת
לפֹועל. נֹוגע זה ואין הּמּדֹות להתעֹוררּות ׁשּי זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאין
ראׁש ּכֹובד מּתֹו הּתפּלה ידי על הּוא לזה ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹוהּתּקּון
והינּו וׁשפלּות, הכנעה רׁש"י ּוכדּפרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכפׁשּוטֹו,
ידי וׁשעל ּדנפׁשיּה אלּבא ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמתּבֹונן
מאד, מתמרמר ּומּזה ראׁש, ּכֹובד ּגרם ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹעֹונֹותיו
ּׁשּכתּוב ּכמֹו העצם, עד אן) אים (רירט נֹוגעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָוהּמרירּות
עֹוברת מהעֹונֹות ׁשהּמרירּות הינּו ראׁשי, עברּו עֹונֹותי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּכי
וׁשפלּות ההכנעה ידי ועל העצם, עד ונֹוגעת הראׁש ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת
הּׂשמחה ידי על הנה ּכ ואחר ההעלם. הסרת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָנעׂשית
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סדר וזהּו ד). סעיף סֹוף לעיל (ּכּנזּכר האֹור ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה
ּכ ואחר מרירּות, ׁשל ּבאֹופן חצֹות ּבתּקּון ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָהעבֹודה

ּבׂשמחה. הּתֹורה ְְִִַָָלּמּוד

ÌLÎeראׁש ׁשּכֹובד הּמּגיד הרב ּבפרּוׁש לעיל ׁשּנתּבאר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּוא החּסרֹון ׁשּמלּוי ׁשּלמעלה, החּסרֹון על ְְִִִֶֶַַַַָָָהּוא
מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור יֹותר ׁשּלמעלה האֹור ידי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ׁשּכֹובד הּזקן אדמֹו"ר ּבפרּוׁש ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלל,
ההכנעה ידי על הנה ׁשּביׂשראל, הּכֹובד הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹראׁש
ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ׁשּלמעלה אֹור ממׁשיכים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוׁשפלּות

לעֹולם קדמה ׁשּתׁשּובה לפי החטא, ׁשהּוא64קֹודם הינּו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדוקא זה אֹור המׁשכת ידי ועל מהעֹולם, ׁשּלמעלה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹור

החטא. חסרֹון ְְְִֵֵֶַַמתמּלא

ׁשעלp‰Â‰ו) ׁשּביׂשראל, ראׁש הּכֹובד ּתּקּון על נֹוסף ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
את הּמעֹוררים ּבדברים ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַָידי
הוי' אהבת להיֹות צריכה הוי', לאהבת יבֹוא ְְְֲֲֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָָהאהבה

לבב רז"ל65ּבכל ּכּפירּוׁש והינּו66, ,יצרי ּבׁשני ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
ּגם אלא האלקית, נפׁש מּצד רק ּתהיה לא ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהאהבה
לאהבה ּתבֹוא הּבהמית נפׁש ׁשּגם הּבהמית, נפׁש ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמּצד

ּכתיב ּדהּנה ּבזה, העבֹודה וסדר הוי'. ה'67את וּייצר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
יודי"ן, ּבׁשני וּייצר האדמה, מן עפר האדם את ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאלקים

ּבּגמרא ּברא68ואיתא ּפרצּופין ּדּו אמר חד ּדעֹות, ב' ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר ּבאדם, אמר69הּקּב"ה וחד צרּתני, וקדם אחֹור ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

רע. יצר ואחד טֹוב יצר אחד הּקּב"ה, ּברא יצרים ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
הּקּב"ה ּברא ּפרצּופין ּדּו ּדאמר ׁשּלמאן ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּנה,
להיֹות והצר ּבאחֹור, אחֹור ּדבּוקים היּו הרי ְְְְְֲִִֵָָָָָָָֻּבאדם,
ּפנים יחּוד להיֹות יכֹול היה ּכ ואחר הּנסירה, ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָענין
יצרים ׁשני ּדאמר למאן ּגם ּכ ההֹולדה, לצֹור ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבפנים
יחּוד ׁשּיהיה ּכדי הּנסירה ענין להיֹות צרי הּקּב"ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּברא
הּנׁשמה התלּבׁשּות ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבפנים. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּפנים
ּבלבּוׁש הּמתלּבׁש אדם ּכמֹו אינֹו הּבהמית ונפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבגּוף
ּפנימית, התלּבׁשּות זֹוהי אלא מּמּנּו, נפרד ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשהּלבּוׁש
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טו            

סדר וזהּו ד). סעיף סֹוף לעיל (ּכּנזּכר האֹור ּגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה
ּכ ואחר מרירּות, ׁשל ּבאֹופן חצֹות ּבתּקּון ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָהעבֹודה

ּבׂשמחה. הּתֹורה ְְִִַָָלּמּוד

ÌLÎeראׁש ׁשּכֹובד הּמּגיד הרב ּבפרּוׁש לעיל ׁשּנתּבאר ¿≈ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
הּוא החּסרֹון ׁשּמלּוי ׁשּלמעלה, החּסרֹון על ְְִִִֶֶַַַַָָָהּוא
מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור יֹותר ׁשּלמעלה האֹור ידי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ׁשּכֹובד הּזקן אדמֹו"ר ּבפרּוׁש ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלל,
ההכנעה ידי על הנה ׁשּביׂשראל, הּכֹובד הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹראׁש
ׁשהיה מּכמֹו יֹותר ׁשּלמעלה אֹור ממׁשיכים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוׁשפלּות

לעֹולם קדמה ׁשּתׁשּובה לפי החטא, ׁשהּוא64קֹודם הינּו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדוקא זה אֹור המׁשכת ידי ועל מהעֹולם, ׁשּלמעלה ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹור

החטא. חסרֹון ְְְִֵֵֶַַמתמּלא

ׁשעלp‰Â‰ו) ׁשּביׂשראל, ראׁש הּכֹובד ּתּקּון על נֹוסף ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
את הּמעֹוררים ּבדברים ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִֵֶַַָידי
הוי' אהבת להיֹות צריכה הוי', לאהבת יבֹוא ְְְֲֲֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָָהאהבה

לבב רז"ל65ּבכל ּכּפירּוׁש והינּו66, ,יצרי ּבׁשני ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
ּגם אלא האלקית, נפׁש מּצד רק ּתהיה לא ְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהאהבה
לאהבה ּתבֹוא הּבהמית נפׁש ׁשּגם הּבהמית, נפׁש ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמּצד

ּכתיב ּדהּנה ּבזה, העבֹודה וסדר הוי'. ה'67את וּייצר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
יודי"ן, ּבׁשני וּייצר האדמה, מן עפר האדם את ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאלקים

ּבּגמרא ּברא68ואיתא ּפרצּופין ּדּו אמר חד ּדעֹות, ב' ְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר ּבאדם, אמר69הּקּב"ה וחד צרּתני, וקדם אחֹור ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

רע. יצר ואחד טֹוב יצר אחד הּקּב"ה, ּברא יצרים ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
הּקּב"ה ּברא ּפרצּופין ּדּו ּדאמר ׁשּלמאן ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהּנה,
להיֹות והצר ּבאחֹור, אחֹור ּדבּוקים היּו הרי ְְְְְֲִִֵָָָָָָָֻּבאדם,
ּפנים יחּוד להיֹות יכֹול היה ּכ ואחר הּנסירה, ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָענין
יצרים ׁשני ּדאמר למאן ּגם ּכ ההֹולדה, לצֹור ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבפנים
יחּוד ׁשּיהיה ּכדי הּנסירה ענין להיֹות צרי הּקּב"ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּברא
הּנׁשמה התלּבׁשּות ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבפנים. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָּפנים
ּבלבּוׁש הּמתלּבׁש אדם ּכמֹו אינֹו הּבהמית ונפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבגּוף
ּפנימית, התלּבׁשּות זֹוהי אלא מּמּנּו, נפרד ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשהּלבּוׁש
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טז     

ּבדּו ּוכמֹו הּבהמית, ּבּנפׁש ּדבּוקה האלקית ׁשּנפׁש ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהינּו,
וזה לכאן מֹוׁש ׁשּזה ּבאחֹור אחֹור ׁשּדבּוקים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּפרצּופין
ׁשלעּפט ּדער אּון אהער ׁשלעּפט (ּדער לכאן ְֵֶֶֶֶֶַָמֹוׁש
להפריד הּנסירה, ענין להיֹות צרי ולזאת ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹאהין),
ואחר האלקית, מּנפׁש הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹּולהבּדיל
נפׁש עם הּבהמית ּדנפׁש הּיחּוד להיֹות אפׁשר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּכ
ה'. את לאהבה ּתבֹוא הּבהמית נפׁש ׁשּגם ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהאלקית,
ּדנפׁש הּמתאּוה ּכח מתלּבׁש ׁשּבֹו הרע ּדצּיּור ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹוהינּו,
עצמה, הּבהמית הּנפׁש אבל לבּטלֹו, צריכים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָהּבהמית,

לבּטלֹו צרי אין הּמתאּוה, הּכח ּבֹו70ׁשהּוא יׁש ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו', אלא71מעלה ׁשֹור, ּבכח ּתבּואֹות ורב ְְְְֲֶֶַַַָָָֹ

הוי', את לאהבה יבֹוא הּוא ׁשּגם לפעֹול היא ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
האלקית. נפׁש עם הּבהמית ּדנפׁש הּיחּוד ענין ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו

C‡ּולהפכם הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות להפריד ּכדי «ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
את לאהבה ּתבֹוא הּבהמית הּנפׁש ׁשּגם ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻלקדׁשה
עלי וּתׁשת צרּתני וקדם אחֹור נאמר זה על הּנה ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהוי',
נפׁש ׁשּמּצד ּבאֹופן היא האדם ּבריאת ּדהּנה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכּפכה.
נפׁש ּומּצד בראׁשית, למעׂשה אחֹור הּוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּבהמית

בראׁשית למעׂשה קדם הּוא ׁשּנברא72האלקית והּכּונה . ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחֹור ׁשהּוא הּבהמית הּנפׁש ׁשּגם ּכדי היא ּכזה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבאֹופן
זה על והּכח הוי'. את לאהבה ּתבֹוא ּבראׁשית ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלמעׂשה
ּכמאמר הּתֹורה, על קאי ּדּכּפכה ּכּפכה, עלי וּתׁשת ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּוא

הּפסּוק73רז"ל ּכי74על אֹומר ּכׁשהּוא יּלד, לעמל אדם ְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּפיהּו עליו ּומסיק75אכף נברא, ּפה לעמל אֹומר הוי , ְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יׁש ׁשּבּתֹורה ּבזה, והענין ּתֹורה. עמל הּוא ּפה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעמל
הּׁשּיכים הענינים ּגם אלא ּדקדׁשה הענינים רק ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
והינּו ההתהּוּות, סדר ּגם מבארת הּתֹורה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלעֹולם,
העׂשרה ּגם אלא הּדּברֹות, עׂשרת רק לא יׁש ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה
ּבּתֹורה ּכתּובים מאמרֹות ׁשהעׂשרה ּומּכיון ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָמאמרֹות,
ענינים ּבּתֹורה ׁשּיׁש זה ידי ועל ּתֹורה, הם ּגם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
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‰Îtk ÈÏÚ ˙LzÂ Èzˆ Ì„˜Â BÁ‡ Ó‡'אחור' – הרע [=יצר ∆¡«»»∆∆«¿»ƒ«»∆»««∆»
מכריחה שהתורה בה לעמול תורה עלי ושמת אותי. סובבת 'קדם' – טוב ויצר

טוב] להיות האדם p‰c‰,את .¿ƒ≈
ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙‡Èa¿ƒ«»»»ƒ¿∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ „nL∆ƒ«∆∆««¬ƒ
‰ÚÓÏ BÁ‡ ‡e‰»¿«¬≈
LÙ „Óe ,˙ÈL‡¿≈ƒƒ«∆∆
Ì„˜ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ»«

˙ÈL‡ ‰ÚÓÏ72. ¿«¬≈¿≈ƒ
ÔÙB‡a ‡pL ‰ek‰Â¿««»»∆ƒ¿»¿∆
LÙp‰ ÌbL È„k ‡È‰ ‰Êk»∆ƒ¿≈∆««∆∆
BÁ‡ ‡e‰L ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»
‡Bz ˙ÈL‡a ‰ÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ»
Ák‰Â .'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‰‡Ï¿«¬»∆¬»»¿«…«
ÈÏÚ ˙LzÂ ‡e‰ ‰Ê ÏÚ«∆«»∆»«
È‡˜ ‰Îtkc ,‰Îtk«∆»∆«∆»»ƒ

‰Bz‰,[=מוסב] ÏÚ««»
ÏÊ Ó‡Ók73ÏÚ ¿«¬»«««

˜eÒt‰74ÏÓÚÏ Ì„‡ «»»»∆»»
Èk ÓB‡ ‡e‰Lk ,„ÈÀ»¿∆≈ƒ

e‰Èt ÂÈÏÚ ÛÎ‡75=] »«»»ƒ
כאוכף תמיד בפיו דברים משים

לעמל הנמשל החמור. שעל

ÏÓÚÏתורה] ÓB‡ ÈÂ‰ ,¡≈≈∆»»
ÏÓÚL ˜ÈÒÓe ,‡ ‰t∆ƒ¿»≈ƒ∆»»
.‰Bz ÏÓÚ ‡e‰ ‰t∆»»»
LÈ ‰BzaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«»≈
‰L„˜c ÌÈÈÚ‰ ˜ ‡Ï…«»ƒ¿»ƒƒ¿À»
ÌÈÈÚ‰ Ìb ‡Ï‡∆»«»ƒ¿»ƒ
È‰L ,ÌÏBÚÏ ÌÈÎ‰««»ƒ»»∆¬≈
„Ò Ìb ˙‡Ó ‰Bz‰«»¿»∆∆«≈∆
‰BzaL eÈ‰Â ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿«¿∆«»
˙Ú ˜ ‡Ï LÈ≈…«¬∆∆
Ìb ‡Ï‡ ,˙Bac‰«ƒ¿∆»«
ÔÂÈkÓe ,˙BÓ‡Ó ‰Ú‰»¬»»«¬»ƒ≈»
˙BÓ‡Ó ‰Ú‰L∆»¬»»«¬»
Ìb È‰ ‰Bza ÌÈe˙k¿ƒ«»¬≈«
‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰Bz Ì‰≈»¿«¿≈∆
ÌÈÈÚ ‰Bza LL∆≈«»ƒ¿»ƒ
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ּבעֹולם ּגם לפעֹול אפׁשר זה ּבכח הּנה לעֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשּיכים
והּנה, לאלקּות. אהבה לּה יהיה הּבהמית הּנפׁש ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּגם
ׁשּגם האלקית, ּבּנפׁש הּבהמית ּדנפׁש הּיחּוד ידי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּגם עלּיה נעׂשית לאלקּות, אהבה לּה יׁש הּבהמית ֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנפׁש
ּתּקּון צריכה אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ּדאף האלקית, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּנפׁש

הּבהמית הּנפׁש את לברר רק הּוא ירידתּה מּכל76וכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנפׁש את מבררת האלקית ׁשּנפׁש זה ידי על ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמתעּלית האלקית, ּבּנפׁש ּגם עלּיה נעׂשית ְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבהמית
ּדמלּכא ּבגּופא לאׁשּתאבא ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה .77למעלה ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ

הּפקדיםe‰ÊÂז) על העֹובר ּכל יּתנּו זה ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּבּזהר ואיתא הּׁשקל, על78מחצית ּדעבר מאן ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפקּודא על ׁשעברּו אלּו ׁשּגם הינּו ּדאֹוריתא, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּפּקּודא
הּתׁשּובה ענין להיֹות אפׁשר ּבהם ּגם הנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּדאֹוריתא,
מחצית ידי על נעׂשה זה וענין הּבהמית, נפׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוברּור
מחצה ׁשהּוא הּׁשקל, מחצית גֹו' יּתנּו זה ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשקל,
ּכחֹות ּבעׂשר רק היא ׁשהעבֹודה והינּו, ּגרה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמעׂשרים
האלקית נפׁש ׁשל ּכחֹות העׂשר ׁשהרי הּבהמית, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש
ּדנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר רק היא והעבֹודה ּתּקּון, צריכים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאין
זה על והּכח הוי'. את לאהבה ּתבֹוא היא ׁשּגם ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבהמית
הּתֹורה על ּדקאי הּׁשקל, ּגרה עׂשרים הּקדׁש ׁשקל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עׂשרה ּגם אלא הּדּברֹות עׂשרת רק לא ּבּה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
מחצית נתינת על הּכח ׁשּזהּו ּגרה, עׂשרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמאמרֹות,
ּבּכתּוב ּוממׁשי הּבהמית. נפׁש ּברּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשקל
יּתנּו ּדזה העבֹודה ידי ׁשעל לה', ּתרּומה הּׁשקל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמחצית
הּבהמית, נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשקל, מחצית ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָגֹו'
הּוא ּדתרּומה לה', ּתרּומה הּׁשקל מחצית ּגם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָנעׂשה

הרמה ּבּנפׁש79מּלׁשֹון ׁשּנעׂשית העלּיה ענין והּוא , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכי ּבּכתּוב ּומקדים הּבהמית. נפׁש ּברּור ידי על ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הּוא ראׁש הּנׂשיאת ּדענין יׂשראל, ּבני ראׁש את ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹתּׂשא
העגל, חטא ידי על ׁשּנעׂשה ראׁש דכֹובד הענין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיפ

עני רז"לׁשהּוא מּמאמר ּכּמּובן הּדעת, עץ חטא עם אחד נחׁש80ן ׁשּבא ּבׁשעה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּובחטא זּוהמתן, ּפסקה סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל זּוהמא, ּבּה הּטיל חּוה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָעל
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פ"א.76) הצלם) (שער כו שער חיים מעץ ב) (מח, פל"ז ב.77)תניא ריז, א.78)זח"א קכב, ח"ג

ובכ"מ.79) .150 ע' תש"ט סה"מ ואילך. א'שנה ס"ע תרומה אוה"ת רע"א.80)ראה קמו, שבת

    
ÏBÚÙÏ LÙ‡ ‰Ê Áa ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ ÌÈM‰התורה לימוד ידי על ««»ƒ»»ƒ≈¿…«∆∆¿»ƒ¿

˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ dÏ ‰È‰È ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌbL ÌÏBÚa Ìb«»»∆««∆∆««¬ƒƒ¿∆»«¬»∆¡…
ÌbL ,˙È˜Ï‡‰ LÙpa ˙ÈÓ‰a‰ LÙc „eÁ‰ È„È ÏÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈«ƒ¿∆∆««¬ƒ«∆∆»¡…ƒ∆«
Ìb ‰ÏÚ ˙ÈNÚ ,˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ dÏ LÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ≈»«¬»∆¡…«¬≈¬ƒ»«

Û‡c ,˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ¿«
dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿»≈»
d˙„ÈÈ ÏÂ Ôe ‰È¿̂ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»
LÙp‰ ˙‡ Ï ˜ ‡e‰«¿»≈∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰76,ÌB˜Ó ÏkÓ , ««¬ƒƒ»»
עליה צורך היא זו »ÏÚירידה

˙È˜Ï‡‰ LÙpL ‰Ê È„È¿≈∆∆∆∆»¡…ƒ
LÙp‰ ˙‡ ˙Ó¿»∆∆∆«∆∆
Ìb ‰ÏÚ ˙ÈNÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¬≈¬ƒ»«
,˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙ÈlÚ˙ÓL∆ƒ¿«≈¿«¿»
dB˜Óe dLMÓƒ»¿»¿»
‡Ùe‚a ‡‡L‡Ï¿ƒ¿«¬»¿»

‡kÏÓc77בגוף [=להשאב ¿«¿»
נפעלהמלך] תורה עמל ידי על

הבהמית בנפש ועליה זיכוך

שיש מהתורה ניתן לזה והכוח

- הדיברות עשרת את רק לא בה

המקור שהוא ל'קדם' השורש

עשרה גם בה יש אלא טוב ליצר

ל'אחור' השורש - מאמרות

ובכוח הרע ליצר המקור שהוא

שני הכוללת התורה לימוד

הנפש שגם ניתן אלו ענינים

לה'. אהבה לה יהיה הבהמית

‰Ê e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ Ê¿∆«∆»∆
ÏÚ BÚ‰ Ïk eÈƒ¿»»≈«
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ„˜t‰«¿Àƒ«¬ƒ«∆∆

‰a ‡˙È‡Â78Ô‡Ó ¿ƒ»«…««
‡„et ÏÚ Úc¿»««ƒ»

‡˙ÈB‡cעל שעבר [=מי ¿«¿»
התורה] ÌbLמצוות eÈ‰ ,«¿∆«

‡„e˜t ÏÚ eÚL eÏ‡≈∆»¿«ƒ»
Ì‰a Ìb ‰‰ ,‡˙ÈB‡c¿«¿»ƒ≈«»∆
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿»
LÙ ee ‰eL‰«¿»≈∆∆
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿ƒ¿»∆«¬∆
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ÏÚ«¿≈«¬ƒ«∆∆
˙ÈˆÁÓ 'B‚ eÈ ‰Ê∆ƒ¿«¬ƒ
‰ˆÁÓ ‡e‰L ,Ï˜M‰«∆∆∆∆¡»

‰b ÌÈNÚÓהשלם ,השקל ≈∆¿ƒ≈»
˜ ‡È‰ ‰„BÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»¬»ƒ«

LÙ ÏL ˙BÁk NÚ‰ È‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙BÁk NÚa¿∆∆…¿∆∆««¬ƒ∆¬≈»∆∆…∆∆∆
˙BÁk NÚa ˜ ‡È‰ ‰„BÚ‰Â ,Ôe ÌÈÈˆ ÔÈ‡ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈¿ƒƒƒ¿»¬»ƒ«¿∆∆…

˙ÈÓ‰a‰ LÙcלקדושה ביטול לידי האדם יישות את ÌbLלהביא ¿∆∆««¬ƒ∆«
L„‰ Ï˜L ‡e‰ ‰Ê ÏÚ Ák‰Â 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰‰‡Ï ‡B ‡È‰ƒ»¿«¬»∆¬»»¿«…««∆∆∆«…∆
,Ï˜M‰ ‰b ÌÈNÚ∆¿ƒ≈»«»∆

È‡˜c[שמוסב=]ÏÚ ¿»ƒ«
˜ ‡Ï da LL ‰B‰«»∆≈»…«

˙Bac‰ ˙NÚשורש ¬∆∆«ƒ¿
בראשית למעשה «∆‡Ï‡ה'קדם'
˙BÓ‡Ó ‰NÚ Ìbשורש «¬»»«¬»

בראשית למעשה ,ה'אחור'
Ák‰ e‰L ,‰b ÌÈNÚ∆¿ƒ≈»∆∆«…«
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙È˙ ÏÚ«¿ƒ««¬ƒ«∆∆

‡e‰Lהאדם עבודת ענין ∆
‰˙ÈÓ‰aב LÙ ea≈∆∆««¬ƒ

˙ÈˆÁÓ e˙ka ÈLÓÓe«¿ƒ«»«¬ƒ
ÏÚL ,'‰Ï ‰Óe Ï˜M‰«∆∆¿»«∆«
eÈ ‰Êc ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿∆ƒ¿
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚«¬ƒ«∆∆
LÙ ea ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»≈∆∆
Ìb ‰NÚ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«¬∆«
‰Óe Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿»
‡e‰ ‰Óe˙c ,'‰Ï«ƒ¿»

‰Ó‰ ÔBLlÓ79‡e‰Â , ƒ»¬»»¿
˙ÈNÚpL ‰ÏÚ‰ ÔÈÚƒ¿»»¬ƒ»∆«¬≈
È„È ÏÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙpa«∆∆»¡…ƒ«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙ ea≈∆∆««¬ƒ
‡˙ Èk e˙ka ÌÈ„˜Óe«¿ƒ«»ƒƒ»
,Ï‡NÈ Èa L‡ ˙‡∆…¿≈ƒ¿»≈
‡e‰ L‡ ˙‡ÈNp‰ ÔÈÚc¿ƒ¿»«¿ƒ«…
L‡ „B„ ÔÈÚ‰ ÙÈ‰≈∆»ƒ¿»¿∆…
‡ËÁ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈≈¿
„Á‡ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ï‚Ú‰»≈∆∆ƒ¿»∆»
,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÌÚƒ≈¿≈«««

ÏÊ Ó‡Ó Ôek80 «»ƒ«¬«««
ÏÚ LÁ ‡aL ‰ÚLa¿»»∆»»»«
,‡Ó‰eÊ da ÏÈh‰ ‰eÁ«»ƒƒ»¬»
‰ ÏÚ e„ÓÚL Ï‡NÈƒ¿»≈∆»¿««
,Ô˙Ó‰eÊ ‰˜t ÈÈƒ«»¿»¬»»
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יז            

ּבעֹולם ּגם לפעֹול אפׁשר זה ּבכח הּנה לעֹולם, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשּיכים
והּנה, לאלקּות. אהבה לּה יהיה הּבהמית הּנפׁש ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּגם
ׁשּגם האלקית, ּבּנפׁש הּבהמית ּדנפׁש הּיחּוד ידי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
ּגם עלּיה נעׂשית לאלקּות, אהבה לּה יׁש הּבהמית ֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּנפׁש
ּתּקּון צריכה אינּה עצמּה ׁשהּנׁשמה ּדאף האלקית, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּנפׁש

הּבהמית הּנפׁש את לברר רק הּוא ירידתּה מּכל76וכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנפׁש את מבררת האלקית ׁשּנפׁש זה ידי על ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמקֹום,
ׁשמתעּלית האלקית, ּבּנפׁש ּגם עלּיה נעׂשית ְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּבהמית
ּדמלּכא ּבגּופא לאׁשּתאבא ּומקֹורּה מּׁשרׁשּה .77למעלה ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ

הּפקדיםe‰ÊÂז) על העֹובר ּכל יּתנּו זה ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָָֻ
ּבּזהר ואיתא הּׁשקל, על78מחצית ּדעבר מאן ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ּפקּודא על ׁשעברּו אלּו ׁשּגם הינּו ּדאֹוריתא, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּפּקּודא
הּתׁשּובה ענין להיֹות אפׁשר ּבהם ּגם הנה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּדאֹוריתא,
מחצית ידי על נעׂשה זה וענין הּבהמית, נפׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוברּור
מחצה ׁשהּוא הּׁשקל, מחצית גֹו' יּתנּו זה ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשקל,
ּכחֹות ּבעׂשר רק היא ׁשהעבֹודה והינּו, ּגרה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמעׂשרים
האלקית נפׁש ׁשל ּכחֹות העׂשר ׁשהרי הּבהמית, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש
ּדנפׁש ּכחֹות ּבעׂשר רק היא והעבֹודה ּתּקּון, צריכים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאין
זה על והּכח הוי'. את לאהבה ּתבֹוא היא ׁשּגם ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבהמית
הּתֹורה על ּדקאי הּׁשקל, ּגרה עׂשרים הּקדׁש ׁשקל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
עׂשרה ּגם אלא הּדּברֹות עׂשרת רק לא ּבּה ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
מחצית נתינת על הּכח ׁשּזהּו ּגרה, עׂשרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמאמרֹות,
ּבּכתּוב ּוממׁשי הּבהמית. נפׁש ּברּור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשקל
יּתנּו ּדזה העבֹודה ידי ׁשעל לה', ּתרּומה הּׁשקל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמחצית
הּבהמית, נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשקל, מחצית ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָגֹו'
הּוא ּדתרּומה לה', ּתרּומה הּׁשקל מחצית ּגם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָנעׂשה

הרמה ּבּנפׁש79מּלׁשֹון ׁשּנעׂשית העלּיה ענין והּוא , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכי ּבּכתּוב ּומקדים הּבהמית. נפׁש ּברּור ידי על ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הּוא ראׁש הּנׂשיאת ּדענין יׂשראל, ּבני ראׁש את ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹתּׂשא
העגל, חטא ידי על ׁשּנעׂשה ראׁש דכֹובד הענין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהיפ

עני רז"לׁשהּוא מּמאמר ּכּמּובן הּדעת, עץ חטא עם אחד נחׁש80ן ׁשּבא ּבׁשעה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּובחטא זּוהמתן, ּפסקה סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל זּוהמא, ּבּה הּטיל חּוה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָעל
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מוגה בלתי

"צדקתך" במנחה היום אומרים אין זה ומטעם שלאחריו, ליום כבר שייך חצות שלאחר הזמן .1.
רז"ל שאמרו מיום2ומכיון כבר זו בשמחה להתחיל שאפשר בספרים ואיתא בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

חודש דראש עתה3א' כבר בזה ההתחלה את לעשות יש –4.

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

***

.תשא כי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

משנכנס" בשמחה".5. מרבין אדר
שבגמרא6במשנה אלא בשמחה", ממעטין אב "משנכנס ממעטין2איתא אב שמשנכנס "כשם זה על איתא

בשמחה". מרבין אדר משנכנס כך בשמחה,

הפכיים: ענינים שני בזה אנו רואים

" מהלשון במשנה,א) בפירוש שנאמר בשמחה", ממעטין אב ד"משנכנס הענין הוא שהעיקר משמע, "
" אלא אינו בשמחה", מרבין אדר ד"משנכנס הענין כן שאין אב".מה מ"משנכנס שנלמד ,"

לא מוגבל. הוא בשמחה" ממעטין אב ד"משנכנס הענין הרי לפועל שבהנוגע אנו רואים גיסא לאידך ב)
עניני ישנם ממעטין. הענינים באב7שמחהבכל ללא8גם זה הרי – בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס זה אבל .
ידע" דלא "עד עד הגבלות, .9שום

הגמרא כלשון ממעטין", אדר ש"משנכנס מזה נמשך מרבין" אדר ד"משנכנס הענין שכל כיון מובן: אינו לכאורה
"?"'וכו ממעטין אב ד"משנכנס מהענין יותר הוא בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס הענין איפוא מדוע – "

הציווי ישנו תמיד שהרי אב, בחודש אפילו תמיד, להיות צריכה ששמחה מכיון – בפשטות בזה הביאור .
בשמחה"10ד"עבדו הוי' "11את עוד כשניתוסף ולכן, ."ה"ממעטין ואילו גבול. בלי זה הרי – בשמחה"

בשמחה". הוי' את ד"עבדו הציווי מצד ובפרט מסויימים, שמחה עניני להיות צריכים אז שגם כיון מוגבל, הוא
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זּוהמתן חזרה ּכפר81העגל איׁש ונתנּו הּוא לזה והּתּקּון . ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשקל, מחצית ּגֹו' ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָנפשֹו
ּתרּומה הּׁשקל מחצית ּגם נעׂשה זה ידי ועל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּבהמית,
זה ידי ועל האלקית. ּבּנפׁש ּגם עלּיה ׁשּנעׂשה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלה',
ׁשּמתמּלא ׁשּלמעלה, ראׁש ּדכֹובד הענין ּתּקּון ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה
החּסרֹון ּגם מתמּלא זה ידי ועל ׁשּלמעלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהחּסרֹון

רויחי. ּומזֹוני חּיי ּבבני ונמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּלמּטה,
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ב.81) קצג, ח"ב ב. נב, ח"א זוהר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וכן  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  מיום  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 

הקודמים לו. ורצוני להיות בטוח שעכ"פ מכאן ולהבא יכתבו ע"ד התועדויות השונות אשר בכפר חב"ד 

וגם בפרטיות המתאימה.

וזאת להעיר וביחוד בהנוגע למה שכותבים אודות חגיגת י"ט כסלו שקצרו במקום שאמרו להאריך 

ביותר... ובודאי בהזדמנות הבאה ימלאו גם על דבר זה, אם יתעכב שילוח ההקלטה של ההתועדות או 

אם נקלטה שלא במילואו, והרי בכנוס צעירי אגו"ח שהי' לפני זמן בהכפר שלחו תיכף לאחר הכינוס את 

הנאומים וכו'...

ע"פ המכתבים שקבלתי מאחדים וחוששים שמציאות פרדסים נותן מקום למחבא וכו', צריכים 

היו להתבונן ולעיין אם יש מקום לחשש זה ולדבר בכיוון למה שיודעו עם המשרדים המתאימים, ובפרט 

שאם יתעכב דבר החליפין עם קרקע מהדרין הנשאר יש מקום לומר שינטעו שם פרדסים ג"כ, ואם יסכימו 

להרבות בשמירה מתאים לההוספה בפרדסים ספק הוא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש לחזק ולפתח כפר חב"ד שיהי' דירה לו ית' בתחתונים, שלזה צריך 

געזונטע רוחניות און געזונטע גשמיות וחפץ ה' בידם יצליח, ע"י הכלי המחזיק ברכתו של הקב"ה השלום 

והאחדות והתקשרות לנשיאנו, ע"י מילוי כוונתו ורצונו בכפר זה וכמובן ע"פ המבואר בתניא פרק ב'.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.
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מוגה בלתי

"צדקתך" במנחה היום אומרים אין זה ומטעם שלאחריו, ליום כבר שייך חצות שלאחר הזמן .1.
רז"ל שאמרו מיום2ומכיון כבר זו בשמחה להתחיל שאפשר בספרים ואיתא בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

חודש דראש עתה3א' כבר בזה ההתחלה את לעשות יש –4.

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

***

.תשא כי המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

משנכנס" בשמחה".5. מרבין אדר
שבגמרא6במשנה אלא בשמחה", ממעטין אב "משנכנס ממעטין2איתא אב שמשנכנס "כשם זה על איתא

בשמחה". מרבין אדר משנכנס כך בשמחה,

הפכיים: ענינים שני בזה אנו רואים

" מהלשון במשנה,א) בפירוש שנאמר בשמחה", ממעטין אב ד"משנכנס הענין הוא שהעיקר משמע, "
" אלא אינו בשמחה", מרבין אדר ד"משנכנס הענין כן שאין אב".מה מ"משנכנס שנלמד ,"

לא מוגבל. הוא בשמחה" ממעטין אב ד"משנכנס הענין הרי לפועל שבהנוגע אנו רואים גיסא לאידך ב)
עניני ישנם ממעטין. הענינים באב7שמחהבכל ללא8גם זה הרי – בשמחה" מרבין אדר ש"משנכנס זה אבל .
ידע" דלא "עד עד הגבלות, .9שום

הגמרא כלשון ממעטין", אדר ש"משנכנס מזה נמשך מרבין" אדר ד"משנכנס הענין שכל כיון מובן: אינו לכאורה
"?"'וכו ממעטין אב ד"משנכנס מהענין יותר הוא בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס הענין איפוא מדוע – "

הציווי ישנו תמיד שהרי אב, בחודש אפילו תמיד, להיות צריכה ששמחה מכיון – בפשטות בזה הביאור .
בשמחה"10ד"עבדו הוי' "11את עוד כשניתוסף ולכן, ."ה"ממעטין ואילו גבול. בלי זה הרי – בשמחה"
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כ            

ומהותו עצמותו בכל למטה יהיה שהקב"ה בתחתונים", ד"דירה הפירוש גם הוא כך וועזן"), גאנצן זיין ַ("מיט
יתברך.

"דירה15כתיב שיהיה כדי ובמילא, שמחה. ישנה הקב"ה נמצא בו שבמקום במקומו", וחדוה "עוז
יתברך ודירתו מקומו להיות יוכל ואזי וחדוה", "עוז שיהיה בהכרח .16בתחתונים",

להיות צריכים אז גם – "ממעטין" נאמר שעליהם בזמנים אפילו בשמחה. תמיד להיות שצריכים יובן ובזה
האדם"בשמחה, כל "זה שהרי ורגע, רגע בכל תמיד, לעשות בהכרח יתברך" לו ש"דירה מכיון ידועה, ,17במידה

קוני" את לשמש (אלא) נבראתי (לא) בשמחה.18"אני רגע, בכל תמיד, להיות החיוב מוטל ובמילא ,

המבואר פי על כן גם יובן – משמחה ההפכי קו השני, בקו להיות העבודה סדר צריך שלפעמים ומה .
לראש19בהמאמר לכל ודם: בשר למלך דירה עשיית מאופן משל דרך על יתברך, לו הדירה עשיית סדר בענין ,

המלך. לדירת ראוי שיהיה בכדי נאים בכלים אותו מייפים כן ולאחרי וכו', לכלוך מכל המקום את לנקות בהכרח

המרירות. קו ידי על נפעל זה שענין וכו', הלכלוך את לסלק בהכרח תחלה הרוחנית: בעבודה גם הוא וכן
מארצנו" גלינו חטאינו ד"ומפני הענינים את לסלק כדי בשמחה", "ממעטין אב, דחודש העבודה אבל20וזוהי .

אלא זה שמחהאין ידי על עושים עצמה הדירה ואילו .21לדירה,

" הדיוק בשמחה", מרבין אדר "משנכנס בענין בגמרא שנאמר ומה .ד"משנכנס שהענין משמע שמזה ,"
ממעטין" אב ד"משנכנס מהענין נמשך מרבין" בחסידות22אדר המבואר פי על יובן מתוך23– בא האור שיתרון

דלא24החושך "עד דשמחה, גבול הבלי את באדר ארויס") ("רופט ומגלה המעורר שהענין מובן, ובמילא ַדוקא.
השמחה ואזי מרירות, ידי על אחרא" סטרא ד"אתכפיא העבודה ענין שהוא דוקא, מהחושך בא זה הרי – ידע"

גבול. בלי ביותר, גדולה היא
הש באה שאז כיון גבול, בלי היא השמחה אדר בחודש שדוקא הטעם כמווזהו החושך", "מתוך מחה

נעשו25שכתוב "מתיהדים", עצמם הם הטמאות, קליפות ג' הארץ", ש"עמי – מתיהדים" הארץ מעמי "ורבים
זרה בעבודה כופרים התורה26יהודים, בכל .27ומודים

זו עבודה אדר28ומצד חודש בכל וגם ידע", דלא "עד הוא השמחה חיוב שבפורים – האור" "יתרון נעשה
שכתוב כמו בריבוי, שמחה להיות אדר"29צריך חודש כל נהפך", .30אשר

***

בפרשתנו רז"ל32נאמר31. אמרו זה ועל ירפא", שלא33"ורפא והיינו, לרפאות". לרופא רשות שניתן "מכאן
מסי?" ואנא מחי "רחמנא לרפאות".34לומר לרופא לרשות ש"ניתן זה, מפסוק למדים כך על –

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

כז.15) טז, הימיםֿא דברי
הובא16) – ליכא גואי ובבתי גורסין דיש ב, ה, חגיגה עיין

הצ"צ ברשימות מבואר לגירסתנו וגם – פנ"ז ח"ג הקודש בעבודת
גם (וראה ואכ"מ א'נבֿג). ע' ח"ב נ"ך (אוה"ת כבֿכג עמוד לאיכה

ואילך). 311 ס"ע ח"י התוועדויות – מנחם תורת
יג.17) יב, קהלת
היד18) כתבי (אוסף כת"י בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין

למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד) ירושלים – הבבלי תלמוד של
ועוד). שם. קידושין

(19.(93 ע' (לעיל פ"ה
ליו"ט.20) מוסף תפלת נוסח
ד"משנכנס21) בהענין "מהדרים" אינם שחסידים לכך הטעם וזהו

לעבודה; טפל ענין אלא זה שאין כיון – בשמחה" ממעטין אב
העבודה עיקר שהוא בשמחה", מרבין אדר ד"משנכנס בהענין משא"כ

מהדרים. בזה –
בהגבלה הוא בשמחה" ממעטין אב ד"משנכנס שהענין נקבע ולכן
שענין כיון השמחה, ענין צ"ל אב בחודש שגם האמור על נוסף כי, –
הקו ואילו בעבודה, עיקר אינו השמחה דהיפך הקו הרי תמיד, צ"ל זה
בלי הוא ולכן העבודה, עיקר הוא בשמחה" מרבין אדר ד"משנכנס

מוגה). בלתי (מהנחה גבול

הוא22) העבודה שעיקר לעיל להמבואר סותר זה הרי ולכאורה
בלתי (מהנחה בשמחה" ד"ממעטין הקו ולא בשמחה", ד"מרבין הקו

מוגה).
(23111 ע' תש"י (סה"מ פ"א תש"י לגני באתי ד"ה פכ"ו. תניא
ואילך).
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בשבת30) – לזה קודם ועוד חודש, בראש – בזה וההתחלה

(מהנחה ידע" דלא "עד דשמחה הסדר מתחיל אז שכבר מברכים,
מוגה). בלתי
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מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
יט.32) כא,
א.33) פה, ב"ק סע"א. ס, ברכות
שם.34) ב"ק פרש"י

            

מהפסוק זאת ולמדים חובה. גם שזוהי אלא לרפאות, שרשות בלבד זו שלא נוסף, לימוד "והשבותו35ישנו
אבידה.36לו" בהשבת שנאמר ,

שהיא37[ולימוד ברפואה שמחוייב וכמה כמה אחת על להשיב, מחוייב הקל ממון ומה וחומר: בקל הוא זה
גופו. אבידת

ראשונים ועוד הרמב"ם הביאו זה כי38ומטעם – ירפא" ד"ורפא הפסוק ולא לו", "והשבותו הפסוק רק
ש"ניתן רק למדים ירפא" שמ"ורפא מה שיש", מזו, יתירה למדים לו" "והשבותו מהפסוק כן אין

באחרונים (כמבואר ).39לרפאות

באחרונים שהקשו ירפא"39אלא ד"ורפא הלימוד לי למה חיוב, שהוא לו" מ"והשבותו דילפינן דהשתא ,
לעשותו? רשות ניתנה שלא דבר על יצווה לא הקב"ה שהרי רשות, שניתנה דפשיטא – רשות שניתנה להורות

היה לא לרפאות", לרופא רשות "ניתן ירפא", ד"ורפא הלימוד לולי כי, ליתא, מעיקרא זו קושיא באמת אבל
מציאות כלל היה לא לרפאות לרופא רשות ניתנה אלמלא שהרי דרפואה, החיוב לו" מ"והשבותו ללמוד אפשר
לו". ד"והשבותו החיוב עליו להטיל אפשר אי הרי הרפואה, חכמת יודע שאינו וכיון הרפואה, חכמת לימוד של
שונות, סיבות מצד הרפואה חכמת ילמד שאדם מציאות ישנה שאז לרפאות", לרופא רשות ש"ניתן לאחר ורק

לרפאותו]. חיוב עליו שחל גופו, אבידת לרבות לו" מ"והשבותו ילפינן אזי

ו"והשבותו רשות", "שניתן – ירפא" "ורפא ענינים: שני בו יש הרוחנית, בעבודה הוא זה שענין כפי גם .
חובה. שהוא – לו"

החולי ענין ישנו ברוחניות ועד40גם סכנה, בו שאין חולה סכנה, בו שיש חולה סוגים: כמה ישנם ובזה .
ד" מדריגה מ"טשישנה בגימטריא מקום41" ומכל בינה, שערי מ"ט לכל כבר שהגיע היא בזה שהכוונה ,

הנו"ן. שער לו שחסר כיון חולה, הוא הרי

בקצרה: והביאור אלו. חולים סוגי בין שישנו הריחוק ומובן

הם ל"ת ושס"ה אברים רמ"ח הם עשה מצוות רמ"ח שהרי המצוות, לקיום נוגע שלו שהחולי חולה ישנו
גידים ביותר.42שס"ה נוגע ענין היא שלו החולאת הרי – לצלן רחמנא המצוות בקיום חולה .

נאמ עליו רבינו, משה מדריגת דרך על הנו"ן, שער לו שחסר חולה כיון43רוישנו מאלקים", מעט "ותחסרהו
הנו"ן שער לו היה בו44שלא נו"ן נבו, בהר הסתלקותו בשעת לזה וזכה ,45.

הרפואה: הכרח באופן החילוק גם הוא – החולים סוגי בין החילוק לפי

היא הרפואה אזי – המצוות בקיום חולה אודות שמדובר ב"חולה"בשעה שעוסקים בשעה אבל .
"שניתן ירפא", "ורפא נאמר זה על – הנו"ן שער רק לו שחסר מ"ט, לאבגימטריא – לרפאות" לרופא

הדבר. שייך אחד לכל ולא תמיד

:מהאמור הוראה עוד .
עונה והוא בפועל, המצוות לקיום בנוגע יהודי על שיפעל היהדות, בהפצת שיעסוק מיהודי שתובעים בשעה

עצמו עם ולעסוק יותר טוב הזמן את לנצל ורצונו זמנו, על חס –46שהוא הנו"ן" ב"שער לעלות ,
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ב.35) כב, תצא
מ"ד.36) פ"ד נדרים להרמב"ם בפיה"מ ועפמש"כ א. עג, סנהדרין
מוגה.37) בלתי מהנחה – בחצ"ר המוסגר
א38) (כרך ס"ז אבדה ערך תלמודית באנציקלופדי' הנסמן ראה

.71 הערה כט) ע'
שם39) ותצא קמה) (אות שם משפטים עה"פ תמימה תורה ראה

יח). (אות
רפ"ב.40) דיעות הל' רמב"ם ראה
לקו"ת41) לה. ח, מאו"א וירא. פ' להאריז"ל המצוות טעמי ראה

ובכ"מ. ב. צז, ברכה
ב.42) קע, זח"א ראה
ו.43) ח, תהלים
ב.44) כא, ר"ה
בשל"ה45) הובא – כו ג, ואתחנן להאריז"ל הליקוטים וס' ל"ת

עה"פ עה"ת ש"ך הרח"ו. בשם א) (שסט, ואתחנן פ' תושב"כ חלק
יב, במדבר בלקו"ת – המגיד ובשם כתוב). מצאתי (בשם א לד, ברכה

ב'קסג. ע' ברכה אוה"ת א.
מוגה).46) בלתי (מהנחה וכיו"ב התפלה עבודת של בענין כמו
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ב'קסג. ע' ברכה אוה"ת א.
מוגה).46) בלתי (מהנחה וכיו"ב התפלה עבודת של בענין כמו



כי            

במחלה מדובר הזולת, את "לרפאות" ממנו שתובעים שמה לדעת, כןעליו שאין מה לרפאותה,
הוא אבל נכון, דבר זהו עצמו, עם לעסוק שברצונו דרךמה ועל הזולת. לגבי עליו המוטל להחוב ביחס

הגמרא מצוה.47לשון זה הרי רשות ולגבי רשות, זה הרי חובה שלגבי ,

סופרים דברי של קל דקדוק התורה, מצוות אחד. לכל ששייך דבר שזהו שוים, ישראל כל מעשיות במצוות .
לחדש" עתיד ותיק שתלמיד מה "כל יותר, המאוחרים גם –48– הידורים בעניני אבל ישראל. לכל שייכים –

בהם. אוחזים הכל שלא ענינים ישנם
הידור, של ענין שיעשה לו שכדאי הרע, היצר מצד מגיע שהדבר לפעמים יתכן – זה לענין "נתפס" אדם ואם

לעשותם מחוייב שהוא בענינים ימעט זה ידי על .49אם

בו שמחוייבים בדבר לעסוק יש לפועל: אבדה50ובהנוגע בהשבת בעבודה51– גם הצלחה הקב"ה יתן ואז ,
הנו"ן. לשער עד לעצמו, בהנוגע הפרטית

***

כהן בת היא שכלתו לחתן אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק .52(:
כהן" "בת בשם נקראים ישראל רז"ל53בני כמאמר כהן, הוא שהקב"ה דכיון ובני54– הוא", כהן "אלקיכם
אלקיכם" להוי' אתם "בנים הם כהן".55ישראל "בת הם ישראל שבני נמצא ,

בגמרא צדק56איתא הצמח ופוסק דוקא. חכם לתלמיד לינשא צריכה כהן רבנן"57שבת מלכי "מאן –58–
דכלה" במסכתא "ואפילו זה, לענין חכם תלמיד נקרא אחת" מסכת שיודע .59ש"כל

השירים שיר תורה בחינות60בלקוטי ב' וכנגד הנפש, כלות ולשון כליון, לשון כלה, בחינות ב' שיש מבואר
הנ"ל. בחינות ב' ישנם ישראל שבכנסת כיון וכלה, חתן שבין החיבוב פעמים ב' השירים בשיר ונשנה נאמר אלו

כלה. מסכתות ב' יש בנגלה וכנגדם

בלקוטי הנ"ל מאמר וכן כלה, מסכת את ("אּפלערנען") ולסיים ללמוד יש החתונה קודם – לפועל ָובנוגע
תורה.

וסיים למד סוףֿסוף שהרי – "סיום" לערוך כדי פסח ערב קודם שלומדים כפי גם להיות יכול המסכת לימוד
המסכת. את

הידוע דרך על – המאמר ללימוד בנוגע כן הזק61וכמו אדמו"ר את ששאלו החסידות, שבתורת כך על ן
הזקן: אדמו"ר והשיב בהם? אוחזים שאין בשעה כו', תתאה ויחודא עילאה יחודא נעלים, ענינים אודות לומדים
ונתתי מבשרכם האבן לב את ד"והסירותי הענין יהיה אזי משיח, וכשיבוא המוח, דהשגת העבודה היא עתה

בשר" לב .62לכם

***
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א.47) קה, חולין
רפמ"ז.48) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד.
פ"ז.49) העבודה קונטרס בארוכה ראה
למקומות50) ששלחם נשיאנו, מהוראת מרוצים שאינם כאלו ישנם

עם לעסוק מעדיפים היו שהם כיון היהדות, בהפצת לעסוק כדי שונים
דבר בבחינת היא עצמם עם שהתעסקות להם, אומרים כך על עצמם.
בדבר לעסוק עליהם ולכן שלחום, שבשבילם הענינים לגבי הרשות

מוגה). בלתי (מהנחה כנ"ל בו, שמחוייבים
ובכ"מ)51) ד. ג, ויקרא (לקו"ת הזקן אדמו"ר כפירוש – גם כולל

לו", שנותנים מה המאבד שוטה "איזהו רע"א) ד, (חגיגה במארז"ל
מוגה). בלתי (מהנחה שבנשמה מ"ה בחי' על דקאי

ע'52) ריש חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה אייר כ"ט מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן קכג),
אֿב.53) צה, זח"ב ראה
סע"א.54) לט, סנהדרין
א.55) יד, ראה פ'
א.56) מט, פסחים
ס"ז.57) סי"א אהע"ז שו"ת
(ברע"מ)58) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
רע"ב.59) מט, קידושין
בתחלתו.60)
תורת61) גם וראה וש"נ. שח. ע' תש"מ) (כפ"ח עז" "מגדל ראה

וש"נ. .306 ע' ריש חי"ד התוועדויות – מנחם
כו.62) לו, יחזקאל

            

בשבת מהפטרת63. ואחרון ראשון בפסוק ההפטורה את ומסיימים חודש, מחר שבת – נוסף ענין ישנו זו
חודש. מחר

ומתמעטת הולכת שהלבנה שבועיים זה בהעלם. לגמרי היא שהלבנה הוא, חודש ראש ערב של ענינו
ראש שבערב האחרון הרגע שזהו לגמרי, נעלמת היא שלבסוף מזו, ויתירה בלבד, נקודה שנעשית עד ומתעלמת,

חודש" "מחר – אומרים כך ועל ושלום. חס להתייאש אפשר הרי כן, ואם תשוב64חודש. באלד") ("אט תיכף :ַָ
ש"ישראל כיון ("דורכטראגן"), לסבול יותר קל – זאת וכשיודעים להאיר, שוב מתחילה היא ותתחדש, 65הלבנה ָ

ללבנה" .66דומין

בלבד, נקודה שנעשית עד ומתמעטת, הולכת שהלבנה זמן כמשך – וההסתר ההעלם זמן הוא הרי הגלות זמן
ביאוש. וליפול זיך") ביי ("אראּפפאלן ברוחו ליפול אדם יכול כן ואם לגמרי, מתעלמת ושלום שחס ַַָועד

בחסידות מבואר כך בשלימות. תמיד הוא הלבנה של העליון שחציה אמת הן בחכמת67– גם מובן וכך ,
זה68הטבע דהיינו הלבנה, של התחתון חציה אבל .ולפעמים שינויים בו יש לעבודה, שנוגע מה רואים,

– מתעלם הוא

" אומרים: כך על ,".מעולם היו לא שעדיין ביותר, נעלים גילויים של זמן יבוא ויתחדש. ישוב

ידי שעל הגלות, זמן במשך ועבודתינו במעשינו תלוי חודש" ד"מחר ושהענין חודש", ש"מחר ובידענו
המשיח דימות הגילויים לידי נבוא דוקא הגלות שבזמן ("א69העבודה וקלות עריבות פועל זה הרי –ַ

הגלות. שבזמן בהעבודה גרינגערקייט") א און ַַגעשמאקייט

מאד" וגבה ונשא ירום עבדי ד"ישכיל להענין נבוא עתה, העבודה ידי על שדוקא אותיות70והיינו "מאד" –
חיים71"אדם" אלקים בדברי כמבואר הראשון, מאדם למעלה שהוא דהיינו אחר, בצירוף אבל באים72, ולזה ,

ול"אחישנה" ל"בעתה" ומתקרבים שהולכים דוקא, דעכשיו העבודה ידי ,73על

בתחתונים הדירה בגלוי ותהיה משיח, ידי על הנ"ל, "עבדי" ידי על השלימה הגאולה תהיה בימינו שבמהרה
יתברך. לו
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ונדפס63) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 199 ע' חי"א בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,
יח.64) כ, שמואלֿא
סע"ב65) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
מוגה.66) בלתי מהנחה – שם) (סוכה ללבנה" "מונין – ולכן

קלד.67) ע' תרנ"ד סה"מ ואילך. ד קפב, דא"ח) (עם סידור
שם.68) בסידור הובא – ונעים נחמד ספר ראה
רפל"ז.69) תניא ראה
יג.70) נב, ישעי'
ובפרש"י.71) ה פ"ח, ב"ר ב. רמו, זח"ג ראה
וש"נ.72) .202 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם תורת ראה
א.73) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
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כי

   יא כרך

הפסוק על אזנובפרשתנו את אדוניו "ורצע
של אלא אינו או "הימנית, רש"י: מפרש במרצע"
כאן נאמר שווה לגזירה אזן אזן לומר תלמוד שמאל,

במצורע ונאמר אזנו את אדוניו אזנוורצע תנוך
הימנית" כאן אף הימנית להלן מה .הימנית

"ורצע נאמר בפסוק רש"י: של כוונתו בפשטות
את אזןאדוניו אם פירש ולא יחיד, לשון - גו'"

שהכוונה רש"י מפרש לכן שמאל, של אזן או ימין של
ממצורע. שווה גזירה דלמדים "הימנית", לאזן

"או רש"י של לשונו מאריכות להבין: צריך אמנם
משמע הוא) מיותר (דלכאורה שמאל" של אלא אינו
לאזן היא הכתוב שכוונת יותר מסתבר שבעצם

אלא דוקא, מצדהשמאלית "הימנית" לפרש
ממצורע שווה הטעם?הגזירה להבין וצריך -

:(דבור (באותו רש"י וממשיך
שבגוף,"ומה אברים שאר מכל להרצע אזן ראה

סיני הר על ששמעה זאת אזן זכאי בן יוחנן ר' אמר
תגנוב אזןלא עצמו, מוכר ואם תרצע. וגנב והלך

עבדים ישראל בני לי כי סיני הר על והלךששמעה
ר"ש תרצע. לעצמו אדון זהוקנה מקרא דורש הי'

שבבי כלים מכל ומזוזה דלת נשתנו מה חומר, ת,כמין
במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת הקב"ה אמר
כי ואמרתי המזוזות שתי ועל המשקוף על כשפסחתי
לעבדים עבדים ולא הם עבדי עבדים ישראל בני לי

בפניהם". ירצע לעצמו אדון וקנה זה והלך

להבין: וצריך

אזן למה מסביר (אינו הרי "תרצע" ששמעה אזן א)
נרצעת אזן למה טעם זהו אלא) נרצעת דוקא

לזה אין ובמילא שבגוף, אברים שאר מכל אחד ולא
שהכוונה זה לפני רש"י שכתב למה ושייכות קשר
לרש"י ליה והוה – דוקא "הימנית" לאזן ב"אזנו"

פנים כל על או נפרדים, דיבורים בשני לכתבם
ראה?וא"ו ומה ולא ראה, מה :

(באותו כך אחר רש"י שהביא מה קשה ביותר ב)
דאם כו'": ומזוזה דלת נשתנו "מה דר"ש הדרש דבור)

לפרש רש"י של ומזוזהכוונתו דלת "נשתנו למה
לפרשו לרש"י ליה הוה כו'" בפני (ובדבור

המזוזה"; אל או הדלת "אל התיבות על עצמו)
פי דעל לומר ובהכרח  קושיא זו אין

היה ר"ש רש"י: לשון נשתנו(וכדיוק מה כו'
זה לפני רש"י שפירש למה בהמשך שבא אלא .כו'),

רש"י לדברי ר"ש דרשת של השייכות להבין וצריך
שלפניו?

ד"אזן מכיון הוא הרציעה דטעם רש"י, בדברי ג)
אזן תרצע. . . וגנב והלך תגנוב לא . . ששמעה זאת
. והלך . . עבדים ישראל בני לי כי . . ששמעה זאת

מובן: אינו - תרצע" .

הציווים על משעבר תיכף להרצע צריך זה לפי (א)
שנים שש שיעברו עד אלא נרצע אינו ולמה -וגם ,
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ו.1) כא,
"תנוך2) הלשון שם בהכתוב כח. כה. יז. יד. יד, מצורע

כבפנים. הוא כת"י וברש"י רש"י דפוסי בכל אבל הימנית", המטהר
קכב. ראה פ' ספרי עה"פ, במכילתא וכ"ה

לשון).3) (בשינוי עה"פ מכילתא
לומר4) תיתי (דמהיכא זה או ר"ל כו' אינו "או כתב: הרע"ב

אינו "או רש"י מלשון אבל הימנית)"; ולא כו'"השמאלית
משמע וכיו"ב) כו'" ת"ל איזו יודע איני - "אזנו כותב שאינו (ובפרט

וכבפנים. שמאל של דוקא דהוי לומר דסברא
לשון).5) (בשינוי עה"פ מכילתא
לדוד6) משכיל ריב"א, רא"ם, עה"ת, זקנים (מושב מפרשים בכמה

נפשות בגונב מיירי יג) כ, (יתרו דעשה"ד תגנוב" ד"לא הקשו ועוד)
יא) יט, (קדושים תגנובו" מ"לא להביא והו"ל שם) רש"י (ראה
דצ"ל שהגיהו ועוד לדוד משכיל חזקוני, [וראה ממון בנוגב שמדבר

תגנובו]. לא
לא בסיני ששמעה אזן דה"ק י"ל שתירץ: רא"ם בדרךוראה

לא אזהרת גם בו שנכללה שכלכללות (ובפרט בממון דמיירי
מרס"ג). יב) (כד, לקמן כפרש"י - בעשה"ד נכללות המצוות

ששמעה "אזן אח"כ רש"י במ"ש ג"כ י"ל ועד"ז  לי כי
- נה)) (כה, בהר בפ' כ"א בעשה"ד (שאינו עבדים" בנ"י

אשר גו' "אנכי הראשון מצריםבדיבור מארץ ,"
ההוצאה היא כדאי שם: פרש"י וראה  לקח וראה .

קכג. אות כאן בתו"ש הובא (נג'ארא) טוב
ירושלמי ע"פ - גו'" לך יהי' "לא הב' בדיבור גם שנכלל וי"ל
אלקים לך יהי' לא סיני מהר ששמעה "אזן ה"ב) (סוף דקדושין פ"ק
(אבל בו"ד" עול עלי' וקיבלה עומ"ש מעלי' ופירקה פני על אחרים
עבדים"). בנ"י לי כי בה"ס ששמעה "אזן מסיים ג"כ שם בירושלמי

ואכ"מ. בסידורו). (נדפסו רס"ג באזהרות ויל"ע
ב.7) כב, קדושין

(8.6 הערה לעיל וראה נה. שם, בהר
(9.44 הערה לקמן וראה אינו, כת"י ברש"י שם. קדושין

(10– הפוך בסדר ור"ש ריב"ז דרשות באו ושני ראשון בדפוס
הוא הדפוסים ברוב אבל ריב"ז*. של פירושו ואח"כ דר"ש הפי' קודם

כבפנים.
בכתוב בא וגו'" הדלת את "והגישו כי הטעם י"ל לכאורה (*
לפנ"ז לפרשו לרש"י הו"ל לפ"ז כי – אינו אבל אזנו". גו' "ורצע לפני

כבפנים. המזוזה", אל או הדלת "אל התיבות על בפ"ע ובדיבור
אז11) אדוני את אהבתי כשאומר שש לאחר שדוקא די"ל ואף

) ביותר גדול מענישיםעוונו ולכן לדוד) משכיל ראה - בחטאו
רש"י לשון מפשטות אבל אותו,  דקאי מוכח לעצמו

ש" מה על .ס"ה לקמן וראה ס"ג, כדלקמן לכתחילה, "

   

אמרה למה (ב) וגו'"? העבד יאמר "אמר אם דוקא אז
דין בבית ונמכר לשלם לו ואין בגנב רק זה דין תורה
וגנב והלך . . ששמעה זאת ("אזן הרציעה טעם הרי –

לשלם. מה לו כשיש גם גנב, בכל שייך תרצע")

זה טעם ולפי(ג) – התורה ציוויי בכל הוא שייך
לרצוע צריך היה עליוזה שיעבור ועון חטא כל על

על שעבר במי רק זה דין תורה אמרה ולמה האדם,
עבדים" ישראל בני לי "כי או תגנוב" ?"לא

:רש"י בדברי להבין צריך גם
מי להרצעת נוסף טעם רש"י מביא למה א)
מכיון תגנוב): לא על שעבר (משום דין בית שמכרוהו
ויחליט שנים שש שיעברו לאחר אלא נרצע שאינו

רק נרצע הוא גם הרי אדונו, אצל להשאר
לעצמו" אדון כש"קנה – עצמו" "מוכר ?כשנעשה

לי כי ששמעה "אזן רש"י כתב עצמו" ב"מוכר ב)
. . עבדים ישראל בני ,"תרצע לעצמו אדון

על אותו שמענישים היינו, עצמו את
שנענש הכתובים כפשטות פירש לא ומדוע -

טענתו חפשי"?על אצא "לא

ידוע מהגמראג) שמעתיק רש"י של דרכו
פי על לפירושו הנצרכות התיבות רק ומדרשים

 מהו (א) דידן: בנדון להבין צריך זה ולפי ,
ב"ששמעה הדיוק  מספיק היה לכאורה - "
(סתם בדרשת"ששמעה להקדים נוגע מה (ב) ? "(

ש"היה ר"ש כמין"?

פעמים כמה דובר השםד) את מביא שכשרש"י
ענין איזה זה פי על לבאר בכדי הוא המימרא בעל של
כך, כל קשה ענין זה שאין אלא - מקרא של בפשוטו

כן ועל זה, את ישאל וממולח זריז תלמיד ורק
וצריך המימרא; בעל של השם שמביא בזה רש"י
מתרצה שרש"י מקרא של בפשוטו הקושיא מהי להבין

המימרא. בעל של השם את שמביא בזה

:זה בכל והביאור
אזן ראה "ומה שכתב במה רש"י כוונת עיקר
בחרה למה דקרא טעמא לפרש אינו כו'" להרצע

אין הפשט בדרך כי ֿ) דוקא באזן ליתןהתורה
התורה דיני לפרטי שהיאטעם אלא (

פירושו ידי על הכתובים) (בפשטות המתעוררת
וכדלקמן. "הימנית", היינו ד"אזנו"

דוקא מגיע למה הענין: בעצם תמיה בהקדם ויובן
ומום תמידי בזיון עונש זה ואדרבאלעבד כרציעה?

להחזיר לו אפשר ואי שגנב במי הוא המדובר -
שעני מפני הוא הרגיל דרך שעל לשלם, או הגניבה
ביתו, בני ורעבון רעבונו להשקיט וגנב הוא מדוכא

קונו דעת ועל דעתו על אותו העבירה -העניות
שכתוב מה דרך (ועל כזה, חמור עונש יענש ולמה

ירעב")? כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו "לא

שהשפיל זה דחקו: מצד לעבד עצמו במוכר וכן
מוכיח אדון, של מרותו עליו וקיבל עצמו את
בניגוד שהוא דבר שיעשה כדי עד עניותו שהציקתו

האדם. לטבע

רצונו על כך כדי עד לענשו אין כן וכמו
טענתו דהרי חפשי") אצא ("לא אדונו אצל להישאר

את גו' "אהבתי היא (הואתשכלית יינוגו'"
ובצאתו לו) שילדה והילדים אדונו לו שנתן האשה

שכתוב כמו מהם להפרד מוכרח יהא האשהלחפשי
נאמר: זו אהבה על והרי - לאדוניה" תהיה וילדיה

"ויהי ויעמוד"אמר .ציווה

התורה בחרה שאדרבא לומר צריך זו, תמיה ומצד
כדי ועד ביותר, קל עונש זה כי זה רגיל בלתי בעונש
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לא12) ד"שמעה להטעם בנוגע בעיקרה היא שבפנים הקושיא
כללי ציווי שזהו י"ל עבדים", בנ"י לי כי ד"שמעה בהטעם כי תגנוב",

"עבד להיות פרטים.ועיקרי צווים משא"כ ,"
רא"13) עה"ת, זקנים מושב גם ועוד.ראה לדוד, משכיל גו"א, ם,
בגירסת14) בחר ורש"י שם. בקדושין מפורש שכן ובפרט

נז). (אות כאן תו"ת גם וראה דוקא. המכילתא
הוא15) מחוייב . . שעבודו מתחלת והלא וא"ת חזקוני: וראה

גרס לפיכך . . זה והולךזהמטעם . . שעבודו לסוף כלומר
פעם אדון וקונה .וחוזר

וישב.16) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש ג"כ ראה
סתם.17) ששמעה אזן כ"א סיני הר נזכר לא שבמכילתא ובפרט

"ששמעה איתא זה*.ובגמרא לשון העתיק לא ורש"י "
הדפוסים בכל אבל בסיני. קולי ששמעה כתוב: כת"י ברש"י (*
.35 הערה לקמן וראה זה. לשון נעתק לא ושני) ראשון בדפוס (גם

בדרש18) זה לשון נאמר ובגמרא במכילתא עצמו שבנדו"ד ובפרט
– ובו הלשוןדריב"ז** כתוב ושני ראשון (בדפוס מעתיקו רש"י

אינו). כת"י) (וברש"י הדפוסים בכל אבל בריב"ז, גם חומר" "כמין
(תוספתא זה בל' עוד מצינו ריב"ז של שבדרשותיו ולהעיר (**

חומר". כמין אומר ריב"ז הי' דברים "חמשה ב): ז, ב"ק

(19.204 ,191 ע' ח"ה לקו"ש ראה
מכיון20) בפשש"מ הדינים טעמי לבאר מקום יש שבנדו"ד ואף

בסוג הם כאן הנאמרים ל'שהדינים כ"כ מתאים אינו מ"מ, ,
" רש"י בסגנון – כו'" אמר כו' ולהעיראזן – ותירוץ.

דעת בעה"ט. (ראה מרצע למה הרמז) (ע"ד הטעם מביא אינו שרש"י
מבעה"ת). זקנים

נרצע.21) כהן אם הפלוגתא מכילתא ראה
ב.22) מא, עירובין
ל.23) ו, משלי
ד.24) כא, פרשתנו
בכל25) בק"ש הציווי קאי שע"ז פמ"ט תניא וראה א. קנב, שבת

בטבעו. בהן קשורה אדם של לבבו כי – לבבך



כה    

אמרה למה (ב) וגו'"? העבד יאמר "אמר אם דוקא אז
דין בבית ונמכר לשלם לו ואין בגנב רק זה דין תורה
וגנב והלך . . ששמעה זאת ("אזן הרציעה טעם הרי –

לשלם. מה לו כשיש גם גנב, בכל שייך תרצע")

זה טעם ולפי(ג) – התורה ציוויי בכל הוא שייך
לרצוע צריך היה עליוזה שיעבור ועון חטא כל על

על שעבר במי רק זה דין תורה אמרה ולמה האדם,
עבדים" ישראל בני לי "כי או תגנוב" ?"לא

:רש"י בדברי להבין צריך גם
מי להרצעת נוסף טעם רש"י מביא למה א)
מכיון תגנוב): לא על שעבר (משום דין בית שמכרוהו
ויחליט שנים שש שיעברו לאחר אלא נרצע שאינו

רק נרצע הוא גם הרי אדונו, אצל להשאר
לעצמו" אדון כש"קנה – עצמו" "מוכר ?כשנעשה

לי כי ששמעה "אזן רש"י כתב עצמו" ב"מוכר ב)
. . עבדים ישראל בני ,"תרצע לעצמו אדון

על אותו שמענישים היינו, עצמו את
שנענש הכתובים כפשטות פירש לא ומדוע -

טענתו חפשי"?על אצא "לא

ידוע מהגמראג) שמעתיק רש"י של דרכו
פי על לפירושו הנצרכות התיבות רק ומדרשים

 מהו (א) דידן: בנדון להבין צריך זה ולפי ,
ב"ששמעה הדיוק  מספיק היה לכאורה - "
(סתם בדרשת"ששמעה להקדים נוגע מה (ב) ? "(

ש"היה ר"ש כמין"?

פעמים כמה דובר השםד) את מביא שכשרש"י
ענין איזה זה פי על לבאר בכדי הוא המימרא בעל של
כך, כל קשה ענין זה שאין אלא - מקרא של בפשוטו

כן ועל זה, את ישאל וממולח זריז תלמיד ורק
וצריך המימרא; בעל של השם שמביא בזה רש"י
מתרצה שרש"י מקרא של בפשוטו הקושיא מהי להבין

המימרא. בעל של השם את שמביא בזה

:זה בכל והביאור
אזן ראה "ומה שכתב במה רש"י כוונת עיקר
בחרה למה דקרא טעמא לפרש אינו כו'" להרצע

אין הפשט בדרך כי ֿ) דוקא באזן ליתןהתורה
התורה דיני לפרטי שהיאטעם אלא (

פירושו ידי על הכתובים) (בפשטות המתעוררת
וכדלקמן. "הימנית", היינו ד"אזנו"

דוקא מגיע למה הענין: בעצם תמיה בהקדם ויובן
ומום תמידי בזיון עונש זה ואדרבאלעבד כרציעה?

להחזיר לו אפשר ואי שגנב במי הוא המדובר -
שעני מפני הוא הרגיל דרך שעל לשלם, או הגניבה
ביתו, בני ורעבון רעבונו להשקיט וגנב הוא מדוכא

קונו דעת ועל דעתו על אותו העבירה -העניות
שכתוב מה דרך (ועל כזה, חמור עונש יענש ולמה

ירעב")? כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו "לא

שהשפיל זה דחקו: מצד לעבד עצמו במוכר וכן
מוכיח אדון, של מרותו עליו וקיבל עצמו את
בניגוד שהוא דבר שיעשה כדי עד עניותו שהציקתו

האדם. לטבע

רצונו על כך כדי עד לענשו אין כן וכמו
טענתו דהרי חפשי") אצא ("לא אדונו אצל להישאר

את גו' "אהבתי היא (הואתשכלית יינוגו'"
ובצאתו לו) שילדה והילדים אדונו לו שנתן האשה

שכתוב כמו מהם להפרד מוכרח יהא האשהלחפשי
נאמר: זו אהבה על והרי - לאדוניה" תהיה וילדיה

"ויהי ויעמוד"אמר .ציווה

התורה בחרה שאדרבא לומר צריך זו, תמיה ומצד
כדי ועד ביותר, קל עונש זה כי זה רגיל בלתי בעונש
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לא12) ד"שמעה להטעם בנוגע בעיקרה היא שבפנים הקושיא
כללי ציווי שזהו י"ל עבדים", בנ"י לי כי ד"שמעה בהטעם כי תגנוב",

"עבד להיות פרטים.ועיקרי צווים משא"כ ,"
רא"13) עה"ת, זקנים מושב גם ועוד.ראה לדוד, משכיל גו"א, ם,
בגירסת14) בחר ורש"י שם. בקדושין מפורש שכן ובפרט

נז). (אות כאן תו"ת גם וראה דוקא. המכילתא
הוא15) מחוייב . . שעבודו מתחלת והלא וא"ת חזקוני: וראה

גרס לפיכך . . זה והולךזהמטעם . . שעבודו לסוף כלומר
פעם אדון וקונה .וחוזר

וישב.16) לפ' א' שיחה ח"י לקו"ש ג"כ ראה
סתם.17) ששמעה אזן כ"א סיני הר נזכר לא שבמכילתא ובפרט

"ששמעה איתא זה*.ובגמרא לשון העתיק לא ורש"י "
הדפוסים בכל אבל בסיני. קולי ששמעה כתוב: כת"י ברש"י (*
.35 הערה לקמן וראה זה. לשון נעתק לא ושני) ראשון בדפוס (גם

בדרש18) זה לשון נאמר ובגמרא במכילתא עצמו שבנדו"ד ובפרט
– ובו הלשוןדריב"ז** כתוב ושני ראשון (בדפוס מעתיקו רש"י

אינו). כת"י) (וברש"י הדפוסים בכל אבל בריב"ז, גם חומר" "כמין
(תוספתא זה בל' עוד מצינו ריב"ז של שבדרשותיו ולהעיר (**

חומר". כמין אומר ריב"ז הי' דברים "חמשה ב): ז, ב"ק

(19.204 ,191 ע' ח"ה לקו"ש ראה
מכיון20) בפשש"מ הדינים טעמי לבאר מקום יש שבנדו"ד ואף

בסוג הם כאן הנאמרים ל'שהדינים כ"כ מתאים אינו מ"מ, ,
" רש"י בסגנון – כו'" אמר כו' ולהעיראזן – ותירוץ.

דעת בעה"ט. (ראה מרצע למה הרמז) (ע"ד הטעם מביא אינו שרש"י
מבעה"ת). זקנים

נרצע.21) כהן אם הפלוגתא מכילתא ראה
ב.22) מא, עירובין
ל.23) ו, משלי
ד.24) כא, פרשתנו
בכל25) בק"ש הציווי קאי שע"ז פמ"ט תניא וראה א. קנב, שבת

בטבעו. בהן קשורה אדם של לבבו כי – לבבך



כו   

בכדי הטוב מרצונם האוזן לרצוע רגילים שהיו - כך
ובנות בנים ונשים אנשים – נזם בו .לתת

(הפשט דרך (על דהטעם – הנ"ל פי על אולם
בכדי הוא להרצע דוקא האזן נבחרה למה

השמאלית באזן תהיה שהרציעה מסתבר - בהעונש
שפירש דרך ועל מימין, פחותה ששמאל כיון דוקא.

"ידכה" שמאל ליד בנוגע ידרש"י . . שמאל "יד - ,
באזן"שהיא תהיה שהרציעה מסתבר ,

המעולה. הימנית באזן ולא הפחותה
היא ב"אזנו" שהכוונה רש"י שפירש לאחרי ולכן,
שמאל", של אלא אינו "או מקשה "הימנית", לאזן
של לאזן שהכוונה כנ"ל מסתבר הרי אדרבא היינו:
שמטעם ממצורע, היא שווה שגזירה ומתרץ שמאל?

שמסתברזה ממה (היפך "הימנית" לפרש
).בפשטות

השאלה מתעוררת זה ידי על אזן"ומאבל ראה ה
"אזן לרצוע ציוותה שהתורה כיון "להירצע":

בענשו למעט בכדי להירצע האזן נבחרה שלא משמע
מכל להירצע אזן ראה "מה כן ואם אחר; מטעם אלא

שבגוף"? אברים שאר

. . סיני הר על ששמעה "אזן רש"י: ומסביר
בהאזן דוקא להיות צריך זה דעונש והיינו תרצע".
ועברה סיני הר על אלו ציוויים שמעה שאוזן מכיון
עיקר שהיא שבאזנים המעולה נענשת גם (ולכן עליהם

דוקא). הימנית אזן - השומעת

כזה עונש לנרצע מגיע למה הטעם ולבאר
נרצעת שהאזן דהטעם רש"י ממשיך (רציעה),

"ששמעה מפני הוא בגניבתו) דין בית (במכרוהו
.עבדים ישראל בני לי "כי ששמעה מטעם (ולא "

ועל חפשי"); אצא "לא באומרו לעצמו אדון קונה וזה
ש" על אותו מענישים עצמו במוכר זה דרך 

שאומר על (ולא לעצמו" אדון "לא(מלכתחלה)
חפשי"): אצא

על ועובר מחבירו גונב דכשאדם לעיל נתבאר
לומר אפשר הרי תגנוב, ד"לא מצדהציווי היה

מצדיק זה שאין היות (עם ולכן ומצוקתו, דוחקו
בעונש לענשו אין מקום) מכל טובה, הלא הנהגתו

שלא הטעם גם (וזהו זה).דרציעה בעונש נענש גנב

הוא הרי לאונסו, גונב שכשאדם מובן אמנם
ואם ברבים; קלונו שיתפרסם רצונו ואין בזה מתבייש
לו מיצר בגניבתו שנמכר הדבר ומתפרסם לעבד נמכר
הרי – קלונו עת - אדונו אצל שהותו עת וכל במאד

לחירות. יציאתו לעת מצפה הוא

ואדרבה, לחפשי, לצאת בהול אינו ואם
אין שמעיקרא מוכיח זה הרי אדונו, אצל להשאר
הדבר בפרסום לו איכפת שלא ועד בעיניו, בזיון הדבר
מוכיח סופו בגניבתו; ונמכר שגנב ידי על עבד שהוא
על שעבר ומה הרעה, תכונתו מצד שגנב תחילתו על
זאת "אזן ולכן דחקו, מפני היה לא תגנוב" "לא הציווי

תרצע". . . תגנוב לא . . ששמעה

ז דרך מצדעל עצמו במוכר מובן בשעתה :
מצד הוא דאנוס מכיון ברציעה להענישו אין מעשה
אדוני את "אהבתי טוען זה אחרי באם אבל דחקו;

חפשי לצאת רוצה ואינו שאיןוגו'" בזה מוכיח הרי
עצמו את וכשמכר אצלו, חמור - עבד להיות - זה ענין

מצד רק היה איכפתלא שלא אלא דחקו
עבד, להיות לו

אצל להשאר עכשיו רצונו שעל היות עם ולכן -
על (במקצת שהרי דרציעה בעונש לענשו אין אדונו
אשתו אל הטבעית אהבתו מצד הוא אנוס פנים) כל
את "אהבתי מטענתו מובן מקום מכל – כנ"ל ובניו

ומוכיח עבד להיות כך) (כל לי' איכפת שלא "
מצד מלכתחלה עצמו את מכר שלא תחלתו על סופו

 הטוב מרצונו ש"אלא על נרצע ולכן ,
."לעצמו אדון
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בֿג.26) לב, תשא
טז.27) יג, בא
ט.28) שם
אב29) בנין ולא דוקא, לגז"ש שצריך מה ג"כ להמתיק יש עפ"ז

שמאל של צ"ל בענשו למעט שיש דבנדו"ד לחלק יש כי – וכדומה
מופנה אזן "אזן א): קד, (יבמות אזן ד"ה רש"י וראה כבפנים. דוקא,
פירש"י על רע"ב ג"כ וראה בנרצע". בין במצורע בין צדדין משני

כאן.
היא30) שהרציעה הו"א גז"ש דבלי (עד"ז) תירץ לדוד במשכיל

השתא אבל צער, מעט אלא בו ואין ורך דק בשר שהוא דאזן באלי'
הרי למחצה גז"ש דאין כיון א"כ ממצורע גז"ש דילפינן רש"י שכתב
שם יש הרי א"כ דכוותה ה"נ בתנוך דהיינו ממש האזן בגוף להלן מה
כו'. אזן ראתה מה לאקשויי איכא ומעתה אחר במקום כמו גדול צער
(וראה האזן תנוך הוא הרציעה שמקום כלל נזכר לא כאן בפרש"י אבל

ב). כא, קדושין עה"פ. מכילתא

מכר31) לא שש שבתחלת שמפני לומר הוא דוחק כתב: ברא"ם
אבל לעצמו, אדון וקנה שהלך נקרא אינו דוחקו מחמת אלא עצמו
נמכר ראשונה, פעם דוחקו מפני עצמו כשמוכר זקנים: מושב ראה
ועוד. לדוד, משכיל וראה כו', אבל שירצע דין אינו ולכן עוני, מחמת

(רש"י32) האדון על ובניו אשתו ומזונות שמזונותיו שכיון ובפרט
לעבד, עצמו שמכר כעת שקיבל הכסף לו יש הרגיל ע"ד הרי ג) כא,
"הענק יד) טו, (ראה כהציווי האדון לו יעניק יציאתו בעת ועוד:

הרי - לו" מצדתעניק עבד לישאר הוא שרוצה לומר
לחפשי. יציאתו בעת שיהי'

מתחלה33) אפי' רציעה שייכא דהוה דאה"נ תירץ, לדוד במשכיל
מיהא אלא . . לפי לנרצע אלא אבלתורה .

   

אדון, וקנה הלך (שלא שזה כן גם מובן זה פי על
דין בבית שנמכר מטעםאלא) לענשו אין מרצונו,

"אהבתי אמירתו בשעת גו'" עבדים ישראל בני לי "כי
הוא אנוס זו דבשעה כיון וגו'". אדוני כנ"ל;את ,

נרצע דין בית שמכרוהו שמי לפרש רש"י מוכרח ולכן
תגנוב". "לא על שעבר מפני

אזן" רש"י של דיוקו כן גם יובן זה פי על
ששמעה  העו חומר יותר מודגש בזה כי – ן"

ה"נרצע": של העונש וטעם
מפי סיני הר על אותן שמע הרי אלו ציוויים

שיבאהקב"ה הדבר שאפשר לפניו וידוע דגלוי ,
ללכת השעה לו ותדחק עניות של מצב לידי האדם
נפשו לפרנס בכדי לעבד עצמו את למכור או לגנוב
תגנוב" "לא לו ציווה מקום ומכל ביתו, ונפשות

הזן הקב"ה והרי וגו'", עבדים ישראל בני לי "כי ואמר
בריותיו לכל פרנסתוומפרנס לו ימציא בטח ,

שיהיה ולא אחר, רצונובאופן על לעבור
לבטוח עליו דחוק, במצב בהיותו גם ולכן יתברך.
ומכיון ממצוקתו; ויחלצהו יעזרהו שבודאי בהקב"ה
"אזן לכן ציוויו על ועבר בהקב"ה בטח לא שהוא
. ששמעה זאת אזן תירצע. . . תגנוב לא . . ששמעה

תירצע". . . עבדים ישראל בני לי כי .

לעיל המבואר ולהמתיק ביאור להוסיף והנה,
כי . . "ששמעה מכיון הוא באזן הרציעה על שהטעם

ומביא רש"י מוסיף כו'", עבדים ישראל בני לי

דורש היה "ר"ש זהלזה פי דעל – וכו'" זה
בכל תורה דייקה העבד) (רציעת דידן שבענין מבואר
חטא שבו הענין בהם וירומז שיודגש העונש פרטי

עבדים" ישראל בני לי ).("כי
דרשת שהביא מה על הטעם מבאר עצמו ורש"י

זה מקרא דורש היה ש"ר"ש שמעתיק בזה ר"ש,
:"

פירושה וצרור"חומר" המרגליות "צרור
הוא בעניננו זה פירוש שפעולת רש"י ומדייק הבושם",
וצרור המרגליות "צרור של וענינם פעולתם כעין
צרור (ובפרט בחדר הנמצאת המרגלית הבושם":

ומאירה אור מפיצה היא הרי – החדרמרגליות) את
לשם נושאה כשהאדם וכן - בתוכו הנמצאים והדברים
הרי בגוף, מסוים במקום היותה עם הנה ויופי תכשיט

פוע וכןהיא - הנושאה האדם כל את ומקשטת לת
סביבתו בכל טוב ריח ומפיץ פועל הבושם" "צרור

חומר", "כמין הוא זה שפירוש רש"י שכותב וזהו -
ומזוזה" דלת "שנשתנו הדבר בטעם זה שפירוש והיינו

" שהיו ואמרתימפני . . במצרים   
הקודמו בהענין גם הסברה ומוסיף פועל כו'"

. . "ששמעה כיון האזן נרצע (שלכן   
.("'כו

רש"י של כוונתו דאין מובן הנ"ל כל פי על והנה
להסביר בכדי וכו'" להירצע אזן ראה ד"ומה בפירושו
פשוטו בפירוש רש"י של ענינו זה דאין - דקרא טעמא
התורה, עונשי טעמי דקרא, טעמא לבאר מקרא של
הקושי להסיר אלא זה טעם לפרש הוכרח ולא

פירושו ידי על "אזנושנתעורר המתחיל דיבור
רש"י הביא ולכן בארוכה); ב סעיף (וכנ"ל הימנית" –
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תשאר דלפ"ז (11 הערה לעיל ג"כ (וראה מספיק אינו זה תירוץ
בחטא. ששנה אדם חטאים שאר על גם ירצע לא למה הקושיא

ואעפ"י34) וכו' מרשות נמכר לא "שזה זקנים: במושב ג"כ וראה
מכירת מסיבת רק מכירה, המכירה זאת אינו מ"מ, עצמו, מוכר

מה על לענשו שאין ובודאי כעבד.ב"ד". להמכר לכתחילה
את35) אלקים וידבר ובפרש"יבפשש"מ: האלה. הדברים

שאמר א): כ, (יתרו לדרך צידה וראה א'. בדבור הדברות
והבינו ישראל ששמעו (שם) פרש"י על  וגם .

יט) יט, שם (רש"י השני' בפעם לישראל הדברות ומשמיע מדבר הי'
ש"חזר ה"ז - היינו בפ"ע" ודבור דבור הדבורכל

עםששמעו זה הי' הב' בפעם שגם ולהעיר א'). (בדבור הקב"ה
של (שם).קולו פרש"י על לדרך צידה ראה -

א) (כ, ליתרו תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
שם. ובמילואים ס"ח

ששמעה אזן (שם): דבקדושין וצידהולהעיר רא"ם וראה כו',
הקב"ה). של קולו רק הא' בפעם ששמעו מה על דקאי ֿ) כאן לדרך
17 הערה לעיל (ראה קולי ששמעה הל' רש"י כתב שלא ומה

סיני" הר על "ששמעה שבלשונו מפני י"ל גםובשוה"ג) כולל
בפעם תגנוב" ד"לא הדבור ששמעו כנ"ל.מה משה ע"י

(36) לאו" לאו ועל הן הן "על וענה ע"ע קיבל ג"כ והוא
ואילך. 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א). כ, שם

וכו'".37) ועד ראמים מקרני וזן הקב"ה "יושב ב: קז, שבת ראה
בעתו.38) פרנסתו הקב"ה נותן או"א שכל ב: סז, כתובות ראה

שאין39) אף – ב"ד במכרוהו מהוגם להימכרעל
שאומר מה ועל זהכעבד, ענין – הרי מ"מ אשתי את אהבתי

אל ה"והגישו ג"כ בו יש ולכן אליו גם שייך עבדים" בנ"י לי ד"כי
וגו'". הדלת

שם.40) קדושין פרש"י
ב"ר41) כ. קח, סנה' טז. ו, (נח תעשה צהר עה"פ מדרז"ל ראה

אבן (רק) שם עה"ת פרש"י ומ"מ מאירה. שמרגלית ועוד) יא. פל"א,
19 ע' ח"י לקו"ש וראה אב"ט. מיני כו"כ כולל זהו כי – טובה

.4 להערה בשוה"ג
אזן42) ראה דמה הטעם רק ביאר שריב"ז מה ג"כ מובן ועפ"ז

למ טעמא לפרש נחית אם (דלכאו' דדלת הטעם גם ביאר לאולא ה
אלא הדבר טעם לבאר כוונתו אין ריב"ז כי – ע"ז) הטעם גם ביאר
(אף כו'" אזן ראה ד"ומה הטעם ביאר לא שר"ש ומה הקושיא. לתרץ
ריב"ז זה פי' שכבר בפשטות י"ל וכבפנים) דקרא, טעמא לפרש שענינו
ב, שבועות משמו, ד"ה (רש"י רשב"י היינו ר"ש סתם (כי לפניו שהי'

ריב"ז)*. תלמיד הגדול אליעזר ר' תלמיד רע"ק של תלמידו ב),
כבפנים לומר ומוכרח ר"ש, על סמך שריב"ז לומר אין אבל (*

ההערה.



כז    

אדון, וקנה הלך (שלא שזה כן גם מובן זה פי על
דין בבית שנמכר מטעםאלא) לענשו אין מרצונו,

"אהבתי אמירתו בשעת גו'" עבדים ישראל בני לי "כי
הוא אנוס זו דבשעה כיון וגו'". אדוני כנ"ל;את ,

נרצע דין בית שמכרוהו שמי לפרש רש"י מוכרח ולכן
תגנוב". "לא על שעבר מפני

אזן" רש"י של דיוקו כן גם יובן זה פי על
ששמעה  העו חומר יותר מודגש בזה כי – ן"

ה"נרצע": של העונש וטעם
מפי סיני הר על אותן שמע הרי אלו ציוויים

שיבאהקב"ה הדבר שאפשר לפניו וידוע דגלוי ,
ללכת השעה לו ותדחק עניות של מצב לידי האדם
נפשו לפרנס בכדי לעבד עצמו את למכור או לגנוב
תגנוב" "לא לו ציווה מקום ומכל ביתו, ונפשות

הזן הקב"ה והרי וגו'", עבדים ישראל בני לי "כי ואמר
בריותיו לכל פרנסתוומפרנס לו ימציא בטח ,

שיהיה ולא אחר, רצונובאופן על לעבור
לבטוח עליו דחוק, במצב בהיותו גם ולכן יתברך.
ומכיון ממצוקתו; ויחלצהו יעזרהו שבודאי בהקב"ה
"אזן לכן ציוויו על ועבר בהקב"ה בטח לא שהוא
. ששמעה זאת אזן תירצע. . . תגנוב לא . . ששמעה

תירצע". . . עבדים ישראל בני לי כי .

לעיל המבואר ולהמתיק ביאור להוסיף והנה,
כי . . "ששמעה מכיון הוא באזן הרציעה על שהטעם

ומביא רש"י מוסיף כו'", עבדים ישראל בני לי

דורש היה "ר"ש זהלזה פי דעל – וכו'" זה
בכל תורה דייקה העבד) (רציעת דידן שבענין מבואר
חטא שבו הענין בהם וירומז שיודגש העונש פרטי

עבדים" ישראל בני לי ).("כי
דרשת שהביא מה על הטעם מבאר עצמו ורש"י

זה מקרא דורש היה ש"ר"ש שמעתיק בזה ר"ש,
:"

פירושה וצרור"חומר" המרגליות "צרור
הוא בעניננו זה פירוש שפעולת רש"י ומדייק הבושם",
וצרור המרגליות "צרור של וענינם פעולתם כעין
צרור (ובפרט בחדר הנמצאת המרגלית הבושם":

ומאירה אור מפיצה היא הרי – החדרמרגליות) את
לשם נושאה כשהאדם וכן - בתוכו הנמצאים והדברים
הרי בגוף, מסוים במקום היותה עם הנה ויופי תכשיט

פוע וכןהיא - הנושאה האדם כל את ומקשטת לת
סביבתו בכל טוב ריח ומפיץ פועל הבושם" "צרור

חומר", "כמין הוא זה שפירוש רש"י שכותב וזהו -
ומזוזה" דלת "שנשתנו הדבר בטעם זה שפירוש והיינו

" שהיו ואמרתימפני . . במצרים   
הקודמו בהענין גם הסברה ומוסיף פועל כו'"

. . "ששמעה כיון האזן נרצע (שלכן   
.("'כו

רש"י של כוונתו דאין מובן הנ"ל כל פי על והנה
להסביר בכדי וכו'" להירצע אזן ראה ד"ומה בפירושו
פשוטו בפירוש רש"י של ענינו זה דאין - דקרא טעמא
התורה, עונשי טעמי דקרא, טעמא לבאר מקרא של
הקושי להסיר אלא זה טעם לפרש הוכרח ולא

פירושו ידי על "אזנושנתעורר המתחיל דיבור
רש"י הביא ולכן בארוכה); ב סעיף (וכנ"ל הימנית" –

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

תשאר דלפ"ז (11 הערה לעיל ג"כ (וראה מספיק אינו זה תירוץ
בחטא. ששנה אדם חטאים שאר על גם ירצע לא למה הקושיא

ואעפ"י34) וכו' מרשות נמכר לא "שזה זקנים: במושב ג"כ וראה
מכירת מסיבת רק מכירה, המכירה זאת אינו מ"מ, עצמו, מוכר

מה על לענשו שאין ובודאי כעבד.ב"ד". להמכר לכתחילה
את35) אלקים וידבר ובפרש"יבפשש"מ: האלה. הדברים

שאמר א): כ, (יתרו לדרך צידה וראה א'. בדבור הדברות
והבינו ישראל ששמעו (שם) פרש"י על  וגם .

יט) יט, שם (רש"י השני' בפעם לישראל הדברות ומשמיע מדבר הי'
ש"חזר ה"ז - היינו בפ"ע" ודבור דבור הדבורכל

עםששמעו זה הי' הב' בפעם שגם ולהעיר א'). (בדבור הקב"ה
של (שם).קולו פרש"י על לדרך צידה ראה -

א) (כ, ליתרו תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
שם. ובמילואים ס"ח

ששמעה אזן (שם): דבקדושין וצידהולהעיר רא"ם וראה כו',
הקב"ה). של קולו רק הא' בפעם ששמעו מה על דקאי ֿ) כאן לדרך
17 הערה לעיל (ראה קולי ששמעה הל' רש"י כתב שלא ומה

סיני" הר על "ששמעה שבלשונו מפני י"ל גםובשוה"ג) כולל
בפעם תגנוב" ד"לא הדבור ששמעו כנ"ל.מה משה ע"י

(36) לאו" לאו ועל הן הן "על וענה ע"ע קיבל ג"כ והוא
ואילך. 119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א). כ, שם

וכו'".37) ועד ראמים מקרני וזן הקב"ה "יושב ב: קז, שבת ראה
בעתו.38) פרנסתו הקב"ה נותן או"א שכל ב: סז, כתובות ראה

שאין39) אף – ב"ד במכרוהו מהוגם להימכרעל
שאומר מה ועל זהכעבד, ענין – הרי מ"מ אשתי את אהבתי

אל ה"והגישו ג"כ בו יש ולכן אליו גם שייך עבדים" בנ"י לי ד"כי
וגו'". הדלת

שם.40) קדושין פרש"י
ב"ר41) כ. קח, סנה' טז. ו, (נח תעשה צהר עה"פ מדרז"ל ראה

אבן (רק) שם עה"ת פרש"י ומ"מ מאירה. שמרגלית ועוד) יא. פל"א,
19 ע' ח"י לקו"ש וראה אב"ט. מיני כו"כ כולל זהו כי – טובה

.4 להערה בשוה"ג
אזן42) ראה דמה הטעם רק ביאר שריב"ז מה ג"כ מובן ועפ"ז

למ טעמא לפרש נחית אם (דלכאו' דדלת הטעם גם ביאר לאולא ה
אלא הדבר טעם לבאר כוונתו אין ריב"ז כי – ע"ז) הטעם גם ביאר
(אף כו'" אזן ראה ד"ומה הטעם ביאר לא שר"ש ומה הקושיא. לתרץ
ריב"ז זה פי' שכבר בפשטות י"ל וכבפנים) דקרא, טעמא לפרש שענינו
ב, שבועות משמו, ד"ה (רש"י רשב"י היינו ר"ש סתם (כי לפניו שהי'

ריב"ז)*. תלמיד הגדול אליעזר ר' תלמיד רע"ק של תלמידו ב),
כבפנים לומר ומוכרח ר"ש, על סמך שריב"ז לומר אין אבל (*

ההערה.



כח   

המתחיל בדיבור ולא המוסיף וא"ו בלא דר"ש הדרשה
זה דרש כי גו'" הדלת "אל על זה לפני עצמו בפני

לפרש אלא רש"יאינו של ענינו זה ואין דקרא
מקרא של (השםבפשוטו וכותב רש"י שמדייק וזהו .

" המימרא) בעל מרמזהיהשל שבזה כו'"
"דריש שהוא דר"ש דקרא, טעמא רק הוא זה שפירוש

דקרא" דרשו.טעמא

להמימרא בהמשך רש"י הביאו מקום מכל אמנם,
בה"מקרא" דרש שהוא מכיון זכאי בן יוחנן רבי של

" שהוא ".כנ"ל ,

ראה "ומה להשאלה במענה קצת: אחר בסגנון
ב) כו'", זכאי בן יוחנן רבי "אמר א) להרצע": אוזן

כו'". דורש היה "ר"ש

שיטעון ממולח לתלמיד גם להסביר ובכדי
העון הרי כך כל חמור בעונש יענש למה סוף דסוף
גונב שהרי תגנוב", "לא כסתם חמור אינו זו דגניבה
קשה אדוני" את "אהבתי אומרו על וגם דחקו; מצד
"אהבתי כן גם טוען שהרי כך כל חמור עונש לעונשו

כנ"ל, בני", ואת אשתי את גו'
זכאי": בן יוחנן "רבי אמרו זה שטעם רש"י מביא

שנקרא (לאחרי זכאי בן יוחנן רבי של ענינו כל
החורבן בעת שהיה הגם התורה, לימוד הי' רבן)

וכו' ועניות דחקות של מצב היה שאז ,ולאחריו
רז"ל ארבעיםוכמאמר בפרקמטיא) עסק שנה "(מ'

אמות ד' הלך ו"לא לימד", שנה וארבעים למד שנה
המדרש" בבית אדם קדמו ולא כו', תורה ,בלי

וביקש בישראל תורה שתתקיים דאג החורבן ובשעת
וחכמי'" יבנה לי ."תן

ואחד, אחד לכל זכאי בן יוחנן רבי הורה זה ודבר
באבות ששנה אלוכמו הרבה תורה למדת "אם

לעצמך טובה תחזיק  שזהו והיינו ."
עסק בעל של גם אדם, כל של ענינותכליתו ועיקר ,

בחיים.

זה דבר רש"י: שמדגיש וזהו   
לשאת(שענינו ציוותה דהתורה והיינו, אמרו, (

כנ"ל כו' האשה אהבת זו - ויהי אמר הוא ואמרה אשה
לחפשי, יצא שנים שש שאחר עליו ציוותה מקום ומכל

הודיעה התורה מקרבוכן אביון יחדל לא כי
תגנוב". "לא ציוותה מקום ומכל הארץ

שהפליא זכאי בן יוחנן ברבי מצינו ועוד
גמילות ענין דר"נמאד באבות וכמסופר חסדים,

יד על עברו יהושע ר' ותלמידו זכאי בן יוחנן שרבי
ר' אמר בחורבנו, המקדש בית וראו המקדש מקום
יוחנן רבי ענהו חרב", שהוא זה על לנו "אוי יהושע
ואיזה כמותה אחת כפרה לנו יש לך, ירע "אל זכאי בן
לענין חסדים גמילות ענין השווה - חסדים" גמילות זה

המקדש. בית
יוחנן רבי אמרו זה שטעם בהביאו רש"י מרמז וזה
שנרצע: הדבר טעם יותר מובן זה ידי על כי זכאי בן
תורה לו דאגה ועניות דחקות של במצב שנמצא מי גם

חובה" - עמי את תלוה כסף "אם ומכיוןוציוותה ,
שילווהו, וכמה כמה מוצא היה בודאי הרי חובה שזה
לעבור ולא חסדים גמילות וללוות להשתדל לו והיה

אלו. ציווים על

רש"י שבפירוש תורה" של ד"יינה מהענינים
דילן:

במשך הגשמיים בעסקיהם כך כל הטרודים יש
לרצונם לעבדים", "עבדים שהם עד החול ימי ששת
שש למשך לעצמו אדון הקונה זה כאדם הגשמי
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אזן43) ראה "מה דהשאלה בפרש"י, הסדר שינוי יומתק ועפ"ז
הביאהכו'" שאלה היא ס"ב),(ֿכי כנ"ל ,

הביאה כו'" נשתנו "ומה והשאלה רק קושיא זוהי כי ֿ)
דקרא). טעמא דדריש למאן

וש"נ.44) א. כג, יבמות ב. מב, יומא
"ר"ש הגירסא שם) (קדושין בדפוסבגמרא וכ"ה כו'", דורש הי'

ועפ"י כבפנים. הוא הדפוסים ושאר ראשון בדפוס אבל דרש"י. שני
ר"ש כי – (סתם) ר"ש בהגירסא בחר שרש"י זה מובן בפנים המבואר

דקרא. טעמא דדריש הוא סתם
כיון45) – דר"ש הדרש ליתא כת"י דברש"י הטעם דזהו וי"ל

.9 הערה לעיל וראה מצ"ע. בפשש"מ עיקרי ענין שאינו
ובכ"מ.46) ואילך. א נו גיטין ראה

סוטה: מס' בסוף פרש"י על התויו"ט קושיית תתורץ ועפי"ז
ידענא לא "זה רש"י כתב החכמה" זיו בטל ריב"ז "משמת דבמשנה
לזיו שמפרש כעין מפרש לא "אמאי בתויו"ט עליו והקשה היא" מאי
הכהונה" זיו בטל פאבי בן ישמעאל ר' "משמת (על - דלקמן" הכהונה
שלחנו" על אוכלים רבים וכהנים ועשיר חכם "שהי' רש"י דפי'

רביםולכאורה ות"ח עשיר שהי' בריב"ז, גם כן לפרש אפשר הרי
כו'). בטל ומשמת שלחנו על אוכלים

את"ל דאפי' ֿ) כן לפרש לרש"י שא"א מובן המבואר עפ"י אמנם
בזמן כי במשנה, זה לפרש אין החורבן קודם עשיר הי' שריב"ז
הזמן לפני שנים הרבה הי' וזה וכו', דעניות מצב הי' ולאח"ז החורבן

כו'").ד" בטלה ריב"ז
א.47) מא, סנה'

א.48) כח, סוכה
ב.49) שם, גיטין
מ"ח.50) פ"ב
תורה51) למדת "אם מהל' מכפיכדמשמע יותר דהיינו "

 בו "והגית הוא שיעורם אוהל ויושבי ות"ח לו
.(ה"דֿה פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' בארוכה (ראה כפשוטו "

יא.52) טו, ראה
ה.53) פ"ד,
לפרשתנו.54) ב' שיחה לקמן וראה שם. ובפרש"י כד. כב, פרשתנו

   

שבו קדש השבת יום "השביעי" יום בבוא וגם שנים,
חפשי לצאת -צריך חול עניני מכל ולנוח לשבות ,

מאהבתם עצמם ולשחרר חפשי לצאת רוצים אינם
הם ומוטרדים וטרודים הגשמיים, לעניניהם ושעבודם

העולם. בעניני

"כי ציווה הקב"ה ההוראה: באה זה בניועל
ה' עבודת הוא האדם של ענינו - עבדים" ישראל

המצוות (וקיום התורה בלימוד לכךיתברך "כי ,(
בעולם, ושליחותו נשמתו ירידת תכלית זוהי נוצרת"
הרי הכל את ומהווה המחיה הקב"ה ציווי שזהו ומכיון
למלאות הדרושים והיכולת הכח לו יתן בודאי
בעסקו החול בימי שגם דהיינו בעולם, שליחותו

אינו הגשמיים בעניניו באופן עסקו אין ,
אדרבא אם כי לעבדים" "עבד של -

יום וכשבא להקב"ה. עבד להיות האמתי, לצרכו
עצמו את ומגביה מבדיל מקדש, הוא קודש השבת

ועסקו חול, מעניני התורהלגמרי לימוד - הוא
יתברך. ה' ועבודת

התורה בעסק זו הנהגה ידי יוצאועל (והמצוות)
גם מקרב זה ידי ועל הפרטי, מגלותו לחפשי האדם
יוחנן ברבי שמצינו דרך ועל – הכללי מהגלות היציאה

אצל פעל עצמו החורבן שבשעת זכאי ביתבן
שיתנו גדולההמקדש סנהדרי תורת וחכמיה יבנה

חורין, בן האדם נעשה בתורה העסק ידי ועל -
המשיח לביאת נזכה המקדשובמהרה בית ולבנין

ש"טבעו במצרים) עדים (שהיו והמזוזה" ו"הדלת
שעריה" וישלימובארץ יתגלו ,המקדש בית בנין

במילואו.
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ירושלמי55) ג"כ וראה הרמב"ם. בן אברהם לרבנו התורה פי' ראה
שנמכר עבד על בחזקוני ממ"ש ג"כ ולהעיר .6 הערה לעיל הובא

מהקב"ה טפי ברייתא "דדחיל שלו היר"ש העדר על דמורה –
) להם אמר . . רבותנו ששנו כמו . .לכבוד עבד כבוד השוה זה (

כו'". קונו
כללות56) היא – לביהמ"ק ריב"ז דהשווה – שגמ"ח ולהעיר

בשם נק' דבירושלמי פל"ז ובתניא ובכ"מ. ג) (כג, ראה (לקו"ת המצות
סל"ב). אגה"ק בסופו). פאה ירוש' (וראה כו' סתם מצוה

וי57) פ' ריש שמעוני ילקוט וראה ס"ה. סר"צ אדה"ז קהל.שו"ע
.47 הערה 217 ע' ח"ו לקו"ש וראה בסופו. אגה"ק

משכהו58) זה מנוול בך פגע אם ב) ל, (קדושין ממרז"ל ולהעיר
פ"ו (אבות מחז"ל בביאור 371 ע' ח"ב לקו"ש ג"כ וראה ,

בתורה העסק שע"י בתורה" שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין מ"כ)
הנשמה הבהמית.משתחררת ונפש בגוף

סע"א.59) לא, שם ב. כט, ר"ה
הוגה60) דוד מבית מלך יעמוד ספי"א: מלכים הל' רמב"ם ראה

. . בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף . . במצות ועוסק בתורה
מדייק אשר (וידוע כו' ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה

ב גם שם).הרמב"ם הפרק התחלת ג"כ וראה דבריו.
במקומן61) ביהמ"ק שערי יג: פט"ו במד"ר וראה ט. ב, איכה

גם וכ"ה (עה"פ). יג פ"ב באיכ"ר וכ"ה גו', בארץ טבעו שנאמר נגנזו
לט. אות עה"פ תו"ת וראה א. ג, בזח"א

למקדש62) בנוגע רז"ל שבמאמרי הדיעות ב' לתווך יש ועפי"ז
סוכה ותוס' רש"י א. כח, זח"א פקודי, ס"פ תנחומא ראה דלעתיד;
אבל ומשוכלל), (בנוי השמים מן יתגלה דלעתיד שהבנין סע"א מא,
הי"א פ"א מגילה ירוש' ע"פ - ובסופו (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם
שם ובהנסמן 185ֿ6 ע' לקמן ג"כ וראה ביהמ"ק. יבנה שמשיח ועוד)

.42 ,39 הערה
"שערי'" הדלתות אבל השמים מן ירד שהביהמ"ק י"ל הנ"ל וע"פ
במקומם, ויעמידום ויתגלו יעלו אדם) בידי היו (שהן בארץ" ש"טבעו
וראה ב. נג, ב"ב ראה - כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות והמעמיד

שם. לסוכה זהר שערי



כט    

שבו קדש השבת יום "השביעי" יום בבוא וגם שנים,
חפשי לצאת -צריך חול עניני מכל ולנוח לשבות ,

מאהבתם עצמם ולשחרר חפשי לצאת רוצים אינם
הם ומוטרדים וטרודים הגשמיים, לעניניהם ושעבודם

העולם. בעניני

"כי ציווה הקב"ה ההוראה: באה זה בניועל
ה' עבודת הוא האדם של ענינו - עבדים" ישראל

המצוות (וקיום התורה בלימוד לכךיתברך "כי ,(
בעולם, ושליחותו נשמתו ירידת תכלית זוהי נוצרת"
הרי הכל את ומהווה המחיה הקב"ה ציווי שזהו ומכיון
למלאות הדרושים והיכולת הכח לו יתן בודאי
בעסקו החול בימי שגם דהיינו בעולם, שליחותו

אינו הגשמיים בעניניו באופן עסקו אין ,
אדרבא אם כי לעבדים" "עבד של -

יום וכשבא להקב"ה. עבד להיות האמתי, לצרכו
עצמו את ומגביה מבדיל מקדש, הוא קודש השבת

ועסקו חול, מעניני התורהלגמרי לימוד - הוא
יתברך. ה' ועבודת

התורה בעסק זו הנהגה ידי יוצאועל (והמצוות)
גם מקרב זה ידי ועל הפרטי, מגלותו לחפשי האדם
יוחנן ברבי שמצינו דרך ועל – הכללי מהגלות היציאה

אצל פעל עצמו החורבן שבשעת זכאי ביתבן
שיתנו גדולההמקדש סנהדרי תורת וחכמיה יבנה

חורין, בן האדם נעשה בתורה העסק ידי ועל -
המשיח לביאת נזכה המקדשובמהרה בית ולבנין

ש"טבעו במצרים) עדים (שהיו והמזוזה" ו"הדלת
שעריה" וישלימובארץ יתגלו ,המקדש בית בנין

במילואו.
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ירושלמי55) ג"כ וראה הרמב"ם. בן אברהם לרבנו התורה פי' ראה
שנמכר עבד על בחזקוני ממ"ש ג"כ ולהעיר .6 הערה לעיל הובא

מהקב"ה טפי ברייתא "דדחיל שלו היר"ש העדר על דמורה –
) להם אמר . . רבותנו ששנו כמו . .לכבוד עבד כבוד השוה זה (

כו'". קונו
כללות56) היא – לביהמ"ק ריב"ז דהשווה – שגמ"ח ולהעיר

בשם נק' דבירושלמי פל"ז ובתניא ובכ"מ. ג) (כג, ראה (לקו"ת המצות
סל"ב). אגה"ק בסופו). פאה ירוש' (וראה כו' סתם מצוה

וי57) פ' ריש שמעוני ילקוט וראה ס"ה. סר"צ אדה"ז קהל.שו"ע
.47 הערה 217 ע' ח"ו לקו"ש וראה בסופו. אגה"ק

משכהו58) זה מנוול בך פגע אם ב) ל, (קדושין ממרז"ל ולהעיר
פ"ו (אבות מחז"ל בביאור 371 ע' ח"ב לקו"ש ג"כ וראה ,

בתורה העסק שע"י בתורה" שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין מ"כ)
הנשמה הבהמית.משתחררת ונפש בגוף

סע"א.59) לא, שם ב. כט, ר"ה
הוגה60) דוד מבית מלך יעמוד ספי"א: מלכים הל' רמב"ם ראה

. . בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף . . במצות ועוסק בתורה
מדייק אשר (וידוע כו' ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה

ב גם שם).הרמב"ם הפרק התחלת ג"כ וראה דבריו.
במקומן61) ביהמ"ק שערי יג: פט"ו במד"ר וראה ט. ב, איכה

גם וכ"ה (עה"פ). יג פ"ב באיכ"ר וכ"ה גו', בארץ טבעו שנאמר נגנזו
לט. אות עה"פ תו"ת וראה א. ג, בזח"א

למקדש62) בנוגע רז"ל שבמאמרי הדיעות ב' לתווך יש ועפי"ז
סוכה ותוס' רש"י א. כח, זח"א פקודי, ס"פ תנחומא ראה דלעתיד;
אבל ומשוכלל), (בנוי השמים מן יתגלה דלעתיד שהבנין סע"א מא,
הי"א פ"א מגילה ירוש' ע"פ - ובסופו (רפי"א מלכים הל' ברמב"ם
שם ובהנסמן 185ֿ6 ע' לקמן ג"כ וראה ביהמ"ק. יבנה שמשיח ועוד)

.42 ,39 הערה
"שערי'" הדלתות אבל השמים מן ירד שהביהמ"ק י"ל הנ"ל וע"פ
במקומם, ויעמידום ויתגלו יעלו אדם) בידי היו (שהן בארץ" ש"טבעו
וראה ב. נג, ב"ב ראה - כולו בנאו כאילו נחשב הדלתות והמעמיד

שם. לסוכה זהר שערי

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... אף מי שעבר עבירה מימיו ושנקרא לו שם רשע פעם אחת בימי חייו יכול להיות בינוני - כן מוכח 

מתניא ר"פ י"ד שכל אדם כו' בכל עת ובכל שעה - ומש"כ ברפי"ב: ולא עבר כו' ולא יעבור לעולם - פי' 

שמצבו עתה כזה שלא עבר כו' )שאין כל רושם בנפש כו'(. אף שדוחק קצת, ומוכרח גם ממרז"ל שתשובה 

מועלת לכל, ומוכרח גם מדוד המע"ה שחטא בשנים - כמרז"ל - ועליו נאמר צדיקים יצ"ט שופטן כו' )תניא 

פ"א(.
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, קדושין

             

שבט כ"ד שני יום
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘"על Ó Î Ú‰כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א הרשעים"ÚÓÎ˘‰אדמו"ר
" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מה"רע"ÚÓ˘‰כפי לגמרי מופרש הוא "

לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק,



לי              

שבט כ"ד שני יום
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ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘"על Ó Î Ú‰כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
שכ"ק משמע, - הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א הרשעים"ÚÓÎ˘‰אדמו"ר
" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מה"רע"ÚÓ˘‰כפי לגמרי מופרש הוא "

לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין
הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק,



לי             

       
           

         
          

  
   
  

  
    

   
  
   
  
   
  
   
  
  

 
   
  
   

    
   

        
      

        
        
       
          

          
        

      
        

      
         

         
       
       
       

       

         
        
        

      
   

   
  
 
 
   
  
    
  
  
  

   
    
  

  
  
   

    
    
    
        
       
         
        
        

        
            

          
          

         
        

     
          

          
        
           



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

81

82

 
        

         
       

    
      
      

      
        

     
      

     
       

      
         
        

    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי

             

שבט כ"ה שלישי יום
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10.יומא    נחת) נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
שמקיים מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח)

וכו'". עשה) (מצות מ"ע



לי              

שבט כ"ה שלישי יום
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10.יומא    נחת) נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
שמקיים מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח)

וכו'". עשה) (מצות מ"ע



לי             

שבט כ"ו רביעי יום
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ועוד.1. קעא, סי' טוב שם כתר

             

שבט כ"ז חמישי יום
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משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה



לה              

שבט כ"ז חמישי יום
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משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה



לו             

שבט כ"ח שישי יום
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שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה
זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין ד.3.- כו, ט.4.משלי לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י ספרי,
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א.2. קסח, ג מסיים,3.חלק הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת
ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח
ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר,   לא למה "א"כ
הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר

דמדבר פשיטא בנדו"ז)".‚Ìובזהר הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים
ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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א.2. קסח, ג מסיים,3.חלק הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת
ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח
ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר,   לא למה "א"כ
הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר

דמדבר פשיטא בנדו"ז)".‚Ìובזהר הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים
ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, משלי
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ד.11. מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלים נא, 14.תהלים   דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון)
פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל

כו"'. יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח
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ד.11. מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלים נא, 14.תהלים   דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון)
פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל

כו"'. יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות מצבו בהישיבה ואת אשר עבר עליו בעבר ואופני התיקון בזה.

והנה לכל לראש צריך להרבות שקידה והתמדה בלימוד הנגלה ובלימוד פנימיות התורה נשמתא 

דאורייתא לימוד החסידות, ולתיקון ענין שכותב אודותו אשר חיות דקדושה מתלבשת בענינם דקליפה 

ר"ל, - הרי צריך להשתדל ביותר וביותר להוסיף חיות בלימודו הנ"ל ולהשפיע גם על חבריו שיתוסף בהם 

ומשונות  שונות  במחשבות  האדם  את  המבלבל  הרע  היצר  לפיתויי  לב  לשים  ולא  הם,  בלימודם  חיותם 

ומחשבות של ענינים שהם זרים להם, וכשירצה את כל זה באמת יצליחו השי"ת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



אגרות קודשמ

 ב"ה,  כ"ה שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות בנו... שי' שמעיק לו מה שאיננו יודע בלימודי חול ובמילא גם אינו יודע במה יסתדר 

בעתיד. )ובאמת אין פלא באי ידיעתו זו, כי הוא מתאים למרז"ל שכן הוא אצל כל בנ"א, שאין אדם יודע 

במה משתכר, ויעיין באגה"ק לרבנו הזקן ריש סי' כ"ב, שהושווה אי ידיעה זו לאי הידיעה מלכות בית דוד 

מתי תחזור, אלא שישנם כאלו המרמים את עצמם ומתברכים בלבבם שיודע ברור העתיד להיות באופן 

ברוחניות  רק  לא  בשבילו  ביותר  טוב  י"ח  בן  כיון שהוא  הרי  לפועל(,  ובהנוגע  ב"ב.  ושל  הפרנסה שלהם 

אלא גם בגשמיות שלא יבלבלוהו במחשבות אודות תכלית וכו' וילמוד במנוחה בשקידה ובהתמדה, והזן 

ומפרנס לכל בודאי הכין כבר צנור הפרנסה שלו, ומאי נפק"מ אם אינו ידוע לעת עתה מה הצנור ואופנו, 

והאב בפרט שזכה להתחנך בכותלי ישיבת תומכי תמימים, הרי עליו להודות ולהלל להשי"ת, שלמרות כל 

ההעלמות הסתרים והשמדות ר"ל הצליחו השי"ת בבן יושב על התורה והעבודה מקיים תכלית בריאתו 

של האדם שהוא לשמש את קונו.

ולפלא שתיכף כשכותב אודות בנו השני שאין לו חוש בהתמדה כפי שכותב ובמילא כמה זמן נתבטל 

אצלו אף שהוא בעל כשרון, לא מצאתי במכתבו שגם זה מעיק לו, והלואי שהי' מתבונן איך לתקן את עניני 

בנו זה ולא לשנות הנהגת בנו הבכור, מובן שאין כוונתי בהנ"ל להטיף מוסר ח"ו אלא כיון ששאל חוות 

דעתי מוכרחני לתאר הענינים כפי שאני רואה אותם והוא כנ"ל.

כבקשתו אזכירו את זוגתו ובניהם שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ובטח יעורר ר"ר לבריאות כל הנ"ל, ואשר הוא וזוגתו שיחיו יזכו לראות בבניהם רוב נחת חסידותי 

על ידי שיהיו יראי שמים חסידים ולומדים.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

בשאלתו איך להבין מה שנזכר לפעמים בחסידות ענינים שלכאורה הם נגד נסיונות הטבע. - הנה 

אין כל הענינים שוים בזה, ורובא דרובא הרי דוקא בזמן האחרון נתברר שגם החוקרים שלא מבני ישראל 

מסכימים להמובא בספרי ישראל ולא רק בחסידות אלא אפילו בספרי חוקרי ישראל.

 ב"ה,  כ"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן שאיני רוצה לפרט השם או השמות, אבל... וכידוע הסיפור בשם הצ"צ - )אלא שלא שמעתיו 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר ובמילא אינני בטוח אם כן הוא( - ובכל אופן, התוכן מתאים ונכון, והוא: שאמר פעם 

בהתועדות לאחרי דברי כבושים, שענינו בזה הוא כמו עושה כובעים )קירשנער( שעושה כובעים בעלי מדות 

מסוימות, ואין כתוב על הכובע למי שייך, אלא אח"כ כשבא אחד ומודד כובעים שונים הנה אפשר שימצא 

הכובע במדה המתאמת לו, ואז לובשו ונעשה שלו. וסיים: און עם מיין איך טאקע. ]= עליו אכן כוונתי[ 

וה"ה בנדון דידן...



מי היום יום . . . 

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די רביצין 
זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון זיך 
און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא וועט 

זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ ים: "ׁשֶ ה ָנׁשִ ִנית אֹוֶמֶרת ְלַכּמָ יַצד ָהַרּבָ ֵקן ּכֵ ַמע ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ן ְוׁשָ ּמֵ ָיְצאֹו ֵמַחְדרֹו, ִהְזּדַ ַעם, ּבְ ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך הּוא! ְוָנַפל  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת  ַעל 
ּדֹות  ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵמַעְצמֹו ְוִלְראֹות ֱאֹלקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ דֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ ַהּקְ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן גטליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווָארען 
א תנועת חיים

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאֹלקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

ֵמי רּום,  ּשְׁ ָתם ּבִ ים ּוְפֻעּלָ ִהּלִ סּוֵקי ּתְ ל ּפְ ַמח ֶצֶדק" – ּכָֹחם ׁשֶ ם – ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִאּלּו ְיַדְעּתֶ
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ָאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

יום שני
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח



היום יום . . . מי

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני –  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
ְך ֵיׁש  ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ ַעד "ׁשְ

יד. ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו. ְלַהְקּפִ

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם מיט 
דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. עס איז 
הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז העכער פון 

דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ר ֲחִסיִדים ּבֵ ַקּשֵׁ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט ַהּמְ ים ּבַ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח ַהַחּיִ
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ר", ְוֵהן ּבְ ֶדֶרְך "אֹור ָיׁשָ י. ֵהן ּבְ י ִעם ֲחִסיִדים ַוֲחִסיִדים ִעם ָהַרּבִ ר ַרּבִ ַהְמַקּשֵׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ה  ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – ֹלא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ִביַרת ַהּתַ ׁשְ

יום 
רביעי
תהלים:
פרק קיט

מפסוק צז 
עד סוף 
הפרק

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום 
שלישי
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד



מי היום יום . . . 

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ
ְרֶאה – ׂשֹוַנֲאָך –  הּוא ַהּגּוף, ּתִ ָך ׁשֶ ּלְ ַהֹחֶמר ׁשֶ ִעּיּון טֹוב ּבְ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ר ּתִ ֲאׁשֶ י ִתְרֶאה ֲחמֹור – ּכַ ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאֹלקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ִקּיּוָמם. ְואּוַלי  ל ּבְ ְך ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוַהּגּוף ִמְתַעּצֵ ְזַדּכֵ ּיִ רּוְך הּוא ְלַהּגּוף ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ – ׁשֶ
ּבֹר ֶאת  ִסּגּוִפים ִלׁשְ ְתִחיל ּבְ י ִאם ּתַ ִליחּותֹו, ּכִ ם ׁשְ ּיּוַכל ְלַקּיֵ ְלָבְבָך – ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו – ׁשֶ ַיֲעֶלה ּבִ
ֲעזֹוב ִעמֹו – ְלָבֵרר ֶאת ַהּגּוף  י ִאם – עָזֹוב ּתַ ּכֹן אֹור ַהּתֹוָרה, ּכִ ֶרְך ִיׁשְ זֹו ַהּדֶ ה ֹלא ּבְ ַהָחְמִרּיּות, ִהּנֵ

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְוֹלא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט:  פירש"י אויף  חומש איז  יינה של תורה, 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף  גמרא איז  פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

יום 
שישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נמסרה לי בקשת ברכה בהנוגע לבנם... שי' ולהנהגתו, ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ליראת שמים להנהגה כדבעי ולבנין בית בישראל על יסודי התורה 

והמצוה, אלא שמובן מעצמו, א( אשר מה שכותבים שעשו ככל העצות ועד עתה עוד כו', הרי בענינים כמו 

ובפרט  עליהם  ועשי' מקרבים הענינים אשר מבקשים  עשי'  בכל  ולעשות אשר  ולחזור  צריך לעשות  אלו 

שאלו הם הדברים היוצאים מן הלב. ב( מוכרח הדבר שיהיו בבטחון גמור וחזק בהשי"ת המפליא לעשות 

שסוף סוף יהפך לבב בנם לעבודתו ית' כיון שאי אפשר באופן אחר ובל ידח ממנו נדח. ובטחונם החזק 

ועבודתם את השי"ת גם בזה מתוך שמחה אף שמרירות מהולה בה ימהרו את השינוי, ויה"ר שיהי' זה 

בעגלא דידן.

בברכה.



מי            

ה'תש"ע שבט כ"ג ראשון, יום    

       
          
            

  
הגמרא כמסקנת פוסק א)הרמב"ם י"ב, לענין(ב"ק כי שאף ,

'אגב': קנין לענין הרי למטלטלים, דומים עבדים דינים כמה
אגב מטלטלים "קנה המוכר לו ואמר ומטלטלים קרקע הקונה
באותה אינם אם גם הקרקע, אגב המטלטלים את קונה - קרקע"
אגב העבדים את קנה לא – ועבדים קרקעות הקונה ואילו קרקע
מטלטלים רק כי השדה, בתוך עומדים הם כן אם אלא הקרקע,
דעת על מהלכים העבדים ואילו הקרקע אגב נקנים ניידי דלא

עצמם.
קנין לענין גם כמטלטלים שהעבדים וסובר חולק והראב"ד
אינם שהעבדים משמע הנ"ל הגמרא שמסוגיית ואף 'אגב'.
הרי – השדה בתוך עומדים כן אם אלא קרקע, אגב נקנים

אחרות ב)מסוגיות כו, וקדושין ב. מד, "מטלטלי(ב"ב שגם עולה
בשדה. אינם אם אף הקרקע אגב נקנים דניידי"

דברי פי על הרמב"ם שיטת את ביאר משנה' ה'מגיד אך
שאני)התוס' ד"ה שם דעת(ב"ק בהם שיש עבדים בין לחלק שיש

בשונה ולכן, דעה. להם שאין חיים לבעלי שירצו, לאן ללכת
בתוך שיהיו עד הקרקע אגב נקנים אינם העבדים חיים, מבעלי

הקרקע.

ה'תש"ע שבט כ"ד שני, יום       

          
          
            

  
שפוטרה אשה של תביעה נידונה בירושלים הדין בית בפני
האם השאלה, הייתה שנידונו הנושאים ואחד מעבודתה,
של לתיבה הפיטורין מכתב את הכניס שהמנהל העובדה
מכתב את הניח כאילו נחשבת העבודה במקום העובדת

לא. או ברשותה הפיטורין
מהגמרא א)והוכיחו פה, בתרא לו(בבא קונה אדם של "כליו :

"כגון הרשב"ם: ופירש שם". להניחו רשות לו שיש מקום בכל
שלו שאינו כלי ואפילו מוכר", ורשות השותפין וחצר סימטא
הוא גם חפציו, את בו להצניע כדי אחר מאדם אותו שאל ורק

לו. קונה
לוקח קנה – מוכר ברשות לוקח של "כליו הגמרא: ובהמשך
החפץ הנחת האם היא, שהשאלה מפרש והרשב"ם לא"? או
או קנה, ולכן לרשותו ניתן החפץ כאילו נחשבת הלקוח בכלי

בו מצב יוצרת המוכר של ברשותו מונח שהכלי העובדה שמא
הלוקח. של ה'כלי' על גוברת המוכר 'רשות'

לו שיש מקום כל אדם, של "כליו פסק: כאן הרמב"ם
אחד אין הכלי בתוך המטלטלין שנעשו וכיון לו, קנה – להניחו
שהונחו כמי או שהגביהן כמי זה והרי בו, לחזור יכול מהם

לפיכך ביתו. בתוך     ולא הרבים ברשות
זה". בכלי וקנה לך המקנה: לו אמר כן אם אלא המוכר, ברשות
שהדבר או נפשטה הגמרא בעיית האם נחלקו הפוסקים אכן,

בספק סקי"ד).(ראהנשאר קלט סי' אבהע"ז, ב"ש א. פו, ב"ב ה' מלחמות

והרי לעובדת, מושאלת שהתיבה הדין בית פסק לכך בהתאם
מהפוסקים חלק שלפי מוכר, ברשות לוקח של כליו בדוגמת זה
הדבר אחרים פוסקים ולדעת ללקוח, קונה הכלי אין בוודאי
הקונה כאשר רק אמורים הדברים לדעתם, ואף בספק. מוטל
כורחו בעל קונה אינו לקנות, מעוניין אינו אם אבל לזכות רוצה

רשב"א שו"ת ב)(ראה תמח, סי' או"ח שו"ע קעח, סי' .ח"א
     

ה'תש"ע שבט כ"ה שלישי יום     

        
           
             

      
קמח)הרי"ף ח"א, את(שו"ת לקבל כדי סחורה שמכר באדם דן

תבע המוכר התשלום. את איחר הלוקח אך מיידית, הכסף
שהות הדין מבית ביקש הלוקח אך מיידי, פירעון מהלוקח
אלא עיקר, כל דין בית זמן לו "אין ופסק: הכסף, את לשלם
הוא איהו הפסד, בדבר יש ואם עצמו, על לו שהתנה כמו פורעו

אנפשיה". דאפסיד
החוזה את לבטל רשאי השני שהצד הכרח אין הרי"ף מדברי
לו שייגרם אף מיד, לשלם הלוקח את שכופין אלא כך, בגין
תשלום שמועד הרי"ף מדברי רואים מקום מכל אך כך, בגין נזק

להם שנותנים החיובים ככל ואינו יסודי תנאי הוא בחוזה
יום עג)שלושים סי' חו"מ, השו"ע, גיליון על רע"א חידושי .(ראה

מקובצת בשיטה ב)אבל עז, של(ב"מ, נוספת תשובה הביא
לפירעון, שהות מבקש הקונה שכאשר עולה ממנה הרי"ף,

רשאי בהקפההמוכר מכירה על סוכם לא כי המכר את
ז) קצ, המשפט, .(נתיבות

ערוך השולחן מדברי י-יז)להלכה, סעיפים קץ, סי' שאי(חו"מ, יוצא
אם אלא החוזה לביטול עילה מהווה אינו במועד, תשלום
התנאים לשאר ובכפוף מעותיו, לתבוע ונכנס יוצא המוכר
במועד שתשלום בחוזה נקבע כן אם אלא בחוזה המפורטים

לקיומו. תנאי הוא המוסכם,
התשלום בתנאי עמד לא כשקונה האם הפוסקים דנים ועוד
הקונה מן חובו את לגבות בא והמוכר בוטל, לא והחוזה

            

רשאי רכושו מערך למעלה רבים חובות יש שלקונה ומתברר
אותה שגם או לקונה שמכר מהסחורה חובו את לגבות המוכר
מהתמורה, חלק יפסיד והמוכר הנושים כל בין תחולק סחורה

הנושים. שאר כמו
הב"ח כג)לדעת סחורה(צו, יש אם וכן קיימת, הסחורה אם ,

גובה המוכר מחמתה, ובאה הראשונה בסחורה שהוחלפה אחרת
האחרים. הנושים לפני ממנה

החיד"א לדעת סע"ד)ואילו ח"א שאל חיים שום(שו"ת למוכר אין
האחרים. הנושים על עדיפות

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי, יום     

          
           
           

     
היתר בעניין דעת חוות ישראל מבנק התקבלה תשנ"ג בשנת
הינו עסקא "היתר נאמר: ובה הבנקים, באחד שנעשה עיסקא
ולקבל אשראי בעיסקי לעסוק לבנק הלכתי היתר הנותן מסמך...
צבור דעת להנחת מקום יש בנק שבידי עיסקא בהיתר ריבית.
[אך] ההלכה. רוח את גם תואמים הבנק עסקי כי הלקוחות
הבנק או שלקוח מסמך עיסקא היתר אין הכללי, החוק מבחינת

המשפט". בבית מכוחו זכויות לאכוף יכולים
אפשר האם השאלה התעוררה זו דעת חוות לנהלבעקבות

ריבית. חשש ללא בבנקים כספיות פעולות
להחיל ניתן האם השאלה עלתה בסוגיה, מקיף דיון במסגרת
כלומר, דברים". אינם שבלב -"דברים הכלל את זה במקרה
ברור אם גם מעשה, לסתור בלב שהיו דברים של בכוחם שאין

המעשה את הסותרים דברים העושים בלב היו מעשה שבעת
ראשונים) ועוד רנד סי' כתובות .(מרדכי

היתרי על הבנק נציגי חתימת הוא המעשה ובענייננו:
מעשה כן, דעתם הייתה לא החתימה בשעת אם וגם העיסקא,
הנהלות אם ורק בליבם. שהיו הדברים ולא הקובע הוא החתימה
הוא העיסקא היתר של לתוקפו במפורש מתכחשות היו הבנקים

תוקפו. את מאבד
הרמ"א פסק זאת, ד)עם רז, להם(חו"מ שיש שבלב שדברים

"דברים", בבחינת הם אף - דעתו היה שכן המוכחת אומדנא
העולם כל שבפי דברים "אלא שבלב, כדברים נחשבים ואינם
בערכאות השאלה נתעוררה שכאשר כיון זה, ולפי וליבם".
דתי מסמך עיסקא בהיתר רואים שהם דעתם גילו הבנקים
לתוכן באמת התכוונו שלא דמוכח אומדנא כאן יש גרידא,

עליו. להסתמך אפשר ואי המסמך
   

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי, יום   

          
            


"חכם קם העיר. ממושל רבות סבלה אחת יהודית קהילה
הסכם לידי והגיע ציבור" בצרכי מטפל שהיה תורה, מרביץ אחד
חד באורח גדול סכום לו ישלמו הקהילה אנשי המושל: עם

לנפשם. יניחם ובתמורה, פעמי,
אך עליהם, שהושת בתשלום ברובם השתתפו הקהילה בני
על נעשה לא שההסכם בתואנה השתמטו הקהילה מעשירי כמה
הם חייבים האם צהלון, מהרי"ט לפני שאלה ונשאלה דעתם.

בתשלום?
בני "רשאין האמורים: הרמב"ם דברי על הסתמכה תשובתו

לתקן חשוב אדם בה שאין – ובתנאי – שער להם לקוץ העיר
לקבוע יכולים הם אין 'חכם' בה ויש במידה כי המדינה", מעשה

הסכמתו. ללא תקנות
תלויה תקנות לקבוע העיר אנשי של יכולתם אומר: הווי
יכול שהחכם וחומר, בקל אנו, למדים מכאן החכם. בהסכמת
את מחייבות ותקנותיו העיר, אנשי לטובת תקנות בעצמו לקבוע

לכך! המתנגדים אלו את אף הציבור, כלל
שיש למרות התורה, בדרך ללכת אותם מוכיח שהחכם וכשם
לניהול הקשורות תקנותיו ליתר באשר הוא כן בתוכחתו, הקצים

הקהילה. של התקין
    

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי, יום   

        
        
         

    
יפחות)רש"י ולא ד"ה א. ס, לחלק(ב"מ בהיתר שהחידוש מפרש,

למשוך כדי השוק משער ולהוזיל לתינוקות ואגוזים קליות
החנוונים. שאר פרנסת את מקפח זה שע"י אף הוא, קונים

בגמרא על(שם)ומבואר כי הקונים, טובת משום זאת שהתירו ,

עמם. ייטיבו החנוונים שאר גם כך ידי
גניבת משום בזה "שאין הוא שהחידוש כותב הרמב"ם אך
קליות בחלוקת יש דעת גניבת איזו השאלה: ונשאלת דעת".

השער? בהוזלת או לתינוקות ואגוזים
פלאג'י הגר"ח ט"ו)ומבאר סי' חו"מ לחיים, :(סמיכה

האגוזים חלוקת כי נראה שלכאורה בכך היא הדעת גניבת
בהוזלת גם עצמו. לתועלת החנוני כוונת באמת אך בחינם היא

על וויתור זה לכאורה באמתהשער אבל הקונים לטובת שלו



מה             

רשאי רכושו מערך למעלה רבים חובות יש שלקונה ומתברר
אותה שגם או לקונה שמכר מהסחורה חובו את לגבות המוכר
מהתמורה, חלק יפסיד והמוכר הנושים כל בין תחולק סחורה

הנושים. שאר כמו
הב"ח כג)לדעת סחורה(צו, יש אם וכן קיימת, הסחורה אם ,

גובה המוכר מחמתה, ובאה הראשונה בסחורה שהוחלפה אחרת
האחרים. הנושים לפני ממנה

החיד"א לדעת סע"ד)ואילו ח"א שאל חיים שום(שו"ת למוכר אין
האחרים. הנושים על עדיפות

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי, יום     

          
           
           

     
היתר בעניין דעת חוות ישראל מבנק התקבלה תשנ"ג בשנת
הינו עסקא "היתר נאמר: ובה הבנקים, באחד שנעשה עיסקא
ולקבל אשראי בעיסקי לעסוק לבנק הלכתי היתר הנותן מסמך...
צבור דעת להנחת מקום יש בנק שבידי עיסקא בהיתר ריבית.
[אך] ההלכה. רוח את גם תואמים הבנק עסקי כי הלקוחות
הבנק או שלקוח מסמך עיסקא היתר אין הכללי, החוק מבחינת

המשפט". בבית מכוחו זכויות לאכוף יכולים
אפשר האם השאלה התעוררה זו דעת חוות לנהלבעקבות

ריבית. חשש ללא בבנקים כספיות פעולות
להחיל ניתן האם השאלה עלתה בסוגיה, מקיף דיון במסגרת
כלומר, דברים". אינם שבלב -"דברים הכלל את זה במקרה
ברור אם גם מעשה, לסתור בלב שהיו דברים של בכוחם שאין

המעשה את הסותרים דברים העושים בלב היו מעשה שבעת
ראשונים) ועוד רנד סי' כתובות .(מרדכי

היתרי על הבנק נציגי חתימת הוא המעשה ובענייננו:
מעשה כן, דעתם הייתה לא החתימה בשעת אם וגם העיסקא,
הנהלות אם ורק בליבם. שהיו הדברים ולא הקובע הוא החתימה
הוא העיסקא היתר של לתוקפו במפורש מתכחשות היו הבנקים

תוקפו. את מאבד
הרמ"א פסק זאת, ד)עם רז, להם(חו"מ שיש שבלב שדברים

"דברים", בבחינת הם אף - דעתו היה שכן המוכחת אומדנא
העולם כל שבפי דברים "אלא שבלב, כדברים נחשבים ואינם
בערכאות השאלה נתעוררה שכאשר כיון זה, ולפי וליבם".
דתי מסמך עיסקא בהיתר רואים שהם דעתם גילו הבנקים
לתוכן באמת התכוונו שלא דמוכח אומדנא כאן יש גרידא,

עליו. להסתמך אפשר ואי המסמך
   

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי, יום   

          
            


"חכם קם העיר. ממושל רבות סבלה אחת יהודית קהילה
הסכם לידי והגיע ציבור" בצרכי מטפל שהיה תורה, מרביץ אחד
חד באורח גדול סכום לו ישלמו הקהילה אנשי המושל: עם

לנפשם. יניחם ובתמורה, פעמי,
אך עליהם, שהושת בתשלום ברובם השתתפו הקהילה בני
על נעשה לא שההסכם בתואנה השתמטו הקהילה מעשירי כמה
הם חייבים האם צהלון, מהרי"ט לפני שאלה ונשאלה דעתם.

בתשלום?
בני "רשאין האמורים: הרמב"ם דברי על הסתמכה תשובתו

לתקן חשוב אדם בה שאין – ובתנאי – שער להם לקוץ העיר
לקבוע יכולים הם אין 'חכם' בה ויש במידה כי המדינה", מעשה

הסכמתו. ללא תקנות
תלויה תקנות לקבוע העיר אנשי של יכולתם אומר: הווי
יכול שהחכם וחומר, בקל אנו, למדים מכאן החכם. בהסכמת
את מחייבות ותקנותיו העיר, אנשי לטובת תקנות בעצמו לקבוע

לכך! המתנגדים אלו את אף הציבור, כלל
שיש למרות התורה, בדרך ללכת אותם מוכיח שהחכם וכשם
לניהול הקשורות תקנותיו ליתר באשר הוא כן בתוכחתו, הקצים

הקהילה. של התקין
    

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי, יום   

        
        
         

    
יפחות)רש"י ולא ד"ה א. ס, לחלק(ב"מ בהיתר שהחידוש מפרש,

למשוך כדי השוק משער ולהוזיל לתינוקות ואגוזים קליות
החנוונים. שאר פרנסת את מקפח זה שע"י אף הוא, קונים

בגמרא על(שם)ומבואר כי הקונים, טובת משום זאת שהתירו ,

עמם. ייטיבו החנוונים שאר גם כך ידי
גניבת משום בזה "שאין הוא שהחידוש כותב הרמב"ם אך
קליות בחלוקת יש דעת גניבת איזו השאלה: ונשאלת דעת".

השער? בהוזלת או לתינוקות ואגוזים
פלאג'י הגר"ח ט"ו)ומבאר סי' חו"מ לחיים, :(סמיכה

האגוזים חלוקת כי נראה שלכאורה בכך היא הדעת גניבת
בהוזלת גם עצמו. לתועלת החנוני כוונת באמת אך בחינם היא

על וויתור זה לכאורה באמתהשער אבל הקונים לטובת שלו



מו            

רווחיו. את ולהגדיל יותר למשוך כוונתו
דעת? גניבת משום בזה אין ומדוע

בחינם" טובה לו שמחזיקים "מפני הוא האיסור אדה"זכי (ש"ע

סי"ב- אונאה א)הל' צד, חולין מעשהמרש"י או מדיבור כתוצאה ,

זאת עושה אינו בפועל (כאשר בשבילן" שעושה "שמראה
רק כן שעושה לכל וידוע ברור הדבר כאן ואילו בשבילם),

כנ"ל. עצמו, לתועלת

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת   

        
            

         
           
           
רבים, במקרים מדרבנן, אך הרוב, לפי קובעים התורה מן

נדיר. ולא מצוי שיהיה ובלבד למיעוט גם חוששים
לדוגמא:

תינשא, לא - סוף להם שאין למים נפל שבעלה אשה א.
הים מן ניצולים מצוי שמיעוט ר"ימפני דקים. ד"ה ב, מ"ד, נדה (תוס'

הא) ד"ה ב לו, יבמות .בתוס'
מצוי מיעוט יש כי השוחטים, מומחיות את לבדוק חובה ב.

מומחים ס"ב)(שו"עשאינם א סי' סת"םיו"ד סופרי לגבי הדין והוא ,
ס"י) לט סי' .(שו"ע

קצא)הריב"ש למחצה,(סי' קרוב הוא המצוי' ש'מיעוט כותב
למחצה. קרוב הן לדעתו אשר הריאה, בסירכות הבדיקה כדין

יעקב' ה'משכנות טז-יז)ואילו הוא(סי' המצוי' ש'מיעוט כתב

שנינו שכן אחוזים, א)כעשרה לא, היין(גיטין את לבדוק שיש
בדיקה וללא להחמיץ, עלול שהוא כיון בשנה פרקים בשלשה

בגמרא ומבואר תרו"מ, ממנו להפריש אין ב)זו צג, ששיעור(ב"ב
מאה. מתוך חביות עשר של הוא ביין המקובל ההחמצה

הלוי' 'שבט ס"קד)בשו"ת קנו סי' ח"ה פא, סי' ח"ד האריך(יו"ד
אף הוא מצוי שמיעוט וכתב יעקב' ה'משכנות על להקשות
שהמיעוט היינו המציאות, הכרח הוא עוד כל מ10%, בפחות
נובע מקרי, שהמיעוט במקום אך הרוב, את תמיד מלווה
אם בצ"ע נשאר זה ולפי לו. חוששים אין - וכד' אדם ממעשה
פירות ששכיחות מידע יש כאשר להחמיר, מקום יש בערלה

משה' 'ישועת ובשו"ת ומעלה. 10% היא בשוק ('מצוותהערלה

מ) סי' בארץ', זו.התלויות סברה בגלל היקל
ואינו בו נתקל אדם כאשר הוא מצוי שמיעוט שכתב מי ויש

כך על ל)(מדריךמתפלא אות 10 עמ' הערות, - תולעים .לבדיקת
שהיה הנהר נפסק אם ..." כאן: הרמב"ם בדברי לדבר ויסוד

אונס שאלו... פטור, אותה... משקה עלה ולא הוא,
שהתנה....". בעת הפלא זה דבר המוכר לב על

           
      

       

ה'תש"ע שבט כ"ג ראשון יום

   . 

        . 

  
  

הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ּומּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה

עבדים. ְֲִִָהלכֹות

 
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ(ב)
ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

   
עדים‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו .הּמּקח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

'עבד ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני זה 'ּבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּכיצד?
הּדמים ּופסקּו ,'ל מֹוכר אני מחיר]זה ורצה[וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּלֹוקח
זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים עלינּו 'הוּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדים:
ּבנֹותן וכן מעֹולם. ּדברים ּביניהם היה לא ּוכאּלּו כלּום, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינֹו

ּומקּבלּה. ְְַַָָָמּתנה
.ּבהן נקנה ׁשהּוא מּדברים ּבאחד הּמּקח נקנה אם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל

ּכלל עדים צריכין ואינן הּלֹוקח, קנה יכֹול- מהן אחד ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו. ֲַֹלחזר

דברים‚. מּׁשלׁשה ּבאחד נקנית הּקרקע הּמּקח? יּקנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ּבכסף, -ְְֲִֶֶַָָָ

ּבכסף?„. -ּכיצד הּדמים לֹו ונתן ׂשדה, אֹו ּבית לֹו מכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד קנה לא מכר, ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכם ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
ּפרּוטה. מּׁשוה ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיכּתב

אֹו‰. אקנה, ּבכסף אקנה, רציתי 'אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין קּים, זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן אקנה', ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשטר
ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי; מּפני ּבֹו לחזר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

הּׁשטר את ׁשּיכּתב ּכזה.עד הּמֹוכר התנה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
.Âּכיון - 'ל ּביתי ויּקנה לפלֹוני מנה 'ּתן לחברֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

ערב מּדין הּבית קנה .ׁשּנתן, ִִִֵֶַַַָָָָ
.Êהחרׂש על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? עלּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּגיע ּכיון - 'ל מכּורה 'ׂשדי ,'ל נתּונה 'ׂשדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:

על ואף ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה; לידֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי

רעתּה מּפני למכור]ׂשדהּו הקרקעֹות[שמעוניין ּבׁשאר אבל ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל הּׁשטר ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּדמים. את ׁשּיּתן עד קנה לא - ִִִֵֵֶֶַַָָָֹעדים
.Áׂשדה אֹו ּבית לֹו מכר ּבחזקה? מּתנהּכיצד אֹותו נתן אֹו , ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּיֹועיל והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון -ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשהחזיק אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעׂשיו
צרי הּנֹותן, אֹו הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּמֹוכר; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני
קנה, - החזיק אם ּכ ואחר ּוקנה'; חזק ל' לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַָאף
.Ëּכמי זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו, ּבית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּמֹוכר

הּבעלים; ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף ּוקנה', חזק ל' לֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמר
יקנה ּדליֹוּוכׁשּיחזיק, לֹו ׁשּמסר ּכיון - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

שלו] ּוקנה';[הדלי חזק ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי ,ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָ
יקנה. ְְְִִֶֶַּוכׁשּיחזיק,

.Èקנה ּבנעילה הּמחזיק חצר,ּכיצד אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון ? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבֹו נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡Èׁשם ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד
והׁשלימֹו ׁשהּוא ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, לֹו עֹולין והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגדר,
הֹועיל, זה הרי - ּבדחק אּלא לֹו עֹולין ׁשאין ונמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלעׂשרה,

ּבדחק,וקנה ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה ׁשם היתה אם וכן . ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּברוח נכנס הּנכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרחיב

וקנה. ְִָָהֹועיל,
.Èצרֹור לּׂשדה,[אבן]נתן הּמים ּבֹו ׁשּסכר ּכגֹון והֹועיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ

- לּׂשדה הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה ְֲֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון הגבול]- אדמת את ׁשּתי[השווה ׁשּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבּה הל אם אבל קנה. אחת, ּכׂשדה ׁשּתיהן ונעׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשדֹות
ׁשביל ואם ּכלּום; מֹועיל זה הּלּו אין ּולרחּבּה, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלארּכּה

.ּבהּלּו קנה ,להּלּו ונעׂשה הֹואיל - לֹו מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָּכרמים
.„Èמסּים היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּמה

אין ואם ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמחיצֹות,
ׁשל חבילה ראׁשֹו על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה מחיצֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשם

ּבּה ויּסב .ׂשריגים ְִִִָָֹ
.ÂËצחיח הּקרקע ּגדירה[יבש]היתה לא ּבּה ׁשאין סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותּה ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ּפרצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבזה וכּיֹוצא ׁשם, הּבהמה העמדת אֹו הּפרֹות, ׁשטיחת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה,

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַָמּׁשאר
.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר

זמרֹו[חרש] אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אֹו ענפים], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ
אחד ואין החזיק; ׁשהרי קנה, זה הרי - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכּיֹוצא
ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר אסף אם וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אם יסע לאה"ק תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו כיון שהוריו 

ממרוקה רוצים לנסוע לשם. הרי כבר דינו אמור, ובמכל שכן וקל וחומר, ומה הנמצא כבר באה"ק ת"ו 

ה'  פרק  מלכים  הלכות  )רמב"ם  תורה  ללמוד  לארץ  לחוץ  ישראל  מארץ  יוצא  משם,  היציאה  שאסורה 

הלכה ט'( על אחת כמה וכמה מי שהצליחו השי"ת ללמוד בישיבה בה מתאחדים לימוד תורת הנגלה גופא 

דאורייתא ולימוד תורת החסידות נשמתא דאורייתא, שצריך הוא להמשיך בזה בהתמדה ושקידה, ולא 

לשמוע לפיתויי היצר שרוצה לבלבלו ולהפסיקו מלימודו בתורתנו תורת חיים ומלביש - הוא היצר הרע 

- טענותיו במסוה של יראת שמים, אולי יעלה בידו לרמות אותו, וכבר כתבתי לכמה מחבריו שיחיו אשר 

ולבני  נותן התורה להוסיף בברכתו להלומדים  ועל השי"ת  עליהם להמשיך בלימוד תורתנו תורת חיים 

משפחתם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ּומּתנה, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה

עבדים. ְֲִִָהלכֹות

 
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ(ב)
ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

   
עדים‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו .הּמּקח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

'עבד ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני זה 'ּבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּכיצד?
הּדמים ּופסקּו ,'ל מֹוכר אני מחיר]זה ורצה[וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּלֹוקח
זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים עלינּו 'הוּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדים:
ּבנֹותן וכן מעֹולם. ּדברים ּביניהם היה לא ּוכאּלּו כלּום, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינֹו

ּומקּבלּה. ְְַַָָָמּתנה
.ּבהן נקנה ׁשהּוא מּדברים ּבאחד הּמּקח נקנה אם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל

ּכלל עדים צריכין ואינן הּלֹוקח, קנה יכֹול- מהן אחד ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו. ֲַֹלחזר

דברים‚. מּׁשלׁשה ּבאחד נקנית הּקרקע הּמּקח? יּקנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ּבכסף, -ְְֲִֶֶַָָָ

ּבכסף?„. -ּכיצד הּדמים לֹו ונתן ׂשדה, אֹו ּבית לֹו מכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד קנה לא מכר, ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכם ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
ּפרּוטה. מּׁשוה ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיכּתב

אֹו‰. אקנה, ּבכסף אקנה, רציתי 'אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין קּים, זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן אקנה', ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשטר
ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי; מּפני ּבֹו לחזר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

הּׁשטר את ׁשּיכּתב ּכזה.עד הּמֹוכר התנה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
.Âּכיון - 'ל ּביתי ויּקנה לפלֹוני מנה 'ּתן לחברֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

ערב מּדין הּבית קנה .ׁשּנתן, ִִִֵֶַַַָָָָ
.Êהחרׂש על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? עלּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּגיע ּכיון - 'ל מכּורה 'ׂשדי ,'ל נתּונה 'ׂשדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:

על ואף ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה; לידֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי

רעתּה מּפני למכור]ׂשדהּו הקרקעֹות[שמעוניין ּבׁשאר אבל ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל הּׁשטר ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּדמים. את ׁשּיּתן עד קנה לא - ִִִֵֵֶֶַַָָָֹעדים
.Áׂשדה אֹו ּבית לֹו מכר ּבחזקה? מּתנהּכיצד אֹותו נתן אֹו , ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּיֹועיל והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון -ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשהחזיק אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעׂשיו
צרי הּנֹותן, אֹו הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּמֹוכר; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני
קנה, - החזיק אם ּכ ואחר ּוקנה'; חזק ל' לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַָאף
.Ëּכמי זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו, ּבית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּמֹוכר

הּבעלים; ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף ּוקנה', חזק ל' לֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמר
יקנה ּדליֹוּוכׁשּיחזיק, לֹו ׁשּמסר ּכיון - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

שלו] ּוקנה';[הדלי חזק ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי ,ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָ
יקנה. ְְְִִֶֶַּוכׁשּיחזיק,

.Èקנה ּבנעילה הּמחזיק חצר,ּכיצד אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון ? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבֹו נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡Èׁשם ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד
והׁשלימֹו ׁשהּוא ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, לֹו עֹולין והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגדר,
הֹועיל, זה הרי - ּבדחק אּלא לֹו עֹולין ׁשאין ונמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלעׂשרה,

ּבדחק,וקנה ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה ׁשם היתה אם וכן . ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֹ
הרי - ּברוח נכנס הּנכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרחיב

וקנה. ְִָָהֹועיל,
.Èצרֹור לּׂשדה,[אבן]נתן הּמים ּבֹו ׁשּסכר ּכגֹון והֹועיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ

- לּׂשדה הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה ְֲֵֵֵֶֶַָָָָהרי

.‚Èּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון הגבול]- אדמת את ׁשּתי[השווה ׁשּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּבּה הל אם אבל קנה. אחת, ּכׂשדה ׁשּתיהן ונעׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשדֹות
ׁשביל ואם ּכלּום; מֹועיל זה הּלּו אין ּולרחּבּה, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלארּכּה

.ּבהּלּו קנה ,להּלּו ונעׂשה הֹואיל - לֹו מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָּכרמים
.„Èמסּים היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּמה

אין ואם ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמחיצֹות,
ׁשל חבילה ראׁשֹו על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה מחיצֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשם

ּבּה ויּסב .ׂשריגים ְִִִָָֹ
.ÂËצחיח הּקרקע ּגדירה[יבש]היתה לא ּבּה ׁשאין סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אֹותּה ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ּפרצה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבזה וכּיֹוצא ׁשם, הּבהמה העמדת אֹו הּפרֹות, ׁשטיחת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה,

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַָמּׁשאר
.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר

זמרֹו[חרש] אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אֹו ענפים], וכל[כרת , ְְִֵֶַָָָָָ
אחד ואין החזיק; ׁשהרי קנה, זה הרי - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכּיֹוצא
ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר אסף אם וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהם
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ּבחזקה מּיד לֹוקח קנה - ׁשהקנהלּלֹוקח ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעׂשּו ּגמּור, קנין זֹו ׂשדה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָלֹו

.ÊÈעם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹוי
הּכסף ּכגֹוי,נתינת הּוא הרי - הּגֹוי מחמת הּבא ויׂשראל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּוא הרי - לּקרקע הּמחּבר ּכל ּבׁשטר. אּלא קֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻואינֹו
צרי אינֹו ואם בחזקה; אֹו ּובׁשטר ּבכסף ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכקרקע,
ּכמּטלטלין זה הרי - להּבצר העֹומדֹות ענבים ּכגֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּקרקע,

אֹוניה. להן ויׁש ְְִִֵֶָָָָלקנּיה,

.ÁÈּכ - ּובחזקה ּובׁשטר ּבכסף נקנית ׁשהּקרקע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם
אֹו לבּדֹו, ּבׁשטר אֹו לבּדֹו, ּבכסף נקנית הּקרקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׂשכירּות

ּבֹו.ּבחזקה לחזר יכֹול מהן אחד ואין ; ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÈׁשהחזיק ּכיון - מדינֹות ּבעׂשר ׂשדֹות עׂשר לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
ּכּלן קנה מהן, ּגבֹוּה,ּבאחת הר מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

מצּולה -[עמק]והּׁשנּיה זֹו ּתׁשמיׁש אינה זֹו ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
הּׁשאר. קנה מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף

.Îּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים נתןּבּמה לא אם אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּכּל הּכלּדמי היּו אם לפיכ מעֹותיו; ּכנגד אּלא קנה לא ן, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה,
ּבממּכר, הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻקנה
ּבין ּבּׂשכּורה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומקצתן

הּכל. קנה ְַַָָָֹּבּמכּורה,

   
ּבכסף‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד

בחזקה אֹו .ּובׁשטר ְֲִַָָָ
.ּכדר ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה

רּבֹו ּבפני ּבעבדים, אֹוׁשּמׁשּתּמׁשין מנעלֹו, לֹו הּתיר ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמרחץ, לבית אחריו ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהנעיל
את הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו ּגרדֹו, אֹו סכֹו, אֹו ׁשהפׁשיטֹו, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו

קנהּו. העבד, את הרב הגּביּה אם וכן קנה; - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
אצלֹו‚. והביאֹו כרחו]ּתקפֹו נקנין[בעל ׁשהעבדים קנהּו; - ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָ

לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ּכזֹו. ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמׁשיכה
עד קנה; לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' הראׁשֹון: ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרּבֹו
החזיק ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו יׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו

ּוקנה'. חזק ל' לֹו: ׁשּיאמר צרי הרב, ּבפני ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבֹו
ּבדברים„. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד

לפיכ העבדים; ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין
ּתקפֹו ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה, .נקנה ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבמׁשיכה‰. נקנית - ּגּסה ּבין ּדּקה ּבין עלהּבהמה, אף ; ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
מּפני להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי
ּבכל קֹונין וההגּבהה, קנה. הגּביּה, ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר אֹו ּבסמטה, אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ּבחצר ולא הרּבים, ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

ׁשניהם. ׁשל ְֵֵֶֶֶָׁשאינּה
.Âאם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ׁשּקנה ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה אּלאמׁשכּה ; ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא אותה]אפּלּו ּבמּקל[הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּימׁש והּוא קניּה; ורגל, יד ׁשעקרה ּכיון - לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה

צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש אם אבל הּבעלים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבפני
ּוקנה'. מׁש ל' :ׁשּימׁש קדם לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּיאמר

.Êׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו לחברֹו, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
והּכל העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה והיא מׁשּכּוכית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

ּוקנה' מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ׁשּמסירתנמׁשכים : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה

ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על אף קנהּו, - ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

.Áוכּיֹוצא ותקנה', 'חזק אֹו ותקנה', מׁש' לחברֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
קנה לא - החזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ׁשּמׁשמעּבדברים ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתקנה
וכּיֹוצא ּוקנה', 'חזק אֹו ּוקנה', מׁש' לֹו: לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ëלאחר אּלא תקנה ולא זֹו, ּפרה מׁש' לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
קנה לא - ּומׁש יֹום', מעכׁשוׁשלׁשים 'קנה לֹו: אמר ואם . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּולאחר
מרעה] על[מקום מעּתה ׁשהקנה ּכמֹו ׁשּזה ׁשלׁשים; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּביֹום

מנת', 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - הּתנאי נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָּתנאי,
'מעכׁשו'. ְְֵֵַָּכאֹומר

.È:לֹו ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו, ּבהמה ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הגּביּה, אֹו מׁש אם - קֹונין' אדם ׁשּבני ּכדר אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'קנה

ּו קנה; ּבּׂשדה, אם - עליה רכב אם אבל לאקנה. בעיר, ֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעיר לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי .קנה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.‡Èאֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב אדם היה אם ,ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּביֹותר מזלזל עצמי]אדם ערך הּלּוכֹו[ללא על מקּפיד ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻ

אֹו והעבדים, הּבהמֹות ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבעיר
ּדֹוחקין ׁשהרּבים הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהיתה

ּבֹו. ׁשּתהּל והּוא ּברכיבה; קֹונה זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשם

   
נקנין‡. - הּמּטלטלין ּכל ׁשאר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד

אחד ואין קנה, - הּמעֹות את ּומּׁשנתן ּתֹורה; ּדין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבמעֹות,
הּמּטלטלין יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ּבֹו. לחזר יכֹול ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמהן

להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת אֹו ּבהגּבהה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
.מהן ועׂשה ּבהן, וכּיֹוצא ּפׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

נקנה[מטען]טעֹון אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
וכן עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשיכה,
אגֹוזים אֹו ּפלּפלין ׁשל הּטעֹון היה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
להגּביהֹו יכֹול אחד ׁשאין ּגדֹול והיה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוׁשקדים
ּבֹו לֹו ויהיה יתּפרד יּתירֹו, ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. ְֵֵֶַַָָָֹטרח
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה

הצריכהּו לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻטרח
ּבמסירה נקנית אּלא אמרמׁשיכה, ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

עד הּספינה, קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר: ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל„. ׁשּנתן ּפי על אף - מּטלטלין ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,

           
      

הּמֹוכר ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ

יּתן‰. ׁשּמא ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה
ׁשּנפלה ּכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם החפץ, ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם חּיב יהיה .אבד, ְְִֵֶַַַָָ
.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ׁשּיּקחּנּו,נמצאת קדם ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעֹותי', את לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמר
ּכח ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹואף
הּדמים, את מחזיר זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּצילֹו
ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהרי
לֹו ּתּקנּו לא לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלֹוקח

מׁשיכה ּומּׁשּנתןחכמים הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות הּמּקח ׁשהרי ; ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - הּדמים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

.Êהּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום את הּׂשֹוכר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
ּבֹו לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ּבֹו עלמּנחין ואף ; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

נעׂשה ׁשהרי לֹו, נמסרּו ולא מׁש ולא הגּביּה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּפי
אֹו ּבכסף נקנית קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו.

בחזקה. אֹו ְֲִַָָָבׁשטר
.Áהּקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמקנה

עּמהם הּמּטלטלין נקנּו בחזקה, אֹו בׁשטר אֹו ּביןּבכסף ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ונתן הּמּטלטלין ׁשּמכר ּבין ּבמּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרקע,

הּמּטלטלין. קנה ְְְִִַַַַַָָהּקרקע,
.Ëּבאֹותּה צבּורין הּמּטלטלין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה

'קנהקרקע לֹו: ׁשּיאמר צרי אחר, ּבמקֹום היּו אם אבל ; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמדינה הּמּטלטלין היּו אפּלּו הּקרקע'. ּגּבי על ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָהּמּטלטלין

ּכ - ּפלֹונית' קרקע ּגּבי על אֹותן 'קנה לֹו: ואמר יוןאחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
צבּורין ׁשאינן ּפי על ואף הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקנה
קנה. לא קרקע', ּגּבי על 'קנה לֹו: אמר לא ואם ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה;

ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהּוא, ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָוקרקע
.Èּפי על אף - לאחר והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה

האחד והחזיק הּקרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשאמר
הּמּטלטלין הּׁשני קנה לא - ׁשחזרּבּקרקע אחר ּתפׂשן ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר ּתפׂשן ׁשהרי מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - הּמקנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבּה. על אּלּו ׁשּנקנּו הּקרקע חברֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּקנה

.‡Èלא ּבעבדים, החזיק - ּכאחד וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה
עד העבדים, קנה לא ּבּקרקעֹות, החזיק הּקרקעֹות. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה
'קנה לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף הּקרקע; ּבתֹו עֹומדין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיהיּו
ׁשהעבד - ּבתֹוכּה ׁשּיהיּו עד קנה לא הּקרקע', ּגב על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו לדעת מהּל. ְְְֵַַַַ
.Èלא הּמּטלטלין, מׁש - ּכאחד ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמקנה

אּלא הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹקנה

ּכפּות, ׁשּיהיה והּוא העבד; ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
להּל יכֹול אינֹו .ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַָ

.‚Èּפי על אף - ּכאחד ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה
עד ׁשעליה; הּכלים קנה לא ּוקניּה, הּבהמה ׁשּיגּביה,ׁשּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּבהמה - להגּביּה ּדרּכן אין אם עצמן הּכלים ימׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹו
לבעליה קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, המתהּלכת .ּכחצר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעליה. ּכלים אף קנה ּכפּותה, הּבהמה היתה אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ

.„È- ׁשעליה' ּכלים ּוקנה זֹו ּבהמה מׁש' הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, ּגּוף לֹו הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהֹואיל
עצמן הּכלים ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא .כפּותה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË- לאחד ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל העציץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמן ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ לבעל .הּזרעים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

.ÊË- לאחד הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
החזיק קנה; לא העציץ אף הּזרעים, לקנֹות ּבעציץ ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהחזיק

העציץ קנה להםּבּזרעים, ׁשאין 'נכסים ׁשּׁשנּו: היא וזֹו . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּזרעים אחריּות', להם ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות
- לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, ּכזרּועים נקּוב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַַּכקרקע,
.ÊÈּבארנּו הּואּכבר הרי - להּבצר העֹומד ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה אּלא נקנה ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכבצּור,
הּמּטלטלין. ּבהן ְְְִִִִֶֶַַָׁשּנקנין

.ÁÈ,לּקרקע צרי ואינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
'יּפה לֹו: מה[תקן]ואמר ּכל ּוקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

זה; ּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא, ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשעליה'
קנה לא - ּבמּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ה'תש"ע שבט כ"ד שני יום

   
לֹו‡. קֹונה להּניחֹו, לֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - אדם ׁשל ;ּכליֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

יכֹול מהן אחד אין הּכלי, ּבתֹו הּמּטלטלין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיון
ּבתֹו ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ׁשהגּביּהן, ּכמֹו זה והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻלחזר
הרּבים, ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּביתֹו.
ּוקנה ל' הּמקנה: לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי
ּכיון - הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּניחֹו
הּמֹוכר הנאת ׁשּמּפני אֹותן; קנה הּזה, הּכלי ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשּו

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו הּכלי, ְְְְִִִִֵַַַַּבמכירת
.ּכ - מֹוכר ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּברׁשּותאין ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח, קֹונה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
.הּלֹוקח ֵַַ

ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים, ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
ׁשניהם ּבחצרׁשל אֹו ּבסמטה, אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מקֹום. ּבכל קֹונה וההגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּומׁשכֹו„. הרּבים, ּברׁשּות היה אם - ּבמׁשיכה הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר

החפץ מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטה אֹו הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלרׁשּות
קנה הרּבים, .מרׁשּות ְִֵַָָָ
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הּמֹוכר ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ

יּתן‰. ׁשּמא ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה
ׁשּנפלה ּכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם החפץ, ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם חּיב יהיה .אבד, ְְִֵֶַַַָָ
.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ׁשּיּקחּנּו,נמצאת קדם ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעֹותי', את לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמר
ּכח ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹואף
הּדמים, את מחזיר זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּצילֹו
ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהרי
לֹו ּתּקנּו לא לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻלֹוקח

מׁשיכה ּומּׁשּנתןחכמים הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות הּמּקח ׁשהרי ; ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - הּדמים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

.Êהּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום את הּׂשֹוכר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
ּבֹו לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ּבֹו עלמּנחין ואף ; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

נעׂשה ׁשהרי לֹו, נמסרּו ולא מׁש ולא הגּביּה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּפי
אֹו ּבכסף נקנית קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו.

בחזקה. אֹו ְֲִַָָָבׁשטר
.Áהּקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמקנה

עּמהם הּמּטלטלין נקנּו בחזקה, אֹו בׁשטר אֹו ּביןּבכסף ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ונתן הּמּטלטלין ׁשּמכר ּבין ּבמּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרקע,

הּמּטלטלין. קנה ְְְִִַַַַַָָהּקרקע,
.Ëּבאֹותּה צבּורין הּמּטלטלין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה

'קנהקרקע לֹו: ׁשּיאמר צרי אחר, ּבמקֹום היּו אם אבל ; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמדינה הּמּטלטלין היּו אפּלּו הּקרקע'. ּגּבי על ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָהּמּטלטלין

ּכ - ּפלֹונית' קרקע ּגּבי על אֹותן 'קנה לֹו: ואמר יוןאחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
צבּורין ׁשאינן ּפי על ואף הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקנה
קנה. לא קרקע', ּגּבי על 'קנה לֹו: אמר לא ואם ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה;

ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהּוא, ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָוקרקע
.Èּפי על אף - לאחר והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה

האחד והחזיק הּקרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשאמר
הּמּטלטלין הּׁשני קנה לא - ׁשחזרּבּקרקע אחר ּתפׂשן ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר ּתפׂשן ׁשהרי מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - הּמקנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבּה. על אּלּו ׁשּנקנּו הּקרקע חברֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּקנה

.‡Èלא ּבעבדים, החזיק - ּכאחד וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה
עד העבדים, קנה לא ּבּקרקעֹות, החזיק הּקרקעֹות. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה
'קנה לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף הּקרקע; ּבתֹו עֹומדין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיהיּו
ׁשהעבד - ּבתֹוכּה ׁשּיהיּו עד קנה לא הּקרקע', ּגב על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו לדעת מהּל. ְְְֵַַַַ
.Èלא הּמּטלטלין, מׁש - ּכאחד ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּמקנה

אּלא הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים. ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹקנה

ּכפּות, ׁשּיהיה והּוא העבד; ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
להּל יכֹול אינֹו .ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַָ

.‚Èּפי על אף - ּכאחד ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה
עד ׁשעליה; הּכלים קנה לא ּוקניּה, הּבהמה ׁשּיגּביה,ׁשּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשהּבהמה - להגּביּה ּדרּכן אין אם עצמן הּכלים ימׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹו
לבעליה קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, המתהּלכת .ּכחצר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעליה. ּכלים אף קנה ּכפּותה, הּבהמה היתה אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ

.„È- ׁשעליה' ּכלים ּוקנה זֹו ּבהמה מׁש' הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, ּגּוף לֹו הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהֹואיל
עצמן הּכלים ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא .כפּותה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË- לאחד ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הקנה קנה; ,ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל העציץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמן ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ לבעל .הּזרעים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

.ÊË- לאחד הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
החזיק קנה; לא העציץ אף הּזרעים, לקנֹות ּבעציץ ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהחזיק

העציץ קנה להםּבּזרעים, ׁשאין 'נכסים ׁשּׁשנּו: היא וזֹו . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּזרעים אחריּות', להם ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות
- לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, ּכזרּועים נקּוב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַַּכקרקע,
.ÊÈּבארנּו הּואּכבר הרי - להּבצר העֹומד ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה אּלא נקנה ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכבצּור,
הּמּטלטלין. ּבהן ְְְִִִִֶֶַַָׁשּנקנין

.ÁÈ,לּקרקע צרי ואינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
'יּפה לֹו: מה[תקן]ואמר ּכל ּוקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

זה; ּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא, ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשעליה'
קנה לא - ּבמּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ה'תש"ע שבט כ"ד שני יום

   
לֹו‡. קֹונה להּניחֹו, לֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - אדם ׁשל ;ּכליֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

יכֹול מהן אחד אין הּכלי, ּבתֹו הּמּטלטלין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיון
ּבתֹו ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ׁשהגּביּהן, ּכמֹו זה והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻלחזר
הרּבים, ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּביתֹו.
ּוקנה ל' הּמקנה: לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי
ּכיון - הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּניחֹו
הּמֹוכר הנאת ׁשּמּפני אֹותן; קנה הּזה, הּכלי ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשּו

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו הּכלי, ְְְְִִִִֵַַַַּבמכירת
.ּכ - מֹוכר ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּברׁשּותאין ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח, קֹונה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
.הּלֹוקח ֵַַ

ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים, ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
ׁשניהם ּבחצרׁשל אֹו ּבסמטה, אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מקֹום. ּבכל קֹונה וההגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּומׁשכֹו„. הרּבים, ּברׁשּות היה אם - ּבמׁשיכה הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר

החפץ מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטה אֹו הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלרׁשּות
קנה הרּבים, .מרׁשּות ְִֵַָָָ
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ּומׁשכֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻטעֹון
אף קנה, - הּדמים ׁשּפסק אחר לסמטה, אֹו לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

מדד לא ׁשעדין ּפי ּברׁשּותעל הּלֹוקח מדדן אם וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבהגּבהה. ראׁשֹון ראׁשֹון קנה ְְִִִַַָָָָָהרּבים,

.Âׁשאין קנה, לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו מֹודד הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
הרּבים ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּברׁשּותּכליֹו הּפרֹות היּו . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואף לֹוקח, קנה - למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשהן ּברׁשּות אֹו הּמֹוכר, ּברׁשּות היּו מדד. לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד אֹו הּפרֹות, ׁשּיגּביּה עד לֹוקח קנה לא - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמפקדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מקֹומן ּבׂשכירּות מרׁשּותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיֹוציאן

.Êואפ ׁשניהם, ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה הּפרֹות היּוהיּו ּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר עליו וקּבל מֹוכר, ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
אמר אם - מֹוכר ׁשל ּכליֹו לתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֹלמּכר,
ואפּלּו ּבֹו לחזר יכֹול ,'ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים 'ּכֹור ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹלֹו:
ּכל ּגמר ולא ּבכליֹו, הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּבסאה
ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וכליֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּדה,

הלֹוקח ּבסלע',ּברׁשּות סאה ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: אמר ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
סאה ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָראׁשֹון
מכירתּה, נגמרה אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּוסאה,
ואּלּו הרּבים; ּברׁשּות ולא הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹהֹואיל
קנה לֹוקח, ּברׁשּות ׁשהן ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו הּפרֹות היּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּפסק,
.Áׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו יין הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

סרסּור ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו [מתווך]ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּדה מּׁשּנתמּלאת לּמֹוכר; הרי הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא עד -ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהם אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Ë,ׁשניהם ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה צבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכן
ׁשּלא עד - מֹודד הּמֹוכר והיה מהן, אחד ׁשל אינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּמּדה
ּומּׁשּנתמּלאת מֹוכר; ּברׁשּות היא הרי הּמּדה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמּלאת

לֹוקח ׁשל היא הרי .הּמּדה, ֲִִֵֵֶַַָ
.È,חציּה לידע רׁשמין ּבּה והיּו מהן, אחד ׁשל הּמּדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה

מן לרׁשם ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁשּה,
נתמּלאת ׁשּלא ּפי על ואף ראׁשֹון, ראׁשֹון קנה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהרׁשמין,

אחדהּמּדה ׁשל ׁשהרי - עצמּה ּבפני ּכמּדה מהן רׁשם ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבּה. הרׁשמין על סֹומ והּוא הּמּדה, היא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמהם

.‡Èאם - הּמּטלטלין את הּקֹונה :ּביד יהיה ּגדֹול ּכלל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
קנה הגּביּה, ּכ ואחר הּדמים ּתחּלהּפסק הגּביּה ואם . ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ההגּבהה; ּבאֹותּה קנה לא - הּדמים ּפסק ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּניח,
להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.È,קנהּו - והגּביהֹו וידּועין, קצּובין ּדמיו הּנמּכר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשהגּביּה אחר ׁשּפסק ּפי על ּדבריםאף ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיפסק אחר ּבהן לקנֹות ׁשּצרי הּמּטלטלין, ּבהם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקֹונין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצּובין, דמיו היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּדמים,

.‚È,ּביתֹו לתֹו והכניסן ּופֹועלין חּמרין הּמֹוׁש ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ
הּוא הּלֹוקח היה אפּלּו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּומדד
ׁשניהן - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹודד,

ּבהן לחזר אםיכֹולין - ּביתֹו לתֹו והכניסן הּלֹוקח, ּפרקן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יכֹולין ׁשניהן אין - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפסק

ׁשּלא עד מדד ואם למּכר. ּדעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
עדין ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ׁשניהן - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפסק

הּלֹוקח.ל מדד ואפּלּו מּכר, ְֲִִֵַַַַָֹ

.„Èלבּקרֹו מנת על האּמן מן ּכלי היּו[לבדקו]הּנֹוטל אם - ְְְְִִִֵַַַָָָָֻ
ּבידֹו ונאנס קצּובין ודמיו[ונשבר]ּדמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב , ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָ

ּכדי ׁשּיגּביהּנּו והּוא ּברׁשּותֹו; נעׂשה ׁשהגּביהֹו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָקצּובין,
הּלֹוקח. על חביב הּנמּכר החפץ אֹותֹו ויהיה ּכּלֹו, את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלקנֹות

קץ ׁשהּמֹוכר חפץ למכרֹו[מאס]אבל ורֹודף מבּקׁש והּוא ּבֹו, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ויגּביהּנּו הּדמים, ׁשּיפסק עד הּמֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּפסק. אחר ֵֶַַַַַָהּלֹוקח

.ÂËׁשאמר אֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָאחד
זכה זה הרי - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלאחר

ההקניה.לֹו ּדרכי ּבׁשאר וכן .ְְְְִֵֵַַַָָָ

   
זה‡. את זה קֹונין הּמּטלטלין ּפרהּכל החליף ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים על ׁשּמקּפידין ּפי על אף - ּבׁשמן יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור,
- החליפּו ּכ ואחר זה, ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשערּו
הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו, אֹו האחד ׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיון
ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעׂשּו ׁשהן, מקֹום ּבכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹות

מׁשכן. לא ְֲִֶַָָֹׁשעדין

.לא ועדין הּפרה את ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחליף
ּגמּורה מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה, לא - הּטלה את וכןמׁש . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֵַָֹּכל
מּטלטלין,‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהן מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים

ׁשחפןוקֹונין הרי ּכיצד? מנין,[אסף]. ולא מׁשקל ּבלא מעֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
אכסרה נטלן יין[באומד]אּלא אֹו ּפרת לי 'מכר לֹו: ואמר , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ

יכֹול מהן אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ונתן ּבאּלּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה
מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ּבֹו; ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלחזר

וקנה„. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
ׁשמעֹון ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן וכּיֹוצא ועבד ּבהמה אֹו יין לֹו היּו אּלּו, זּוז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחמּׁשים
ראּובן: לֹו ואמר למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ואמר הּמכר', ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'מכר
על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - 'הין' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו:
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי

מׁשיכה ּבֹו הצריכּו ׁשּלאולא עליו חֹוב לֹו היה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹֹ
לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי 'מכר לֹו: ואמר הּמכר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחמת
ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד קנה; לא - ׁשניהם ורצּו ,'ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאצל
הּדרכים מן ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
ּכלהּקרקעֹות‰. - הּמּטלטלין ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדר ועּקר 'קנין'. הּנקרא והּוא ּבחליפין, נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
'קנה לֹו: ויאמר ׁשהּוא, ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת,
ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה - וקנהּו הּכלי, את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון :'וכ ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלי
ׁשעדין ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּדמים; נתן ולא מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

           
      

.Âּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ולא ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד מן ׁשּיאחז צרי הּבגד, ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
הּוא הרי ׁשאחז, מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכדי
ּכמֹו ּכלי, קרּוי הּבגד מן אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלי
מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו

קנה. - הּכלי ּכל לנּתק יכֹול ְְְִֵַַָָָָָָוהיה
.Áהּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'וקנינּו ּבּׁשטרֹות: ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה

'הּכׁשר', ּבהן; וכּיֹוצא הּפרֹות להֹוציא 'ּבכלי', - ּבֹו' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָלקנֹות
מֹוכר ׁשל ּכליֹו להֹוציא ּבֹו', 'לקנֹות הניה; אּסּורי .להֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָ

.Ëהיה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אינֹו הּקנין, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
קנה חברֹו, ּובין ּבדיניּבינֹו עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
לכֹופר אּלא אֹו[למכחיש]ממֹונֹות הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ

וכיון עדים. צרי אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמׁשאיל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּבהגּבהה, ּבין - ּבהן ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר הּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקנה
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף ּבין ּבקנין, ּבין ּומסירה, ּבמׁשיכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.Èלחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסיקין זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין - הענין הפסיק ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעדים;
והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאף
מה ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח חֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכ

ההקניה ּדרכי ּבׁשאר ּכן .ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èּבהן לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאין הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון - אֹוטעם אׁשּתֹו, את המגרׁש אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָ
אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה, הּמֹוסר אֹו ׁשליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב לחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוחל

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Èהּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשליח', ּפלֹוני ׁשעׂשה מּפלֹוני 'וקנינּו ואֹומרין: ּבהן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
הּמֹודעה 'ׁשּבּטל אֹו אצלֹו', לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני 'ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה', ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו - הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,

אמר ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא אמר:ּומהּתל, אם לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרי אין - זה' ּדבר לעׂשֹות וגמרּתי אמרּתי, אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„Èּבהן מֹועיל הּקנין אין מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּכיצד?הּדברים . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפלֹוני', עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני 'קנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ׁשניהן 'ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהן', החצר 'ׁשּיחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאֹו

ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻּבאּמנּות',
מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ּכלּום; מֹועיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואינֹו

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ולא עּקר לא ְְִִֵַַַָָָָֹֹוידּוע,

   
ׁשּבארנּו‡. ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף - ,הּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין נקנין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהרי
הּמטּבע נמצא ּבקנין; נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, קֹונין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין
לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעׂשה ואינֹו ּבקנין, נקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאינֹו

הּדברים. ּכׁשאר ְְִִַָָּבֹו

.ּכעׁשׁשּיֹות[חתיכות]לׁשֹונֹות הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ונקנין הן, מּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת, ׁשל אֹו ּברזל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה זה את זה וקֹונין ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבקנין,
ׁשל הּמעֹות אֹו זהב, ׁשל דינרין אֹו ּכסף, ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמטּבעֹות

- אתנחׁשת והּנֹותן מּטלטלין, ׁשאר ּכנגד ּדמים ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו יגּביּה אֹו ׁשימׁשֹו עד קנה לא מּטלטלין ּדמי מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד

קנין. נעׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ואין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

מּטלטלין‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה
אבל וקרקעֹות. עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות הן הרי ּכסף, ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ;הּדינרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף. ׁשל מטּבע לגּבי ּפרֹות ּכמֹו נחׁשת, ׁשל הּמעֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכן

ׁשל„. דינר וחמּׁשה ּבעׂשרים זהב ׁשל ּדינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּכׁשּפסק ּכסף ׁשל ּדינר ועׂשרים חמּׁשה לֹו לּתן [כפיוחּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אבלשקבע] יׁשנים. יׁשנים, ואם חדׁשים; חדׁשים, אם ְְְֲֲֲִִִִִִִָָָָָעּמֹו:

עד קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עׂשרים לֹו נתן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאם
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד וכל הּזהב; ׁשל הּדינר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּקח

הּדינר‰. נקנה - ּכסף ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנתן
חדׁש, ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ּכסף, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

יׁשן יׁשן, ואם ּכסףחדׁש; ׁשל ּדינר לֹו נתן אם אבל . ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
נחׁשת; ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשים

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל
.Âהּמדינה אֹו הּמלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות אֹווכן , ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

יֹוצאין ׁשאינן בהם]הּדינרין להשתמש ּבאֹותּה[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ
למטּבע אֹותן ׁשּמׁשּנין עד ּבהן ונֹותנין נֹוׂשאין ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמדינה,
את וקֹונין ּבקנין, ונקנין ּדבר, לכל ּכפרֹות הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

הּפרֹות. ּכל ּכׁשאר אֹותן קֹונֹות הּמעֹות ואין ְְִֵֵַַַָָָָָהּמעֹות,
.Êאּלא ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה ּדר לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע

הּקרקע ּגּבי אֹועל הּמעֹות, ּגּבּה ועל הּקרקע ׁשּיקנה ּכגֹון ; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון - הּמעֹות מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׂשּכר
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה בקנין, אֹו בחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָבׁשטר
ראּובן אבל אחר. ּבמקֹום מפקדין ׁשהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי יראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיׁש
.Áּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן אחד ואין לוי, קנה - לזה' ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ּבֹו לחזר ׁשאיןיכֹול הלכה ׁשהיא חכמים אמרּו זה ודבר . ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלּה



ני            
      

.Âּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ולא ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד מן ׁשּיאחז צרי הּבגד, ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
הּוא הרי ׁשאחז, מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכדי
ּכמֹו ּכלי, קרּוי הּבגד מן אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלי
מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו

קנה. - הּכלי ּכל לנּתק יכֹול ְְְִֵַַָָָָָָוהיה
.Áהּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'וקנינּו ּבּׁשטרֹות: ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה

'הּכׁשר', ּבהן; וכּיֹוצא הּפרֹות להֹוציא 'ּבכלי', - ּבֹו' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָלקנֹות
מֹוכר ׁשל ּכליֹו להֹוציא ּבֹו', 'לקנֹות הניה; אּסּורי .להֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָ

.Ëהיה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אינֹו הּקנין, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
קנה חברֹו, ּובין ּבדיניּבינֹו עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ
לכֹופר אּלא אֹו[למכחיש]ממֹונֹות הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ

וכיון עדים. צרי אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמׁשאיל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּבהגּבהה, ּבין - ּבהן ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר הּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקנה
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף ּבין ּבקנין, ּבין ּומסירה, ּבמׁשיכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.Èלחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסיקין זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין - הענין הפסיק ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹעדים;
והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאף
מה ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח חֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכ

ההקניה ּדרכי ּבׁשאר ּכן .ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èּבהן לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאין הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון - אֹוטעם אׁשּתֹו, את המגרׁש אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָ
אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה, הּמֹוסר אֹו ׁשליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב לחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוחל

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Èהּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשליח', ּפלֹוני ׁשעׂשה מּפלֹוני 'וקנינּו ואֹומרין: ּבהן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
הּמֹודעה 'ׁשּבּטל אֹו אצלֹו', לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני 'ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה', ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו - הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,

אמר ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא אמר:ּומהּתל, אם לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרי אין - זה' ּדבר לעׂשֹות וגמרּתי אמרּתי, אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„Èּבהן מֹועיל הּקנין אין מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּכיצד?הּדברים . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפלֹוני', עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני 'קנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ׁשניהן 'ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהן', החצר 'ׁשּיחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאֹו

ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻּבאּמנּות',
מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ּכלּום; מֹועיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואינֹו

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ולא עּקר לא ְְִִֵַַַָָָָֹֹוידּוע,

   
ׁשּבארנּו‡. ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף - ,הּפרֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין נקנין ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָהרי
הּמטּבע נמצא ּבקנין; נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, קֹונין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין
לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעׂשה ואינֹו ּבקנין, נקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאינֹו

הּדברים. ּכׁשאר ְְִִַָָּבֹו

.ּכעׁשׁשּיֹות[חתיכות]לׁשֹונֹות הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ונקנין הן, מּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת, ׁשל אֹו ּברזל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה זה את זה וקֹונין ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבקנין,
ׁשל הּמעֹות אֹו זהב, ׁשל דינרין אֹו ּכסף, ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמטּבעֹות

- אתנחׁשת והּנֹותן מּטלטלין, ׁשאר ּכנגד ּדמים ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו יגּביּה אֹו ׁשימׁשֹו עד קנה לא מּטלטלין ּדמי מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד

קנין. נעׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ואין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

מּטלטלין‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה
אבל וקרקעֹות. עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות הן הרי ּכסף, ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ;הּדינרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף. ׁשל מטּבע לגּבי ּפרֹות ּכמֹו נחׁשת, ׁשל הּמעֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכן

ׁשל„. דינר וחמּׁשה ּבעׂשרים זהב ׁשל ּדינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּכׁשּפסק ּכסף ׁשל ּדינר ועׂשרים חמּׁשה לֹו לּתן [כפיוחּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אבלשקבע] יׁשנים. יׁשנים, ואם חדׁשים; חדׁשים, אם ְְְֲֲֲִִִִִִִָָָָָעּמֹו:

עד קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עׂשרים לֹו נתן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאם
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד וכל הּזהב; ׁשל הּדינר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּקח

הּדינר‰. נקנה - ּכסף ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנתן
חדׁש, ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ּכסף, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

יׁשן יׁשן, ואם ּכסףחדׁש; ׁשל ּדינר לֹו נתן אם אבל . ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
נחׁשת; ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשים

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל
.Âהּמדינה אֹו הּמלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות אֹווכן , ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

יֹוצאין ׁשאינן בהם]הּדינרין להשתמש ּבאֹותּה[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ
למטּבע אֹותן ׁשּמׁשּנין עד ּבהן ונֹותנין נֹוׂשאין ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמדינה,
את וקֹונין ּבקנין, ונקנין ּדבר, לכל ּכפרֹות הן הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחר

הּפרֹות. ּכל ּכׁשאר אֹותן קֹונֹות הּמעֹות ואין ְְִֵֵַַַָָָָָהּמעֹות,
.Êאּלא ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה ּדר לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע

הּקרקע ּגּבי אֹועל הּמעֹות, ּגּבּה ועל הּקרקע ׁשּיקנה ּכגֹון ; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון - הּמעֹות מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׂשּכר
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה בקנין, אֹו בחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָבׁשטר
ראּובן אבל אחר. ּבמקֹום מפקדין ׁשהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי יראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיׁש
.Áּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן אחד ואין לוי, קנה - לזה' ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ּבֹו לחזר ׁשאיןיכֹול הלכה ׁשהיא חכמים אמרּו זה ודבר . ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלּה



ני           
      

.Ëּתן' ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו, חּיב ׁשאני זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל - ׁשמעֹון וקּבל 'הין', לֹו: ואמר חׁשּבֹון', עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

מּׁשל לׁשמעֹוןאחד לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
חֹובֹו ׁשמעֹוןמקצת חֹוזר לׁשמעֹון, לוי ּפרע לא אם לפיכ ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ְְְִֵֵֶַָותֹובע
.Èנקנה אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

לידֹו הּׁשטר ואיןּבמסירת ׁשּבֹו, הראיה אּלא מכר ׁשּלא ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּיד. נתּפׂשת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡Èׁשטר 'קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ׁשּבֹו' ׁשעּבּוד וכל ׁשּנקנהּפלֹוני ונמצא הּׁשטר; לֹו וימסר , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

צרי אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואינֹו ּומסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָָּבכתיבה
יאמר 'מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעה, לענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעדים

!?'ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.Èמן אבל סֹופרים; מּדברי הּזאת, ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

ּבלבד הּקנּוי הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין .הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ואפּלּו למחלֹו, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚Èלמחל יכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

ּכידֹו ׁשּידּה מּפני ּבעלּה, מּדעת .אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא ׁשהּוא, מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
מסירה ּובלא למחלּכתיבה יכֹול זה ׁשּגם לי, ויראה ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע, הּמֹוכר וכן ׁשּמכר. ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָאחר
ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע, הּלֹוקח ׁשהחזיק ּכיון - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעּמֹו

ׁשהּוא. ֶָמקֹום
.ÂË,'הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבׂשדה 'זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:

ׁשּיּגיע עד ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
ּבּׂשדה לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּתנה, ּבעל .ליד ְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

.ÊËאת לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּבּׂשדה, לֹו 'זכּו להם: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ּובזה, ּבזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשטר'

הּמּתנה מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע .עד ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ה'תש"ע שבט כ"ה שלישי יום

   
ׁשּלא‡. ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא הּדמים ׁשּנתן ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי

הּמּטלטלין ּביןנקנּו לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לק וחּיב יׂשראל, מעׂשה עׂשה לא - ׁשּפרע'.מֹוכר 'מי ּבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּפרע'. 'מי מקּבל החֹוזר, ּכל - ּבלבד הערבֹון נתן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו
.'ׁשּפרע 'מי מקּבל ּדין,וכיצד ּבבית אֹותֹו אֹוררין ? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

הּפּלגה דֹור ּומאנׁשי הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָואֹומרין:
יּפרע הּוא ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומאנׁשי

הּדמים. יחזרּו ּכ ואחר ּבדּבּורֹו'; עֹומד ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּמי
ּבֹו‚. וחזר הּדמים, מקצת אֹו הּמּטלטלין, ּדמי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּנֹותן

הרי - 'מעֹותי את וטל 'ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלֹוקח,
חּיב אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו ואם ּפּקדֹון; ּכמֹו אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּמעֹות
ּברׁשּותֹו, הּמעֹות הרי - הּמֹוכר ּבֹו חזר אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאחריּותן.
'ּבֹוא לּלֹוקח: ואמר ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף ּבאחריּותן, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוחּיב

אחר לֹו ויאמר ׁשּפרע', 'מי עליו ׁשּיקּבל עד ;'ׁשּל את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוטל
'ׁשּל את וטל 'ּבֹוא :ּכ. ְְֶֶָֹ

חבית„. לי 'מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
ּכמי זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב יין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל עּתה, הּדמים ;ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

לחזר יכֹול מהם אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר אם ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפיכ
ּב מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על אף הּממּכר.ּבֹו, ׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

מּטלטלין,‰. ׁשאר אֹו עבדים אֹו קרקע מחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
וכל קנה; לא - הּדמים על מׁשּכֹון והּניח הּדמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּופסקּו
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרֹוצה

.Âהּלֹוקח ורׁשם הּדמים, ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
אף - ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמּקח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרׁשם
אחר ּבֹו החֹוזר ּכל - ּכלּום הּדמים מן נתן ׁשּלא ּפי ְִִִֵֶַַַַַַָָָֹעל

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ׁשּיקנהׁשרׁשם, הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - ּגמּור קנין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהרׁשם

הּדמים. לּתן חּיב זה ויהיה ְְִִִֵֶֶַַָָּבֹו;
.Ê,הּמֹוכר ּבפני ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ּברּור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר

ּגמר ׁשהרי ,'מּקח על ּורׁשם ל' הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּבחזקה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמׁשיכה.להקנֹותֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

.Áלעמד לֹו ראּוי זה הרי - ּבלבד ּבדברים ונֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנֹוׂשא
רׁשם ולא ּכלּום הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,

מׁשּכֹון הּניח אףולא - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל . ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמחּסרי זה הרי - ׁשּפרע' 'מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו. נֹוחה חכמים רּוח ואין ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,
.Ëהרי - נתן ולא מּתנה, לֹו ׁשּיּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן

אמנה מּמחּסרי מּועטת,זה ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבמּתנה אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
לֹו ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה,

ּבהן. ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותן ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָדברים
.Èוהּניח מּטלטלין, אֹו קרקע לֹו לקנֹות לחברֹו מעֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָהּנֹותן

ּבמעֹותיו לעצמֹו וקנה והל אצלֹו, חברֹו מהמעֹות - ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
הרּמאין. מּכלל הּוא והרי עׂשּוי, ְֲִִֵֶַַַָָָָָּׁשעׂשה

.‡È,לֹו ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה יֹודע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה
והּוא לעצמֹו, לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻואינֹו

ויֹודיעֹו לקנֹותׁשּיחזר ויקּדמּנּו אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מֹודיעֹו. ּכ ואחר לעצמֹו, קֹונה זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַַָ

.Èאחר חברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהֹורּו
ּכׁשאמר מּמּנּו ּומקּבלין לעצמֹו, קנה הרי - מלוה עליו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזקפן

ּבמלוה' עצמי על הּמעֹות אֹותן ּדין'זקפּתי ׁשאין אֹומר ואני . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
העסק. ּבדין ׁשּיתּבאר ּכמֹו מׁשּלח, ׁשל מּקח אּלא אמת, ּדין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה

.‚Èאםׁשלׁש - הּמּקח להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּפי על אף - הּדמים ּבמקצת וקנה מערבֹות, הּמעֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהיּו
הּמּקח הרי מהן, לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ּכּונת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

מעֹותיהן לפי אֹותֹו וחֹולקין ּכּלן; .ׁשל ְְְְִִֵֶֶָֻ
.„Èצרּורין מהן אחד ּכל מעֹות וחתּומין[קשורים]היּו ְֲִִֵֶֶַָָָָ

הבעלים] הּזה[בחותם הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ּפי על אף -ְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּמּקח ׁשּנקנה זה אּלא קנה לא לכּלם, הּמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיקנה

ּבלבד. ְְִִַָּבמעֹותיו

           
      

   
הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

לֹו נׁשאר לא אפּלּו - הּדמים ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק אֹו הּׁשטר .את ְְִֶֶַָ
.:לֹו אֹומר - רצה העליֹונה: על מֹוכר יד הּלֹוקח, ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת'; הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ'הא
על הּלֹוקח יד הּמֹוכר, חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָונֹותן
קרקע לי ּתן אֹו מעֹותי, לי 'ּתן לֹו: אֹומר - רצה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעליֹונה:
יֹוצא היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי'; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנגד
יכֹול מהן אחד ואין ּכּלּה, את לֹוקח קנה - ותֹובע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכנס

החֹובֹות ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ּבֹו; .לחזר ְְֲִִַַַָָָָָֹ
רעתּה‚. מּפני ׂשדהּו רעה]מכר ּפי[שהקרקע על אף - ְִִֵֵַַַָָָָָ

ואין הּכל, קנה הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשעדין מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ּכדי אּלא והקנה, ּגמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּלֹוקח„. ׁשּמׁש ּפי על אף - מּטלטלין ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה; לא - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדמים

הּכל קנה זה הרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם .אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ונכנס‰. יֹוצא הּמֹוכר והרי ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

ׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָותֹובע
אינֹו אֹו ּביקר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו רעתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּפני
ּגמר לא ׁשעדין מּפני ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ׂשדהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכמֹוכר

הּדמים ּכל ׁשּיּקח עד לחזרלהקנֹותֹו הרֹוצה לפיכ . ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמכר מּמּקח הּמֹוכר ּתפׂש ואם לחזר; יכֹול אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם,

מּידֹו. מֹוציאין אין לֹו, ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Âּבמנין וטעה הּדמים, את לֹו ונתן מחברֹו, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקֹונה

לי ׁשּנתּת 'מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמעֹות,
אפּלּו העׂשרה, לֹו ּומחזיר הּמּקח נקנה - ּתׁשעים' אּלא ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאינן

ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשנים; ּכּמה .אחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
.Êל מכּורה היא הרי זֹו, ׂשדה 'ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

מכרּה זמן ּולאחר ,ּכ על מּידֹו וקנה זּוז', ּבמאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכׁשו
הראׁשֹון קנה - ּבמאה קנהלאחר - מנה על ּביֹותר מכרּה . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

מֹוכר ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהאחרֹון;
מּפני אּלא מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ּתחּלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמּדעּתֹו
ּומכר. ׁשּנאנס ּכמי ונמצא ׁשויּה; על זה ׁשהֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתֹוספת

.Áּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי 'ּכׁשאמּכרּנה, לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר
מן ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה' ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד ׁשלׁשה', ׁשאֹומרין 'ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלׁשה;

ׁשלהּׁשלׁשה ּדין ּבית אֹותה ׁשּיׁשּומּו 'ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לאחר וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה'
ׁשלׁשה אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשהסּכימּו; ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו 'עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
ּתחּלה מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה

מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר

   
מֹוכר‡. אּתה 'ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּכיון - מאה ׁשוה היה אפּלּו - 'ּבעׂשרה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו 'ּבעׂשרה', לגבּהׁשאמר ׁשהאמירה : ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה

.ההקּדׁש ׁשּמכר אֹו להקּדׁש, ׁשּקנה עלהּגזּבר ידֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעליֹונה.
הּפרֹות, הּוזלּו ואם ּתֹורה; ּכדין קנה הּוקרּו, אם - ְְְְִִִֵֵַַָָָהּפרֹות
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהיה ולא ,מׁש לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹחֹוזר,
ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם וכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההקּדׁש.
חמּור הדיֹוט ּכח יהיה ׁשּלא קנה, - החפץ והּוזל ּדמים, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנתן
לקח לא ׁשהרי ּבֹו, חֹוזר - החפץ הּוקר ואם הקּדׁש. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּכח
"ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ּדמים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגזּבר
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו"; וקם הּכסף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

ּכהקּדׁש‚. הן הרי קטּנים, יתֹומים יתֹומיםנכסי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ
הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות, מהן ונמׁשכּו ּפרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמכרּו
אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן, חֹוזרין - הּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהּוקרּו
יתר הדיֹוט ּכח יהיה לא הּפרֹות, הּוזלּו ּכהקּדׁש; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּבכסף

מּכחם. ִָָֹחמּור
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים, לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע', 'מי ּומקּבלין חֹוזרין - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם; ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ ּדינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים להם ׁשּיּתן מי ימצאּו לא .למּכר ְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם: רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן הּפרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות, .לקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

מהן חמּור הדיֹוט ּכח יהיה הּמֹוכריםלא רצּו אם - הּוקרּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע': 'מי ּומקּבלין חֹוזרין ּבהם, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר
הּפרֹות 'נׂשרפּו הּמֹוכר: להם יאמר - הּמעֹות ּבנתינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיקנּו
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות'. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה, פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הם: ואּלּו לבׂשר; צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב

הּׁשנה ראׁש וערב העצרת, ׁשֹור,וערב לּטּבח היה ּכיצד? . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינר, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין ּכרהֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו, לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
מת הּׁשֹור, מת אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו

הּלֹוקח. ְִֵַַּברׁשּות

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

   
ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּביןּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;



ני            
      

   
הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

לֹו נׁשאר לא אפּלּו - הּדמים ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק אֹו הּׁשטר .את ְְִֶֶַָ
.:לֹו אֹומר - רצה העליֹונה: על מֹוכר יד הּלֹוקח, ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת'; הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ'הא
על הּלֹוקח יד הּמֹוכר, חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָונֹותן
קרקע לי ּתן אֹו מעֹותי, לי 'ּתן לֹו: אֹומר - רצה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעליֹונה:
יֹוצא היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי'; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנגד
יכֹול מהן אחד ואין ּכּלּה, את לֹוקח קנה - ותֹובע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכנס

החֹובֹות ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ּבֹו; .לחזר ְְֲִִַַַָָָָָֹ
רעתּה‚. מּפני ׂשדהּו רעה]מכר ּפי[שהקרקע על אף - ְִִֵֵַַַָָָָָ

ואין הּכל, קנה הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשעדין מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ּכדי אּלא והקנה, ּגמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּלֹוקח„. ׁשּמׁש ּפי על אף - מּטלטלין ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה; לא - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדמים

הּכל קנה זה הרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם .אּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ונכנס‰. יֹוצא הּמֹוכר והרי ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

ׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָותֹובע
אינֹו אֹו ּביקר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו רעתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּפני
ּגמר לא ׁשעדין מּפני ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ׂשדהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכמֹוכר

הּדמים ּכל ׁשּיּקח עד לחזרלהקנֹותֹו הרֹוצה לפיכ . ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמכר מּמּקח הּמֹוכר ּתפׂש ואם לחזר; יכֹול אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם,

מּידֹו. מֹוציאין אין לֹו, ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Âּבמנין וטעה הּדמים, את לֹו ונתן מחברֹו, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקֹונה

לי ׁשּנתּת 'מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמעֹות,
אפּלּו העׂשרה, לֹו ּומחזיר הּמּקח נקנה - ּתׁשעים' אּלא ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאינן

ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשנים; ּכּמה .אחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
.Êל מכּורה היא הרי זֹו, ׂשדה 'ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

מכרּה זמן ּולאחר ,ּכ על מּידֹו וקנה זּוז', ּבמאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכׁשו
הראׁשֹון קנה - ּבמאה קנהלאחר - מנה על ּביֹותר מכרּה . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

מֹוכר ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהאחרֹון;
מּפני אּלא מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ּתחּלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמּדעּתֹו
ּומכר. ׁשּנאנס ּכמי ונמצא ׁשויּה; על זה ׁשהֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּתֹוספת

.Áּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי 'ּכׁשאמּכרּנה, לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר
מן ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה' ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד ׁשלׁשה', ׁשאֹומרין 'ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלׁשה;

ׁשלהּׁשלׁשה ּדין ּבית אֹותה ׁשּיׁשּומּו 'ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לאחר וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה'
ׁשלׁשה אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשהסּכימּו; ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו 'עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
ּתחּלה מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה

מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר

   
מֹוכר‡. אּתה 'ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּכיון - מאה ׁשוה היה אפּלּו - 'ּבעׂשרה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו 'ּבעׂשרה', לגבּהׁשאמר ׁשהאמירה : ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה

.ההקּדׁש ׁשּמכר אֹו להקּדׁש, ׁשּקנה עלהּגזּבר ידֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעליֹונה.
הּפרֹות, הּוזלּו ואם ּתֹורה; ּכדין קנה הּוקרּו, אם - ְְְְִִִֵֵַַָָָהּפרֹות
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהיה ולא ,מׁש לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹחֹוזר,
ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם וכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההקּדׁש.
חמּור הדיֹוט ּכח יהיה ׁשּלא קנה, - החפץ והּוזל ּדמים, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנתן
לקח לא ׁשהרי ּבֹו, חֹוזר - החפץ הּוקר ואם הקּדׁש. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּכח
"ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ּדמים, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגזּבר
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו"; וקם הּכסף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

ּכהקּדׁש‚. הן הרי קטּנים, יתֹומים יתֹומיםנכסי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ
הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות, מהן ונמׁשכּו ּפרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמכרּו
אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן, חֹוזרין - הּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהּוקרּו
יתר הדיֹוט ּכח יהיה לא הּפרֹות, הּוזלּו ּכהקּדׁש; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּבכסף

מּכחם. ִָָֹחמּור
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים, לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע', 'מי ּומקּבלין חֹוזרין - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם; ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ ּדינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים להם ׁשּיּתן מי ימצאּו לא .למּכר ְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם: רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן הּפרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות, .לקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

מהן חמּור הדיֹוט ּכח יהיה הּמֹוכריםלא רצּו אם - הּוקרּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע': 'מי ּומקּבלין חֹוזרין ּבהם, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר
הּפרֹות 'נׂשרפּו הּמֹוכר: להם יאמר - הּמעֹות ּבנתינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיקנּו
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות'. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה, פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הם: ואּלּו לבׂשר; צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב

הּׁשנה ראׁש וערב העצרת, ׁשֹור,וערב לּטּבח היה ּכיצד? . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינר, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין ּכרהֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו, לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
מת הּׁשֹור, מת אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו

הּלֹוקח. ְִֵַַּברׁשּות

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

   
ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּביןּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;



ני           
      

ׁשּימּכר קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ העדים. ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּדמים
ׂשדה אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה 'ּדעּו עדים: לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָואמר
ואפּלּו ּבטל; הּממּכר הרי - אנּוס' ׁשאני מּפני לפלֹוני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפלֹונית
הּדמים. את ּומחזיר מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ׁשנים, ּכּמה ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָהחזיק

.האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים וׁשהּואּוצריכין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא - וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
מֹודעה. אינּה היה', אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים 'ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָּבּה:

ּפׁשרה‚. ּבעֹוׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבלּבּמה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
על אף - הּמּתנה קדם מֹודעה מסר אם - ּבמחילה אֹו ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי אנּוס, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי
ּבכל להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם - הּנֹותן ּדעת ּגּלּוי אחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאּלא

היא. מּתנה והּמחילה, מּתנה; המקּבל קנה לא ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹלּבֹו,

אֹו„. ׁשּמכר, עד ּתלהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ּבידֹו ּבין ּגֹויים ּביד ּבין לעׂשֹותֹו, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהפחידֹו

אנס זה הרי לעׂשר- מחברֹו ּפרּדס ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעׂשה . ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הּׂשֹוכר ׁשאכלֹו ואחר הּמׂשּכיר, ּביד ׁשטר היה ולא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשנים,
ׁשטר אכּבׁש לי, ּתמּכרּנּו לא 'אם לֹו: אמר ׁשנים, ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּזה חכמים ואמרּו ּבידי'; לקּוח ׁשהּוא ואטען ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָׂשכירּותֹו
ּבבית הּמׂשּכיר ּתבעֹו אם לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאנס.
הּמׂשּכיר מסר ּכ ואחר ׁשלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּדין,
ּבטל; הּממּכר הרי - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמֹודעה,
ּבבית ּבֹו ׁשּכפר העדים והן אנּוס, ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹודעה. עדי והן ּבפניהם, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדין
מּפני‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לרצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את והחזקׁשּכֹופה הּגֹוזל אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
למסר צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגזלן,

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Âהּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הן לחּתם להן יׁש - הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

ּכלּום ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם אמרׁשּנמסרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמֹודעה הרי אנס', ּבלא מכרּתי, 'ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּימּכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹקּימת;

מֹוכר'. אני ְֲִִִֵ'ּברצֹוני
.Êׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו ,ּכ על ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמֹודעה
אנּוס ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים מנהׁשּיֹודה, אם אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָ

להחזיר. חּיב ּבפניהם, ְְְִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Áהּמֹודעה הרי הּמֹודעה, ׁשּבּטל הּממּכר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעידּו

קניןּבטלה ׁשּכל יֹודעין, 'היּו הּמֹודעה: לעדי אמר ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבטל, ׁשהּכל ּדמֹודעה ּומֹודעה הּמֹודעה לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ּבדעּתי ואין יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואיני
על ואף ּבטל, הּממּכר הרי - לעֹולם' האֹונס לזה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהקנֹות

ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה לבּטל מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפי

   
ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה,

נתקּימּולקּימן אם - הּקֹונה ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא הּתנאי, נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין,

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.

.ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
הּתנאי את לקּים עליו יׁש והרי עּתה,ּבהם, קנה לא אם אבל . ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לא יתקּים לא ואם יקנה, זה ּתנאי יתקּים ׁשאם עּמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוהתנה
אסמכּתא ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיקנה

אחר]היא זמן סמך וכ;[על ּכ לעׂשּית קנּיתֹו סמ ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ
להקנֹותֹו. ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה אסמכּתא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ּתנאי‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָּכיצד?
מעּתה ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיל
עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

קנה לא ,הל ולא הּיֹום 'אםאֹותֹו לֹו: ואמר התנה אם אבל . ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל
ּבאֹותֹו עּמֹו והל ,'וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה, ּבית ל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָאּתן
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף - לֹו הביא אֹו ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּיֹום,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. אחזר אני 'אם לֹו: ואמר לחברֹו ערבֹון הּנֹותן ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ
אכּפל ּבי, אחזר אני 'ואם אֹומר: והּלה ,'ל מחּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערבֹוני
הערבֹון את זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם - 'ערבֹונ ל, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ּתחת הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי

קנה. לא ועדין היא אסמכּתא ׁשּזֹו הערבֹון, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלכּפל

מקצ‰. ׁשּפרע מי ואמרוכן הּׁשטר את והׁשליׁש חֹובֹו, ת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשטרֹו', את ּתן ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ל נתּתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלֹו:
ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - נתן ולא זמן, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּגיע

היא .אסמכּתא ְְִַַָ

.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין הּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
ל אּתן ּכ ּתעׂשה אם אֹו ּכ יהיה 'אם ּובׁשטר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
לא תעׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמנה
הּדבר, ׁשהיה אֹו ׁשעׂשה ּפי על אף - 'ל אּתן ולא ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאקנה
לא - יהיה' לא 'אם אֹו יהיה' 'אם האֹומר ׁשּכל קנה; ְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין ּדעּתֹו ׁשהרי והקנה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê,ּכלל אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּכיצד? מעכׁשו. הקנהּו לא להקנֹותֹו, ּגמר לא ׁשאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ּבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'אם
וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּידֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áׁשהּוא מכירה ּבׁשעת ּופרׁש ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכדי ׁשּנמנע, הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
,לפיכ ּתנאי. על ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנֹות
נמנע אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו לעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - החּטים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ּפרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף - סתם הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
חֹוזר אינֹו - נעׂשה ולא ,וכ ּכ לעׂשֹות לאאּלא ׁשהרי ; ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים ְְִִֵֵֵֵֶַָָָּפרׁש,

           
      

.Èמּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו: והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
ּפלֹוני, לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם - לפלֹוני' ּתמּכרּנּו אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי קּים לא ואם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;

קנה לא - לֹו ׁשּקבע ּבּזמן הּלֹוקחנתנֹו אֹו הּמֹוכר וכן . ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני, ּבזמן הּמּקח לֹו ׁשּיחזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהתנה

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, הּמכר הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו' קרקע לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'ּכׁשּיהיּו
ל 'ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
הּתנאי הרי - זֹו' קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמעֹות,

רּב אבק ּבזה ואין ּפרֹות; אֹוכל והּלֹוקח ׁשהריקּים, ית, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּבתנאי עצמֹו חּיב ְְְִִִֵֶַַַמּדעּתֹו

.Èמּׁשמעֹון חצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמעׂשה
'אם הּׁשליח: לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
והׁשיבֹו זֹו', קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָיהיּו
ּכלֹומר: אחים', ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית 'אּתה לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵַַַַָָראּובן
ּובא זה. על מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדבר
קנה לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמעׂשה
הּׁשליח, ּדברי על זה קרֹוב ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכלּום,
ולא ּגמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה; ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹמּפני

ּבזה.הקנה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָָֹ
.‚Èקֹונה זה הרי חׁשּוב, ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ;אסמכּתא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אנּוס. יהיה ׁשּלא והּוא ּדין, ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻוהּוא
.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכיצד?

ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנין; אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע

יּתנּו לא מּלבֹוא, ׁשּיהיהחלי והּוא ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית

.ÂËעל אף - ּכלל ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב
ּכמֹו זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי ּכלּום, לֹו חּיב היה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

וא הּוא, עלימּתנה 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדים
ּבפני לֹו ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
אמר ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדים:
'הוּו ׁשאמר ּכמי זה הרי ּבׁשטר, ואמר הֹואיל - עדי' ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'אּתם
והעדים מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם, וחּיב עדים', ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעלי
וגמר עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום; אצלֹו לֹו היה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיֹודעים
הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ּכמֹו עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוׁשעּבד

.ÊËחּיב 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים' חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשנתנֹו ְְְֵֶַַַָָָָּומצּוי
.ÊÈחּיב ּבּתּה, את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה .הּנקנין ְֲִִִַַָ

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצין ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ׁשחּיב ואחר דינרין, מאה לזה חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשין:
ׁשּיעׂשה אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו מּבעל קֹונין ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו,

לא אֹו יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול הּזה החֹוב הרי ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
עצמ ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני ּבֹויעׂשה, זהֹו ּדר ועל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּובכל ּבׁשּדּוכין, לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוׂשין ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָהיינּו
להם. הּדֹומין ְִִֶַַָָהּדברים

   
"וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו, את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור

איׁש ּתֹונּו אל - עמית מּיד קנה אֹו ,לעמית ממּכר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹתמּכרּו
אינֹו תעׂשה, לא על עֹובר ׁשהּוא ּפי על ואף אחיו". ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני ּבמזיד,[להשיב]לֹוקה, ׁשהֹונה ּובין ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
להׁשיב. חּיב - הֹוניה זה ּבממּכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבין

.ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה ההֹוניה ּתהיה [ששית]ּכּמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
אֹו[בדיוק]ּבׁשוה ּבחמּׁשה, ׁשּׁשה ׁשוה ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשבעה ׁשוה אֹו ּבׁשּׁשה, חמּׁשה ׁשוה אֹו ּבׁשבעה, ׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשוה
להחזיר הּמֹונה וחּיב הּמּקח, ונקנה הֹוניה; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּׁשה

לּמתאּנה. ּכּלּה ההֹוניה ְִֶֶַַַָָָֻאת

ּבכל‚. מּזה ּפחֹות ההֹוניה ׁשוההיתה ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים

ּבֹו למחל הּכל ּדר מּׁשתּות, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה הּמּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשוה

ּכלל יקנה ולא החפץ להחזיר אינֹויכֹול אֹותֹו הּמֹונה אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אין הּמּקח. ׁשּבטל ּפי על אף וקּבל, זה רצה אם לחזר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
ּפרּוטה; על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר, חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹונה
לפרּוטֹות. הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה ּפרּוטה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיתה

הּמּקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה, ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹעד
לקרֹובֹו אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי -עד זה על יתר ׁשהה ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

חֹוזר. אינֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה לקח ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו
.Âּבידֹו הּמּקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לֹומר צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו.
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול

והּואׁשּנמּכר ׁשּנּוי ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
חֹוזר, אינֹו זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָאּלא
.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן

מחל ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
.Áּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם

ּבקי הֹוניהׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ְְְַּבמטּבעֹות.

.Ëּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?
וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה[והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

זה על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - [יותרועׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּצרּוףמששית] ּבטל מּכאן[ההחלפה], ּפחֹות [פחות; ִֵֵַָָָ

מחילה.מששית] ,ְִָ
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה מחזיר - ּבמׁשקל לא .ּבמנין ְְְְְִִִַַָָָָֹ
.‡Èּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד

הּׁשלחני[בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ



נה            
      

.Èמּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו: והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
ּפלֹוני, לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם - לפלֹוני' ּתמּכרּנּו אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי קּים לא ואם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;

קנה לא - לֹו ׁשּקבע ּבּזמן הּלֹוקחנתנֹו אֹו הּמֹוכר וכן . ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני, ּבזמן הּמּקח לֹו ׁשּיחזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהתנה

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, הּמכר הרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו' קרקע לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'ּכׁשּיהיּו
ל 'ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
הּתנאי הרי - זֹו' קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמעֹות,

רּב אבק ּבזה ואין ּפרֹות; אֹוכל והּלֹוקח ׁשהריקּים, ית, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּבתנאי עצמֹו חּיב ְְְִִִֵֶַַַמּדעּתֹו

.Èמּׁשמעֹון חצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמעׂשה
'אם הּׁשליח: לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
והׁשיבֹו זֹו', קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָיהיּו
ּכלֹומר: אחים', ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית 'אּתה לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵַַַַָָראּובן
ּובא זה. על מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדבר
קנה לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמעׂשה
הּׁשליח, ּדברי על זה קרֹוב ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכלּום,
ולא ּגמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה; ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹמּפני

ּבזה.הקנה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָָֹ
.‚Èקֹונה זה הרי חׁשּוב, ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ;אסמכּתא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אנּוס. יהיה ׁשּלא והּוא ּדין, ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻוהּוא
.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכיצד?

ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנין; אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע

יּתנּו לא מּלבֹוא, ׁשּיהיהחלי והּוא ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית

.ÂËעל אף - ּכלל ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב
ּכמֹו זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי ּכלּום, לֹו חּיב היה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

וא הּוא, עלימּתנה 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדים
ּבפני לֹו ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
אמר ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעדים:
'הוּו ׁשאמר ּכמי זה הרי ּבׁשטר, ואמר הֹואיל - עדי' ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'אּתם
והעדים מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם, וחּיב עדים', ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעלי
וגמר עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום; אצלֹו לֹו היה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיֹודעים
הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ּכמֹו עצמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוׁשעּבד

.ÊËחּיב 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים' חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשנתנֹו ְְְֵֶַַַָָָָּומצּוי
.ÊÈחּיב ּבּתּה, את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה .הּנקנין ְֲִִִַַָ

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצין ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ׁשחּיב ואחר דינרין, מאה לזה חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשין:
ׁשּיעׂשה אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו מּבעל קֹונין ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו,

לא אֹו יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול הּזה החֹוב הרי ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
עצמ ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני ּבֹויעׂשה, זהֹו ּדר ועל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּובכל ּבׁשּדּוכין, לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוׂשין ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָהיינּו
להם. הּדֹומין ְִִֶַַָָהּדברים

   
"וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו, את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור

איׁש ּתֹונּו אל - עמית מּיד קנה אֹו ,לעמית ממּכר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹתמּכרּו
אינֹו תעׂשה, לא על עֹובר ׁשהּוא ּפי על ואף אחיו". ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני ּבמזיד,[להשיב]לֹוקה, ׁשהֹונה ּובין ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
להׁשיב. חּיב - הֹוניה זה ּבממּכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבין

.ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה ההֹוניה ּתהיה [ששית]ּכּמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
אֹו[בדיוק]ּבׁשוה ּבחמּׁשה, ׁשּׁשה ׁשוה ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשבעה ׁשוה אֹו ּבׁשּׁשה, חמּׁשה ׁשוה אֹו ּבׁשבעה, ׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשוה
להחזיר הּמֹונה וחּיב הּמּקח, ונקנה הֹוניה; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּׁשה

לּמתאּנה. ּכּלּה ההֹוניה ְִֶֶַַַָָָֻאת

ּבכל‚. מּזה ּפחֹות ההֹוניה ׁשוההיתה ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים

ּבֹו למחל הּכל ּדר מּׁשתּות, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה הּמּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשוה

ּכלל יקנה ולא החפץ להחזיר אינֹויכֹול אֹותֹו הּמֹונה אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אין הּמּקח. ׁשּבטל ּפי על אף וקּבל, זה רצה אם לחזר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
ּפרּוטה; על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר, חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹונה
לפרּוטֹות. הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה ּפרּוטה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיתה

הּמּקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה, ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹעד
לקרֹובֹו אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי -עד זה על יתר ׁשהה ואם . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

חֹוזר. אינֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה לקח ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאפּלּו
.Âּבידֹו הּמּקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לֹומר צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו.
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול

והּואׁשּנמּכר ׁשּנּוי ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
חֹוזר, אינֹו זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָאּלא
.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן

מחל ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
.Áּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם

ּבקי הֹוניהׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ְְְַּבמטּבעֹות.

.Ëּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?
וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה[והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

זה על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - [יותרועׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּצרּוףמששית] ּבטל מּכאן[ההחלפה], ּפחֹות [פחות; ִֵֵַָָָ

מחילה.מששית] ,ְִָ
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה מחזיר - ּבמׁשקל לא .ּבמנין ְְְְְִִִַַָָָָֹ
.‡Èּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד

הּׁשלחני[בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ



נו           
      

מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות; ערבי עד להחזיר לֹו יׁש ׁשם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצּוי
הּׁשל אּלא ודמיה וחסרֹונּה למֹוכרהּסלע הּדין והּוא חני. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

לחזר, לּלֹוקח ׁשּיׁש - ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרים,
מקֹום ּבכל ּבהן הּבקיאין לּתּגרים אֹותם ׁשּיראה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ּבדברים ּבקיאים הּכל ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהן;
ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמּקח והֹולי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמּכיר
חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה והֹודיעֹו מרּבה, זמן לאחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּבקי

.Èאפּלּו מּכירּה, היה אם - לחברֹו חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
אפׁשר היה ואם מחזירּה; זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמן לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ,להֹוציאּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא

.‚Èּבטל הּמּקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ּכמֹוהּמֹוכר ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּוקר עד לקרֹובֹו, אֹו לתּגר להראֹותֹו הסּפיק ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּבארנּו,
ׁשהרי הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועמד
לחזר, יכֹול היית לא הֹוניתני, לא 'אּלּו לּמֹוכר: אֹומר ֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח

נׂשּכר'?!. החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹועּתה
.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבי' ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני 'לא .לּלֹוקח: ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר

וחּי הּמּקח, נקנה ׁשהרי הֹוניה; ּוכׁשהֹוקיר,ׁשל להחזיר; ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹוקיר לֹוקח והּוזלּוּברׁשּות ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמדּו
הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמּקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹוניה;

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי יום

   
מחט‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה, לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשריֹון,
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשריֹון; מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹותר
יׁש - הּמכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותם

הֹוניה .להן ֶָָָ
.אכסרה ּבדמים מדה]הּלֹוקח ּבמעֹות[ללא ׁשחפן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ּבחליפין, ׁשּקֹונה ּפי על אף - ּבאּלּו' ּפרת לי 'מכר לֹו: ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
ּפרֹות ללֹוקח הּדין והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוניה ּומחזיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקנה
הּבית ּבעל אֹוניה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
לֹו הרּבּו לא ׁשאּלּו הֹוניה, לֹו אין - תׁשמיׁשֹו ּכלי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמכר

ּתׁשמיׁשֹו. ּכלי את לֹו מֹוכר היה לא ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבדמים,
לֹו‚. יׁש אֹוניה', עלי ל ׁשאין מנת 'על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

הֹוניה ּכּמהעליו יֹודע ׁשאינֹו ּבסתם, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהֹוניה
אין - ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה', ּבֹו ׁשאין מנת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ'על

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה, ְְֶֶַַָָָָָלֹו
נֹותן„. ׁשאני זה 'חפץ לּלֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד?

ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - 'ל מֹוכר אני הֹוניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל
אני יֹודע ּבמאה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה 'חפץ לּמֹוכר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר

לֹוקח אני הֹוניה, עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה
הֹוניה עליו לֹו אין - 'מּמ. ְִֵָָָָ

אֹוניה‰. עליו לֹו אין ּבאמּונה, ונֹותן 'חפץהּנֹוׂשא ּכיצד? . ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לֹו אין - ּבֹו' מׂשּתּכר אני וכ וכ לקחּתיו, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה

הֹוניה. ָָָָעליו
.Âאֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל

ּבאמּונה הרע את יחׁשב לא - אחד ּבממּכר רּבים ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבגדים
וזה זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אֹו אּלא ּבׁשויֹו, הּיפה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

הּכּתףּבׁשויֹו ׂשכר הּמּקח על להעלֹות לֹו ויׁש ּוׂשכר[סבל]. , ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ
החמור]החּמר הּפנּדק[בעל ּוׂשכר עצמֹו[מלון], ׂשכר אבל . ְְְְֲַַַַַַָָָֻ

על אֹותֹו מֹוסיף אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאינֹו
מׂשּתּכר'. אני וכ ּכ' לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמּקח,

.Êהֹוניה לֹו אין - וגֹויהּגֹוי אחיו". את "איׁש ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
יהיה לא ׁשּלנּו; ּכּדינין ההֹוניה מחזיר יׂשראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהֹונה

מּיׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה
.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להן ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו

וההקּדׁשֹות ׁשוהוהּׁשטרֹות, אֹו ּבדינר, אלף ׁשוה מכר אפּלּו ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
"עמית מּיד קנה "אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה; ּבהן אין - ּבאלף ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדינר
עבדים ויצאּו הקרקעֹות, יצאּו ליד; מּיד הּנקנה ּדבר -ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
לראיה אּלא קנּוי ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻׁשהקׁשּו

הקּדׁש. ולא ,"עמית" ׁשנאמר: הקּדׁשֹות, ויצאּו ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבהן,
.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים הּׁשליחּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי יתומים]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ

חֹוזר; - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
יחיד. ׁשהּוא מּפני ּדין, לבית ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינֹו

.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית
מחילה זֹו הרי מּׁשתּות, ּבפחֹות טעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין

ט לבּטלּכהדיֹוט; ׁשּלא רצּו ואם הּמּקח. ּבטל ּבׁשתּות, עּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הדיֹוט ּכח יהיה לא מחזירין; - ההֹוניה ויחזירּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּממּכר,

מהן .חמּור ֵֶָ
.‡Èׁשל עבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה

לא ּבהן; לחזר יכֹול הּלֹוקח אין ּבמאתים, מנה ׁשוה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיתֹומים
הּדין וכן הּיתֹומים. מּכח חמּור ההדיֹוט ּכח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיהיה
יכֹול הּלֹוקח ׁשאין - ועבדים קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבאּפֹוטרֹוּפֹוס

ההדיֹוט ּכדין ּבהֹוניה, .לחזר ְְְֲִֶַַָָֹ
.Èּכלקֹוחֹות הן הרי מּטלטלין, ׁשחלקּו והּׁשּתפין :האחין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשתּות, על יתר ּכלּום; מחזיר ואין מּקח נקנה מּׁשתּות, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּפחֹות
ּביניהם התנּו ואם אֹוניה. ּומחזיר קנה ׁשתּות, מּקח; ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבטל
חלּוקה; ּבטלה - ּבׁשתּות וטעּו הּדּינין, ּבׁשּום ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשּיחלקּו
ּבטל. מכרם - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּדּינין

.‚Èוהּסיף והּמרּגלּיֹות, הרי[חרב]הּבהמה, - הּתֹורה וספר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּדבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש מּטלטלין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהם
ׁשּיהיה והּוא, חכמים. ׁשּמנּו דברים מארּבעה חּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהֹוניה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו ּבנכסי קֹונה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַמֹוכר
.„Èלק ׁשאין איןּכׁשם קרקע ׂשכירּות ּכ - הֹוניה רקעֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

רפת אֹו ּבׁשנה, ּבדינר ּגדֹול טרקלין ׂשכר אפּלּו הֹוניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָלֹו
הֹוניה לֹו אין - יֹום ּבכל ּבדינר .קטּנה ְְְִֵַָָָָָ

           
      

.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה, לֹו אין - .ּבמּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הֹוניה. ּבהן אין ֲִֵֶַָָָָועבדים,

.ÊËהראּוי זרע ּבה 'זרעּתי ואֹומר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׂשכרֹו
- לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע והעידּו עדים ּובאּו ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָלּה',
לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

הּקרקע מּפני וכןהֹוניה, נתּבע; מּיד מֹוציאין אין ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּקרקע צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין

ּכאן. ֵֶָׁשּיׁש

.ÊÈ;אֹוניה להן יׁש הּבהמה, את אֹו הּכלי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות,
זה הרי - מׂשּכיר ׁשהתאּנה ּבין ׂשֹוכר ׁשהתאּנה ּבין יתר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

מרּבה זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, .מחזיר ְְְְֲִִֶַַַַַָָֻ

.ÁÈׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹוניה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
ּבׁש זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעׂשרה זה ּבגד לארג ניעליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

קּבלן ּבין מּׁשניהן, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים
ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר - הּבגד ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין

   
ּבארנּו‡. אניּכבר וכ ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסלע לקחּתי 'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמׂשּתּכר'
הּׁשערים לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובעׂשר

מחיר] אחד[לקבוע ּכל יהיה ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ,ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ
להן יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבׂשכרן,

.ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים החמס[שורשים]יינֹות ּכגֹון , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

אּלא ׁשער, להן ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּקשט
ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָיׂשּתּכר

הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
ּבלבד ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, .מֹוכרן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהן„. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי

ּבזֹול ׁשּימּכרּו ּכדי מּתרּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ
ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר

אֹוצרין‰. ּבארץ[אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, לו]הּמכניס שיש אֹוצר.[המעט ְֲִִֶַַַַָָֻ
.Âּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר

יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּומֹוצאי
מארה ׁשּמכניס הּמפקיע[קללה]מּפני וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,
ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל

.Êאבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
ּבארץ אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,

העּקרין ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ
.Áׁשמנים יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

לסּוריה ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ולאּוסלתֹות, , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
יׂשראל ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל .מרׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

.Ëואפּלּו ׁשּירצּו, ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
הּתנאי, על ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלבׂשר

וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ

.Èאחד יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻוכן
הּתנאי, על ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום

וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
יכֹולין ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי

.È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם
אני ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:

ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה 'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ מּפיׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּברהּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו !? ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„Èאצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למימעֹולם יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת

.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊËּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּוםוכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ
את איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",
.ÊÈאף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּבהֹונית אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
תֹונה" "לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ,סתם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

תלחץ". ְְִָֹו"לא

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּגדֹולה
ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא אֹומרוזֹו הּוא והרי ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

לּלב. מסּור ׁשהּדבר לפי ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבהֹונית

."מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהא

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: מּיד, נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
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.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה, לֹו אין - .ּבמּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הֹוניה. ּבהן אין ֲִֵֶַָָָָועבדים,

.ÊËהראּוי זרע ּבה 'זרעּתי ואֹומר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׂשכרֹו
- לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע והעידּו עדים ּובאּו ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָלּה',
לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

הּקרקע מּפני וכןהֹוניה, נתּבע; מּיד מֹוציאין אין ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּקרקע צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין

ּכאן. ֵֶָׁשּיׁש

.ÊÈ;אֹוניה להן יׁש הּבהמה, את אֹו הּכלי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות,
זה הרי - מׂשּכיר ׁשהתאּנה ּבין ׂשֹוכר ׁשהתאּנה ּבין יתר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

מרּבה זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, .מחזיר ְְְְֲִִֶַַַַַָָֻ

.ÁÈׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹוניה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
ּבׁש זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעׂשרה זה ּבגד לארג ניעליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

קּבלן ּבין מּׁשניהן, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים
ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר - הּבגד ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין

   
ּבארנּו‡. אניּכבר וכ ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסלע לקחּתי 'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמׂשּתּכר'
הּׁשערים לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובעׂשר

מחיר] אחד[לקבוע ּכל יהיה ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ,ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ
להן יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבׂשכרן,

.ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים החמס[שורשים]יינֹות ּכגֹון , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

אּלא ׁשער, להן ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּקשט
ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָיׂשּתּכר

הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
ּבלבד ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, .מֹוכרן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהן„. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי

ּבזֹול ׁשּימּכרּו ּכדי מּתרּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ
ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר

אֹוצרין‰. ּבארץ[אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, לו]הּמכניס שיש אֹוצר.[המעט ְֲִִֶַַַַָָֻ
.Âּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר

יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּומֹוצאי
מארה ׁשּמכניס הּמפקיע[קללה]מּפני וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,
ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל

.Êאבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
ּבארץ אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,

העּקרין ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ
.Áׁשמנים יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

לסּוריה ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ולאּוסלתֹות, , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ
יׂשראל ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל .מרׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

.Ëואפּלּו ׁשּירצּו, ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
הּתנאי, על ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלבׂשר

וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ

.Èאחד יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻוכן
הּתנאי, על ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום

וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
יכֹולין ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי

.È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם
אני ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:

ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה 'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ מּפיׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּברהּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו !? ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„Èאצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למימעֹולם יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת

.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊËּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּוםוכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ
את איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",
.ÊÈאף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּבהֹונית אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
תֹונה" "לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ,סתם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

תלחץ". ְְִָֹו"לא

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּגדֹולה
ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא אֹומרוזֹו הּוא והרי ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

לּלב. מסּור ׁשהּדבר לפי ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבהֹונית

."מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהא

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: מּיד, נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל



נח           
      

   
ּבכל‡. וטעה ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמֹוכר

אבל ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
חֹוזר .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

.ואחד מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים ּכּמה אחר חסרואפּלּו אֹו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
נׁשאר ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ּכל וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָלֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשאר‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,

הּוא טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר ׁשּלאאפּלּו והּוא, ; ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש

להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

הּמּום„. ּפחת מחּׁשבין עׂשרהאין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,

.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבמּום' עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה ּבמּקח ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח,
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּפֹוחת

ּבהֹוניה המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל .הּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּכרין,
טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונמצא
הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחֹוזר
ׁשּמנה, הּנראין הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין 'ּכׁשראיתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:
מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאמרּתי:

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו .מּומין ְְְְִִִֵֵֶַַַָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה נׁשכנית[צולעת]ּכיצד? היא, ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

זה הרי - רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,
טעּות. מּקח זה אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. ִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּקח

ח היתה אם ׁשאינּהוכן ּפי על אף - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין ִִֵֶֶֶַָעּורת,

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות מּקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, .אינן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

.Èּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית[בעלת היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה [סובלתהיא, ְִִִִֵָָ
נפילה] ׁשּמנה,ממחלת הּמּומין מאּלּו מּום בּה היה ולא ְִִֵֵֶַָָָָָֹהיא',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצאת
.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: זה ׁשהרי אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָל
אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'ּכיון
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהׁשּביח
ידע זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.Èמּפני להחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמּומי
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ'סמּפֹון';
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,

וא הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא אינֹוהחטם מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹ
למלאכה אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין .מחזיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

.‚Èרע ׁשחין ּבֹו ׁשהיהנמצא אֹו ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מׁשעמם אֹו ׁשּמבּטלֹו[משוגע]נכּפה, מּפני מּום, זה הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֻ

אּלּו מּדברים ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּמלאכּתֹו.
אֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּמגאלים
ּוׁשתּיה. אכילה ּבמלאכת לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם;
ּכּלֹו, את המאּבד מּום זה הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻֻוכן
מכּתב נמצא אם וכן והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻמּפני
ּתֹופׂשֹו ׁשהּמל מּפני ּומחזירֹו, מּום זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַלּמלכּות
חֹוטף אֹו ּגּנב נמצא אם אבל ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמלאכּתֹו
וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל אֹו ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָאֹו
ּבחזקת העבדים ׁשּכל להחזיר, יכֹול אינֹו - אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבדברים

ּפרׁש. ּכן אם אּלא הרעֹות, הּדעֹות ּכל ּבהן ִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי יום

   
נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

צמחּו ולא הּדמיםלחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחמת צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח

לקת אם אבל חּיבעצמן; אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבאחריּותן,

.,ּוזרען ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר
ּבאחריּותן חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,ולא זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין אדם ּבני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹׁשרב
לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לרפּואה הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ּבאחריּותן. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחּיב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי

           
      

זה הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה
לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות

.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח
התליע ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכלקֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âנֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
.Êהּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה

ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת
הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Áלֹו נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

הּפרֹות ּכל מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּה
ׂשכר.ׁשאכל לֹו להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

.Ëהּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר
הּמּום אֹותֹו הּדמיםמחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
ּכּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Èלממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר- מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚Èהּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èונמצאּו ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ּבׂשר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּמֹוכר
להן ויחזיר אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָטבלים;

הּדמים הּתֹורה,את מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּסּורֹו ׁשהיה ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכ
מּדברי אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלאו
ונֹוטל הּפרֹות את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָסֹופרים
ּכלּום. לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָאת
את מחזיר - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכל

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין ְְְִִִֵֶַָָָָהּדמים,

   
רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע

- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹהּמֹוכר
למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיפֹות
ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהן,
אֹוניה ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין -. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.ׁשחממית חּטים הּמֹוכר אֹו[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשקמה ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יין זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ּבחברֹו, לחזר יכֹול מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמץ,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
אני 'לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
טעּות מּקח זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אמר אם - והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למקּפה 'הרי[לתבשיל]לֹו: לֹו: ואֹומר מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ
להחזיר, יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל היה ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹׁשהרי

ׁשּיחמיץ'. עד ְְִִֶַַלׁשהֹותֹו

מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח ּברׁשּות היא הרי - ייןמכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב[עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
מנהג ׁשם ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְִִַַַַָָֹידּוע,
.Ê,'למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר

עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
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זה הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה
לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות

.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח
התליע ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכלקֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âנֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
.Êהּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה

ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת
הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Áלֹו נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

הּפרֹות ּכל מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּה
ׂשכר.ׁשאכל לֹו להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

.Ëהּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר
הּמּום אֹותֹו הּדמיםמחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
ּכּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.Èלממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר- מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚Èהּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èונמצאּו ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ּבׂשר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהּמֹוכר
להן ויחזיר אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָטבלים;

הּדמים הּתֹורה,את מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּסּורֹו ׁשהיה ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכ
מּדברי אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלאו
ונֹוטל הּפרֹות את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָסֹופרים
ּכלּום. לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָאת
את מחזיר - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכל

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין ְְְִִִֵֶַָָָָהּדמים,

   
רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע

- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹהּמֹוכר
למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיפֹות
ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמהן,
אֹוניה ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין -. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.ׁשחממית חּטים הּמֹוכר אֹו[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשקמה ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יין זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ּבחברֹו, לחזר יכֹול מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמץ,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאין

.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר
אני 'לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
טעּות מּקח זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אמר אם - והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמכר

'למקּפה 'הרי[לתבשיל]לֹו: לֹו: ואֹומר מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיינ
להחזיר, יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹמעט'.
ל היה ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ְְֲִֵֵֶָָָָָָֹֹׁשהרי

ׁשּיחמיץ'. עד ְְִִֶַַלׁשהֹותֹו

מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח ּברׁשּות היא הרי - ייןמכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב[עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
מנהג ׁשם ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְִִַַַַָָֹידּוע,
.Ê,'למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר

עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
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ּכבר אּלא טֹוב, יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעׂשרה
להׁשּתּנֹות יקּבל.[להחמיץ]התחיל לא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
לֹו נֹותן - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
אמר יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיין
ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹֻלֹו:

הּגיעֹו ּבזה.חמץ, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹ

.Ëקֹורת' אֹו: ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהאֹומר
ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּבית
ערבה אּלא הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָערבה,
אֹומר: הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָּבצּורתּה,

הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', ּבזה.'זֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָ

   
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות אתאסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,

.מפרּכסין הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
מפרּכס אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא

צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעיםוכּיֹוצא ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבׂשרק הּפנים את[אודם]את נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים

ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטחאת ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את[אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ּבני ואין מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשּוק
ואין‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

והחדׁשים ּביקר היׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹצרי
ליּׁשנן רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני קׁשהּבזֹול, לערב הּתירּו ּביין . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּגּתֹות ּבין התסיסה]ּבר תהליך מּפני[באמצע ּבלבד, ְְְִִִֵֵַַַ
מקֹום; ּבכל לערב מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמׁשּביחֹו.
מּתר ּולפיכ ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּכל

אֹותֹו. ְֵָלערב
.Âלא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
מים להּטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; .תּביין, ְְְִִִִֵֶֶַַַ
.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל אחד;[גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּגרנֹות תבואה]מחמׁש שדשים מגּורה[מקומות לתֹו ונֹותן , ְְְְֵֵֵָָָ
לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ְְְִִֵֵֶַַַַָֹאחת;

.Áׁשמרים לערב ּכלאסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;

לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ëלֹו מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ּומקּבלׁשמן ; ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הּׁשמן, ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאר
מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על ְְְִִֵַַַָָָיתר

.Èׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ קטּנה אּלאׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡Èלכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
עדׁשים,סאה סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו קטנות]מקּבל ואבנים לסאה.[עפר ְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּתאנים,
יתר ּבהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפרֹות,
ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין ְְְִִֵֶֶָֻמנּפין
.Èלהן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Èּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא ּכמֹות ׁשליּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
הּניחֹו, ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
הרי - 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהיה

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת יום

   
ּבה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר לּמֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור

ּדין[עוררים]עסקין ּבהן משפטי]ויׁש ׁשּיֹודיעֹו;[בירור עד , ְֲִִִֵֶֶַָָ
מעֹותיו, ׁשּיּתן רֹוצה אדם אין עליו, ׁשהאחריּות ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאף

מאחרים. נתּבע ויהיה לּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָוירד
.מן ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

עליה יצאּו ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש וקדם ּבהן, ׁשּקֹונין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּדרכים
מּזה, ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹמערערין

הּתֹובעין ּובאּו ּבה נהנה לא הּמּקח,ׁשעדין יבטל לפיכ . ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ואם המערערין. עם ּדין ויעׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָויחזיר
ׁשּלּה הּמצר ּדׁש ואפּלּו ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש
עם ּדין עֹוׂשה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - הארץ עם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוערבֹו
ּכדין הּמֹוכר על יחזר ּבּדין, מּידֹו הֹוציאּוה ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהמערערין;

הּנטרפין. ְִִַָָּכל

            
      

חּיב‚. זה הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
מחמתּבאחריּותן הּלֹוקח מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

הּמֹוכר, מן ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר
אף ממּכר, ּבכל הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
מכר אפּלּו סתם. קנה אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
חּיב זה הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּקרקע

היא. סֹופר טעּות הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבאחריּותן;
הּלֹוקח„. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון יׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה[רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב ׁשאינֹועל אנס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו ְְִֵֶַַָמצּוי,

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין

ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
.Êלמקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה

עד להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
מֹוליכין ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
להֹולי חּיבין ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו;

הּמקֹום אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ּכלׂשמׂשמין וכן . ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Áעליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר
מּיד ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ëלוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

לוי, עם ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָלהֹוציאּה
עלי אין והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוׂשה;
ׁשיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָאחריּות'

ּתרעמת ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.Èּולקחּה וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראּובן

אֹותּה לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשמעֹון
קּבל ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּמּנּו
הּוא יהיה ׁשּלא קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעליו

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא ׁשלהּמֹוכר חֹוב ּבעל ּבא אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

על הּדמים ּבכל חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב
לא ּוראּובן האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשמעֹון;

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון ְְְֲֲִִִֵֵַָָקּבל

   
אני‡. 'ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מּקח לקנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

זה והל ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו החפץ, לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם -ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיב סתם, החפץ ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

מאתים .לּתן ִִֵַָ

.מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח
יֹודע אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היההּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
'איני אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואֹומר:
עברה ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - .יֹודע' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מכרּתי'.„. לא ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן
הּמּקח אין אם אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל נטלּכדין אם לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין - ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמּקח
חפץ ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ְֲֲִִִִֵַַַָָונֹוטל

'לא‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא 'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
'לא אֹומר: והאחד ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאחד
הּמֹוציא - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה

הר עליו .איהמחברֹו, ְֲֵֵָָָָָ
.Âלהֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת ׁשבּועת עדמּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים ּברׁשּות הּביתמּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הּלֹוקח הרי - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָאֹומר
הֹואיל הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּוכבר
עדין היּו ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּברׁשּות
אצלֹו. ּפרֹותיו ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן
הּוא עכׁשו, לי ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,



סי             
      

חּיב‚. זה הרי מּטלטלין, ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
מחמתּבאחריּותן הּלֹוקח מּיד הּמּקח הֹוציאּו אם ּכיצד? . ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ

הּמֹוכר, מן ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר
אף ממּכר, ּבכל הּדין הּוא ּכ מחמתֹו. הּמּקח נלקח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
מכר אפּלּו סתם. קנה אּלא זה ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
חּיב זה הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא ּבׁשטר, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּקרקע

היא. סֹופר טעּות הזּכרה, ׁשּלא ׁשהאחריּות ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבאחריּותן;
הּלֹוקח„. מּיד הּמּקח ּבׁשהֹוציאּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה

והיּו מּטלטלין הּמּקח ׁשהיה ּכגֹון יׂשראל, ׁשל ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבעל ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו ּגזּולין, אֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָּגנּובין
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח; מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

-יׂשראל הּלֹוקח מּיד הּמּקח ׁשהֹוציא הּוא הּגֹוי אם אבל . ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב הּמֹוכר אין - ׁשּלהן ּבערּכּיֹות ּבין ,הּמל ּבדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבין
זה חפץ ּגנב ׁשהּמֹוכר טֹוען ׁשהּגֹוי ּפי על ואף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחריּותֹו;
חּיב הּמֹוכר אין - ּכ על ּגֹויים עדים והביא מּמּנּו, ּגזלֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
האנס. ּבאחריּות חּיב הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכלּום;

ׁשּיּולד‰. אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה לחברֹו, קרקע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר
מחמת ּוגזלּה ּגֹוי ּבא אפּלּו - לׁשּלם חּיב יהיה זֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרקע
מׁשקה ׁשהיה הּנהר נפסק אם אבל לׁשּלם. חּיב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמֹוכר,
אֹו ּברכה, ונעׂשית ּבתֹוכּה לעבר הּנהר ׁשחזר אֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹאֹותּה,

זועה אדמה]ׁשּבאה זה[רעידת הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ
עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ׁשאּלּו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפטּור;

וכל ׁשהתנה; ּבעת הּפלא זה ּדבר הּמֹוכר לב ׁשאינֹועל אנס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
זה. ּתנאי ּבכלל אינֹו ְְִֵֶַַָמצּוי,

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ׁשּבממֹון, ּתנאי לכל הּדין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּוא
ׁשּבגללן הידּועין הּדברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָואין

ׁשהתנה. ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והן הּתנאי, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
.Êלמקֹום ׂשמׂשמין להעביר מּלחים ׁשּׂשכר ּבאחד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמעׂשה

עד להן ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהן והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
מֹוליכין ׁשהיּו הּנהר ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׂשמׂשמין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּיּגיעּו
להֹולי חּיבין ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבֹו;

הּמקֹום אֹותֹו עד בהמה ּגּבי על אּלּו ּכלׂשמׂשמין וכן . ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Áעליו יהיה ׁשּלא הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר
מּיד ויצאת ּגזּולה, הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי נֹודע אפּלּו - ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאחריּות
ּבא אם לֹומר צרי ואין ּכלּום; חּיב הּמֹוכר אין - ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּלֹוקח
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום; לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים .ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ëלוי ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּובן

לוי, עם ּדין לעׂשֹות ראּובן רצה אם - ׁשמעֹון מּיד ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָלהֹוציאּה
עלי אין והרי ,ּול ּלי 'מה לֹו: לֹומר יכֹול לוי ואין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוׂשה;
ׁשיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָאחריּות'

ּתרעמת ּבגללי'לׁשמעֹון הפסיד ׁשהרי .עלי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹ
.Èּולקחּה וחזר ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹראּובן

אֹותּה לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמּׁשמעֹון
קּבל ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשמעֹון; על לחזר יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּמּנּו
הּוא יהיה ׁשּלא קּבל, עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעליו

לעצמֹו הּמֹוציא והּוא ׁשלהּמֹוכר חֹוב ּבעל ּבא אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

על הּדמים ּבכל חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב
לא ּוראּובן האחריּות, עליו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשמעֹון;

ּכלל. אחרים אחריּות לׁשמעֹון ְְְֲֲִִִֵֵַָָקּבל

   
אני‡. 'ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מחברֹו, מּקח לקנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּמבּקׁש

זה והל ּבמנה', אּלא קֹונה 'איני אֹומר: והּלֹוקח ,'ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו, ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו החפץ, לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר אם -ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיב סתם, החפץ ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאּלא

מאתים .לּתן ִִֵַָ

.מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד מּקח ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּלֹוקח
יֹודע אינֹו והּוא הּמּקח', ּבעל הּוא 'אני ואֹומר: אֹותֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָּתֹובע
ויהיּו ּומסּתּלק; ּביניהן, הּמּקח ּדמי מּניח - לקח מהן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּמי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו, עד מּנחין היההּדמים ואם . ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשמים ידי לצאת ּכדי ואחד אחד לכל ּדמים נֹותן .חסיד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ועׂשה‚. ׁשקר, על ונׁשּבע ּבֹו וכפר מהן, מאחד מּקח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלקח
אֹותֹו ּתֹובע ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
'איני אֹומר: והּוא לי', ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואֹומר:
עברה ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - .יֹודע' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מכרּתי'.„. לא ולזה מכרּתי, 'לזה לֹומר: הּמּקח ּבעל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן
הּמּקח אין אם אבל ידֹו. מּתחת יֹוצא ׁשהּמּקח ּבזמן ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד, אחד עד הּוא הרי ידֹו, מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא

ּבעדּותֹו נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל נטלּכדין אם לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין - ּכרחֹו ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופׂשין ׁשניהם ׁשהיּו ּבין ּבידֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּמּקח
חפץ ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מּׁשניהן אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

הּדמים. וחצי הּמּקח חצי ְֲֲִִִִֵַַַָָונֹוטל

'לא‰. אֹומר: וזה לי', 'מכרּת ואמר: חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי
הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי, אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ולא 'מׁשכּתי ׁשאמר: אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנתן
ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו: אֹומר והּמֹוכר זה', מּום ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָראיתי
'לא אֹומר: והאחד ּבינינּו', ּתנאי היה וכ ּכ' מהן: ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאחד
הּמֹוציא - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּתנאי' ׁשם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה

הר עליו .איהמחברֹו, ְֲֵֵָָָָָ
.Âלהֹוציא ׁשּמבּקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלא

הּסת ׁשבּועת עדמּידֹו עליו ׁשּיׁש אֹו ּבמקצת הֹודה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻאחד

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות', ּבדינר לי 'ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הרּבים ּברׁשּות הּביתמּנחין ּובעל הּדינר, ּתֹובע והחנוני , ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הּלֹוקח הרי - 'ּכיס לתֹו אֹותֹו והׁשלכּת ל 'נתּתיו לֹו: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָאֹומר
הֹואיל הּפרֹות, ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו הרּבים. ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר, מרׁשּות יצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּוכבר
עדין היּו ואּלּו ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - הּלֹוקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּברׁשּות
אצלֹו. ּפרֹותיו ויּׁשארּו הּסת, נׁשּבע היה - החנוני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻנתן
הּוא עכׁשו, לי ׁשּנתּת זה 'ּדינר החנוני: לֹו ואמר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,



סי            
      

אבל ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ּפרֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָדמי
'ל מכרּתים לא מעֹולם הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּפרֹות
היה ׁשּכ חפץ ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע החנוני הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּמכרן לֹו הֹודה לא ׁשהרי לחנוני; ּפרֹותיו ּומחזיר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר,

מעֹולם ׁשּבארנּו.לֹו ּכמֹו הּסת נׁשּבע היה ּבחנּותֹו, היּו ואּלּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.Ëׁשהּמעֹות ּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוכן
ועדין ׁשּמכרן, הּׁשלחני הֹודה אם - הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֻצבּורין
ונֹוטל ׁשּנתן, חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלא
ׁשּלקח ׁשּמֹודה ּפי על אף ׁשּמכרן, הֹודה לא ואם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמעֹות;
הֹוליכן ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, ּדינר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו
חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻהּלֹוקח

לחנּותֹו מעֹותיו .ויחזיר ְְְֲִַַָ

.Èוילדה ׁשפחתֹו, הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור, ּפרה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף
'מּׁשּלקחּתי אֹומר: וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר: זה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת והּׁשפחה ּבאגם, עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר, ּבחזקת הן הרי - .ּבסמטה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּפרה. ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין ׁשאין הּסת, אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על לא חפץ ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּבנקיטת

ונטען. טֹוען ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶָָׁשּיתּבאר

.‡Èואינּה יֹודע', 'איני אֹומר: וזה יֹודע', 'איני אֹומר: ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר: זה יחלקּו; - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות

ּבּולד הּטֹוען זכה - ׁשֹותק .והאחד ְֵֵֶַַָָָָָָ

.Èקטן עבדים ׁשני לֹו ׁשהיּו ׂשדֹותמי ׁשּתי אֹו וגדֹול, ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ
והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹולים אֹומר: הּלֹוקח ּוקטּנה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָּגדֹולה
ראיה, להביא הּלֹוקח על - ׁשּמכרּתי' הּוא 'קטּנים ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹומר:

קטן אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע .אֹו ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.‚È.ּבּגדֹול זכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח: ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָאמר

אֹו ראיה, להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר: אמר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָואם
הּקטן אּלא לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר .יּׁשבע ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

.„Èראיה להביא עליו ּברׁשּותֹו, הּספק ׁשּנֹולד מי .ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור ׁשּמת עד החמֹור את למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבעת קּימת חמֹורֹו ׁשהיתה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָָמׁשיכת
.ÂËנקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע ּדם, קרט עליה נמצא אם - ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש
היתה ׁשהיא ּבידּוע הּמּכה, ּפי הּוגלד אם לפיכ ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשחיטה;
- הּמּכה ּפי הּוגלד לא ׁשחיטה. קדם ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹטרפה
לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ספק, הּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהרי
ראיה, הביא לא ואם הּספק. נֹולד ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנטרפה,

לּמֹוכר הּדמים ׁשּבארנּו.יׁשּלם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָ

   
מסּים‡. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מינֹו[מוגדר]הּמקנה היה אם - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

- ידּוע מנינֹו אֹו מׁשקלֹו אֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָידּוע,
קנה. לא ידּוע, מינֹו אין ואם קנה; זה ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

.ׂשק' ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו 'ערמה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
יין ׁשל זה 'מרּתף ,'וכ ּבכ ל מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה
הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף - 'וכ ּבכ ל מֹוכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאני
הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים מׁשקל ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹידּועה,
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּמצא ּפי על אף קּים, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹממּכרֹו

ׁשּבּׁשּוק הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ׁשּבארנּו.ּבדעּתם; ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מֹוכר‚. אני הּזה ּבּבית ּׁשּיׁש מה 'ּכל לחברֹו: האֹומר ֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבל
אני הּזה ּבּׂשק אֹו הּזאת ּבּתבה ּׁשּיׁש מה 'ּכל ,'וכ ּבכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל
קנין ּכאן אין - ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָמֹוכר

הּלֹוקח ּדעת סמכה ׁשּלא ּבֹוּכלל, ּיׁש מה יֹודע אינֹו ׁשהרי ; ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל וכן ּבקּבּיה. ּכמׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ּכּמה„. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן
הּמכירה ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר וכלסאה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּבּׁשּוק ׁשהיה ּבּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּפרע' 'מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשעת

וכן‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
אלמנּות ּבית אֹו לבנֹו, חתנּות ּבית לֹו לעׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע עֹוׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
עֹוׂשה טרקלין, מקֹום לֹו מכר עׂשר. על ׁשמֹונה עֹוׂשה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָּגדֹול,

ּתרּבץ עׂשר. על על[גינה]עׂשר עׂשרה ׁשּתים חצר, ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
רחּבֹו. וכחצי ארּכֹו ּכחצי ּובית, ּבית ּכל ורּום עׂשרה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Âמקֹום המקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוׂשה - קבּורה לֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו

קברֹות מּכנגדׁשמֹונה ּוׁשנים מּכאן, ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה , ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
קבר וכל ׁשׁש, על אּמֹות ארּבע הּמערה מּדת לּמערה; ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ׁשבעה; ורּום טפחים ׁשּׁשה ורחב אּמֹות ארּבע אר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוקבר
ּובין ּומחצה, אּמה - הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצא

אּמֹות. ׁשּתי - האמצעּיים ְְְִִִֵֶַַַָָהּׁשנים

.Êאּמת מקֹום ׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו הּמים[תעלת]הּמֹוכר ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ
אּמה ׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלהין ּבית ּבּה ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלהׁשקֹות
לאגּפיה מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה אּמֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשרחּבּה

התעלה] ּבּה[לגדות להׁשקֹות הּמים אּמת לֹו מכר ואם .ְְְִִַַַַַַָָ
אּמה[צינור]ּבּקילֹון וחצי אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי ֲֲִִִֶַַַַָָָָמּכאן
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל - האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע, את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
מתּקנּה האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו הּזאת הּמים ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל הּׂשדה, אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמעפר

ׂשדהּו ּבתֹו הּמים .אּמת ְִֵַַַַָ
.Ëמכר יחיד ּדר אם - ׂשדהּו ּבתֹו ּדר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור ׁשּיעמד ּכדי ּומחצה אּמֹות ׁשּתי רחב לֹו נֹותן ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹלֹו,
לֹו נֹותן לעיר, עיר ּבין ּדר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
נֹותן הרּבים, ּדר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹרחב

אּמה עׂשרה ׁשׁש רחב .לֹו ְֵֵֶַַָֹ
.Èהּקבר ודר הּמל לקבר]ּדר ׁשעּור;[המובילה לּה אין , ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ּכמֹוכר ׁשּזה לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָויראה

           
      

.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית[לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ
קּבים. ְִַַַַארּבעת

.Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר
טפחים ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ

.‚Èאחד ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוכר
האר מן קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - ִִִֶֶָָָָָָָָָָָֹֹֹקצר
ּתֹור ראׁש ּכנגד יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד .אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּומצר רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום

רּוחֹות מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ
.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר

אם - הרביעי הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלֹו
רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע ּדקלים,[שורה]היה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

היה לא ואם הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
קּבין ּתׁשעת ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּתׁשעת
מה ּכפי ּדין: לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

יעׂשּו. - נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו,
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה .ּכפי ְְְִִִֶֶַַַַָָ
.ÊÈׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות

אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ

.ËÈּבׁשורי וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהאֹומר
הּׁשורים, מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאני
אֹו ׁשּמת זה את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו

הּתחּתֹונה על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד .ׁשּנפל; ְְֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îׁשּתי והיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

ׁשּבהן הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין .ׂשדֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
ל ׂשדההּלֹוקח אינּה 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשּמכרּתי והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹו,
הּלֹוקח זֹוכה הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹל

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזה,ּבזֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר ְִֵַַַַַָָֹהלֹו

.Îּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ׁשּיׁש ּבּׂשדה 'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמכרּתי
רביע אּלא קנה לא ׁשּמּמּנהלי', ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,



       

ה'תש"ע שבט כ"ג ראשון יום

    
העריֹות‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּביןהּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבת קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
ּבנּדה מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ודבר ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָואפּלּו
לטמאת לקטּנה ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

וזיבֹות. ְִִנּדֹות
.ראתה לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד

ראׁשֹון יֹום אֹואּלא ׁשבעה, ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת, הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
ימי "ּכל נאמר: ּובזבה ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
"ּכימי אֹומר: הּוא ּוביֹולדת ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזֹוב

ּכנּדתּה". ׁשבעים "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ׁשּלא ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמי
ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטבלּו
"ורחצּו ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּיטּבל. עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻבּמים"



סי            
      

.‡Èלמעמד מקֹום לֹו אבלים]מכר ּבית[לניחום לֹו נֹותן , ְֲֵֵַַָָָ
קּבים. ְִַַַַארּבעת

.Èלֹו נֹותנֹו ,'ל מֹוכר אני ּוכתליה 'ּבֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָהאֹומר
טפחים ׁשלׁשה הּכתל .רחב ְְִֶַַָָֹֹֹ

.‚Èאחד ּומצר אר אחד מצר לֹו ּומסר לחברֹו, ׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוכר
האר מן קנה לא אחד, איׁש ׁשל האר היה אם - ִִִֶֶָָָָָָָָָָָֹֹֹקצר
ּתֹור ראׁש ּכנגד יקנה ׁשנים, ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד .אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
ּומצר רּוחֹות, מּׁשּתי ראּובן מצר לֹו ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום

רּוחֹות מּׁשּתי .ׁשמעֹון ְְִִֵ
.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר

אם - הרביעי הּמצר אבל ּכּלּה. הּׂשדה קנה - רביעי מצר ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻלֹו
רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע ּדקלים,[שורה]היה ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

היה לא ואם הרביעי; הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
קּבין ּתׁשעת ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים, ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע היה ׁשּלא אֹו קּבין, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּתׁשעת
מה ּכפי ּדין: לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעת ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

יעׂשּו. - נֹוטה ׁשּדעּתן ּדר ּולאיזה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו,
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלּה, את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשּמסר מה .ּכפי ְְְִִִֶֶַַַַָָ
.ÊÈׁשּמסר ּפי על אף - ּגדֹולה ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלֹו
הּוא ׁשהּמצרים ּבלבד; הּבית אּלא קנה לא - 'ּבית' ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלבירה
'ולא לֹו: ּכֹותב היה הּבירה, ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום'. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומסר .ּגדֹולה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.ÁÈׂשדֹות מעּוט ,'ל מֹוכר אני 'ׂשדֹות לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵַָָָהאֹומר
חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ׂשדֹות' 'ּכל לֹו: אמר ְְְֲִִַַַַָָָָֹׁשּתים.
ּופרּדסים, ּגּנֹות אפּלּו - 'נכסי' לֹו: אמר ּופרּדסים. ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּגּנֹות

אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו: אמר ואם ועבדים. מּבּתים ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָחּוץ
ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ּובּתים ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַָָָעבדים

הּמכר ּבכלל .ׁשּבראׁשֹו ְְִֶֶֶַַֹ

.ËÈּבׁשורי וׁשֹור ,ל מֹוכר אני מּבּתי 'ּבית לחברֹו: ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהאֹומר
הּׁשורים, מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאני
אֹו ׁשּמת זה את לֹו מראה - הּבּתים מן אחד ׁשּנפל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו

הּתחּתֹונה על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד .ׁשּנפל; ְְֶֶַַַַַַַַָָָ
.Îׁשּתי והיּו ,'ל מֹוכר אני חּיא ּדבי 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

ׁשּבהן הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראין .ׂשדֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,'ל מֹוכר אני ראּובן 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר
ל ׂשדההּלֹוקח אינּה 'זֹו הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה, הׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשּמכרּתי והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן ׁשל היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹו,
הּלֹוקח זֹוכה הביא, לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - 'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹל

ראּובן' 'ׁשל לּה קֹוראין העם ׁשּכל ּבזה,ּבזֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּכל. ּבפי הּפׁשּוט הּׁשם אחר ְִֵַַַַַָָֹהלֹו

.Îּכּמה ׁשמין - 'ל מֹוכר אני ׂשדי 'חצי לחברֹו: ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָהאֹומר
חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום 'חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּבחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - 'ל ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻמֹוכר

הּגדר,הּדמים מקֹום ּבחלקֹו לעׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ּתׁשעה רחב ּגדֹול אחר חריץ לֹו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹוחּוצה
וכּיֹוצא הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחריצין

ָּבּה.
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש 'חצי לחברֹו: ואמר ׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

ׁשּיׁש ּבּׂשדה 'חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - 'ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמכרּתי
רביע אּלא קנה לא ׁשּמּמּנהלי', ׂשדה 'מצר לֹו: אמר . ְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אם - נחצית' 'ׁשּמּמּנה אֹו נפסקת', 'ׁשּמּמּנה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָנחלקת',
לֹו מסר לא ואם חציּה; קנה מצריה', 'ואּלּו לֹו: ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמר

ּבלבד. קּבין ּתׁשעת ּבית אּלא קנה לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצריה,



       

ה'תש"ע שבט כ"ג ראשון יום

    
העריֹות‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּביןהּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבת קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
ּבנּדה מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ודבר ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָואפּלּו
לטמאת לקטּנה ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

וזיבֹות. ְִִנּדֹות
.ראתה לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד

ראׁשֹון יֹום אֹואּלא ׁשבעה, ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר ּבכרת, הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
ימי "ּכל נאמר: ּובזבה ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
"ּכימי אֹומר: הּוא ּוביֹולדת ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזֹוב

ּכנּדתּה". ׁשבעים "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻנּדת

ּבׁשּטבלה‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
ׁשּלא ויֹולדת וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמי
ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטבלּו
"ורחצּו ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב -ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּיטּבל. עד ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻבּמים"



סי           
      

נּדה„. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
זכרים הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה

זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל
נקבה ׁשל וׁשּׁשים מֹונעוׁשּׁשה ואינֹו טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאת
ׁשֹותת. ׁשהּדם ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעׂשר

.Âויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ,ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
זכר יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ּבנּדה ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבליל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Êּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי .לטּבל ְְִִִַֹ

.Áהּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני אֹו הּלסטים, מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה,

ּבּיֹום אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני, ּבּיֹום .טֹובלת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
.Ëוסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים דם]ּכל בראיית ּבחזקת[קביעות - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּתחזק עד אֹו אני', 'טמאה לֹו: ׁשּתאמר עד לבעליהן, ְְְֲֲֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻטהרה
טהֹורה והּניחּה אחרת, למדינה ּבעלּה הל ּבׁשכּונֹותיה. ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָנּדה
זה הרי - יׁשנה מצאּה אפּלּו לּה, לׁשאל צרי אינֹו ּכׁשּיבֹוא -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
נּדה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא עליה לבא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמּתר
אני'. 'טהֹורה ׁשּתאמר: עד לֹו, אסּורה - נּדה הּניחּה ואם ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹהיא;

.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אינּה - ּתחּלה' ל אמרּתי והתל ׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טהֹורה

אמתלא נתנה ואם ּכיצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לֹו: ואמרה ּבחצר, עּמּה אּמֹו אֹו ואחֹותֹו ּבעלּה, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּתבעּה
ולא אני, 'טהֹורה ואמרה: חזרה ּכ ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
יראּו ׁשּמא ,אּמ אֹו אחֹות מּפני אּלא אני טמאה ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּתי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותנּו'
.‡Èלא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש

עריֹות ּבּקרקע,ּבׁשאר רגליו צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מזּדעזע ואינֹו ּכ[זז]וׁשֹוהה ואחר האבר, ׁשּימּות עד ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנה. ְִִֶָָנׁשמט
.Èׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואסּור

יׂשראל ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתראה
אסּורמּטמאתם" ּבּיֹום, לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? . ְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ

אסּור ּבּלילה, לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלׁשּמׁש
הּלילה. מּתחּלת ְְְִִֵַַַַָלׁשּמׁש

.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
לראֹות ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה

עד לׁשּמׁש אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹּבׁשׁש
הּׁשמׁש .ׁשּתזרח ְִֶֶֶַַ

.„Èּוב יׂשראל ּבני אחרּדר עצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ׁשּמא ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומקּנחת

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשּתבּדקראת אׁשּתֹו להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלֹו. על נאמנת ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּמטלית

.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים
ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ

והּבגד ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין
ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת

.ÊËקדם ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּצנּועֹות
ׁשּתבּדק;ּתׁשמיׁש עד לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואחד הּתׁשמיׁש לפני אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ
לפני צריכה אינּה וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
הּכל - ּתׁשמיׁש אחר אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹהּתׁשמיׁש,
ּומניקה, מעּברת, אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻצריכין

אחד עּדים, ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ואחדּוזקנה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּדים, צריכה אינּה - טהר ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלּה.

מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÊÈׁשניה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה זֹו -הרי העד ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
ּתחּלה, אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

ׁשאבד. העד על היה ּדם ֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
.ÁÈ,ּדם עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּניחה

מׁשּו מרוח]אם = היה[ ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּכר. ּתחת ׁשּנהרגה מאכלת ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעגל

.ËÈּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה
ּכׁשּטחה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָנמצא

מאכלת' נהרגה ּבירכּה ּבדּוקאֹותֹו ׁשאינֹו ּבעד עצמּה קּנחה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היה, לא אֹו ּבֹו ׁשּתקּנח קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹלּה,
נּדה; זֹו הרי ועֹוד, ּכגריס הּדם היה אם - ּדם עליו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָונמצא

הּמאכלת. מן אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
.Îלׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּפעם מׁשּמׁשת ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁשׁשל אסּורה זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לעֹולם זה ּבעל ׁשםעם היה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּוסת. ּתֹולה לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָּדבר
מׁשּנה מּכתּה ּדם היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ונאמנת ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּדם
יֹוצא', הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּׁשה
הּמקֹור מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻותהיה

ּתׁשמיׁש. ְְִִַַּבׁשעת
.‡Îּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיהׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,

           
      

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנׂשא
לׁשליׁשי. להּנׂשא ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשלׁש
ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנּׂשאת
עד להּנׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּוׁשנּיה

זה. מחלי ְֳִִֵֶֶַׁשּתבריא
.נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתחּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹוםכפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהיא
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה'תש"ע שבט כ"ד שני יום

    
לזיבּות‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹוןהאּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

מתעּסקין עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

.החיצֹון ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצאּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע„. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר, מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ולפנים הּלּול מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין אֹומרים:הּמקּדׁש, ואין וקדׁשים. ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא

הרי לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאן,
ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאתֹו
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדר

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו ְִִִַַַַָָָָחּיבין
.Âּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

- והּׁשחר ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּיבׁש הּדיֹו ּכרּכםּכעין ּכקרן שבאיריס]. יפה ּכיצד?[חלק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיביא
הּוא,[מובחר] קנה ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבֹו

עלים; ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּובכל
ּבֹו. ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּקיף
ּבּה, וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכמימי
על הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהיא
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעפר

עכורים]ּומעּכרן ּובמקֹומֹו[שיהיו לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשהן

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
הרי מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזה

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה[מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג [מאיזורּכּיין ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

חיהשרון] יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא חלקים[= ּוׁשני וחדׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
זה הרי - מּמּנּו ּדֹוהה אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמים;
לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָטהֹור,
מטהר. אֹו לּה מטּמא והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ּכמראה

.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשּבּכֹוס, הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומּביט
ּׁשעיניו מה לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

מטהר אֹו ּומטּמא ּכֹוסרֹואֹות, ׁשל ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַ
מׁשקלֹו רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ,
אפל. יהיה ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמנה,

.È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ׁשּיראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּובעת
לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי הּמראֹות, מן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּבמראה

הּמראֹות לׁשאר .אֹו ְְִַַָ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,



סה            
      

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנׂשא
לׁשליׁשי. להּנׂשא ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשלׁש
ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנּׂשאת
עד להּנׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּוׁשנּיה

זה. מחלי ְֳִִֵֶֶַׁשּתבריא
.נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתחּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹוםכפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשהיא
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה'תש"ע שבט כ"ד שני יום

    
לזיבּות‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹוןהאּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

מתעּסקין עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

.החיצֹון ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצאּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע„. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה‰. טהר, מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
ולפנים הּלּול מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת על עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין אֹומרים:הּמקּדׁש, ואין וקדׁשים. ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הּנמצאין הּדמים ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא

הרי לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאן,
ׁשתת העלּיה מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאתֹו
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדר

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו ְִִִַַַַָָָָחּיבין
.Âּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Áהּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

- והּׁשחר ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּיבׁש הּדיֹו ּכרּכםּכעין ּכקרן שבאיריס]. יפה ּכיצד?[חלק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּברּור מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיביא
הּוא,[מובחר] קנה ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבֹו

עלים; ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּובכל
ּבֹו. ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּקיף
ּבּה, וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכמימי
על הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהיא
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעפר

עכורים]ּומעּכרן ּובמקֹומֹו[שיהיו לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשהן

.Ëּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
הרי מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזה

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה[מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג [מאיזורּכּיין ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

חיהשרון] יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא חלקים[= ּוׁשני וחדׁש, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
זה הרי - מּמּנּו ּדֹוהה אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמים;
לֹומר: אּׁשה ונאמנת ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָטהֹור,
מטהר. אֹו לּה מטּמא והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'ּכמראה

.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשּבּכֹוס, הּקזה ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומּביט
ּׁשעיניו מה לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹו

מטהר אֹו ּומטּמא ּכֹוסרֹואֹות, ׁשל ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֶַַַַ
מׁשקלֹו רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחּוץ,
אפל. יהיה ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמנה,

.È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ׁשּיראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּובעת
לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי הּמראֹות, מן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּבמראה

הּמראֹות לׁשאר .אֹו ְְִַַָ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,



סו           
      

אּלא נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת
חתיכה .ּדם ֲִַָ

.„Èטמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה חתיכה .הּפילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ
יבחּוׁשין ּכמין עפר, ּכמין ׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָהּפילה

למים[יתושים] ּתּטיל אדם, אּלּו דברים מראה היה אם -ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וכל ׁשּקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - נּמֹוחּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּפֹוׁשרין:

לעתה מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם רֹואה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ
מעת נּמֹוחּו לא ואם טמאה. ספק זֹו הרי - נּמֹוחּו ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר

היא. ּוטהֹורה מּמּכה, אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָלעת
.ÂËאם - ּורמׂשים ׁשקצים, ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִִָָָָָהּפילה

טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּדם, עּמהם .יׁש ְְְִִֵֵֶָָָָָ
.ÊËּבתֹו הּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - עדהּׁשפֹופרת , ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
האּׁשה ּדר ואין רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּתראה

ּבׁשפֹופרת. ְְִִֶֶלראֹות
.ÊÈּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
טהֹורה חֹוׁשׁשת;זֹו אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת
ּבחלֹוחלת הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָ

.ÁÈּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם
ּדין וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

מּתרת זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין לבעלּה,מּימיה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
הּוא. הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נּדה זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה .ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈזֹו הרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשהּדם ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻמּתרת
אביה, ּבבית ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשֹותת;
ראׁשֹונה, ּבעילה אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
ּובֹוגרת נּדה. ּתחּלת הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּופֹורׁש;

הראׁשֹון לילה ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת .ׁשּלא ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
.Îּפי על אף ּדם, ראת ׁשּלא לּנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה

אֹו חדׁשים ׁשני אפּלּו ּוממּתין לילה, ּבֹועל - ּבסרּוגין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
הּמּכה חית ׁשּלא והּוא ׁשנּיה; לילה ּובֹועל .ׁשלׁשה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום .אחר ַַ
.Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה

קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
הּנערּות ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּנערּות.
מּתר; זה הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבסרּוגין,

הּמּכה תחיה ׁשּלא .והּוא ְְִֶֶַַָֹ
.‚Îרֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה חית לא עֹומדתעדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפסק לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין
הּכרים על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות
.„Îהּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מחמת ׁשּלא ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. ּדם זה הרי - ְֲִִֵֶַַָּתׁשמיׁש

.‰Îויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
ּדם היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם

ּבּתחּלה ּבא היה ויצאּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תש"ע שבט כ"ה שלישי יום

    
הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם[לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ

ׁשל טהר ודם ּומןהּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשּתּנה

.ּבׁשעת ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשבעת ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד זיבה,ראׁשֹונה ּדם זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶָָֹמּפני

ּווסת‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה ּדם הּוא הרי זמןנּדה, ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן ְְִִִִֶַַַַָָָָָנּדה
הן„. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומּפני ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
ּדם וכל לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמה

יחׁשב נּדה ּדם - ּבהן .ׁשּתראה ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
'ימיוכל‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
- ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזיבה'?
נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. זיבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּדם

זיבתּה .וימי ִִֵָָ
.Âעד אֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

יֹום מּתחּלת ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעקר
ותּזהר עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּוסת
אֹו ראת נּדה ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּמנין,
ואחד נּדה ימי ׁשבעה הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבימי

הּלדה הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי ׁשּיתּבאר.עׂשר ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
.Êׁשני אֹו ּבלבד, אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

'ׁשֹומרת ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
יֹום' ּכנגד זֹויֹום הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזבה
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
.Áׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת

           
      

וזבהנקּיים ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה

ׁשוֹות ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ
.Ëהּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה ׁשּתנץ אחר ראתוטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èאחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּתלּויין.טהֹורה ּומּגעּה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד

ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה

מאחר למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמּו
נקּיים ימי ׁשבעת הּטמא .הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַָ

.ÊËיֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראתאחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
ּגדֹולה, זבה אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת מתחלתאּלא עׂשר ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָימי

.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד

ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה

.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי מימיּבתחּלת ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
זֹו הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָזיבתּה,

א ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: והריספק היתה, עׂשר חד ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹראת

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
ואם זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
מצאה ׁשּבּתחּלה ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָמצאה
ויֹום הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא
ּכמֹו זה הרי טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָראׁשֹון

ּפתּוח. הּמעין החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּמצאה
.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
טהרה ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום .טהֹור, ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדקה ולא הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹּבדקה

ּובּׁשביע הּספירה, מימי ראׁשֹון טהֹורּביֹום ּומצאה ּבדקה י ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הּבדיקֹות, אּלּו ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָ

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ְְְִֵֶַָָָׁשהּוא
.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

    
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
דם הּוא הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ'ּדם
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָנּדה,
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וזבהנקּיים ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה

ׁשוֹות ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ
.Ëהּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה ׁשּתנץ אחר ראתוטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.Èזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èאחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּתלּויין.טהֹורה ּומּגעּה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.„Èולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד

ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה

מאחר למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמּו
נקּיים ימי ׁשבעת הּטמא .הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַָ

.ÊËיֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראתאחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
ּגדֹולה, זבה אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת מתחלתאּלא עׂשר ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָימי

.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד

ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה

.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי מימיּבתחּלת ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
זֹו הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָזיבתּה,

א ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: והריספק היתה, עׂשר חד ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹראת

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
ואם זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
מצאה ׁשּבּתחּלה ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָמצאה
ויֹום הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא
ּכמֹו זה הרי טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָראׁשֹון

ּפתּוח. הּמעין החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּמצאה
.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
טהרה ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום .טהֹור, ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדקה ולא הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹּבדקה

ּובּׁשביע הּספירה, מימי ראׁשֹון טהֹורּביֹום ּומצאה ּבדקה י ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הּבדיקֹות, אּלּו ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָ

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ְְְִֵֶַָָָׁשהּוא
.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

    
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
דם הּוא הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ'ּדם
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָנּדה,



סח           
      

מּפיטהֹורה - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּובלבד
ארּבעה והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם אבל וטהֹור; קׁשי, ּדם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר
הרי - יתר אֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, ּדם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה

.והחבליםּבּמה הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ראת אם אבל ׁשּילדה. עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּדם
ועמדה ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצער
הּדם, ּפסק ׁשּלא ּפי על אף - ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבנחת
ׁשעה ועׂשרים ארּבע אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָואף
הּצער ּפסק לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי -ֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבזֹוב יֹולדת זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; .ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשנים‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת
צער ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
אחד יֹום ראת אם אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹויֹום
ּבלא ואחד ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹּבקׁשי
צער, ּבלא ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, ְְְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹצער,
אין לּלדה, הּסמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוילדה

ּבזֹוב יֹולדת זֹו הרי ללדה, סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת .זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹ

הּיֹום„. ּכל אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל
לקׁשי סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, .ּכּלֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ
- הּפילה מה ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָראת

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו ְְֲֵֵֵֶֶָָהרי

ל‰. צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין נקּיים,ּכיצד ימי ׁשבעת יׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת

יֹולדת וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה לפיכ,יהיה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבעת סֹופרת הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
ימי ׁשבעת וספרה נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָימי
הרי - לאחריהן אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנקּיים,
ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻזֹו
עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ְְֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָארּבעה

.Âימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
עׂשר; חמּׁשה ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנקּיים

ּכנּדה היא עׂשר ארּבעה אתׁשּכל מצריכין אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ואחר זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיֹולדת
נּדתּה וימי לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָארּבעה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה

.Êּכל אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיֹולדת
ימי ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּדם
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר ּדם .זה ֶַַֹ
.Áּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

לנ לא טמאראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
ׁשּתטּבל עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ

.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת
ּדם הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה טמאת ׁשני;נקבה מּולד מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
אחר האחר והּפילה אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאפּלּו

מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻּכּמה

.Èּובא נקּיים, ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָזבה
סֹותר אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם עֹוליןלּה הּקׁשי וימי , ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ

אין - נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָלּה
על ואף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלדה
ּכיון - מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפי
ּכגֹון אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסֹופרת

.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הריימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ּדםראתאּלּו ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אּלא הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
סֹותר ׁשאין הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשלמת
ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּכל

.Èמה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר
יֹום הּמקֹור מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנּדתּה,
ׁשּתראה ּדם ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנּדה,
ואין נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמּקדם וסתֹות על ימימׁשּגיחין ּבסֹוף ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ראת ּבּלילה ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלאת

נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָָהּדם,
.‚Èמּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
ּגדֹולה וזבה לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ
ּבלבד; יֹום עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

ּגדֹולה אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד .ּובאֹותם ְְְְִַַַָָָָָָָָ
.„Èזה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

           
      

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈ- טהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

לעֹולם מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום .מׁשּמׁשת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה

מ - אינּהטהֹורים וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת

לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ
.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּועׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה; - עׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ׁשבּוע זבה; - עׂשר חמּׁשה ְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה; - עׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
- טהֹורה יֹום עׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, חלי ְְְְֳִִֶַַַָָָָָָָָלּה
עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר הּׁשמֹונה ּבכל מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ׁשהם ְְְִִִֵֶָָׁשבּועֹות,
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
נּדתּה, ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום.
מן אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָויֹום
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמֹונה
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה;
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים

לּה יבֹואּו ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה,
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה ארּבעים ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּכיצד? לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשּמׁשת
סמּו זיבּות ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלנּדתּה;

לעֹולם וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Îּומעׂשרה טהֹור, ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה

יה - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ימיּולמעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשבעה מהן - הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן סֹופרת - הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנּדה,
וימי ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבעה,

ׁשלׁשה ּדמּה טהֹורין,זיבּות ּומאה טמאין יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ותׁשעים ּוׁשלׁשה לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
ּוׁשלׁשה לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיבּות;
זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָותׁשעים

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי יום

    
אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
.,ּומתעּטׁשת מפהקת, ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

ּבׂשרּה ׂשער ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי אֹווחֹוׁשׁשת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד ְְְִִֵֶֶָָָָָָאֹו
ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
הּיֹום„. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ

עׂשרים, ּביֹום לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
וראת ועׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּובא
וכן אסּורין; ׁשניהם ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹאם
ּביֹום ׁשליׁשית ּפעם ראת אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים
עׂשרים, יֹום טהר - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹובעת האּׁשה ׁשאין ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹונעקרה
הּוסת מן מּטהרת ואינּה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוסת

ּפעמים ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר .עד ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכּמה‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה



סט            
      

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈ- טהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

לעֹולם מׁשּמׁשת אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום .מׁשּמׁשת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה

מ - אינּהטהֹורים וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת

לעֹולם .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ
.Îמׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה

ׁשבּוע אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּועׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
וכן לספירה; - עׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ׁשבּוע זבה; - עׂשר חמּׁשה ְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה; - עׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
- טהֹורה יֹום עׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, חלי ְְְְֳִִֶַַַָָָָָָָָלּה
עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר הּׁשמֹונה ּבכל מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ׁשהם ְְְִִִֵֶָָׁשבּועֹות,
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
נּדתּה, ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום.
מן אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָויֹום
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמֹונה
מימי וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה;
ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים

לּה יבֹואּו ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה,
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה
ּוׁשמֹונה ארּבעים ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּכיצד? לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשּמׁשת
סמּו זיבּות ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלנּדתּה;

לעֹולם וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Îּומעׂשרה טהֹור, ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה

יה - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ימיּולמעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשבעה מהן - הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן סֹופרת - הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנּדה,
וימי ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבעה,

ׁשלׁשה ּדמּה טהֹורין,זיבּות ּומאה טמאין יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ותׁשעים ּוׁשלׁשה לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
ּוׁשלׁשה לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיבּות;
זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָותׁשעים

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי יום

    
אּלא‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
.,ּומתעּטׁשת מפהקת, ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

ּבׂשרּה ׂשער ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי אֹווחֹוׁשׁשת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד ְְְִִֵֶֶָָָָָָאֹו
ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
הּיֹום„. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ

עׂשרים, ּביֹום לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
וראת ועׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּובא
וכן אסּורין; ׁשניהם ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹאם
ּביֹום ׁשליׁשית ּפעם ראת אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים
עׂשרים, יֹום טהר - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹובעת האּׁשה ׁשאין ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹונעקרה
הּוסת מן מּטהרת ואינּה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוסת

ּפעמים ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר .עד ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכּמה‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
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ּביֹום קפצה עׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָּבאחד
הרי - קפיצה ּבלא ראת הּׁשּבת ּולאחר ּדם, ראת ולא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
לּה ּגרם ׁשהּיֹום נֹודע ׁשהרי עׂשרים; אחר ּבׁשּבת אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנקּבע
וכן ּפעמים. ׁשלׁשה זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, לא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹלראֹות,

ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ

.Âח יֹום עׂשרראתה ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר מּׁשה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ
הרי - אחריו ׁשל ּבחדׁש עׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
ׁשבעה ּביֹום וראת רביעי חדׁש ּבא לדּלּוג. וסת לּה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹקבעה
חֹוׁשׁשת ּבֹו, ׁשראת יֹום וכל וסת, לּה נקּבע לא עדין ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעׂשר,
אֹותֹו טהר ּבֹו, תראה ולא הּיֹום אֹותֹו ׁשהּגיע ּכיון להּבא; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
יֹום אּלא ּפעמים ׁשלׁשה עקירת צרי ׁשאין - הּוסת מן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום

ּפעמים ׁשלׁשה .ׁשּנקּבע ְְְִִֶַָָֹ

.Êלׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשּׁשה הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר

עֹומד ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ׁשּנתעׂשר ; ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר ְְְְֱִֶַָָָָָָָֻֻלׁשמֹונה

.Áועׂשרים ׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה
ועׂשרים ׁשנים ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
טהר - וראת עׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
ׁשנים ונעקר הּקבּוע, לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹום

ּפעמים ׁשלׁשה נקּבע ׁשּלא מּפני .ועׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
.Ë;ּבהן ׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאין

הּׁשבעה ּבכל וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת וכןּכיון . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹום; עׂשר האחד ׁשהן זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
נקּבע ואם ּבהן. רֹואה ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבל
וסת וכל לּוסת; חֹוׁשׁשת זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלּה

נעקר - אחד ּפעם אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ה,ׁשּנקּבעה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
מסּלקין ּדמים ׁשחזקת ּפעמים; ׁשלׁשה להעקר צריכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה

אּלּו. ּבימים ְִֵֵָהן
.Èיֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד

הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת היאׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.Èּבחזקת זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשבה
טמא ותמצא ׁשּתבּדק עד .טהרה, ְְְֳִִֵֶַָָָָֹ

.‚Èימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא ּומצאה עדּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה
טהרה ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ

.„Èעל אף - ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּוסתֹות טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָּפי

ּומֹוׁשב.מּדבריהם מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÂËהחרׁשת אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסֹומה
וסתֹות, להן ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹוהּׁשֹוטה

לבעליהן מּתרֹות יהיּו ּכ .ואחר ְְְֲִֵֶַַַָָֻ

.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל
- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת
ּבימי ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת

עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה

.ÊÈוּדאית זבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכיצד
ׁשּתראה ימים לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו

עליהןּבהן מׁשלמת - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ּכיצד? . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הּׁשבעה. מאחר יֹום עׂשר האחד למנֹות ותתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשבעה,

.ÁÈאחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת
ארּבעה ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
אחד למנֹות ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הּדם ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום עׂשרעׂשר אחד ראת אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשל וׁשבעה הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיֹום
ּתׁשעה. זיבתּה מימי לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָנּדה,

.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת
לאחר הּׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמהן

ׁשמֹונה זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ׁשלׁשההּנּדה, ראת אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ
הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעׂשר

.‡Îּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה
ימי יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,

ׁשּטעת לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ
.Îהּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא

נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

ימי עׂשר ואחד נּדתּה נּדתּה.לתׁשלּום ימי ויבֹואּו זיבתּה; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הּדם, מּׁשּיפסק ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי .ויבֹואּו ְְְְִֵֵֶַָָָ

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי יום

    
עד‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ותהיהׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ׁשּבא ּבחזקת זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַָָּבהרּגׁשה,
.על אֹו ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּדברי

עצמּה ׁשּבדקה ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבגדיה
לפנים ּדם מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹולא
ּבא. החדר מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבבׂשרּה;

סֹופרים‚. מּדברי וכלוכן וסּתּה, עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשעֹות; וארּבע עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

           
      

עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
מּדבריהם, למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזמן
מֹונה ואינּה ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינּה
ׁשּמצאה אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּדתּה
החדר מן ׁשּמא - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּכתם.

וסּתּה. ונתקלקלה ְְְְְִִַָָָּבא,

אּלא„. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה
ּבלבד ּדּיןּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ׁשראת‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה
נּׂשּואין עליהמחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם

וסתֹות .ׁשלׁש ְָָֹ

.Âעל הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
ׁשעּור לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצאּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד [שםהּקלקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עלמקום] ׁשלׁש עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

אין טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁש;
מצטרף. זה הרי ,אר היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפֹות;

.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכתם
לֹו ּוכליחֹוׁשׁשת אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבגד על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללים,
עליהן ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
ּכתם ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּדם
מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה,
לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא
ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנמצא

הּכתמים. מּדין להּצילּה ּכדי ְְְְִִִִִִֵַַָָצבעֹונין,
.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
ּכל וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטמאה,
ׁשם ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי על אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדם
אם אבל הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצּבעֹות
הּצדדין, מן אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָנמצא
זֹו הרי - ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם
ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף 'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, .מחמירין ְִִִֵֶַַַָ

.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מּגיע אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור

טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡Èׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,

.Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה
אֹו ּכתמים, ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָָֹֹיתר
ספק זֹו הרי - ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכתם
ׁשלׁשה לבׁשה אם וכן יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזבה,
זיבתּה, ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹּבגדים
הרי זה, ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומצאה

זבה ספק .זֹו ְֵָָ

.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה
ּומצאה ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה
הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים

ּכתם זבהמצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ
.ÂËּבראּיתּה ּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה

הּכתם ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
ּכתם אחר ּכתם הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומצאה
אּלא ּבכתם, ּכתם ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבתֹו
הּכתמים, ּבין טהרה הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

זיבּות למנין מצטרפין .אין ְְְְִִִִֵַָ
.ÊË,הּיֹום מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

היא טהֹורה אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאף
מּיֹום ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, ְְִִִֵַַַָָָָָָָָאם
ואם ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדםראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין
.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא

ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,



עי            
      

עד למפרע טמאה - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
מּדבריהם, למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזמן
מֹונה ואינּה ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאינּה
ׁשּמצאה אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּדתּה
החדר מן ׁשּמא - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּכתם.

וסּתּה. ונתקלקלה ְְְְְִִַָָָּבא,

אּלא„. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה
ּבלבד ּדּיןּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ׁשראת‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה
נּׂשּואין עליהמחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדם ׁשּתראה עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדם

וסתֹות .ׁשלׁש ְָָֹ

.Âעל הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
ׁשעּור לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצאּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד [שםהּקלקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עלמקום] ׁשלׁש עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

אין טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹׁשלׁש;
מצטרף. זה הרי ,אר היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפֹות;

.Êואינּה טהֹור, - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכתם
לֹו ּוכליחֹוׁשׁשת אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבגד על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללים,
עליהן ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאין
ּכתם ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָּדם
מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻטמאה,
לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא
ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנמצא

הּכתמים. מּדין להּצילּה ּכדי ְְְְִִִִִִֵַַָָצבעֹונין,
.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
- רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
ּכל וכן ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָטמאה,
ׁשם ונמצא ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמקֹום
קׁשרי על אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדם
אם אבל הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצּבעֹות
הּצדדין, מן אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָנמצא
זֹו הרי - ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם
ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף 'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
- אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, .מחמירין ְִִִֵֶַַַָ

.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מּגיע אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור

טהֹורה לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡Èׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,

.Èאֹו ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה
אֹו ּכתמים, ׁשלׁשה עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָָֹֹיתר
ספק זֹו הרי - ּכתמים ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכתם
ׁשלׁשה לבׁשה אם וכן יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹזבה,
זיבתּה, ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹּבגדים
הרי זה, ּכנגד ׁשּזה ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומצאה

זבה ספק .זֹו ְֵָָ

.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה
ּומצאה ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה
הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים

ּכתם זבהמצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ
.ÂËּבראּיתּה ּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה

הּכתם ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל
ּכתם אחר ּכתם הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומצאה
אּלא ּבכתם, ּכתם ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבתֹו
הּכתמים, ּבין טהרה הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן ְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם

זיבּות למנין מצטרפין .אין ְְְְִִִִֵַָ
.ÊË,הּיֹום מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?

היא טהֹורה אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאף
מּיֹום ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, ְְִִִֵַַַָָָָָָָָאם
ואם ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדםראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין
.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא

ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,



עי           
      

ידעה ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם
לזיבּות חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; .לערב ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÁÈּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה
אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה .מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
- הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתרטמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ּבׁשּוק ׁשעברה אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ּבדברים ותֹולה טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָׁשל

הּכתם ּבא ׁשּמהם .אּלּו ֵֵֶֶֶֶַָ
.‡Îּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

היה הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ולא ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו

טמאה .ּבבגּדּה, ְְְִֵָָ
.Îלהתּגּלע יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּכלּולהֹוציא וכן ּבּמּכה; ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.‚Îׁשּיׁש ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות ּבמאכלתלּה ותֹולה ׁשּיׁשבה[חרק]. ּבעת ׁשּמא , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עד ּכּמה? ועד הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
פול]ּכּגריס אינּה[כחצי מּכּגריס, יתר הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הֹואיל ּבּכתם, רצּוצה מאכלת היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתֹולה
ּבּמאכלת. ּתֹולה אינּה מּכּגריס, יתר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹוהּוא

.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן
ּתֹולה - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
הּוא' מחמתם זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן .ואֹומרת: ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין
אין - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:
ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÂÎּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

אּלאטמאֹות ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּכּגריס ּתֹולה זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּגריס,
יתר הּכתם נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּדם

טמאה. ּגריסין, ְְְִִִִֵֵָמּכׁשני
.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

ּתֹולה - מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּתֹולהּבֹו לתלֹות, יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה .ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

אפּלּו ּתֹולה אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאף
ּפי על אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבעליֹון.
לא הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּנמצא
הּכתם ׁשּנמצא ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעברה
עברה, לא ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבעליֹון

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹספק
.ÁÎּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש איןעיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
אֹו טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה אםלבתּולה אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹּגדֹולה
והּמׁשאלת הּׁשֹואלת מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻונמצא
על ליֹוׁשבת אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָאֹותּה;

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - ּבכתם.הּכתם ּכתם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה

ּכתם עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ïאם - ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

ׁשּכתם טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּגיע
הּוא קצרה ׁשל .זה ְֶֶָָ

.Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצאנמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מהן אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה והראּויה ואחתטהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
ואם טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ּדם ונמצא סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ְֵֵֶַַַַָֻּתחת
.‰Ï,טהֹור ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶַָָָָָֻּבּמה

אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת תּוכל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹולא
לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ּבדקה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹאם
ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו ּתֹולה - ְְְְְֶֶַָָָָָָֹֹּבדקה

טמאה .ּבדקה ְְֵָָָ

            
      

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ואם ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות .עמד ְְֲֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג וצרוקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים[לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏמּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשּיאכל,
- ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹׁשעֹות
ּכּמים ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה .אין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּיתערב עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואיזֹו
ׁשהחמיצּו? רגלים מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעם

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה ְִֵַַָָָֹאחר
.ËÏהּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת
אֹותֹו מּכין - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסֹופרים,

מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, ְְְִִַַַָָמּכת

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת יום

    
ּכנּדה‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוׁשבת זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
.אפּלּו לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים הּתׁשמיׁשּביֹום מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היתה ּולנּדה; ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם'. 'ׁשפיר הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפתּוח ּפיו לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּזֹו,
צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכחּוט

אי ועדין מּזה, אֹותֹויתר ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים

מסכס אם למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָחלק,
חיכוך] מקֹום[נוצר ּבאֹותֹו ראה ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע ,ְְְִֶַָָָָָָ

ּובכל ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָּכׂשעֹורה
עד טהר ימי לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

הּולד. ְִֶַַָָׁשּיׂשעיר

הרי„. עצם, ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה
לדה טמאה מלאזֹו ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לולד. חֹוׁשׁשת אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּגנינים,

דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה[יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ
ּכי "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
וילדה הּמקׁשה ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָתזריע,
אֹו זיבּות הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולד
ּדר ּדם יצא לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹנּדה,
מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרחם
ערותּה. ּדר מדוה ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא;

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

,עדהּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ואםׁשּיצא ּכרּבֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ

זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַָָּכילּוד,

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ,סֹופרים; ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.Áּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת
ּתׁשב נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
ולנקבה לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּוא והרי ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגּוף

לדה טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו .נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ

.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו
הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד .זה ֶָָ

.Èעיניו ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּפלת
ּבׂשר ׁשל ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעגל

לדה- טמאה היּואּמֹו אם - אחת ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ואם לדה; טמאה אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמן

אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
.‡Èּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ּפניו ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
גּבין[ישרות]טּוחֹות ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין

יד אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוׁשּתי
טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו
חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלדה;

אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, ְְְִִִֵֵָָָָָָֹמּולד



עי             
      

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ואם ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות .עמד ְְֲֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג וצרוקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים[לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏמּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
ׁשלׁש עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹׁשּיאכל,
- ׁשעֹות ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹׁשעֹות
ּכּמים ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה .אין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּיתערב עד הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואיזֹו
ׁשהחמיצּו? רגלים מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹעם

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה ְִֵַַָָָֹאחר
.ËÏהּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת
אֹותֹו מּכין - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָסֹופרים,

מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, ְְְִִַַַָָמּכת

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת יום

    
ּכנּדה‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוׁשבת זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
.אפּלּו לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים הּתׁשמיׁשּביֹום מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
היתה ּולנּדה; ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשב זֹו הרי - ּבעליל נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצּורת

מרּקם'. 'ׁשפיר הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻלזכר
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפתּוח ּפיו לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמּזֹו,
צּורתֹו נתּבארה לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּכחּוט

אי ועדין מּזה, אֹותֹויתר ּבֹודקין אין - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשראׁשֹו קיסם ּומביא מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבמים

מסכס אם למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָחלק,
חיכוך] מקֹום[נוצר ּבאֹותֹו ראה ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע ,ְְְִֶַָָָָָָ

ּובכל ּבדיקה. צריכה ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָּכׂשעֹורה
עד טהר ימי לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאּלּו

הּולד. ְִֶַַָָׁשּיׂשעיר

הרי„. עצם, ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָָהּפילה
לדה טמאה מלאזֹו ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לולד. חֹוׁשׁשת אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻּגנינים,

דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה[יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ
ּכי "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
וילדה הּמקׁשה ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָתזריע,
אֹו זיבּות הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולד
ּדר ּדם יצא לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹנּדה,
מּדפנּה ׁשּיצא ׁשהּדם ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרחם
ערותּה. ּדר מדוה ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָטמא;

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

,עדהּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ואםׁשּיצא ּכרּבֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ

זה הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלא
.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ְְִִֵֶַַַַַָָּכילּוד,

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ,סֹופרים; ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.Áּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת
ּתׁשב נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
ולנקבה לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
לעֹוף. אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואם
הּוא והרי ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגּוף

לדה טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו .נקבה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ

.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו
הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד .זה ֶָָ

.Èעיניו ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּפלת
ּבׂשר ׁשל ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעגל

לדה- טמאה היּואּמֹו אם - אחת ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ואם לדה; טמאה אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמן

אחרת. ּברּיה זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָהיּו
.‡Èּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ּפניו ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָֻוהרי
גּבין[ישרות]טּוחֹות ׁשני לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין

יד אֹו ,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוׁשּתי
טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו
חזקתּה הרי - חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלדה;

אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, ְְְִִִֵֵָָָָָָֹמּולד



עי          
      

.Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם[נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מקצת על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
זה; ּכסנּדל ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
ויׁשּתּנה הּולד ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּופעמים
,לפיכ ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹויקּפאּו

וסנ זכר ּבּסנּדל,הּמּפלת ּפנים הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
היה; נקבה זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻוחמרא
ׁשעּמֹו. הּולד מּפני לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָצּורת

.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ
אם - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ערב ׁשל לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיא

ואין[רוחב] הּתרנגֹולין. ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה ,ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ְְִִֶַָָׁשליה

.„Èולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ולד,הּמּפלת ׁשהּׁשליה לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּפילה ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא
ואין אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשליה
אּלא הּׁשליה את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹומרין:
והּפילה קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּבולד
ּבּולד, אֹותּה ּתֹולין - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשליה

ויצא. הּׁשליה קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואין

.ÂË- קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה
ּבּולד אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולדהּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל יצאתּה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מּיֹום לּה מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָמקצת
להחמיר. ׁשני מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָראׁשֹון,

.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה
עליהן מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
ׁשהּוא זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה .ּדמּות ְְְֵַָָ

.ÊÈטהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ארּבעים ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,

טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה

.ÁÈילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי
ּתאֹומים, ילדה ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאחד
ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻולנקבה;
זכר ׁשּמא הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלנקבה

נקבה ׁשּמא אֹו .הן ְֵֵֶָָ

.ËÈּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה
אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; לזכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻותׁשב
ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ידּוע ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּפילה,

ּולנּדה ולנקבה .לזכר ְְְְִִֵָָָָ

.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
נֹותנין ואין ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
ראתה ואם זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלּה
ספק אּלא טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּדם

הּזיבה ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּכמֹוּדם , ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי - ּבלבד ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ׁשאין ילדה, נקבה ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָזֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹלּה
.‡Îּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
נּדה; ספק זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָנקבה.
אחד ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָוכן
אחד ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
זֹו הרי ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
ּכיֹולדת וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָספק

ּכמיזכר היא והרי ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
יֹום, ׁשמֹונים עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
מּיֹום הּׁשבעה מאחר נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאם
ׁשּכל זבה, ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהּפילה;

ּבהם אין מלאת ּוׁשמֹוניםימי אחד ּביֹום ראת אם וכן וסת. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו נּדה, ספק ותהיה מקלקלת, היא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
אחר הּוסת לּה ּוכׁשּיּקבע אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעל
זבה אֹו וּדאית, נּדה להיֹות ותחזר קלקּולּה, יסּור ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹהּׁשמֹונים,
נּדה ותהיה ימים; ׁשבעה עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוּדאית.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה, ימי ּבתֹו הּפילה אם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוּדאית



      

ה'תש"ע שבט כ"ג ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"גֿכ"דשבט

ה'תש"ע שבט כ"ד שני יום

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,

על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר
"וכיּֿתמּכרּואפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר  אמרּו , ְְְֲִִֶַָָ
 ּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ

           
      

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"ע שבט כ"ה שלישי יום

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

 ˘  Â
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָהּמצוה

מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו זהֿאתֿזההאזהרה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, מּקח ּבׁשעת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבמסחר
עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמּכרּו

אתֿאחיו" איׁש אלּֿתֹונּו  ּובספרא . ְְִִִֶַָָ
 ― אתֿאחיו איׁש "אלּֿתֹונּו ְִִֶַָָאמרּו:

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָזֹו
מציעא מּבבא ד' . ְִִָָָ

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי יום

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי יום

 ˘  Â
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה

לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים אֹותֹו ְְֲֲֲִִִַַַַַֹהּמצערים
מה ׁשּיתּבּיׁש נעּוריםמּפני מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוׁשב
מאמירה ּבכ וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּפלֹונית
יתעּלה: אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַָּפֹוגעת

"מאלהי ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶָָֹֹ
אמרּו  .ּדברים אֹונאת זֹו : ְְִַָָָ

ספרא ּולׁשֹון  אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִֵֶָ
ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור ְְְֲֲִִִֶַָָָ
        

חּמרים ראה   ִַָָָ
     יאמר לא ְַֹֹוכּו',

זה חפץ ּבכּמה לֹו      ְֵֶֶַָ
ואמרּו וגֹו'".  ּגדֹולה" : ְְְְָָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים ְְְִִֵֶַַַָָָָָָאֹונאת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו ְְְִִִֶֶָָָָמצוה

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת יום

 ˘  Â
˘˘„Â˜˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרנ"ג מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו צדק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּגר

תלחצּנּו" "ולא  הּמכלּתא ּולׁשֹון ְְְְְִִֶַָָֹ
  "ּבממֹון ― תלחצּנּו "ולא :ְְְִֶָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ׁשהמאּנהּוכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אתֿ איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ִִֵֵֶֶַאתֿהּגר

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום הּלֹוחצֹואחיו", וכן . ְְֲִִֵֵֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ―על נֹוסף , ְְִִֵֶַָָֹ

הּלאו  ,ּכלֿיׂשראל עם הּכֹוללֹו ְְִִֵַַָָָ
ממֹון. אֹונאת ְַַָָּכלֹומר:
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קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"ע שבט כ"ה שלישי יום

ה'תש"ע שבט כ"ו רביעי יום

 ˘  Â
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְֲִִִִִַַַַַָָָהּמצוה

מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו זהֿאתֿזההאזהרה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, מּקח ּבׁשעת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבמסחר
עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹ"וכיֿתמּכרּו

אתֿאחיו" איׁש אלּֿתֹונּו  ּובספרא . ְְִִִֶַָָ
 ― אתֿאחיו איׁש "אלּֿתֹונּו ְִִֶַָָאמרּו:

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָזֹו
מציעא מּבבא ד' . ְִִָָָ

ה'תש"ע שבט כ"ז חמישי יום

ה'תש"ע שבט כ"ח שישי יום

 ˘  Â
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה

לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים אֹותֹו ְְֲֲֲִִִַַַַַֹהּמצערים
מה ׁשּיתּבּיׁש נעּוריםמּפני מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוׁשב
מאמירה ּבכ וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּפלֹונית
יתעּלה: אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַָּפֹוגעת

"מאלהי ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶָָֹֹ
אמרּו  .ּדברים אֹונאת זֹו : ְְִַָָָ

ספרא ּולׁשֹון  אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִֵֶָ
ּדברים אֹונאת הרי ― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור ְְְֲֲִִִֶַָָָ
        

חּמרים ראה   ִַָָָ
     יאמר לא ְַֹֹוכּו',

זה חפץ ּבכּמה לֹו      ְֵֶֶַָ
ואמרּו וגֹו'".  ּגדֹולה" : ְְְְָָ

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים ְְְִִֵֶַַַָָָָָָאֹונאת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו ְְְִִִֶֶָָָָמצוה

ה'תש"ע שבט כ"ט קודש שבת יום

 ˘  Â
˘˘„Â˜˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרנ"ג מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו צדק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּגר

תלחצּנּו" "ולא  הּמכלּתא ּולׁשֹון ְְְְְִִֶַָָֹ
  "ּבממֹון ― תלחצּנּו "ולא :ְְְִֶָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא נתּבאר ׁשהמאּנהּוכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אתֿ איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ִִֵֵֶֶַאתֿהּגר

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום הּלֹוחצֹואחיו", וכן . ְְֲִִֵֵֶַָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ―על נֹוסף , ְְִִֵֶַָָֹ

הּלאו  ,ּכלֿיׂשראל עם הּכֹוללֹו ְְִִֵַַָָָ
ממֹון. אֹונאת ְַַָָּכלֹומר:
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(ÁÈ).ÈÊ‰ Î:חומה לו שאין ‡Ïכפר

.‰ÏÂ„‚‰,למעלה האמורה הגדולה האבן היא
במקום 'נשכה' וכן נו"ן, במקום באה שהלמ"ד

נחמיה בספר ז)'לשכה', להם(יג שאירע ומפני ,
אבל: קראה בדבר, ‡È˘(ËÈ)אבלות ÌÈÚ˘

.˘È‡ ÛÏ‡ ÌÈ˘ÓÁבסבי וקטל יונתן: תרגם

אלפי חמשין ובקהלא גברא, שבעין עמא
אמרו ורבותינו ב)גברא. לה שבעים(סוטה :

או אלף, כחמשים שקול היה אחד שכל איש,
כשבעים שקול אחד שכל איש, אלף חמשים

סנהדרין:

 
(ÊÈ).ÈÂÁË ‰Ï‡Âמה על הוסיפו לא באלו לומר: רצה

והכהנים: הקוסמים ‡Á„.שאמרו „Â„˘‡Ï:לומר רצה
כולם: וכן אחד, אשדוד שר ÂÎÂ'.(ÁÈ)בעבור ÈÎÚÂ

הקוסמים: כדברי לבד חמשה ולא עיר, כל מול אחד והביאו הוסיפו, הזהב עכברי על לחמשתÓÁÏ˘˙.אבל הם אשר
ממשלתם: ותחת Ó.הסרנים ÈÚÓ:סביב חומה מבלי פרוז כפר מול בין מבצר, עיר מול ‰‚„ÏÂ‰.בין Ï‡ „ÚÂ

למטה, שכתוב כמו בהם ה' הכה אשר על שם התאבלו שהעם לפי 'אבל', וקראו למעלה, האמור הגדולה האבן היא
עד הוא נכר וכו' הגדולה האבן אפילו כי יהושע, שדה הזה היום עד ונודע נכר אשר הדבר סוף זה אין לומר, ורצה

השמשי: בית יהושע בשדה הזה בעםÍÈÂ.(ËÈ)היום הכה ולזה בפנים, בו וראו הארון שפתחו על בהם הכה ה'
איש אלף כחמשים שקולים והיו העיר, מגדולי איש ב)שבעים לה ÂÎÂ'.(Î):(סוטה „ÓÚÏ ÏÎÂÈ ÈÓהלא לומר: רצה

בקדושתו: ולהזהר לשמרו ה', ארון לפני לעמוד יוכל אשר הנשאר הוא ומי מתו, שבנו ‰ÂÏÚ.(Î‡)הגדולים Â„
אליכם: והעלו אלינו רדו

 
(ÁÈ).„ÚÂוכן ואפילו, כמו ז)ענינו ט מת(שמות לא :

אחד: אפילו לומר, ורצה אחד, עד ישראל ממקנה
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(Ê).ÌÈÙ‡ È ÏÎ Ï‡˘È ÌÚ '‰ È‡ ÈÎלפי
הראשון היה והוא אפרים משבט שירבעם
היה אחריו ודור דור ובכל ישראל את שהחטיא
של זהב לעגלי עובדין שהיו למוקש להם

‡˙‰.(Á)ירבעם: ‡ Ì‡ ÈÎלא אם פתרון
וחזק ועשה אתה בא תנסה הלא בדברי תאמין

ÏÈ˘Î‰ÏÂ.למלחמה: ÂÊÚÏכח לו יש פתרון
ולהכשיל אפרים של חיל בלא לך לעזור וגבורה

עמך: תוליכם אם ÂÚ.(È)אותך ÌÏÂÎÂ
.'Â‚Â ‡ ÈÁ‡ È‰ÈÂנאמר עליו רבתי באיכה
נחת ואין ושחק כט)ורגז ÂË˘ÙÈÂ(È‚):(משלי

.ÂÂÁ ˙È ÚÂ ÂÓ˘Ó ‰Â‰È ÈÚלאחר
ביהודה מאד אפם ויחר כדלעיל למקומם שחזרו
שנבדלו מיד אלא כן לא שאם למקומם וישובו
לומר לו היה יהודה בערי פשטו מאמציה
שומרון: עד חורון מבית יהודה בערי ויפשטו

 
(‰).'ÂÎÂ ˙Â‡ ˙ÈÏאלף שר ולכל לבד אב בית לכל

לבד: אנשיו עם ‡ÌÈÙ.(Ê)ומאה È ÏÎעשרת מלכות
המלך ירבעם כי על אפרים שם על קרויה השבטים

אפרים: מבני היה שעליהם ‡˙‰.(Á)הראשון ‡Â Ì‡ ÈÎ:עמהם ולא לבד למלחמה יכשילךÍÏÈ˘ÎÈ.בוא פן ר"ל
האויב: לפני האלהים יכשילך פן ישראל צבא עמך יבואו אם ור"ל חסרונו תבין Â˘ÚÏ˙.(Ë)ומענינו ‰ÓÂוכי ר"ל

לי: יחזירו לא הלא הכסף ÂÎÂ'.אפסיד '‰Ï ˘È:אחר ממקום חסרונך יהודה:ÌÏÈÈÂ.(È)וימלא אנשי ÁÈÂמבין
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ירמי' שי'

שלום וברכה!

זמן ארוך  אינני מוציא סיבה להפסק הידיעות ממנו  בו  גם  )אשר  על מכתבו מכ"ב שבט  במענה 

הנה  כל,  על  שנוסף  הצבורית  בעסקנות  עתה  גם  ושהם  פרנסתו  בעניני  שנסתדר  בו  לקרות  נהניתי  כ"כ( 

תקותי חזקה שינצל כל הזדמנות ואפשריות לחזק ולהפיץ היהדות )אידישקייט( ונקודת היהדות שבכל 

דבר בכל שהשפעתו מגעת, ויהי' זה חדור בהחום והחיות החסידותיים ויכשירם ג"כ - מושפעיו לקבל תורת 

החסידות והדרכותי' לא רק בהנוגע לקיום המצות אלא אפילו בחיי היום יומים בעניני הרשות, ובודאי 

ידוע לו הפתגם ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, דאס וואס מען טאר ניט טאר 

מען דאך ניט און דאס וואס מען מעג דארפען ניט, ודלא כטעות העולם שאומרים שאין עמא דבר מוכשר 

לקבל פתגם זה בימינו אלה, כי אדרבה ואדרבה ובפרט בשנים האחרונות נתאכזבו כמה מבנ"י מאלילי 

השקר הנקראים בלע"ז אידעאלען החילונים, ומחפשים את האמת ואת החי לא בבית הקברות אלא בבתי 

הכנסיות ובבתי המדרש עד שלפעמים מספיק סיוע מעט, ואפילו רמז שיכנסו פנימה בד' אמות של תפלה וד' 

אמות של תורה וימשיכו לשם גם את ב"ב, וכבר ידוע הבטחת הקב"ה רבונו של עולם כולו כפשוטו, פתחי 

לי כחודו של מחט ואני אפתח לך כפתחו של אולם.

היום  בחיי  הצריכות  הלכות  לימוד  שיעור  מזכיר  אינו  ברבים  שלומד  שבהשיעורים  קצת  לפלא 

יומים )מלבד חיי אדם הלכות שבת שאין זה מספיק כלל וכלל כמובן(, שהרי סו"ס המעשה הוא העיקר 

וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ולכמה מקומות כבר כתבתי וכן מסרתי בע"פ 

ע"ד ההכרח הגדול לפרסם הידיעות בדיני ברכות הנהנין הפסק בתפלה, מוקצה כו' שרבה העם הארצות 

בזה במדה מבהלת, ואם בדורות שלפנינו זרזו על זה )עיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן ובהקדמות השו"ע לרבנו 

הזקן וכו'(, עאכו"כ בימינו אלה שהי' הפסק ובלבול המוחין, ובפרט הדור הצעיר שאינו רואה הנהגה ישרה 

ובפרט  ביותר  ענינים הפשוטים  ובביהמ"ד אפילו  בבית הספר  ללמוד  בבית, שמוכרח  ולא  ברחוב  בהנ"ל 

בהנ"ל, ועל כגון דא נאמר שגגת תלמוד עולה זדון, ובודאי ישתדל עכ"פ מכאן ולהבא שיתפרסמו דינים אלו 

ע"י לימוד ובאופנים המתאימים וכו' וחפץ ד' בידו יצליח.

...ולפלא שאינו מזכיר ע"ד יום ההילולא יו"ד שבט, ואף שהוא כבר בעבר ותפלה בזה היא תפלת 

כו', הנה יה"ר שלא יהי' זה אלא השמטה בכתב אבל לא בפועל.

אתענין לדעת משלום אנ"ש אשר במדינתו אשר בטח עומד עמהם בקישור מכתבים או גם פנים 

בפנים, ות"ח אם יכתבו אודותם במכתבו הבא.

בברכה לבשו"ט.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו עם המוסגר בו וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, היום ער"ח מרבין בשמחה, הזכרתי את כל אלו הכתובים ברשימתו, ויה"ר מהשי"ת שיתברך 

כאו"א מהם בהמצטרך לו בגו"ר.

מ"ש בדבר המקוה כשרה, הנה גודל הענין מובן שאין צריך אריכות וכל השתדלות הנצרכה בזה 

כדאית היא, ובמילא תקותי חזקה שיעשה בזה במרץ ובזריזות ויפה שעה אחת קודם, וכדאי שיבוא עוה"פ 

בכתובים עם הרב דייטש שי' מקליוולאנד, ויעוררו עוה"פ למצוא אופן שיהיו ההוצאות קטנות יותר...

הנה  קטנה,  ישיבה  מזה  להתפתח  שיוכל  סימן  ניכר  אין  עדיין  שלדעתו  ילדים,  הגן  אודות  מ"ש 

אין אתנו יודע עד מה, ומוכרחים לעשות ככל האפשרי והרי כבר נאמר אחד הי' אברהם וירש זרעו את 

כל הארץ. ועל פי זה אין דעתי נוחה ממ"ש שכבר עתה חוששים הם לשבת במקומם עתה זמן ארוך מפני 

שאלת ילידיהם שי', כי חשש זה בהווה אי אפשר שלא יחליש המרץ בעבודת הקדש המוטלת עליו במחנו 

הט', ואפילו אם הי' חשש מוצדק ואפילו אם הי' ברור שיעתיקו דירתם מעיר זו, כבר ידוע פתגם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, אשר הקמת המשכן הי' בכל הפרטים והדיוקים אפילו באותם התחנות והמסעות שלא היו שם 

עיי"ש(,  נצחי,  ויחוד זה למעלה הוא  ופשוט עפ]מ["ש בתניא סוף פרק כ"ה,  )והוא מובן  ולילה  יום  אלא 

ובפרט שצריכים להיות חזק במדת הבטחון, ובמילא הרי אפשר שבעתיד הקרוב ישתנה המצב לטוב, ויזכה 

ויצליח לבנות את החינוך הכשר והקדוש במחנו הט'.

נהניתי לקרות בסיום מכתבו אשר התפתח העסק של גיסו שי' ומוצא עכשיו הברכה אשר נתברכו, 

ובודאי למותר לעוררו שעליו למשוך את שימת לבבם שכשרואים ברכות השי"ת בהמצטרך, צריכים להבין 

הרמז להוסיף גם בצנורות והכלים לזה הם עניני תורה ומצות, ועיין ג"כ ד"ה קטנתי באגרת הקדש לרבנו 

הזקן.

בברכה להצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.

נ.ב.

בודאי אם יהיו תוצאות טובות מקישור המכתבים שלו עם הרה"ג דייטש שי' יודיעני ת"ח מראש.



קו   


             

    

‰‰ È È  LL ÈÂ È‰ Á‡ ÈL È‡ ‰ È È‰ ‡ ‰‰  ‡ ‡ 
ÈÁ‡ Èl‰ Á‡ ÈL ‰ „Á‡ Èl‰ ‰‰ È‡„ È‰ ‰‰L ‡ 

ÈÁ‡‰È ‡ „È l‰ È ‡‰L ‡ L  ÈL ‰ È ‰È‰ ‡lL „ÈÁÈÂ) 
‰È‰  ‡‰‡ È‰ L‡ L ÈÈ„  ‡ 

1

2

3

4

 
   - אחד כנסת בבית מנינים שני -
כנסת, בתי כשני דינם

המנין אחר נגררים קבוע אינו השני המנין אם אמנם
למתאחריםהקבוע שהוא אלא קבוע מנין הוא ואפילו ,

מתפללים השבת תפילות שאר אבל - הכנסת לבית לבוא
הציבור רוב מתפלל בו המנין אחר נגררים - .ביחד

   בבית היה שלא יחיד -
את העיר רוב עליהם וקיבלו להתפלל, הוא רגיל בו הכנסת
רוב אחרי נגרר אינו - שלו הכנסת מבית חוץ - השבת
בעת בו שרגיל הכנסת בבית שיהיה בתנאי העיר, אנשי
לבית ללכת חושב אינו זו בשבת אם אבל השבת, שיקבלו

חולה)הכנסת העיר(כגון בני רוב אחרי נגרר -.

   כנסת בית אנשי שאין אף -
לבית שבא מי מ"מ אחר, כנסת בית אחר נגררים אחד
מ"מ - בו קבוע אינו אם גם שבת, בו קיבלו שכבר כנסת

אחריהם .נגרר
   בבית כשמתפללים דווקא -
מנין עושה אם אבל - קבוע)הכנסת נגררים(אפילו - בביתו

העיר בני רוב .אחר
   'בב תמיד להתפלל שרגיל ומי -

אחר פעם כל נמשך - בזה ופעמים בזה פעמים כנסת בתי
זו בשבת בו שמתפלל הכנסת .בית

   שבעיר שבת שומרי היינו -.

 
מוקדם,185) מתפללים הקהל רוב בקיץ בהם ובמקומות

לעשות הקהל שאר שרגילים (כמו בזמנה מתפלל ומיעוטם
(המקדים הגדול אחרי נגרר הקטן המנין אין - החורף) בשבתות
אם אבל הקיץ, בשבתות רק מוקדם שמתפללים כיון להתפלל),
ביחידות מתפללים אלא - בזמנה למתפללים מנין מארגנים לא
(וראה יט סי' ח"ב משה באר (שו"ת הקהל רוב אחר נגררים -
השבת הקדמת שכאשר לח סי' ח"ג או"ח משה אגרות בשו"ת
וכד' מוקדם לאכול שיוכלו מטעם אלא מצוה מטעם לא נעשית
הסכימו ולא מנין, בלא אפילו המיעוט אחריהם נגררים אין -

יט)). הערה שלמה ובשלחן הנ"ל, משה באר בשו"ת עמו
לט.186) סי' ח"ד המאיר שרגא שו"ת

בתוך187) כשהוא רק העיר רוב אחר נגרר שאינו לומר דאין
הערה רסא סי' משוע"ר הלכות קיצור ראה אמנם הכנסת, בית

.36
בני188) רוב קיבלו לא ואפילו עמהם, שבת קיבל לא ואפילו

סק"ט. עו, סי' קצוה"ש השבת, העיר
נא.189) ס"ק משנ"ב
לקולא190) (והיינו כ סי' וח"י כד, סי' ח"א יצחק מנחת שו"ת

קיבלו (כשהם לחומרא אבל השבת, עצמו על לקבל חייב שאינו
אחר אלא אחריהם נגרר אינו - השבת) את מוקדם עצמם על

העיר). אנשי רוב
כד.191) סי' ח"א מנח"י שו"ת כא, הערה שלמה שלחן

יט סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•
     

פניהם‡ על נופלים התפלה חזרת ציבור השליח שסיים לאחר
הוא אפים נפילת עיקר וגם מנהגו לפי מקום כל ומתחננים
חובה אינה כן פי על ואף עולם מימות ישראל כל שנהגו מנהג
שיתבאר כמו במנהג תלויות הלכותיה כל לכן רשות אלא
התפלה אחר מיד לומר צריך אפים בנפילת שמתחנן זו ותחינה
אין שוב התפלה אחר אחרים בדברים ועסק הפסיק אם אבל
אפים לנפילת תפלה בין לדבר אין לכן כך כל נשמעת תחינתו
היא אפים נפילת עיקר שהרי בדבר איסור אין הדין שמן (אע"פ
בדברים ולעסוק מלהפסיק אלא ליזהר א"צ מקום ומכל רשות)

מפסיקין שאין וכל לחוש אין מועטת שיחה אבל לגמרי אחרים
אחר למקום התפלה אחר לילך יכול לגמרי אחרים בדברים

פניו. על שם ליפול

על ליפול היא הראשונים בימי בה שנהגו אפים נפילת ועיקר
על יושב (ואפילו ורגלים ידים בפישוט שלא אפילו ארצה פניו
על ליפול רשאי אינו חשוב ואדם ארצה) פניו על ונופל הארץ
הצבור אין אם הצבור על כשמתפלל הצבור בפני זה בענין פניו
כיהושע שיענה במעשיו בטוח הוא א"כ אלא כמוהו כך נופלים
פניך על נופל אתה זה למה לך קום בו נאמר (שהרי) נון בן
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הצבור יהרהרו מיד יענה לא שאם לפי ליפול) לו שאין (משמע
ליענות. ראוי ואינו הגון שאינו לומר אחריו

אבנים רצפת גבי על ארצה פניו על ליפול אסור אדם כל וכן
השתחוואה משום גזירה ורגלים ידים בפישוט שלא אפילו
עליו ולוקין התורה מן אסורה שהיא ורגלים ידים בפישוט
ואינו עליה להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית ואבן שנאמר

בלבד. במקדש אלא מותר

אפילו מותר צידו על מטה אלא בקרקע פניו מדביק אינו ואם
שלא אבנים רצפת גבי על ואפילו הצבור בפני חשוב לאדם
על ליפול נהגו שלא ועכשיו שיתבאר כמו ורגלים ידים בפישוט
שייך לא בלבד הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא ממש פניהם

זה. כל

אפילו ליפול נהגו פניו שמכסה אלא ממש נופלין שאין וכיון
אי ואם מיושב אפים נפילת להיות ראוי הקבלה ע"פ אך מעומד
ד' הילוך כדי ימתין פסיעות הג' שכלו במקום לישב אפשר

מיושב. ויפול למקומו ויחזור אמות

פניו שנופל היד בכיסוי די ולא בבגד הפנים לכסות ונוהגים
את לכסות יכול הגוף ואין הן אחד גוף והפנים שהיד לפי עליה

וצ"א. ע"ד סי' שנתבאר כמו עצמו

שמצינו לפי שמאל צד על להטות הרבה במקומות ונהגו
ימינך יד על צלך ה' שנאמר מימינו שכינה מתפלל כשאדם
כלפי פניו שמאלו על מוטה כשהוא נמצא צ"ז בסי' וכמ"ש
לעבד יתכן ולא להיפך היה ימינו על מוטה היה ואם שכינה
שכשהוא ימינו יד על להטות וי"א אדוניו כלפי אחוריו להיות
וימינו לראשי תחת שמאלו יכוון כנגדו ושכינה ימינו על מוטה
על ולא ימינו על בשחרית להטות אלו במדינות ונהגו תחבקני
אפילו או ובמנחה שבשמאלו התפילין כבוד משום שמאלו
והש"ץ שמאלו על מטה בשמאלו תפילין לו כשאין בשחרית
אף הארון כלפי מעט ראשו שיטה טוב הארון מימין העומד
הארון לפני המנורה בצד היושבים (וה"ה ימינו יד על כשנופל

הש"ץ). כמו למזרח פניהם על ונופלים

מפני אך אשא נפשי ה' אליך מזמור לומר יש הקבלה ע"פ
לפיכך עתו בלא להאסף לו גורם ממנו רחוק ולבו שהאומרו
אל ה' כו' וחנון רחום אומרים אלא אלו במדינות לאומרו נמנעו

כו': באפך

כל מיושב מעט ויתחנן ראשו יגביה פניו על שנפל לאחר
נדע לא ואנחנו לומר פשוט ומנהג מנהגו לפי ומקום מקום
שיתפלל אדם שיוכל ענין בכל שהתפללנו לפי כו' נעשה מה
עליו רבינו משה עשה כאשר אפים ובנפילת ובעמידה בישיבה
ומאחר וגו' ה' לפני ואתנפל וגו' בהר ואשב שנאמר השלום
נדע לא ואנחנו אומרים אנו אחר בענין להתפלל כח בנו שאין

למנצח: אשרי קדיש חצי כך ואחר כו' נעשה מה

ספר‚ שם שיש במקום אלא אפים נופלים שאין נוהגים יש
ארון לפני פניו על ויפול העי במלחמת לדבר וסימן תורה
פנים. כיסוי בלא תחינה לומר נוהגין תורה ספר שאין ובמקום ה'

כשבית בה המתפללים הכנסת לבית הפתוחה הכנסת בית וחצר
בבית כמו אפים בנפילת תחנה לומר נוהגים פתוח הכנסת
של הכנסת ובית נעול הכנסת כשבית לא אבל עצמו הכנסת
תורה שהספר הכנסת בית עם זה לענין אחד כבית היא נשים

אבל אפים בנפילת בו לומר ונוהגים לו פתוח אינו אפילו בתוכה
של הכנסת.עזרה בית כחצר דינה הכנסת בית פני

שהציבור בשעה כשמתפלל בביתו המתפלל יחיד אפילו
נופלים שהם בשעה עמהם ליפול יכול הכנסת בבית מתפללין
אינה ברזל של מחיצה שאפילו עמהם עומד כאלו הוא שהרי
במקום עשרה שיש כל שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת

נ"ה: בסי' שנתבאר כמו אחד

אם„ לפיכך ליודעים הידוע מטעם בלילה אפים נפילת אין
ויש פניו על ליפול אין הלילה עד המנחה תפלת נמשכה
לחוש אין מקום ומכל יום מבעוד ליפול כדי מלכנו אבינו לדלג
ליפול ונוהגים השמשות בבין לא אבל לילה בודאי אלא לזה
נוהגים ויש ליום קרוב והוא הואיל אשמורות בליל פניהם על

פניהם: על נופלים ואז היום נכון עד בסליחות להאריך

לחופה‰ כניסתו ביום החתן בבית פניהם על ליפול שלא נהגו
מפני מילה ביום הכנסת בבית ולא הוא שלו טוב שיום מפני
בבית חתן שם כשיש ולא עליהם קבלו בשמחה מילה שמצות
ימי לז' הוקשו אבילות ימי שז' מפני האבל בבית ולא הכנסת
לאבל חגיכם והפכתי שנאמר מלאכה עשיית איסור לענין החג

וה'. בב' שאומר[ים] רחום לוהוא וה"ה

לומר א"צ לבתיהם ובאו והאבל החתן מבית שיצאו לאחר ואף
שנדחה וכיון י"ח תפלת אחר מיד הוא שמקומו לפי תחנון
אלו במדינות רחום לוהוא וה"ה לגמרי נדחה קביעתו ממקום
שאמירתו אע"פ הימים בכל אפים נפילת קודם לומר שנוהגים
מפני אלא אינו שחיובו כיון מקום (מכל קל"ד בסי' כמ"ש חובה
בזמן דהיינו חיובו בשעת מלאמרו נפטרו ועכשיו המנהג
קודם י"ח תפלת אחר מיד שהוא יום בכל לאמרו שנוהגים

היום). כל נפטרו אפים נפילת

(יש האבל בבית הלל אומרים שאין שנוהגים חודש בראש אבל
היא הלל שמצות לביתו כשבא כך אחר הלל לומר אחד לכל
קודם שאפילו י"ח תפלת אחר מיד קבוע מקומו ואין היום כל
אחר ואצ"ל תכ"ב בסי' כמ"ש לפעמים לקרותו צריך התפלה
אומרים ואין חודש בראש ליחיד אפילו היום כל שזמנה התפלה
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והגיע בדרך מהלך כשהוא שהמתפלל כמו ולקרות משם לצאת
לועג משום משם להרחיק צריך שהוא מיד י"ח אחר קברות אצל

הלל). ולקרות לרש
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קז    

הצבור יהרהרו מיד יענה לא שאם לפי ליפול) לו שאין (משמע
ליענות. ראוי ואינו הגון שאינו לומר אחריו

אבנים רצפת גבי על ארצה פניו על ליפול אסור אדם כל וכן
השתחוואה משום גזירה ורגלים ידים בפישוט שלא אפילו
עליו ולוקין התורה מן אסורה שהיא ורגלים ידים בפישוט
ואינו עליה להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית ואבן שנאמר

בלבד. במקדש אלא מותר

אפילו מותר צידו על מטה אלא בקרקע פניו מדביק אינו ואם
שלא אבנים רצפת גבי על ואפילו הצבור בפני חשוב לאדם
על ליפול נהגו שלא ועכשיו שיתבאר כמו ורגלים ידים בפישוט
שייך לא בלבד הפנים וכיסוי הראש בהטיית אלא ממש פניהם

זה. כל

אפילו ליפול נהגו פניו שמכסה אלא ממש נופלין שאין וכיון
אי ואם מיושב אפים נפילת להיות ראוי הקבלה ע"פ אך מעומד
ד' הילוך כדי ימתין פסיעות הג' שכלו במקום לישב אפשר

מיושב. ויפול למקומו ויחזור אמות

פניו שנופל היד בכיסוי די ולא בבגד הפנים לכסות ונוהגים
את לכסות יכול הגוף ואין הן אחד גוף והפנים שהיד לפי עליה

וצ"א. ע"ד סי' שנתבאר כמו עצמו

שמצינו לפי שמאל צד על להטות הרבה במקומות ונהגו
ימינך יד על צלך ה' שנאמר מימינו שכינה מתפלל כשאדם
כלפי פניו שמאלו על מוטה כשהוא נמצא צ"ז בסי' וכמ"ש
לעבד יתכן ולא להיפך היה ימינו על מוטה היה ואם שכינה
שכשהוא ימינו יד על להטות וי"א אדוניו כלפי אחוריו להיות
וימינו לראשי תחת שמאלו יכוון כנגדו ושכינה ימינו על מוטה
על ולא ימינו על בשחרית להטות אלו במדינות ונהגו תחבקני
אפילו או ובמנחה שבשמאלו התפילין כבוד משום שמאלו
והש"ץ שמאלו על מטה בשמאלו תפילין לו כשאין בשחרית
אף הארון כלפי מעט ראשו שיטה טוב הארון מימין העומד
הארון לפני המנורה בצד היושבים (וה"ה ימינו יד על כשנופל

הש"ץ). כמו למזרח פניהם על ונופלים

מפני אך אשא נפשי ה' אליך מזמור לומר יש הקבלה ע"פ
לפיכך עתו בלא להאסף לו גורם ממנו רחוק ולבו שהאומרו
אל ה' כו' וחנון רחום אומרים אלא אלו במדינות לאומרו נמנעו

כו': באפך

כל מיושב מעט ויתחנן ראשו יגביה פניו על שנפל לאחר
נדע לא ואנחנו לומר פשוט ומנהג מנהגו לפי ומקום מקום
שיתפלל אדם שיוכל ענין בכל שהתפללנו לפי כו' נעשה מה
עליו רבינו משה עשה כאשר אפים ובנפילת ובעמידה בישיבה
ומאחר וגו' ה' לפני ואתנפל וגו' בהר ואשב שנאמר השלום
נדע לא ואנחנו אומרים אנו אחר בענין להתפלל כח בנו שאין

למנצח: אשרי קדיש חצי כך ואחר כו' נעשה מה

ספר‚ שם שיש במקום אלא אפים נופלים שאין נוהגים יש
ארון לפני פניו על ויפול העי במלחמת לדבר וסימן תורה
פנים. כיסוי בלא תחינה לומר נוהגין תורה ספר שאין ובמקום ה'

כשבית בה המתפללים הכנסת לבית הפתוחה הכנסת בית וחצר
בבית כמו אפים בנפילת תחנה לומר נוהגים פתוח הכנסת
של הכנסת ובית נעול הכנסת כשבית לא אבל עצמו הכנסת
תורה שהספר הכנסת בית עם זה לענין אחד כבית היא נשים

אבל אפים בנפילת בו לומר ונוהגים לו פתוח אינו אפילו בתוכה
של הכנסת.עזרה בית כחצר דינה הכנסת בית פני

שהציבור בשעה כשמתפלל בביתו המתפלל יחיד אפילו
נופלים שהם בשעה עמהם ליפול יכול הכנסת בבית מתפללין
אינה ברזל של מחיצה שאפילו עמהם עומד כאלו הוא שהרי
במקום עשרה שיש כל שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת

נ"ה: בסי' שנתבאר כמו אחד

אם„ לפיכך ליודעים הידוע מטעם בלילה אפים נפילת אין
ויש פניו על ליפול אין הלילה עד המנחה תפלת נמשכה
לחוש אין מקום ומכל יום מבעוד ליפול כדי מלכנו אבינו לדלג
ליפול ונוהגים השמשות בבין לא אבל לילה בודאי אלא לזה
נוהגים ויש ליום קרוב והוא הואיל אשמורות בליל פניהם על

פניהם: על נופלים ואז היום נכון עד בסליחות להאריך

לחופה‰ כניסתו ביום החתן בבית פניהם על ליפול שלא נהגו
מפני מילה ביום הכנסת בבית ולא הוא שלו טוב שיום מפני
בבית חתן שם כשיש ולא עליהם קבלו בשמחה מילה שמצות
ימי לז' הוקשו אבילות ימי שז' מפני האבל בבית ולא הכנסת
לאבל חגיכם והפכתי שנאמר מלאכה עשיית איסור לענין החג

וה'. בב' שאומר[ים] רחום לוהוא וה"ה

לומר א"צ לבתיהם ובאו והאבל החתן מבית שיצאו לאחר ואף
שנדחה וכיון י"ח תפלת אחר מיד הוא שמקומו לפי תחנון
אלו במדינות רחום לוהוא וה"ה לגמרי נדחה קביעתו ממקום
שאמירתו אע"פ הימים בכל אפים נפילת קודם לומר שנוהגים
מפני אלא אינו שחיובו כיון מקום (מכל קל"ד בסי' כמ"ש חובה
בזמן דהיינו חיובו בשעת מלאמרו נפטרו ועכשיו המנהג
קודם י"ח תפלת אחר מיד שהוא יום בכל לאמרו שנוהגים

היום). כל נפטרו אפים נפילת

(יש האבל בבית הלל אומרים שאין שנוהגים חודש בראש אבל
היא הלל שמצות לביתו כשבא כך אחר הלל לומר אחד לכל
קודם שאפילו י"ח תפלת אחר מיד קבוע מקומו ואין היום כל
אחר ואצ"ל תכ"ב בסי' כמ"ש לפעמים לקרותו צריך התפלה
אומרים ואין חודש בראש ליחיד אפילו היום כל שזמנה התפלה
למצות מקדימין זריזין משום אלא שחרית תפלת אחר מיד אותו
בשעת מלאמרו פטורים שהיו רחום לוהוא דומה שאינו ועוד
הלל מן אבל כיו"ט לו שהיא אבל של האבלות מפני חובתו
שם לומר רוצים אין שבבית האבילות שמפני אלא פטורים אינם
צריכים לפיכך לרש כלועג שנראה מפני יה יהללו המתים לא
והגיע בדרך מהלך כשהוא שהמתפלל כמו ולקרות משם לצאת
לועג משום משם להרחיק צריך שהוא מיד י"ח אחר קברות אצל

הלל). ולקרות לרש

אלא אינו שחיובו חודש ראש של בהלל אמורים דברים במה
הוא שההלל בחנוכה אבל האבל בבית לקרות נהגו ולא מנהג
חייב האבל שגם האבל בבית גם קורים חכמים מתקנת חובה
י"ב כל אמו ועל אביו ועל ל' כל שהאבל שנוהגים אלא בו
בשמחה אז הקהל כי ההלל בעת התיבה לפני עובר אינו חודש
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קח   

אומרים התינוק אצל שמתפללין אע"פ במנחה אבל התינוק אז
תחנון.

אצל כשמתפללים היום כל תחנון אומרים שאין בחתן משא"כ
מקומות ויש לחופה כניסתו ביום הכנסת לבית בא אם או החתן
קודם יומים או יום הכנסת לבית הולכים החתנים שאין נוהגים
לבית נכנסו אם אך תחנון לומר הקהל שיוכלו כדי החופה
לומר שלא נוהגים ויש החופה מיום לבד תחנון אומרים הכנסת
לו הם המשתה ימי ז' שכל הכנסת בבית כשהחתן ז' כל תחנון

על ליפול נוהגים אין (בשחרית) לחופתו ח' ביום ואפילו כרגל
עד ימים ז' נשלמו (ולא לערב סמוך החופה שהיתה כיון פניהם

ההיא). בעת ח' יום

כשמתפללים במנחה גם תחנון לומר שלא נוהגים מקומות ויש
הברית שבעל אע"פ נופלים הכנסת בבית אבל התינוק אצל
עושין אין אפילו צדק צדקתך אומרים ובשבת שם מתפלל

בלילה: אלא הסעודה

סעיפים: ו' ובו אפים נפילת דיני קלא, סימן א חלק

     

בין‡ עשיר בין עני בין תורה בתלמוד חייב ישראל איש כל
הפתחים על המחזיר עני ואפילו יסורין בעל בין בגופו שלם
ביום תורה לתלמוד עת לו לקבוע חייב ובנים אשה בעל ואפילו

ולילה. יומם בו והגית שנאמר ובלילה

הלכות פה שבעל ותורה שבכתב תורה שילמוד צריך זו ובעת
לפי לימודו תחלת הוא אם בלבד תלמוד ולא ותלמוד פסוקות
טעמים בלא והמותר האיסור מן הרבה לידע צריך שבתחלה
ולעשות לשמור שידע כדי הנהוגות המצות לעשות ואיך וראיות
התלמוד. לימוד מעומק נכון על הכל שידע קודם יחטא ולא

התפלה אחר מיד אותה לקבוע המובחר מן מצוה שביום זו ועת
המדרש לבית הכנסת מבית היוצא וכל לעסקיו שילך קודם
אל מחיל ילכו שנאמר השכינה פני ומקבל זוכה ללמוד והולך
ובגמרא יונתן בתרגום בתלים (וע"ש בציון אלהים אל יראה חיל
ובירושלמי ספ"ב שמות פ' ובמד"ר ע"א דכ"ט מ"ק מסכת סוף
ותקועה קבועה שיהיה צריך העת וקביעות דשביעית) ספ"ד

הרבה. להרויח סב[ו]ר הוא אם אף יעבירנו שלא בענין

שחרית פת לאכול יכול המדרש לבית שילך קודם מקום ומכל

מחלה כמנין חלאים מיני פ"ג כי בו שירגיל וטוב רגיל הוא אם
מבטלתן. שחרית מים של וקיתון במלח פת וכולם במרה תלויים

שיהיה כדי בריאותו לשמור טובה בהנהגה עצמו להנהיג ומצוה
אלא עצמו לסגף רשאי אינו כן ועל בוראו לעבודת וחזק בריא
שטוף להיות נוטה שטבעו כגון לעבודה צורך בו יש א"כ
לכפות לו אפשר ואי תאוות שאר או ושתיה אכילה בתאוות
בפרישות בעצמו ולנהוג אחרון לקצה עצמו יטה א"כ אלא טבעו
שידע עד רב זמן בזה ומנהיג כוסף שטבעו דבר מאותו לגמרי
טבעו יטנו לא הממוצע הדרך בזה עצמו ינהג אם שאף בנפשו

הישרה. מדרך

אין שבהם והכעס הגאוה מן חוץ שבאדם המדות לכל כלל וזהו
עד והכעס הלב מגובה להתרחק אלא בינונית במדה לילך ראוי
בפרק רוח שפל הוי מאד מאד חכמים שאמרו וכמו האחרון קצה
המשניות ובפי' הרע"ב בפירוש יע"ש ד' משנה דאבות ד'
לקמן שיתבאר וכמו הכעס בענין וכן בזה שהאריך להרמב"ם

ס"ג: קנ"ו סימן

א: סעיף תורה בתלמוד חייב אחד שכל קנה סימן א חלק
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הגן את "משביחים" כיצד - לעבדה" עדן בגן "ויניחהו

עדן

ענין באריכות נתבאר (בֿד) הקודמים [בפרקים

שבלב" הכוונהעבודה היא עבודתה שעיקר - תפלה זו "

היא והיא למטה, סוף אין אור להמשכת בלב והבקשה

המצוות" כל של והפנימיות ."הכוונה

ה ענין את לבאר ישוב זה "עבודה"בפרק של עשיית"

בפועל רמ"הדירה קיום ידי על ,"[: עשה מצוות ח

       
ופרטי' התפלה בענין כאן עד שנתבאר מה כל
להקב"ה שה"עבודה" כלומר שבלב", "עבודה נקרא
כי "בלב", רק עדיין היא ית') לו דירה עשיית (שהיא

" רק אלא בפועל, עשי' כאן ותחנונים"בקשהאין

סוף אין אור וגילוי המשכת על הלב פנימיות מעומק
הוי'". אתה "ברוך - למטה

      
צריכים שבלב, זו ו"בקשה" "עבודה" לאחר ולכן,
זו שהמשכה כדי - ה"כלים" את ולהכין לעשות
הזה בעולם למטה ותאיר תומשך הוי'") אתה (ד"ברוך

הגשמי.

       
    

רמ"ח בקיום היא ה"כלים" עשיית של זו "עבודה"
עדן בגן "ויניחהו רז"ל דרשו (עליו עשה מצוות

עשי'לעבדה הוא שעיקרה עשה"), מצוות רמ"ח זו ,
שבהם הגשמיים והחפצים הדברים כי בפועל,
ידי ועל האור, להשראת ה"כלים" הם המצוה נתקיימה
ית'. לו דירה ("התחתונים") הזה העולם נעשה זה
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לו לעשות ה"עבודה" ענין בביאור הנ"ל כל ע"פ
אין אור המשכת שהיא בתחתונים, דירה ב"הית' סוף

יובן עשה, מצוות רמ"ח וקיום תפלה ידי על למטה
טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה רז"ל מאמר
יש לכאורה כי הבא", העולם חיי מכל הזה בעולם

" הלשון דיוק והריתשובהלהבין טובים", ומעשים
וענין טובים, מעשים הוא הזה בעולם העבודה עיקר
בעבודתו החסיר אם רק הוא פשוטו) (לפי התשובה

כו' "יפה שאמרו מהו כן ואם טובים, תשובהבמעשים

כו'"? טובים ומעשים

         
     

בני שבעבודת העילוי ביאור פי על זה ויובן
פי על (כי הבא העולם חיי לגבי הזה בעולם ישראל
פשטות כפי מתפרשים המשנה דברי הענינים, פנימיות
טובים ומעשים שתשובה היינו הלשון, משמעות

הזה עולםעצמםבעולם חיי מכל ומעולים "יפים" הם
הבא):

"נהנין הבא שבעולם דייקו השכינה",מזיוחז"ל
השכינה, של בעלמא" "הארה אלא שאינו דייקא, "זיו"
"הוא מהשכינה הבא בעולם הנשמות "הנאת" כי
אפשר ואי אלקות], משיגות [שהנשמות ההשגה תענוג
איזו אם כי להשיג מהעליונים אפילו נברא לשום

בשם נקרא ולכן ה', מאור השכינה".זיוהארה

        
       


הזה, בעולם ישראל בני שבעבודת העילוי וזהו
והרי ממש", ב"ה סוף אין גילוי "ממשיכים שהם

" הוא נוסחמקורהקב"ה בפירוש (כנ"ל והזיו" האור
"ברוך שהקב"האתההברכה שמבקשים הוי'",

למטה). יומשך ("אתה") ובעצמו בכבודו

ידי על היא זו עניןהתשובהוהמשכה כי דוקא,
הוא מצוותֿעשה) רמ"ח (קיום טובים" ה"מעשים
המשכת אבל ב"ה, סוף אין לאור ה"כלים" עשיית
ידי על כי דייקא; תשובה ידי על היא עצמו האור
. . דליבא ברעותא לבו "מנקודת מתעורר שהאדם
אתערותא דלתתא באתערותא הרי ממש", ה' אל לשוב
סוף אין "גילוי המשכת פועלת זו ותשובה דלעילא,

ממש". ב"ה

         

       
        
       

       
ומעשים בתשובה אחת שעה ב"יפה זה ביאור ע"פ
שבעולם - הבא" העולם חיי מכל הזה בעולם טובים
העבודה ידי על ואילו השכינה" "זיו רק מאיר הבא
ב"ה סוף אין גילוי ממשיכים טובים ומעשים בתשובה
החטא) (קודם הראשון באדם מ"ש יובן - ממש
רז"ל ופירשו ולשמרה", לעבדה עדן בגן "ויניחהו

עשה". מצות רמ"ח זו "לעבדה

כלומר:

והשבחת תיקון היינו פשוטו לפי ש"לעבדה" כשם
ברוחניות גם כך כו', פרי עושים אילנות בנטיעת הגן
מתקנים עשה מצוות רמ"ח קיום ידי על הענינים,

עדן. הגן את ו"משביחים"

שהוא עדן, הגן בתיקון יש צורך איזה ולכאורה,
אלקות? גילוי מקום

בגן המאיר האלקי האור כי מובן, הנ"ל לפי אבל
ואילו בעלמא, והארה זיו אלא אינו עצמו) (מצד עדן
תוספת עדן הגן בתוך נמשכת המצוות קיום ידי על

הזיו"). "מקור עצמו, ב"ה סוף (מאין אור

אלא) בלבד, הראשון לאדם ציווי (אינו זה ודבר
בני עבודת ידי על כי עת, בכל האדם בעבודת גם ישנו
היינו העיקר, מלבד הרי המצוות, בקיום למטה ישראל
לבא (ולעתיד הזה בעולם למטה אלקות שממשיכים
ממשיכים הם הרי ממש), הזה בעולם הגילוי יהי'

עדן. בגן גם אור תוספת

שנתבאר מה כל רבינו מסכם הפרק סוף ועד [מכאן

ה בענין כאן עד המאמר להקבעבודה"מתחילת ידי"" על ה

המצוות]. וקיום תפלה
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קט    

לו לעשות ה"עבודה" ענין בביאור הנ"ל כל ע"פ
אין אור המשכת שהיא בתחתונים, דירה ב"הית' סוף

יובן עשה, מצוות רמ"ח וקיום תפלה ידי על למטה
טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה רז"ל מאמר
יש לכאורה כי הבא", העולם חיי מכל הזה בעולם

" הלשון דיוק והריתשובהלהבין טובים", ומעשים
וענין טובים, מעשים הוא הזה בעולם העבודה עיקר
בעבודתו החסיר אם רק הוא פשוטו) (לפי התשובה

כו' "יפה שאמרו מהו כן ואם טובים, תשובהבמעשים

כו'"? טובים ומעשים

         
     

בני שבעבודת העילוי ביאור פי על זה ויובן
פי על (כי הבא העולם חיי לגבי הזה בעולם ישראל
פשטות כפי מתפרשים המשנה דברי הענינים, פנימיות
טובים ומעשים שתשובה היינו הלשון, משמעות

הזה עולםעצמםבעולם חיי מכל ומעולים "יפים" הם
הבא):

"נהנין הבא שבעולם דייקו השכינה",מזיוחז"ל
השכינה, של בעלמא" "הארה אלא שאינו דייקא, "זיו"
"הוא מהשכינה הבא בעולם הנשמות "הנאת" כי
אפשר ואי אלקות], משיגות [שהנשמות ההשגה תענוג
איזו אם כי להשיג מהעליונים אפילו נברא לשום

בשם נקרא ולכן ה', מאור השכינה".זיוהארה

        
       


הזה, בעולם ישראל בני שבעבודת העילוי וזהו
והרי ממש", ב"ה סוף אין גילוי "ממשיכים שהם

" הוא נוסחמקורהקב"ה בפירוש (כנ"ל והזיו" האור
"ברוך שהקב"האתההברכה שמבקשים הוי'",

למטה). יומשך ("אתה") ובעצמו בכבודו

ידי על היא זו עניןהתשובהוהמשכה כי דוקא,
הוא מצוותֿעשה) רמ"ח (קיום טובים" ה"מעשים
המשכת אבל ב"ה, סוף אין לאור ה"כלים" עשיית
ידי על כי דייקא; תשובה ידי על היא עצמו האור
. . דליבא ברעותא לבו "מנקודת מתעורר שהאדם
אתערותא דלתתא באתערותא הרי ממש", ה' אל לשוב
סוף אין "גילוי המשכת פועלת זו ותשובה דלעילא,

ממש". ב"ה

         

       
        
       

       
ומעשים בתשובה אחת שעה ב"יפה זה ביאור ע"פ
שבעולם - הבא" העולם חיי מכל הזה בעולם טובים
העבודה ידי על ואילו השכינה" "זיו רק מאיר הבא
ב"ה סוף אין גילוי ממשיכים טובים ומעשים בתשובה
החטא) (קודם הראשון באדם מ"ש יובן - ממש
רז"ל ופירשו ולשמרה", לעבדה עדן בגן "ויניחהו

עשה". מצות רמ"ח זו "לעבדה

כלומר:

והשבחת תיקון היינו פשוטו לפי ש"לעבדה" כשם
ברוחניות גם כך כו', פרי עושים אילנות בנטיעת הגן
מתקנים עשה מצוות רמ"ח קיום ידי על הענינים,

עדן. הגן את ו"משביחים"

שהוא עדן, הגן בתיקון יש צורך איזה ולכאורה,
אלקות? גילוי מקום

בגן המאיר האלקי האור כי מובן, הנ"ל לפי אבל
ואילו בעלמא, והארה זיו אלא אינו עצמו) (מצד עדן
תוספת עדן הגן בתוך נמשכת המצוות קיום ידי על

הזיו"). "מקור עצמו, ב"ה סוף (מאין אור

אלא) בלבד, הראשון לאדם ציווי (אינו זה ודבר
בני עבודת ידי על כי עת, בכל האדם בעבודת גם ישנו
היינו העיקר, מלבד הרי המצוות, בקיום למטה ישראל
לבא (ולעתיד הזה בעולם למטה אלקות שממשיכים
ממשיכים הם הרי ממש), הזה בעולם הגילוי יהי'

עדן. בגן גם אור תוספת

שנתבאר מה כל רבינו מסכם הפרק סוף ועד [מכאן

ה בענין כאן עד המאמר להקבעבודה"מתחילת ידי"" על ה

המצוות]. וקיום תפלה
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קי   

לבו" אליו ישים "אם בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
אל לבו ישים הקב"ה שאם היינו הקב"ה, על קאי
(מיד) האדם של ונשמתו רוחו אזי להשחיתו, האדם
שעל הוא בכתוב הפנימי הפירוש אבל יאסוף"; "אליו

בושהאדםידי לדבקה יכסוף שלבבו לבו, אליו "ישים
מתאסף שיהי' יאסוף", אליו ונשמתו "רוחו אזי ית',
וכך עמוק" ולב איש בקרב אצלו אלקות השראת

"עבודה שהיא התפלה ידי שעל "שבלבבעניננו,
אליו בנפשלבו("ישים ב"ה סוף אין אור נמשך ,("

שיהיה וכדי יאסוף"). אליו ונשמתו ("רוחו האדם
לאמתו, באמת ה', אתה ברוך עשרה בשמונה הבקשה
שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי תחלה לומר צריכים

וכנ"ל. עצמה, שמע וקריאת
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כנ"ל,Ê"ÈÙÚÂ[ט] השרפים על האופנים מעלת יתרון יובן
בלתי עומדים הם שהשרפים רואים אנו דהנה
הולכים המה האופנים אבל בהילוך ומתגלגלי' משתחווי'
יופסק לא בלכתן וסיבוב בגלגול תמידי' בהשתחוואה
גלגלי' בשם האופנים וכלי חומר נק' ולכך כלל סיבובן
סיבובם טעם על לעמוד [ונלאו] התכונה חכמי בספרי
וצבא כמ"ש הענין אך וכלל. כלל הפסק בלי בתמידות
הטעם ועיקר דוקא האופנים על וקאי משתחווי' לך השמים
בהדרגה שהוא היושר מבחי' הוא השרפים שבחי' לפי הוא
שהם אך העגולי' [מ]בחי' הם והאופנים כו', חג"ת חב"ד
וחב"ד וחג"ת בלבד נה"י בחי' רק שהוא הקטנות בבחי'
השרפים מן מעלה יתרון בהם יש אמנם בהעלם, בהם
עצמה דחכ' הביטול בחי' מפני חב"ד בבחי' שהם אעפ"י
בכפיפת כמו דחכ' בביטול נה"י בבחי' תחב"ס שנעוץ
הגבה שזה כנ"ל חיצוני' והשתחוואה בהודאה הראש
אופני נק' וע"כ דשרפים דחב"ד ביטול מבחי' למעלה

קודש. בשם נק' השרפים ואין דחכ' הקודש
ÂÈÂהנ עפ"י מובן מקננאהדברים דאופן דהגם "ל

בגלגול והשתחוואה הודאה בבחי' רק בעשי'
ביטול מבחי' בהעלם בזה יש אבל בלבד חיצוני' וסיבוב
הקודש אופני נק' ע"כ קודש, שנק' עצמה דחכ' הפנימי
מתגלגלי' רק כלל אש רשפי בבחי' התפעלותם שאין אעפ"י
הוא שהתפעלותם אעפ"י השרפים משא"כ כנ"ל, בתמידו'
שלהם בחב"ד ויש כו' דחב"ד ההשגה מצד אש ברשפי
הפנימי ביטול בחי' לגבי ערך לו אין אך כידוע ביטול בחי'
בחי' שיש מה שהרי החיצוני', דאופנים בגלגל בהעלם שיש
חב"ד השגת כלי צמצום לפ"ע רק זה אין בשרפים ביטול
ביטול בחי' יש דאופנים ביטול בבחי' אבל בלבד שלהם
על בשיטוח השתחווא' כמו וכל מכל העצמי ביטול האמיתי

כנ"ל. במציאות ביטול שנק' הארץ
ÂÈÂ[מפני] הנפלאה רבו במעלת שמשיג מי עד"מ זה

לעומק ויורד רבו שכל של ומהותו איכותו שמשיג

צמצום ערך כפי בעצמו הביטול בחי' בו יש אזי דעתו
ערך נפלאה כאשר אך בלבד, רבו דעת בעומק השגתו
וכלל כלל בו השגה לתלמיד שאין התלמיד על הרב מעלת
נפלא שהוא מפני הרב דעת על כלל לעמוד יוכל לא כי
שהוא מאחר לשבחו איך יודע שאינו עד מערכו לגמרי
ביטול רק הוא ביטולו בחי' אז וכו', לגמרי ממנו מופלא
והוא רבו ערך לגבי לכלום עצמו את רואה שאינו העצמי'
מצד מתבטל אינו כי ההשגה מן שלמעלה ביטול בחי'
הימנו מופלג שהוא אחר עליו רבו במעלת שלו ההשגה
יש ואינו וכל מכל העצמות ביטול בחי' זהו רק לגמרי,
רבו, לגבי כלל חכם במציאות אינו כאילו אלא כלל ודבר
לגבי' בעצמו נחשב הוא גם ברבו השגה לו יש אם משא"כ
הימנו בחכ' שגדול רבו מעלת לגבי שמתבטל רק חכם
מעלת ערך לפי ושיעור במדה זה ביטול הרי וכו' הרבה

וד"ל. כו' עליו רבו
Â‰ÊÂשאעפ"י להשרפים, אופנים בין ההפרש להבין משל

לפ"ע רק אינו ביטול בחי' בהם יש שהשרפים
דמקננא אימא אור מבחי' והוא עליהם אלקי באור השגתם
ואיכות במהות המשיג התלמיד במשל כנ"ל בכורסיי'
ביטול בחי' שעכ"פ הרבה ממנו שגדול איך רבו חכמת
אעפ"י האופנים אבל כו', השגתו לפ"ע במדה [הוא] שלו
רק דהיינו המוחי' קטנות [ב]בחי' נה"י [ב]בחי' שהן
הראש בכפיפת חיצוני' והשתחווא' ההודאה [ב]בחי'
בחי' והוא יותר גבוה ביטול בחי' בהם יש עכ"ז וכה"ג,
שלהם והסיבוב הגילגול] [והוא וכל מכל העצמי ביטול
הביטול תוקף עוצם [על] שמורה כלל הפסק בלי בתמידות

שבחי מפני ערךבמציאות, שנפלא מפני הוא זו הודאה '
להם שאין עד השגתם מכלי ביותר עליהם האלקי אור
שהוא האלקי אור ערך הפלאו' שמשיגי' רק כלל השגה
ערך שנפלאה בתלמיד הנ"ל כמשל מערכם, לגמרי נפלא
במדה שאינה העצמי ביטול בחי' שזהו כו' לגמרי עליו רבו
דבחי' ונמצא כו', מהשגתם למעלה שהוא אחר ושיעור
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[ה]השגה מצד מביטול גבוהי' דאופני' העצמי ביטול
ובשרפים בהעלם אלקי' השגה שבאופנים אעפ"י דשרפים
שיש הנותנת היא אדרבה כו', חב"ד גילוי בבחי' הוא
ולכך הנ"ל, משל עפ"י כמובן העצמי ביטול בחי' באופנים

לפ"ע ושיעור במדה שבאה ביטול בבחי' עומדי' השרפים
עצמו והגלגל כו' הפסק בלי מתגלגלי' והאופנים ההשגה,
כנ"ל בארץ ההשתחוואה כמו עצמי ביטול בחי' על מורה

וד"ל.
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מהו"עÂÚ„יט) בחי' הוא שהאל"ף אחד, בתיבת לפרש יש
חכמה בחי' הוא והחי"ת עולם של יחידו ית'
מלך דבר העליון דיבור בחי' הוא רבתי והדלי"ת עילאה
סדר כל נרמז ובזה ית' מלכותו מדת הוא שלטון
ית' הפשוטה האחדות מן הרבוי והתהוות ההשתלשלות
כמאמר בח"ע אא"ס התלבשות אמצעות ע"י שהוא
בחי' הוא ברתא יסד ואבא כו' ברא בחוכמתא ברא בראשית
והוא הנמצאים רבוי התהוות שרש שממנו הדיבור עולם
מלאה עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו מה מאמר ע"ד

מה שהקושי' ופי' קניניך יכולהארץ איך היינו מעשיך רבו
שהתירוץ אלא הפשוטה האחדות מן הריבוי התהוות להיות
נתהווה החכמ' ומבחי' עשית בחכמה שכולם לפי הוא
הוא קניניך הארץ מלאה וזהו העליון הדיבור ע"י הריבוי
ה' אתה כתיב הנה הדברים וביאור כו', הדיבור עולם בחי'
מאחר לבדו הוא איך וצ"ל כו' השמים את עשית אתה לבדך
שניתי לא הוי' אני מ"ש להבין וגם השמים את שעשה
שאין ממש בשוה כו' ומשנברא שנבה"ע קודם הוא ואתה
בהשתלשלות כמו ולא ית' בו שינוי שום פועלים הנבראים
ממנו לעלול כששופע בעצמו משתנה שהעילה ועלול עילה
שמים ה' בדבר כי והענין כו', לתלמיד רב בהשפעת כמו
ונשמות מלאכים צבאם וכל השמים ושמי שהשמים נעשו
א' דיבור הוא וכללותם ית' דיבורו מאותיות רק נתהוו
לגבי א' אות ביטול וכמשל העוה"ז נברא בה' כמארז"ל
קץ אין עד דיבורים לדבר שיכול המדברת נפש כללות
א' בדיבור הנבראים העולמות כל ביטול הוא כך ותכלית
וז"ש ית' בו כלל שינוי פועלים אינן ולכן ית' מהו"ע לגבי
א' אות כביטול הוא זה ביטול כי ממש לבדך הוא אתה ג"כ
אין הי' שאז בפה בגילוי שיצא טרם חכמתו בכח בעודו
שאתה אע"פ לפיכך כ"א פ"כ בלק"א כמ"ש כו' ואפס
מאחר ממש לבדך הוא אתה מ"מ השמים את עשית
כאילו במציאות בטלים בהם אשר וכל והארץ שהשמים
וכו', חכמתו בכח או במחשבה בעודו הדיבור כביטול אינן
כולם וכמ"ש החכמה מבחי' הוא הדבור התהוות שרש והנה
צירופי אלו ארץ יסד בחכמה ה' וכתי' עשית בחכמה

עד"מ שכמו וארץ שמים בהם שנבראו העליונים אותיות
בה' האותיות התחלקות שכח רואים אנו באדם בגשמיות
בכל וצירופן כו' מהשפתים בומ"ף מהגרון אחה"ע מוצאות
החכמה ע"י הוא כך זו ובתיבה כך זו בתיבה ודיבור דיבור
קול לו שיש הגם לדבר יכול אינו התינוק שלכך שבנפש
המחלקת חכמה בחי' לו שאין מחמת רק ומדות ומחשבה
מוצאות בה' האותיות שהתחלקות הרי האותיות ומצרפת
שבנפש, החכ' כח מבחי' דוקא נמשך תיבה בכל וצירופן
לכך הנפש כחות לכל ראשית היא שהחכמה לפי והיינו
בבחי' גם לירד דהיינו מטה מטה נשפלת להיות היא יכולה
וכך מקום, בריחוק גם שתאיר גדולה מדורה וכמשל הדיבור
לאין נבראים ריבוי שיש ידוע דהנה למעלה ג"כ יובן עד"מ
מחמת והיינו זולתו ממציא[ו]ת נבדל א' וכל ותכלית קץ
חיים הם שמהם העליון הדיבור ואותיות הצירופים שינויי
הצירופים ושינויי האותיות של זו והתחלקות כנ"ל וקיימים
נשפלת לכך ראשית נק' שח"ע לפי החכמה בחי' ע"י הוא
האותיות התחלקות להיות הדיבור עולם בבחי' למטה
מה וז"ש ברתא יסד אבא ארץ יסד בחכמה וכמ"ש וצירופן
ההתחלקות שריבוי פי' עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו
אותיות הצירופים ריבוי מצד ונמשך בא שהוא בנבראים
הוא ית' ומהותו עצמותו אבל החכמה ע"י הוא כ"ז הדבור
החוקרים הפלסופים ועוותו טעו ובזה חכמה. מגדר למעלה
וקראום חכמה וגדר מציאות ית' בו ותארו אנושי בשכל
מן הריבוי התהוות ענין להם הונח לא וגם אלקות חכמת
הריבוי נתהוה איך ומיוחד יחיד ית' שהוא דכיון האחדות
באמת אבל מזולתו, משונה שכאו"א בנבראים והשינוי
ההתחלקות סיבת כי יבינו ולא ידעו ולא יתהלכו בחשיכה
אותיות של הצירופים שינויי מחמת הוא הנבראים בין
אבל החכמה ע"י הוא התחלקותן ושרש כנ"ל ית' מדותיו
חכמה מגדר למעלה ומתנשא מרומם ית' ומהותו עצמותו
דלית אמרו ח"ע על אפי' כי כלל חכמה בשום יושג ולא
העשי' בחי' עם ית' אצלו שוה והיא בי' תפיסא מחשבה
מהחכמה שלמעלה אמונה בבחי' הוא אלקות וגילוי ממש
עם מלאכים לך יתנו כתר וה"ע הראש על שהיא כעטרה
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קיי    

[ה]השגה מצד מביטול גבוהי' דאופני' העצמי ביטול
ובשרפים בהעלם אלקי' השגה שבאופנים אעפ"י דשרפים
שיש הנותנת היא אדרבה כו', חב"ד גילוי בבחי' הוא
ולכך הנ"ל, משל עפ"י כמובן העצמי ביטול בחי' באופנים

לפ"ע ושיעור במדה שבאה ביטול בבחי' עומדי' השרפים
עצמו והגלגל כו' הפסק בלי מתגלגלי' והאופנים ההשגה,
כנ"ל בארץ ההשתחוואה כמו עצמי ביטול בחי' על מורה

וד"ל.
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מהו"עÂÚ„יט) בחי' הוא שהאל"ף אחד, בתיבת לפרש יש
חכמה בחי' הוא והחי"ת עולם של יחידו ית'
מלך דבר העליון דיבור בחי' הוא רבתי והדלי"ת עילאה
סדר כל נרמז ובזה ית' מלכותו מדת הוא שלטון
ית' הפשוטה האחדות מן הרבוי והתהוות ההשתלשלות
כמאמר בח"ע אא"ס התלבשות אמצעות ע"י שהוא
בחי' הוא ברתא יסד ואבא כו' ברא בחוכמתא ברא בראשית
והוא הנמצאים רבוי התהוות שרש שממנו הדיבור עולם
מלאה עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו מה מאמר ע"ד

מה שהקושי' ופי' קניניך יכולהארץ איך היינו מעשיך רבו
שהתירוץ אלא הפשוטה האחדות מן הריבוי התהוות להיות
נתהווה החכמ' ומבחי' עשית בחכמה שכולם לפי הוא
הוא קניניך הארץ מלאה וזהו העליון הדיבור ע"י הריבוי
ה' אתה כתיב הנה הדברים וביאור כו', הדיבור עולם בחי'
מאחר לבדו הוא איך וצ"ל כו' השמים את עשית אתה לבדך
שניתי לא הוי' אני מ"ש להבין וגם השמים את שעשה
שאין ממש בשוה כו' ומשנברא שנבה"ע קודם הוא ואתה
בהשתלשלות כמו ולא ית' בו שינוי שום פועלים הנבראים
ממנו לעלול כששופע בעצמו משתנה שהעילה ועלול עילה
שמים ה' בדבר כי והענין כו', לתלמיד רב בהשפעת כמו
ונשמות מלאכים צבאם וכל השמים ושמי שהשמים נעשו
א' דיבור הוא וכללותם ית' דיבורו מאותיות רק נתהוו
לגבי א' אות ביטול וכמשל העוה"ז נברא בה' כמארז"ל
קץ אין עד דיבורים לדבר שיכול המדברת נפש כללות
א' בדיבור הנבראים העולמות כל ביטול הוא כך ותכלית
וז"ש ית' בו כלל שינוי פועלים אינן ולכן ית' מהו"ע לגבי
א' אות כביטול הוא זה ביטול כי ממש לבדך הוא אתה ג"כ
אין הי' שאז בפה בגילוי שיצא טרם חכמתו בכח בעודו
שאתה אע"פ לפיכך כ"א פ"כ בלק"א כמ"ש כו' ואפס
מאחר ממש לבדך הוא אתה מ"מ השמים את עשית
כאילו במציאות בטלים בהם אשר וכל והארץ שהשמים
וכו', חכמתו בכח או במחשבה בעודו הדיבור כביטול אינן
כולם וכמ"ש החכמה מבחי' הוא הדבור התהוות שרש והנה
צירופי אלו ארץ יסד בחכמה ה' וכתי' עשית בחכמה

עד"מ שכמו וארץ שמים בהם שנבראו העליונים אותיות
בה' האותיות התחלקות שכח רואים אנו באדם בגשמיות
בכל וצירופן כו' מהשפתים בומ"ף מהגרון אחה"ע מוצאות
החכמה ע"י הוא כך זו ובתיבה כך זו בתיבה ודיבור דיבור
קול לו שיש הגם לדבר יכול אינו התינוק שלכך שבנפש
המחלקת חכמה בחי' לו שאין מחמת רק ומדות ומחשבה
מוצאות בה' האותיות שהתחלקות הרי האותיות ומצרפת
שבנפש, החכ' כח מבחי' דוקא נמשך תיבה בכל וצירופן
לכך הנפש כחות לכל ראשית היא שהחכמה לפי והיינו
בבחי' גם לירד דהיינו מטה מטה נשפלת להיות היא יכולה
וכך מקום, בריחוק גם שתאיר גדולה מדורה וכמשל הדיבור
לאין נבראים ריבוי שיש ידוע דהנה למעלה ג"כ יובן עד"מ
מחמת והיינו זולתו ממציא[ו]ת נבדל א' וכל ותכלית קץ
חיים הם שמהם העליון הדיבור ואותיות הצירופים שינויי
הצירופים ושינויי האותיות של זו והתחלקות כנ"ל וקיימים
נשפלת לכך ראשית נק' שח"ע לפי החכמה בחי' ע"י הוא
האותיות התחלקות להיות הדיבור עולם בבחי' למטה
מה וז"ש ברתא יסד אבא ארץ יסד בחכמה וכמ"ש וצירופן
ההתחלקות שריבוי פי' עשית בחכמה כולם ה' מעשיך רבו
אותיות הצירופים ריבוי מצד ונמשך בא שהוא בנבראים
הוא ית' ומהותו עצמותו אבל החכמה ע"י הוא כ"ז הדבור
החוקרים הפלסופים ועוותו טעו ובזה חכמה. מגדר למעלה
וקראום חכמה וגדר מציאות ית' בו ותארו אנושי בשכל
מן הריבוי התהוות ענין להם הונח לא וגם אלקות חכמת
הריבוי נתהוה איך ומיוחד יחיד ית' שהוא דכיון האחדות
באמת אבל מזולתו, משונה שכאו"א בנבראים והשינוי
ההתחלקות סיבת כי יבינו ולא ידעו ולא יתהלכו בחשיכה
אותיות של הצירופים שינויי מחמת הוא הנבראים בין
אבל החכמה ע"י הוא התחלקותן ושרש כנ"ל ית' מדותיו
חכמה מגדר למעלה ומתנשא מרומם ית' ומהותו עצמותו
דלית אמרו ח"ע על אפי' כי כלל חכמה בשום יושג ולא
העשי' בחי' עם ית' אצלו שוה והיא בי' תפיסא מחשבה
מהחכמה שלמעלה אמונה בבחי' הוא אלקות וגילוי ממש
עם מלאכים לך יתנו כתר וה"ע הראש על שהיא כעטרה
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קיי   

מאין והחכמה כמ"ש החכמה התהוות ומשם כו' ישראל
העליון הדבור עולם שבחי' איך עכ"פ מובן ונמצא תמצא,
ונתהוה נמשך בהם ואשר העולמות התהוות שרש שממנו
בכח בעודן האותיות כביטול הח"ע לגבי ובטל ח"ע מבחי'
ב"ה א"ס לגבי ממש במציאות בטילה והחכמ' כנ"ל חכמתו
והדבור הח"ע שהם והדלית שהחית אחד פי' וזהו כנ"ל

העולמות התהוות שרש שממנו מח"ע הנמשך העליון
יחידו לגבי ממש במציאות בטלים הם כנ"ל וקיומם וחיותם
כנ"ל חשיבי' כלא קמי' דכולא ב"ה הא"ס עולם של
אין הרי וא"כ כו' בשמש השמש זיו מביטול הנ"ל ממשלים
הפי' וזהו י"ח אות סוף שנת"ל ע"ד ממש זולתו ואפס עוד

וכנ"ל: אחד ית' שהוא במ"ש
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Í‡ש כתי' הלא ך'צ"ל יתרו (בפ' הוי' עשה ימים שת
הוא הענין אך הוי'. בש' עשי' ל' שייך ואיך י"א),
כנודע אלקי', בש' התלבשותו ע"י היינו הוי' עשה דפי'
שרש הוא אלקי' וש' האורות שורש בחי' הוא הוי' שש'
למ"ד. אלקיך, הוי' את ואהבת בד"ה מזה כמשנ"ת הכלים
בכלי' מלובשי' הוי' ש' מבחי' שנמשכי' האורות כי ומפני
והיינו הוי', עשה לשון לומר שייך אלקי' מש' ששרשן
זו"נ בחי' על שקאי גרמוהי בפי' האריז"ל פי' ע"פ שזהו
הוא העולמות התהוות ושורש כו', הכלים עם האורות
שנת"ל ומה הוי'. עשה שייך לכן כידוע, גרמוהי מבחי'
הוא הכוונה חשיב, כלא דקמי' ביטול בחי' הוא הוי' ששם
כו', בכלים מלובש בלתי שהוא כמו עצמו האור בחי' על
מה לפי וגם בחכ', הוי' כמ"ש דחכ' הוי' שם בחי' או
ש' בחי' לגבי מ"מ הוי' עשה שעז"נ בכלי מלובש שהאור
ל' שייך אינו דזו"נ בכלים המאיר האור בחי' שהוא הוי'
ע' במ"א מזה כמ"ש וממילא, מאליו ונבראו כ"א ברא
בד"ה וע' לשם. ובההגהות דודי קול בד"ה בשה"ש בלק"ת
דהנה לומר נראה ויותר למ"ד. ואהבת, ובד"ה ה', זכור
בראשית במדה"ד העולם את לברוא במח' עלה בתחלה
מדה"ר, עמו שיתף מתקיים העולם שאין ראה אלקי' ברא
במד"ר וע' ושמים, ארץ אלקי' ה' עשות ביום מ"ש שזהו
כוסות לו שהיו למלך אלקי' ה' עשות ביום ע"פ י"ב ס"פ
מתבקעין (פי' מקריסין הן צונן מתבקעין, חמין כו' ריקים
אמר כך ועמדו, בהם ונתן בצונן חמין עירב חסרון) בלי
סגיאין חטויה במדה"ר העולם את בורא אני אם הקב"ה

אותו בורא אני אלא לעמוד יכול העולם האיך במדה"ד
שם בחי' שזהו מדה"ר שיתף כי ונמצא ומדה"ר. במדה"ד
בד"ה שפי' מה לפי גם הוי', עשה לומר שייך לכן הוי'
שיתף צ"ל מ"מ דע"ס, כלים הם שגרמוהי וחיוהי איהו
לומר שייך ולכן לעמוד, יכול העולם האיך דאל"כ מדה"ר

כו'. הוי' עשה
Í‡במאמר הלא עשה ימים ששת שאמר מהו צ"ל עדיין

הוא הענין אך א', ברגע וכמו"כ להבראות יכול א'
כי וכמ"ש מדות ששה מבחי' הוא העולם בריאת דהנה
במדות, המלובש חכ' מבחי' וגם יבנה חסד עולם אמרתי
שיש ראשית, ב' הוא בראשית אלקי', ברא בראשית וזהו
ח"ת מבחי' הוא הבריאה ועיקר וח"ת, ח"ע חכ' בחי' ב'
נפרד ודבר יש שיהי' בכדי המצמצם אלקי' ש' בחי' כו'

בח להעלות בכדי זו ירידה מבחי' והמכוון המעשהכו', י'
אחד, בהוי' לקשרה ג"כ המעשה בחי' כל שיתעלו
האדם וכאשר וקיומו, וחיותו האדם לצורך הם שהמלאכות
כו' ואהבת בק"ש אחד לה' בתפלתו נפשו את נושא
שמברך או ההיא, האכילה כח ע"י כו' אתה ברוך ובתפלה
שבמלאכות החיונית כחות כל גם הרי המאכל, על ברכות
בהם כי באחד ונכללי' עמו מתעלי' וקיומו חיותו שהם
חיים באלקי' נפשו ולקשר להעלות לאדם הכח ניתן וע"י
אתברירו דבחכ' החכ' ע"י הוא זו והעלאה ותפלה, בק"ש
להיות יוכל החכ' ע"י ולכן ביטול, בחי' היא שהחכ' לפי
שבת בחי' שהוא שבת לבחי' שיבוא עד כו' היש ביטול
כו'. מלאכה בעשיית אסור ואז כו', ביטול בחי' להוי'
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מאד גבוה מדרי' שזהו הגם הנ"ל רצון בחי'
החומריות על כ"כ פועל זה אין מ"מ בעבודה
(עם בנה"ב התלבשות מבחי' למעלה שהוא מפני דנה"ב
אהבה בבחי' היא בד"כ מטו"ד שלמעלה דהאהבה היות
בבחי' שהיא בתענוגים אהבה בחי' (לבד אש כרשפי
ומ"מ במ"א) וכמ"ש ואו"ח או"י בחי' יש בזה וגם דביקות
בנה"ב מהתלבשות למעלה היא דנשמה זו שמדריגה לפי
ג"כ יש זו מדריגה שעל הגם הנה"ב. על כ"כ פועלת אינה
ד' סי' ובאגה"ק פי"ט בסש"ב וכמ"ש הנה"ב והסתר העלם
כאשר באמת הנח בצדקה, אלא נגאלין ישראל אין ד"ה
מן דהיינו הנה"ב מצד היא דנשמה המקיף התעוררות
פנימית בחי' שהלביש מה דהיינו הנשמה דגלות המיצר

מאד לו צר כאשר מזה יותר ועוד כו' בזלעו"ז לבבו נקודת
גם שהלביש עד תאוותיו בריבוי וגסותו הנה"ב מחומריות
תוקף בבחי' היציאה נעשה ומזה בזה, לבבו נקודת פנימית
להסיר הנה"ב על פועל ה"ז מטו"ד, שלמעלה הרצוא
כמה בזה יש (כי לאלקות להפכם וגם וההסתירים ההעלמו'
כאשר אבל כו'), הקודם בהמיצר ותלוי הרצוא באופן מדרי'
ההפלאה מהתבוננות (דהיינו הנשמה מצד הוא ההתעוררות
דנה"ב. החומריות על כ"כ פועל זה אין ב"ה) דאוא"ס
גדולתו מהתבוננות הבאה בהאהבה פמ"ג בסש"ב ומ"ש
שמלובשת הנשמה במדרי' הכל זהו פ"ד. וכמשנת"ל ית'
הלב חיצוניות בחי שזהו הנ"ל סי' באגה"ק וכמ"ש בנה"ב

קטן). חינוך הנקרא ח"ב בהקדמת בסש"ב וכ"ה
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אלקית. השגה להרגיש האמונה את ומק הרעה משבה רוש מעביר דהסתכלות עבודה ע"י

.אד דרע נשמות מקו של רונו עושי מאד בכל ראיה דרגת – דק"ש ראשונה פרשה
דרע נשמות מקו של רונו עושי אי מאד בכל כתוב ולא שמיעה דרגת – שניה פרשה

בהמה

הּקדֹוׁש אין ּפרענּיֹות ּבמּדת אבל טֹובה, ּבמּדה זה ּכל »¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
מה רק והּוא למעׂשה, רעה מחׁשבה מצרף הּוא ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּברּו
אמנם נׁשאר. מהּמחׁשבה רׁשם אבל מצרפּה, אינֹו ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּׁשּלמעׂשה
הרׁשם את ּגם מעבירים הּנה ּדהסּתּכלּות, זֹו עבֹודה ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ּדמהימנּותא מיכלא היא זֹו ועבֹודה רעה, מאכליגּדמחׁשבה , ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
ּוׁשתּיה האכילה ּכמֹו ּדבר ּבדגמת האמּונה, את ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻהמחּזק
הּגּוף ּבאברי הרּוחנּיים הּנפׁש ּכחֹות התקּׁשרּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּפֹועלֹות
ּבאֹותּיֹותיה הּתֹורה ּדקדּׁשת ההרּגׁש ּבחינת וענינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגׁשמּיים,
אין וואס הייליגקייט ּדער פּון ּדערהער ּדער סברֹותיה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּובכל

איז האלקית,ידּתֹורה ּבההּׂשגה ההרּגׁש הּוא ּבתפּלה וענינֹו , ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מה אם ּכי ההּׂשגה את ּומּׂשיג מבין ּׁשהּוא מה רק ִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹלא

ּכּמה ּבזה ויׁש ּבכלּׁשּמרּגיׁש, ּדרּגֹות וחּלּוקי אפנים [ו]כּמה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יׂשראל ּבית את "וזרעּתי וזהּו ּומּצבֹו. מעמדֹו לפי ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבּנׁשמֹות ּומדרגֹות ּבחינֹות ׁשּתי ׁשהם ּבהמה", וזרע אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזרע
ּדבריאהֿ ּונׁשמֹות אדם זרע הן ּדאצילּות ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבכלל,

הּנׁשמֹות ּבכל ּבעבֹודה וענינם ּבהמה, זרע הן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה
הבנה ּבדר רק ׁשהיא הידיעה היא הא' ידיעה, אפני ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהם
רֹואה ּכאּלּו ׁשהיא הידיעה והב' הּׁשמיעה, ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּׂשגה
ּפרׁשה ּבין ההפרׁש ׁשרׁש ּדזהּו החזקה, ההסּתּכלּות ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ׁשאמרּו ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה לפרׁשה ׁשמע ּדקריאת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּבחינת היא ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָרז"ל
ׁשנּיה ּופרׁשה צאנכם", ורעּו זרים "ועמדּו נאמר זה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעל
והינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבחינת היא ׁשמע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּדקריאת
ׁשנּיה ּובפרׁשה "מאד "ּבכל נאמר ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּכי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹמּפני
אדם, אֹותּיֹות הּוא מאד ּכי והינּו ,"מאד "ּבכל ּבּה נאמר ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ּבאלקּות ההּׂשגה ּבחינת אדם, זרע ׁשּנקראים הּנׁשמֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזהּו
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין הּנקרא וזהּו מּמׁש, רֹואה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָּכאּלּו
ּכאּלּו לאלקּות ההתקּׁשרּות ּבחינת היא הראּיה ידי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעל
יחּפץ ׁשּלא חפצּתי", לא ועּמ" להיֹות ּבא זה ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹרֹואה,
הּבא, ּבעֹולם ולא העליֹון עדן ּבגן ולא הּתחּתֹון עדן ּבגן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא
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מאד גבוה מדרי' שזהו הגם הנ"ל רצון בחי'
החומריות על כ"כ פועל זה אין מ"מ בעבודה
(עם בנה"ב התלבשות מבחי' למעלה שהוא מפני דנה"ב
אהבה בבחי' היא בד"כ מטו"ד שלמעלה דהאהבה היות
בבחי' שהיא בתענוגים אהבה בחי' (לבד אש כרשפי
ומ"מ במ"א) וכמ"ש ואו"ח או"י בחי' יש בזה וגם דביקות
בנה"ב מהתלבשות למעלה היא דנשמה זו שמדריגה לפי
ג"כ יש זו מדריגה שעל הגם הנה"ב. על כ"כ פועלת אינה
ד' סי' ובאגה"ק פי"ט בסש"ב וכמ"ש הנה"ב והסתר העלם
כאשר באמת הנח בצדקה, אלא נגאלין ישראל אין ד"ה
מן דהיינו הנה"ב מצד היא דנשמה המקיף התעוררות
פנימית בחי' שהלביש מה דהיינו הנשמה דגלות המיצר

מאד לו צר כאשר מזה יותר ועוד כו' בזלעו"ז לבבו נקודת
גם שהלביש עד תאוותיו בריבוי וגסותו הנה"ב מחומריות
תוקף בבחי' היציאה נעשה ומזה בזה, לבבו נקודת פנימית
להסיר הנה"ב על פועל ה"ז מטו"ד, שלמעלה הרצוא
כמה בזה יש (כי לאלקות להפכם וגם וההסתירים ההעלמו'
כאשר אבל כו'), הקודם בהמיצר ותלוי הרצוא באופן מדרי'
ההפלאה מהתבוננות (דהיינו הנשמה מצד הוא ההתעוררות
דנה"ב. החומריות על כ"כ פועל זה אין ב"ה) דאוא"ס
גדולתו מהתבוננות הבאה בהאהבה פמ"ג בסש"ב ומ"ש
שמלובשת הנשמה במדרי' הכל זהו פ"ד. וכמשנת"ל ית'
הלב חיצוניות בחי שזהו הנ"ל סי' באגה"ק וכמ"ש בנה"ב

קטן). חינוך הנקרא ח"ב בהקדמת בסש"ב וכ"ה
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אלקית. השגה להרגיש האמונה את ומק הרעה משבה רוש מעביר דהסתכלות עבודה ע"י

.אד דרע נשמות מקו של רונו עושי מאד בכל ראיה דרגת – דק"ש ראשונה פרשה
דרע נשמות מקו של רונו עושי אי מאד בכל כתוב ולא שמיעה דרגת – שניה פרשה

בהמה

הּקדֹוׁש אין ּפרענּיֹות ּבמּדת אבל טֹובה, ּבמּדה זה ּכל »¿»ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻֻ
מה רק והּוא למעׂשה, רעה מחׁשבה מצרף הּוא ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּברּו
אמנם נׁשאר. מהּמחׁשבה רׁשם אבל מצרפּה, אינֹו ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּׁשּלמעׂשה
הרׁשם את ּגם מעבירים הּנה ּדהסּתּכלּות, זֹו עבֹודה ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ּדמהימנּותא מיכלא היא זֹו ועבֹודה רעה, מאכליגּדמחׁשבה , ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
ּוׁשתּיה האכילה ּכמֹו ּדבר ּבדגמת האמּונה, את ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻהמחּזק
הּגּוף ּבאברי הרּוחנּיים הּנפׁש ּכחֹות התקּׁשרּות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּפֹועלֹות
ּבאֹותּיֹותיה הּתֹורה ּדקדּׁשת ההרּגׁש ּבחינת וענינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגׁשמּיים,
אין וואס הייליגקייט ּדער פּון ּדערהער ּדער סברֹותיה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּובכל

איז האלקית,ידּתֹורה ּבההּׂשגה ההרּגׁש הּוא ּבתפּלה וענינֹו , ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מה אם ּכי ההּׂשגה את ּומּׂשיג מבין ּׁשהּוא מה רק ִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹלא

ּכּמה ּבזה ויׁש ּבכלּׁשּמרּגיׁש, ּדרּגֹות וחּלּוקי אפנים [ו]כּמה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
יׂשראל ּבית את "וזרעּתי וזהּו ּומּצבֹו. מעמדֹו לפי ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבּנׁשמֹות ּומדרגֹות ּבחינֹות ׁשּתי ׁשהם ּבהמה", וזרע אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזרע
ּדבריאהֿ ּונׁשמֹות אדם זרע הן ּדאצילּות ּונׁשמֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבכלל,

הּנׁשמֹות ּבכל ּבעבֹודה וענינם ּבהמה, זרע הן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה
הבנה ּבדר רק ׁשהיא הידיעה היא הא' ידיעה, אפני ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהם
רֹואה ּכאּלּו ׁשהיא הידיעה והב' הּׁשמיעה, ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּׂשגה
ּפרׁשה ּבין ההפרׁש ׁשרׁש ּדזהּו החזקה, ההסּתּכלּות ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ׁשאמרּו ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה לפרׁשה ׁשמע ּדקריאת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּבחינת היא ראׁשֹונה ׁשּפרׁשה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָרז"ל
ׁשנּיה ּופרׁשה צאנכם", ורעּו זרים "ועמדּו נאמר זה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשעל
והינּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אין ּבחינת היא ׁשמע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּדקריאת
ׁשנּיה ּובפרׁשה "מאד "ּבכל נאמר ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּכי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹמּפני
אדם, אֹותּיֹות הּוא מאד ּכי והינּו ,"מאד "ּבכל ּבּה נאמר ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֹלא
ּבאלקּות ההּׂשגה ּבחינת אדם, זרע ׁשּנקראים הּנׁשמֹות ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזהּו
מקֹום", ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין הּנקרא וזהּו מּמׁש, רֹואה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָּכאּלּו
ּכאּלּו לאלקּות ההתקּׁשרּות ּבחינת היא הראּיה ידי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעל
יחּפץ ׁשּלא חפצּתי", לא ועּמ" להיֹות ּבא זה ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹרֹואה,
הּבא, ּבעֹולם ולא העליֹון עדן ּבגן ולא הּתחּתֹון עדן ּבגן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא
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קיי   

לדבקה יחּפץ אם ּכי – ל וטפל ּבטל – עּמ הּוא זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּכל
להיֹות ממׁשי זֹו ּותׁשּוקה רצֹוא ּבחינת ידי ועל ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
מאֹור ההמׁשכה ּבחינת הּוא צּנֹור, אֹותּיֹות רצֹון, ּבחינת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָנמׁש
ענין ׁשהּוא רצֹון, להיֹות הרצֹון ּבעל הּוא ּברּו סֹוף ְְִִֵֶַַַָָָָאין
ּבאפן הּוא ׁשּלֹו ׁשהעֹולם ּבעֹולם, ּובחלקֹו ּבנפׁשֹו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹההתּגּלּות
האין והּוא ּדבר, ּבכל האלקּות את ׁשרֹואה מאחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר
ּבא ּדבר, ּכל ׁשל מציאּותֹו מהּות את ּומחּיה המהּוה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקי

ּתֹו ּדעם זא יעדער אין זעט ער וועלט, ליכטיגע א איז ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַאים
מהּות אמת'ע זיין איז ּדאס וואס ,זא ּדער פּון ְֱִִִֶֶֶַַַָָּפנימי

הגםטוהּמציאּות ׁשמע", אם "והיה ּפרׁשה ּכן ּׁשאין מה , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבינה, היא ׁשמיעה הּנה ּתׁשמעּו", ׁשמע אם "והיה ּבּה ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָָֹּדכתיב
ולכן רֹואה, ּכאּלּו הּדעת ידי על התקּׁשרּות ולא ּבעלמא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהבנה
זרע ּבחינת אם ּכי אדם, ּבחינת "מאד "ּבכל ּבּה נאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ּדבריאה. נׁשמֹות ׁשהן ְְְִִֵֵֶָָָּבהמה,
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בצלה.6) ד"ה רשב"ם ב. קיא, פסחים ב. ס, ב"ק פאה. סוף ירושלמי ראה
ועוד.
ב.7) נט, מציעא בבא ראה
פסיקתא8) פל"ה. ב"ר ה"ב. פ"ט, ברכות ירושלמי ב. מה, סוכה ראה

בשלח. ויהי פיסקא דר"כ

טו.9) צ, תהלים
ויקרא.10) פרשת תורה בלקוטי
ועייג"כ11) .182 ע' השיחות ספר שלום בתורת עפמשנ"ת לבאר יש אולי

(השלישי) האזינו ד"ה פ"ב. שיטעום לאדם אסור ד"ה בחוקותי ס"פ בלקו"ת
פ"ז.

      

      

עורף פנה הוא לגמרי. השתנה עליה, שסופר דרשתֿהתוכחה את יחיאל צדוק שמע בו יום מאותו
עם - מסחרו עסקי עקב - מתמיד במגע בהיותו הוללות. חיי לנהל והחל תמיד, שמר עליה ליהדות
לשל דומה חיים באורח זמנו את לבלות רבות אפשרויות לו היו אחרים, עשירים וגויים "פריצים"

הפריצים.

יהודית, להנהגה מתאימה שאינה בצורה שם להתנהג החלו כליל. השתנתה ביתו הנהגת אפילו
קלפים. ומשחקי לשכרה בסביאה הזמן את ובילו שם התהוללו

אחד בדבר רק למשתה". "אחים לו להיות שהפכו ופוחזים לריקים רק מעתה התחבר יחיאל צדוק
רחבה. ביד צדקה לחלק והמשיך שהיה, כפי לב טוב עדיין נשאר הוא שינוי: אצלו חל לא

יהודיים, חיים של הנהגה על שמר לא שהוא והגם ליום, מיום גדל עושרו הרי זאת, כל למרות
טובים. מעשים של הנהגה על שמר הוא כאמור, אך

כל לו ילדה לא זוגתו מוסתר. צער קינן בליבו אך ימיו. סוף עד חייו את כך גורר היה הסתם מן
בילדים. לזכות נפשה יצאה זוגתו גם בבנים. לזכות מאודו בכל שאף יחיאל צדוק ילד,

להותירו"? למי אין "כאשר - קרובות לעתים מקוננת הייתה - רכושנו"? כל לנו נחוץ מה "לשם

דלהלן: המאורע קרה ואז

רק עימו החליפו כאשר אך לב. אליו שישימו רצה לא בכלל כנראה אשר אורח, הגיע לשוונצייאן
בשום רצה לא עצמו שהוא למרות אישיות, בעל אדם עם עסק כאן שיש להבחין יכלו כבר מלים כמה

במשהו. אותו יהנה שמישהו או עצמו, את להחשיב ְֶַאופן

טוב אבל הצעיר, יחיאל צדוק על במיוחד עינו את "ׂשם" שהאורח או ב"מקרה" רק זה היה ָהאם
לנושאים ובהתייחסויותיו בדיבוריו יחיאל צדוק על עמוק רושם עשה שהאורח הייתה התוצאה אך הלב,

שונים.

הבעלֿדרשן אמר שעליו כעםֿהארץ הפוחז" "הגביר יחיאל צדוק לר' יתייחס שהאורח במקום
- יחיאל צדוק ר' - הוא כאילו אליו דיבר הנ"ל האורח הרי - הבא לעולם חלק לו יהיה שלא הקודם,

ב צדקה מחלק שהוא בגלל זה הרי אחרים, רבים דברים בגלל לא אם גבוהה, דרגה בעל רחבה.הינו יד

מעשים תופסים ביהדות "ובכלל, יחיאל, צדוק לר' האורח הסביר ביותר" חשוב דבר היא "הצדקה
המעשה". אלא עיקר המדרש לא ז"ל: חכמינו אמרו וכבר גרידא, תורה מלימוד יותר נכבד מקום טובים

את אצלו וביסס הנ"ל, במאמר הטמון הרעיון את יחיאל צדוק לר' האורח הסביר הדברים בהמשך
אבותינו נגאלו האמונה "בזכות ואשר וטהור. זך ולב בקב"ה אמונה צריך שהיהודי והיא היסוד הנחת

ממצרים".

של לליבו עמוק חדרו - הדרשה בעל מפי בעבר ששמע לדברים לחלוטין המנוגדים - אלו דברים
כל יהיה שהאורח מאוד רצה הוא לדירה, לו ודאג אליו, האורח את לקרב החל הוא יחיאל. צדוק ר'

מפיו. שיצאה מילה כל "בלע" וממש הקרובה, בסביבתו הזמן
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עורף פנה הוא לגמרי. השתנה עליה, שסופר דרשתֿהתוכחה את יחיאל צדוק שמע בו יום מאותו
עם - מסחרו עסקי עקב - מתמיד במגע בהיותו הוללות. חיי לנהל והחל תמיד, שמר עליה ליהדות
לשל דומה חיים באורח זמנו את לבלות רבות אפשרויות לו היו אחרים, עשירים וגויים "פריצים"

הפריצים.

יהודית, להנהגה מתאימה שאינה בצורה שם להתנהג החלו כליל. השתנתה ביתו הנהגת אפילו
קלפים. ומשחקי לשכרה בסביאה הזמן את ובילו שם התהוללו

אחד בדבר רק למשתה". "אחים לו להיות שהפכו ופוחזים לריקים רק מעתה התחבר יחיאל צדוק
רחבה. ביד צדקה לחלק והמשיך שהיה, כפי לב טוב עדיין נשאר הוא שינוי: אצלו חל לא

יהודיים, חיים של הנהגה על שמר לא שהוא והגם ליום, מיום גדל עושרו הרי זאת, כל למרות
טובים. מעשים של הנהגה על שמר הוא כאמור, אך

כל לו ילדה לא זוגתו מוסתר. צער קינן בליבו אך ימיו. סוף עד חייו את כך גורר היה הסתם מן
בילדים. לזכות נפשה יצאה זוגתו גם בבנים. לזכות מאודו בכל שאף יחיאל צדוק ילד,

להותירו"? למי אין "כאשר - קרובות לעתים מקוננת הייתה - רכושנו"? כל לנו נחוץ מה "לשם

דלהלן: המאורע קרה ואז

רק עימו החליפו כאשר אך לב. אליו שישימו רצה לא בכלל כנראה אשר אורח, הגיע לשוונצייאן
בשום רצה לא עצמו שהוא למרות אישיות, בעל אדם עם עסק כאן שיש להבחין יכלו כבר מלים כמה

במשהו. אותו יהנה שמישהו או עצמו, את להחשיב ְֶַאופן

טוב אבל הצעיר, יחיאל צדוק על במיוחד עינו את "ׂשם" שהאורח או ב"מקרה" רק זה היה ָהאם
לנושאים ובהתייחסויותיו בדיבוריו יחיאל צדוק על עמוק רושם עשה שהאורח הייתה התוצאה אך הלב,

שונים.

הבעלֿדרשן אמר שעליו כעםֿהארץ הפוחז" "הגביר יחיאל צדוק לר' יתייחס שהאורח במקום
- יחיאל צדוק ר' - הוא כאילו אליו דיבר הנ"ל האורח הרי - הבא לעולם חלק לו יהיה שלא הקודם,

ב צדקה מחלק שהוא בגלל זה הרי אחרים, רבים דברים בגלל לא אם גבוהה, דרגה בעל רחבה.הינו יד

מעשים תופסים ביהדות "ובכלל, יחיאל, צדוק לר' האורח הסביר ביותר" חשוב דבר היא "הצדקה
המעשה". אלא עיקר המדרש לא ז"ל: חכמינו אמרו וכבר גרידא, תורה מלימוד יותר נכבד מקום טובים

את אצלו וביסס הנ"ל, במאמר הטמון הרעיון את יחיאל צדוק לר' האורח הסביר הדברים בהמשך
אבותינו נגאלו האמונה "בזכות ואשר וטהור. זך ולב בקב"ה אמונה צריך שהיהודי והיא היסוד הנחת

ממצרים".

של לליבו עמוק חדרו - הדרשה בעל מפי בעבר ששמע לדברים לחלוטין המנוגדים - אלו דברים
כל יהיה שהאורח מאוד רצה הוא לדירה, לו ודאג אליו, האורח את לקרב החל הוא יחיאל. צדוק ר'

מפיו. שיצאה מילה כל "בלע" וממש הקרובה, בסביבתו הזמן
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להתרחק החל הגביר במהרה. לראות היה אפשר יחיאל צדוק ר' על האורח דברי של ההשפעה את
קיום על הקפדתו וגברה התנהגותו הוטבה ליום ומיום כיהודי להתנהג חזר ושוב ההוללים, מ"ידידיו"

גדול. יראֿשמים להיות יחיאל צדוק ר' הפך שנים כמה ובמשך המצוות,

מקובל מסוים. מקובל עם להיפגש כדי רחוקה לנסיעה ורעייתו יחיאל צדוק ר' יצאו מסוים ביום
לאב. להיות הפך יחיאל צדוק ור' במהרה, התקיימה ברכתו ואכן, בילדים. ברכם זה

הנודדים. הנסתרים אחד היה הישר, לדרך יחיאל צדוק ר' את שהעלה שהאורח נודע יותר מאוחר
והחזירוהו העשיר, של ליבו את כבשו ביהדות והמיוחדת החדשה ודרכו יחיאל צדוק לר' דיבורו אופן

למוטב.

הנסתר, הצדיק ואילו ה'", מ"בית גירשו שלו, התוכחה בדברי שהדרשן, אומר, היה יחיאל צדוק ר'
ה'". ל"בית השיבו הנעימים בדבריו

מוויאזין, ברוך לר' המסתורי, העילוי הצעיר, הישיבה ראש סיפר אותו המעשה סיפור כאן עד
והוסיף:

בהם. עיני שמתי נדודי, במשך ומאז, לנסתרים. רבה הערכה התמלאתי זה מעשה לי נודע כאשר
עניין בעיקר בהנהגתם. היטב והבטתי לדבריהם, תמיד האזנתי נדודי. כדי תוך פגשתי אכן מהם ְִֵאחדים

התורה. את לשמור הפשוטים העממיים האנשים את מעוררים הם איך לדעת מאוד אותי

מה היטב ידע הוא חדשים. דברים הנסתרים אודות הישיבה ראש דברי היו לא ברוך ר' עבור
הפשוטים. ההמון אנשי על משפיעים הם וכיצד הנסתרים, של מעשיהם

ומתייחס הנסתרים בדרך היטב בקי הצעיר שהאברך הוא, מדבריו, ברוך לר' התחדש שכן מה
בקי אינו שהוא ברור, היה אך באהדה. ובהנהגתם.אליהם במעשיהם היטב

יותר טוב להכיר למד לא - הישיבה ראש - הוא אשר כך, על צערו, את רק ברוך ר' ביטא לכן,
אודותם. יותר הרבה שידע כדי הנסתרים, את - נדודיו במשך -

ר' אשר הנסתרים אחד - לסלוצק קרובה שהייתה - ברוך ר' של לאחוזתו הגיע הפעמים באחת
בחזקת היה אשר הצעיר, הישיבה ראש את ומיד תיכף הכיר זה אורח היטב. הכירו ישראל מנשה

ישראל. מנשה ור' ברוך ר' עבור תעלומה

אהרן רבי הגאון הוא "הלא ישראל, מנשה ר' את הנסתר שאל זה"? הוא מי הנכם יודעים "האם
רב. ייחוס בעלת ממשפחה ומוצאו מפינטשאוו" "העילוי בשם נקרא גם הוא מפינטשאוו. יעקב

בהיותו כבר הישיבה]: [=ראש הצעיר העילוי אודות לו הידוע כל את לספר המשיך הנסתר ההלך
לו הוצעה ושלוש עשרים בגיל גאונותו. על לתהילה מפינצוב העילוי של שמו נודע עשרה חמש בן

צבי. רבי המפורסם הגאון של במקומו בישראל, ואם עיר פלוצק, של הרבנות כהונת

חייבים היו שניהם אך ברוך, לר' ומיד תיכף זאת כל מסר ישראל מנשה ר' אשר מאליו מובן
ההסכם הרי להם. נתגלה שסודו קל, ברמז ולו הצעיר לגאון להראות רצו לא הם בסוד. זאת כל לשמור
אודותיו. אחרים אצל להתעניין ינסה לא אחד ושאף עצמו, אודותיו כלל אותו ישאלו שלא היה איתו
עריכת לאחר בנכר לשהות לו שנשארו שנתיים לאותם בישיבה להישאר מוכן היה לא הוא אחרת,

הגלות.
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הזמן שהגיע ברוך, לר' - הצעיר הישיבה ראש - יעקב אהרן ר' הודיע ה"שנתיים", חלפו כאשר
הוא אך לימוד. כשכר ניכר כסף סכום לו הציע ברוך ר' למשפחתו. וישוב הישיבה את יעזוב שהוא

אחת. פרוטה אפילו לקבל מיאן

קבוע. באופן ישיבה ראש כאן שתהיו לכם הנני "מציע - אחרת בקשה ברוך ר' הציג - כך" "אם
חשבוני". על לכאן כולם את להביא מנת על למשפחתכם מישהו אשלח צרכיכם, לכל לכם אדאג

שהוא אמר, למשפחתו, בקשר אך קבוע, ישיבה כראש להתמנות ההצעה את קיבל יעקב אהרן ר'
ייחוסו. בעניין מדי רבים פרטים ייוודעו שלוחים שליחת ידי שעל רצה לא הוא יביאם. עצמו

הישיבה את אז העביר ברוך ר' ביתו. בני עם לאחוזה שב יעקב אהרן ור' חלפו אחדים חדשים
ישראל. מנשה ר' ולידי לידיו

אצלו וללמוד בעלֿשם אדם לר' לנסוע - בו שקיננה ישנה משאלה להגשים החליט עצמו ברוך ר'
טובים. ומעשים תורה

זמן גם לשהות רצה ועכשיו ממושך, זמן ברוך ר' שהה מזאמושטש, בעלֿהשם יואל ר' אצל -
אז ואשר בסלוצק, ביקורו בעת בזמנו ראה אותו, - אדם ר' - יואל ר' של מקומו ממלא אצל ממושך

- כראוי להכירו הכושר שעת בקושי לו הייתה

עמו לקח בנוסף הנסתרים, אחזקת עבור מרכושו גדול חלק אדם לרבי למסור החליט אף ברוך ר'
אדם. לר' הליכתו בעת לצדקה בעצמו לחלקו מנת על נוסף כסף צרור

מקום אשר שם בעל אדם ר' אצל לאחוזתו. שב תפ"ב ובשנת מביתו, ברוך ר' נעדר שנים שלוש
להכיר למד וגם קבלה הבעלֿשם אצל למד הוא חדשים. שמונה ברוך ר' שהה בראפשיץ, היה מושבו

הבעלֿשם. תלמידי החשובים, והמקובלים הנסתרים את

הסיבה את לו מסר אף הוא יעקב, אהרן ר' שלו הגאוני הישיבה ראש אודות אדם לר' סיפר ברוך ר'
הקבלה שבספרי סובר והוא היות, - האריז"ל קבלת את ללמוד רוצה יעקב, אהרן ר' הוא, אין מדוע

נכתבו. הם כאשר טעויות, נפלו האריז"ל של

פלאי. כדבר זו שתיקה קיבל ברוך ור' מאומה. שם בעל אדם ר' ענה לא עלֿכך

אחת שנה זו נסיעה ארכה הפעם שם. בעל אדם לר' שוב נסע שנה שבעים ברוך לר' מלאו כאשר
הוא מאוד. כך על הצטער ברוך ור' הישיבה, של מנהלה ישראל, מנשה רבי נפטר בינתיים בלבד.

ביותר. הטוב כידידו ישראל מנשה ר' את החשיב

של מנהיגם מלהיות עצמו את פיטר שם בעל אדם שר' ידיעה, ברוך ר' קיבל שנים חמש כעבור
בטלוסט. היה מגוריו שמקום טוב שם בעל ישראל לר' ההנהגה את ומסר הנסתרים,

רוצים ש"בשמים" לו הודיע השילוני, אחיה ורבו שמורו בעלֿשם, אדם ר' אמר בזמנו, שסופר כפי
הדור. מנהיג יהיה טוב שם בעל ישראל שר'

החדש למנהיג לנסוע עז חשק ברוך ר' נתאווה חדשות, לידים עברה הנסתרים הנהגת כאשר עתה,
בטלוסק. טוב שם בעל ישראל לר' -

לקח אם כי לבדו, מסעו את ברוך ר' עשה לא - אחרים טעמים משום או הגבוה, גילו משום אם
שיטתו. ואת החדש המנהיג את להכיר הם גם יכלו כך בניו. שני את עימו
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הזמן שהגיע ברוך, לר' - הצעיר הישיבה ראש - יעקב אהרן ר' הודיע ה"שנתיים", חלפו כאשר
הוא אך לימוד. כשכר ניכר כסף סכום לו הציע ברוך ר' למשפחתו. וישוב הישיבה את יעזוב שהוא

אחת. פרוטה אפילו לקבל מיאן

קבוע. באופן ישיבה ראש כאן שתהיו לכם הנני "מציע - אחרת בקשה ברוך ר' הציג - כך" "אם
חשבוני". על לכאן כולם את להביא מנת על למשפחתכם מישהו אשלח צרכיכם, לכל לכם אדאג

שהוא אמר, למשפחתו, בקשר אך קבוע, ישיבה כראש להתמנות ההצעה את קיבל יעקב אהרן ר'
ייחוסו. בעניין מדי רבים פרטים ייוודעו שלוחים שליחת ידי שעל רצה לא הוא יביאם. עצמו

הישיבה את אז העביר ברוך ר' ביתו. בני עם לאחוזה שב יעקב אהרן ור' חלפו אחדים חדשים
ישראל. מנשה ר' ולידי לידיו

אצלו וללמוד בעלֿשם אדם לר' לנסוע - בו שקיננה ישנה משאלה להגשים החליט עצמו ברוך ר'
טובים. ומעשים תורה

זמן גם לשהות רצה ועכשיו ממושך, זמן ברוך ר' שהה מזאמושטש, בעלֿהשם יואל ר' אצל -
אז ואשר בסלוצק, ביקורו בעת בזמנו ראה אותו, - אדם ר' - יואל ר' של מקומו ממלא אצל ממושך

- כראוי להכירו הכושר שעת בקושי לו הייתה

עמו לקח בנוסף הנסתרים, אחזקת עבור מרכושו גדול חלק אדם לרבי למסור החליט אף ברוך ר'
אדם. לר' הליכתו בעת לצדקה בעצמו לחלקו מנת על נוסף כסף צרור

מקום אשר שם בעל אדם ר' אצל לאחוזתו. שב תפ"ב ובשנת מביתו, ברוך ר' נעדר שנים שלוש
להכיר למד וגם קבלה הבעלֿשם אצל למד הוא חדשים. שמונה ברוך ר' שהה בראפשיץ, היה מושבו

הבעלֿשם. תלמידי החשובים, והמקובלים הנסתרים את

הסיבה את לו מסר אף הוא יעקב, אהרן ר' שלו הגאוני הישיבה ראש אודות אדם לר' סיפר ברוך ר'
הקבלה שבספרי סובר והוא היות, - האריז"ל קבלת את ללמוד רוצה יעקב, אהרן ר' הוא, אין מדוע

נכתבו. הם כאשר טעויות, נפלו האריז"ל של

פלאי. כדבר זו שתיקה קיבל ברוך ור' מאומה. שם בעל אדם ר' ענה לא עלֿכך

אחת שנה זו נסיעה ארכה הפעם שם. בעל אדם לר' שוב נסע שנה שבעים ברוך לר' מלאו כאשר
הוא מאוד. כך על הצטער ברוך ור' הישיבה, של מנהלה ישראל, מנשה רבי נפטר בינתיים בלבד.

ביותר. הטוב כידידו ישראל מנשה ר' את החשיב

של מנהיגם מלהיות עצמו את פיטר שם בעל אדם שר' ידיעה, ברוך ר' קיבל שנים חמש כעבור
בטלוסט. היה מגוריו שמקום טוב שם בעל ישראל לר' ההנהגה את ומסר הנסתרים,

רוצים ש"בשמים" לו הודיע השילוני, אחיה ורבו שמורו בעלֿשם, אדם ר' אמר בזמנו, שסופר כפי
הדור. מנהיג יהיה טוב שם בעל ישראל שר'

החדש למנהיג לנסוע עז חשק ברוך ר' נתאווה חדשות, לידים עברה הנסתרים הנהגת כאשר עתה,
בטלוסק. טוב שם בעל ישראל לר' -

לקח אם כי לבדו, מסעו את ברוך ר' עשה לא - אחרים טעמים משום או הגבוה, גילו משום אם
שיטתו. ואת החדש המנהיג את להכיר הם גם יכלו כך בניו. שני את עימו
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תרפ"ד א' אדר ר"ח

שי' יצחק חיים מו"ה

או רב בתורה, עסקו שיהי' ורצוני חפצי קבלתי, מכתבו

ועשה פעל אשר מאת לו נוסע בטח והנה והא, הא או רא"י,

שי' שמואל ר' מוה"ר והנעלה היקר תלמידנו ורעו חבירו

בעיר רב שהוא שנים כמה וזה בראקשיק רב שהי' לעויטין

ואחר בעזרו, ד' יהי תורה מקומי שם וייסד (גרוזיא) כותאיס

אחב"י במקומות לבקר ממכירי א' שלחתי העבר חגה"ס

מכתבי' מאתו מקבל והנני גארצי, הריים, הנק' יחיו הספרדי'

כר ויש מיוחדה, לב לשימת ראוים המכתבי' מסעו, מסדר

דבריו ובהמשך טוב, ואין טוב ולעשות לפעול ית' בעזרתו נרחב

משפחות מאות וה' כאלף שמה דערבענט בעיר אשר כותב

ספרדי' משפחות אלפים כשלשת ובקובא כ"י, יחיו ספרדי'

ושניהם זמ"ז) ריחוקם ידעתי (לא האלו העיירו' ושני כ"י, יחיו

הדין עפ"י אשר נערי' להם ויש ישיבות בהם לייסד מבקשי'

הב' ובעיר ק' עד פ' בערך ישנו כותב א' בעיר ללמוד, יכולי'

זה אל לגשת אפשר איך ואופן דרך וכותב אדע, לא אדע לא

בשבוע ובעזה"י זאת, לעשות בל"נ בדעתי החלטתי ואני אי"ה,

לבאר... לפה הנוסע יבוא תצוה פ'
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טוב, שם הבעל של חדרו מפתן את בעברם תיכף אשר בניו, ושני ברוך ר' את אחזה גדולה פליאה
חייהם. ימי במשך עליהם עבר אשר כל ואת הם מי הצדיק להם אמר

בה יתחיל לביתו, חזרתו עם שמיד ברוך לר' הורה הואהבעלֿשםֿטוב ישראל. לארץ לנסוע כנות
הקדושה. בארץ ימים אריכות הבטיחו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' שבט, וכן הקודם לו שנתקבל באיחור זמן רב - הנה מ"ש שעדיין לא שמע 

של  כחו  לפי  אלא  מבקש  הקב"ה  אין  הרי  כי  הדבר,  פלא  שידוכין,  בעניני  בשבילו  מתאימה  הצעה  ע"ד 

אחד וכשעושים במרץ המתאים, היינו עשיית הכלי משפיעים מלמעלה הנצרך בזה ובפרט בעניני שידוכין, 

המחזר  כאדם  רז"ל  כדרשת  בזה  מתעסק  שאינו  בודאי  בעיני  קרוב  ולכן  משכלת,  אשה  ומה'  וכמ"ש 

אחרי אבדתו וגם כשמציעים ה"ה בגדר דמהיכי תיתי ומה היא חובתי ואעשנה ותו לא, ובמילא אין פלא 

שכשהאתערותא דלתתא באופן כזה אין תוצאות בהנוגע לפועל, ולמותר להאריך בדבר המובן ופשוט אשר 

לא טוב היות האדם כו' וכמבואר בכו"כ מקומות, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא היינו תיכף לקבלת מכתב זה 

יעשה בהנ"ל כדבעי ויהי' בהצלחה...

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם.



קכי אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' בו מקשה על מ"ש בתניא ובארוכה בהקדמת ס' שפע טל בהנוגע לנשמות 

ישראל שהם חלק אלקה ממעל ממש, ממה שמצא בספר נשמת חיים מאמר שני פרק ט' שמקשה על הנחה 

זו ובקושיות פשוטות ביותר, לפי דעתו.

והנה נוסף על הידוע שהלכה כבתראי בזמן, מפני שהם ראו הכתוב לפניהם בספרים שונים ותירצו 

אותם, הנה בענינים הנ"ל - שהענין דמקור הנשמה וענינה הוא בסוג דסודות התורה וחכמת הקבלה, הנה 

על כגון דא - יש ללמוד מהכלל, דהלכה כזה שמדקדק ורגיל בענינים אלו. ועל דרך מ"ש הרא"ש )ב"ק פ"ד 

סי' ד'( דהלכה כרב באיסורי וכשמואל בדינא לפי ששמואל הי' רגיל תמיד לפסוק דינים ולכך הי' מדקדק 

בהם ויורד לעומקן ומשכיל על כל דבר אמת. ואם הנ"ל אמור בהנוגע לשמואל בפלוגתתו עם רב - הרי 

עאכו"כ בהנ"ל אשר בעל המחבר נשמת חיים הי' עסקן ידוע וגם חוקר, אבל בימיו לא נתפרסמה חכמת 

הקבלה, ועאכו"כ שלא נתבארה כדי צרכה, אף שבספרו נשמת חיים מביא כמה ענינים השייכים לזה.

בשאלתו ע"ד הנמצא באיזה ספרים עניני נטילת ידים במקום מקוה, זהו אמור בהנוגע למקוה 

דתוספת טהרה, אבל לא בטבילה מטומאה לטהרה.

בטח שמע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם א( אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש בכל 

יום אחר תפלת שחרית. ב( לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע - ביום א' מהתחלת 

הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו' - ג( לימוד שיעור תניא בכל יום - כפי שנחלק 

התניא לימות השנה, ויוסיף על זה מדילי' והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

מיוחדים  ללימודים  בהנוגע  וכן  הרשת  ספר  בבתי  המתאים  באופן  הפורים  ימי  ינצלו  בודאי   ...

השייכים לחג הפסח הבע"ל, ובמדינה זו נהגו בשנים האחרונות והצליחו על ידי זה להראות להתלמידים-

ואף  אלו,  בענינים  הקשורים  ההלכות  בזכרונם  נחקקו  שעי"ז  וכו'  כו'  קערה  בעריכת  הסדר,  עריכת  ות 

שבהנוגע לתלמידי הרשת בטח יש בזה חילוקי מנהגים ומובן שאין לנגוע בזה כמרז"ל אשר אל תשנו מנהג 

אבותיכם נוחי נפש, בכל זה יש להתבונן ולסדר הנ"ל באופן שלא לנגוע בהמנהגים...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.
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"ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
הראׁשֹונים, על אףמֹוסיף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִַַַַָָ

לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָאּלּו
הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמזּבח?

ּבעזרה): ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: ‡L(ספרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ¬∆
Ì‰ÈÙÏ ÌÈz.:למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר »ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹ

הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלא
ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוההלכה
הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמׁשנתּה,
לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָּופרּוׁשֹו',

האדם: לפני לאכל ּומּוכן הערּו .Ì‰ÈÙÏּכׁשלחן ְְְֱִֵֶֶָָָָָָֹֻƒ¿≈∆
פח) ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ידעּתולא ואפּלו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבדין
יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתביאהּו
ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלפני
להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַָָָָהאלילים

לב)ׁשּנאמר: ואיבינּו(דברים צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְֱִֵֵֶֶַָֹֹ
לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶּפלילים",

ÈÚ()יראתם: „Ú ‰˜˙ È.ׁשהּוא עבד ְִָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒֶֶֶ
ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָעברי.
ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּלקחּתֹו

מקּים אני ּומה כה)יעבד"? "והתנחלּתם(ויקרא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹ
מּיׂשראל ּבלקּוח אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאֹותם",

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? טו)יצא ל(דברים יּמכר "ּכי ְְְִִֵֵֵֵַַָ

אּלא אמרּתי לא העברי", אחי:ּבאחי‰˜˙ È. ְְְִִִִִֶַָָָָָֹƒƒ¿∆
ּבגנבתֹו, ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית "אםמּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵָָָֹמּפני
,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ְְְְִִִִֵֶַָָָָּכׁשהּוא
מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַָָָהרי

ּדין: ּבבית ּבנמּכר תקנה"? לחרּות:.ÈLÙÁÏ"ּכי ְְְְִִִִֵֶָ«»¿ƒְֵ
(‚)‡È Bt‚aŒÌ‡.,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ

ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ְְְְְְִִִִֶַַָֹּכתרּגּומֹו:
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבכנףּבא ְְְְְִִִֶֶַָָ

Èˆ‡ּבגּדֹו: Bt‚a.נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ִִֶַָָָֹ
ּכנענית ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין להֹולידמּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

עבדים כ)מּמּנה ‰e‡:(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡. ֲִִֶָָƒ««ƒ»
BnÚ:(מכילתא)יׂשראלית BzL‡ ‰‡ˆÈÂ.מי וכי ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְִִ

עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהכניסּה
ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב כב)עברי :(קידושין ְְְִִִִַָָָ

(„)‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡.ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹרּבֹו
לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעבדים.
מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"האּׁשה
יֹוצאה היא אף העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָּבׁשׁש,

טו)ׁשּנאמר: העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְֱִִִִִֶֶַָָָָ
ּבׁשׁש: יֹוצאה העברּיה ׁשאף ‡˙(‰)מלּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ∆

ÈzL‡.:הּׁשפחה(Â)ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡.(מכילתא) ƒ¿ƒְִַָ∆»¡…ƒ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ו' אשר כותב שעד עתה למד בישיבת תומכי תמימים דלוד, ונדמה לו אשר 

מאיזה סיבות אינו יכול להמשיך בלימוד בהישיבה, ואחת הסיבות והעיקרית כנראה הוא מפני שצריך 

לעזור להוריו שלו בפרנסתם. ובודאי כשיתייעץ עם הנהלת ישיבת תומכי תמימים יוכל לסדר ענינו באופן 

שימשיך בלימודו בישיבה חלק חשוב מהיום וביחד עם זה יהי' לו ג"כ ענין של פרנסה... וכיון שזכה להיות 

באהלה של תורה זה כמה שנים ולמד תורת הנגלה ותורת החסידות פנימיות התורה נשמתא דאורייתא 

יש להשתדל ככל האפשרי להמשיך בזה לכל הפחות עוד משך זמן, ובטוח השי"ת הזן ומפרנס לכל שעל ידי 

זה שימשיך בלימוד התורה לא יחסר ח"ו בפרנסת הוריו שיחיו, ואדרבה הרי אם בחקותי תלכו ופירשו 

בספרא ומועתק ברש"י במקומו שתהיו עמלים בתורה, דוקא בעמל ויגיעה, אזי ונתתי גשמיכם וגו'.

בשאלתו אם יעתיקו הוריו וקרוביו למקום בו הענינים הגשמיים נוחים יותר אבל אינם דתיים. 

כבר דינו אמור במשנה תורה להמורה הגדול הוא הרמב"ם )הלכות דיעות ריש פרק ו'( צריך אדם להתחבר 

לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן כו' )ואם( שאינו יכול כו' ישב לבדו 

יחידי כו' יצא כו' עיי"ש.

בברכת הצלחה בלימוד התורה ויראת שמים טהורה ולבשר טוב בכל הנ"ל,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ח שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

)אלא שלא שמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר  לו הסיפור  ידוע  ובטח  במענה על מכתבו מכ"ד שבט, 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ולכן אינני יודע מקורו, ובכ"א התוכן מתקבל על השכל ונכון הוא( באברך חסידי 

שהאריך בהכנות לתפלה עד לאחר שעבר זמן ק"ש ותפלה לכל הדיעות ואח"כ התחיל וסיים תפלתו במשך 

זמן קצר ביותר, והסבירו לו אשר בשלמא אלה המאריכים בתפלה כו"כ זמן יש מקום לשקו"ט אם צריכים 

הם להכין א"ע איזה שעות אף שיהי' ספק אח"כ בענין זמן ק"ש ותפלה, אבל בשביל תפלה של איזה רגעים 

מה זה ענין ההכנה של איזה שעות ובספיקות הנ"ל.

ואחרי בקשת סליחתו כזה הוא ג"כ בנוגע למכתב כת"ר שי', אשר ההפסק בין אחד לחבירו גדול 

ביותר, שלכאורה יש לזה מקום כיון שמתקבצים כמה ענינים הדורשים רכוז מחשבה שימת לב וכתיבה 

מפורטת, אבל הכנה גדולה והפסק ומכתב קצר בתוכנו, לכאורה ה"ז סתירה מני' ובי'... ויה"ר שיכתבו 

ובפרטיות המתאימה ובעתיד הכי קרוב.

לכאו"א מהם אשר האמור במשנה  כדי להסביר  עוד אמציא  יודע איזה אותיות  אינני  ...ובכלל 

וכדוגמת  וכו',  בענינים המבהילים את הרעיון  נבראתי אלא לשמש את קוני, אין הכוונה דוקא  אני לא 

ודוקא  יומים  היום  בחיי  מאתנו  לכאו"א  היא  הכוונה  אמיתית  אלא  וכו',  זהב  בגדי  בשמונה  גדול  כהן 

בענינים הנקראים בלשון העולם ענינים אפורים שהאדם דש בעקביו, ובהנוגע לחבר המורים-ות... הוא 

פשוט כפשוטו פרטים הפעוטים בסדרי יום יום אשר מפרטים אלו אם מסודרים כדבעי יתכונן דור ישרים 

יבורך דור הגאולה שילכו עמהם לקבל פני משיח צדקנו ובאמירה ראו גדולים שגדלתי...

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ומברכו שימשיכו ההצלחה בהפועל ממש.
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˙א È ‡È ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«
:ÔB‰ÈÓ„˜ב ‡Ú Ôa˙ È‡ √»≈¬≈ƒ¿≈«¿»«

ÁÏÙÈ ÔÈL zL Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔÓ ÔÈBÁ Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈMe«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

È‰B„BÁÏaג ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa Ì‡ ˜BtÈƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

:dnÚ d˙z‡דÔzÈ dBa Ì‡ ƒ¿≈ƒ≈ƒƒ≈ƒ∆
Ô B‡ ÔÈa dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»
‡e‰Â ‡‰BaÏ È‰z ‡‰e ‡˙z‡ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈהÓÈÓ Ì‡Â ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈«
˙È ÈBa ˙È ‡ÓÈÁ ‡Ú ÓÈÈ≈««¿»»≈¿»»ƒƒ»
Ï ˜Bt‡ ‡Ï Èa ˙ÈÂ È˙z‡ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«

:ÔÈBÁוÌ„˜Ï dBa d˜ÈÂ ƒƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»


(‡)ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â.(רבה מקֹום(שמות ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒָָ

"ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
הראׁשֹונים, על אףמֹוסיף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִַַַַָָ

לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָאּלּו
הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמזּבח?

ּבעזרה): ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: ‡L(ספרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ¬∆
Ì‰ÈÙÏ ÌÈz.:למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר »ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹ

הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלא
ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוההלכה
הּדבר טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמׁשנתּה,
לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָּופרּוׁשֹו',

האדם: לפני לאכל ּומּוכן הערּו .Ì‰ÈÙÏּכׁשלחן ְְְֱִֵֶֶָָָָָָֹֻƒ¿≈∆
פח) ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ידעּתולא ואפּלו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבדין
יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתביאהּו
ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלפני
להחׁשיבם), אחרים: (ספרים להׁשּביחם ְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַָָָָהאלילים

לב)ׁשּנאמר: ואיבינּו(דברים צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְֱִֵֵֶֶַָֹֹ
לעּלּוי עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶּפלילים",

ÈÚ()יראתם: „Ú ‰˜˙ È.ׁשהּוא עבד ְִָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒֶֶֶ
ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָעברי.
ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּלקחּתֹו

מקּים אני ּומה כה)יעבד"? "והתנחלּתם(ויקרא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹ
מּיׂשראל ּבלקּוח אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאֹותם",

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? טו)יצא ל(דברים יּמכר "ּכי ְְְִִֵֵֵֵַַָ

אּלא אמרּתי לא העברי", אחי:ּבאחי‰˜˙ È. ְְְִִִִִֶַָָָָָֹƒƒ¿∆
ּבגנבתֹו, ׁשּמכרּוהּו ּדין ּבית "אםמּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ּבית מכרּוהּו אבל ּדחקֹו, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵָָָֹמּפני
,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ְְְְִִִִֵֶַָָָָּכׁשהּוא
מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַָָָהרי

ּדין: ּבבית ּבנמּכר תקנה"? לחרּות:.ÈLÙÁÏ"ּכי ְְְְִִִִֵֶָ«»¿ƒְֵ
(‚)‡È Bt‚aŒÌ‡.,אּׁשה נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ

ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ְְְְְְִִִִֶַַָֹּכתרּגּומֹו:
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ׁשהּוא, ּכמֹות אּלא ּבכנףּבא ְְְְְִִִֶֶַָָ

Èˆ‡ּבגּדֹו: Bt‚a.נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְִ¿«≈≈ִִֶַָָָֹ
ּכנענית ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין להֹולידמּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

עבדים כ)מּמּנה ‰e‡:(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡. ֲִִֶָָƒ««ƒ»
BnÚ:(מכילתא)יׂשראלית BzL‡ ‰‡ˆÈÂ.מי וכי ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְִִ

עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ׁשּתצא? ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהכניסּה
ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב כב)עברי :(קידושין ְְְִִִִַָָָ

(„)‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡.ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹרּבֹו
לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? אּלא אינֹו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעבדים.
מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"האּׁשה
יֹוצאה היא אף העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָּבׁשׁש,

טו)ׁשּנאמר: העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְֱִִִִִֶֶַָָָָ
ּבׁשׁש: יֹוצאה העברּיה ׁשאף ‡˙(‰)מלּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ∆

ÈzL‡.:הּׁשפחה(Â)ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡.(מכילתא) ƒ¿ƒְִַָ∆»¡…ƒ
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ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לֹו:לבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡.הּמזּוזה ׁשּתהא יכֹול ∆«∆∆∆«¿»ְְֵֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד עליה? לרצע טו)ּכׁשרה (דברים ְְְִֵֶַַַָָָֹ

ּובּד ּבאזנֹו מה"ונתּתה הא ּבּמזּוזה. ולא ּבּדלת לת", ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ְְִִֶֶֶַַַָּתלמּוד

מעּמד ּדלת אף מעּמד, ּמזּוזה מה (קידושיןלמזּוזה: ְְְְִֶֶַַָָָָֻֻ
‡BÊ:כב) ˙‡ Â‡ ÚˆÂ.אּלא אינֹו אֹו הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְִֵֶַָָ

לגזרה "אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשל
ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ְְְֱֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשוה.

יד)ּבּמצרע: ּלהּלן(ויקרא מה הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְִַַַַָָָָֹ
להרצע אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהימנית,

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר יֹוחנן(מכילתא)מּכל רּבן אמר ְִִֵֶַַַָָָָָָָ
"לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן זּכאי: ְִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּבן
'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע', וגנב, והל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּתגנב",
עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּׁשמעה
היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל
צרֹור קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹּדֹורׁש
ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻמבּׂשם,
ּברּו הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ְִִִֵֶַַַַָָָָָּומזּוזה
ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא:

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף (ויקראעל ְְְְְְִֵַַַַַַָ
ולאכה) הם עבדי עבדים", יׂשראל ּבני לי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹ"ּכי

ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעבדים
ÌÏÚÏּבפניהם': BÚÂ.אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. עד ְִֵֶ«¬»¿…»ֵֵֶַַָ

טו)לעֹולם לֹומר:(קידושין ּתלמּוד (ויקראּכמׁשמעֹו? ְְְְַַַָָ
ׁשחמּׁשיםכה) מּגיד ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל ְְְֲִִִִִֶֶַַָ"ואיׁש

ׁשנה, נ' ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ְְְְִֵֶָָָָָָֹׁשנה
מפלג: ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו ְְֵֵֵֶַַָָָֻאּלא

(Ê)‰‡Ï B ˙‡ ‡ k Â..מכילתא) ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
כט) הביאהערכין אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִֵֵַַַָָָָּבקטּנה

לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. קל אמרּת: ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹסימנים?
אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָיֹוצאה
ׁשאינּה נערּות, לסימני אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשאנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכסף",

ּתּמכר?: ׁשּלא ּדין אינֹו kˆ‡˙מכּורה, ‡ˆ˙ ‡Ï ְִִֵֵֶָָֹ…≈≈¿≈
ÌÚ‰.ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשןּכיציאת »¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ

ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹועין,
הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד ְִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ונֹותן לחרּותּה, ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָקֹודם
ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָֹאֹו
העברי אחי ל יּמכר "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָּוביֹובל?
יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָאֹו

ּבׁשׁש יֹוצא עברי יֹוצאהמה עברּיה אף ּוביֹובל, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָֹֹּבׁשׁש
(אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּתצא
לֹומר: ּתלמּוד - אברים? ּבראׁשי יֹוצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָהעברי
מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָ"העברי
אינֹו הּוא אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעברּיה

איברים: ּבראׁשי Ú(Á)יֹוצא ‰Ú Ì‡ ְִֵֵֵָָƒ»»¿≈≈
‰‡.לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה :(מכילתא)ׁשּלא ¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ

dÚ ‡Ï ‡.לֹו ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָלאּׁשה,

ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב צריכהל ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
אחרים: להּפדֹות.dcÙ‰Âקּדּוׁשין מקֹום לּה יּתן ֲִִִֵ¿∆¿»ְִִֵָָָ

ּבפדיֹונּה. מסּיע הּוא ׁשאף מקֹוםולצאת, הּוא ּומה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הּׁשנים ּבמסּפר מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנֹותן
ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשעׂשתה
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:da dËÏLÓaטdÏ Ì‡Â ¿ƒ¿¿≈«¿ƒƒ¿≈
„aÚÈ Ï‡NÈ ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈«¿∆

:dÏיdÏ È ‡zÁ‡ Ì‡ «ƒ»√«¿»ƒ«≈
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk deƒ«¿«¿¿«»ƒ¿¿»

dÏיא „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«
:ÛÒÎ ‡Ïa ÔbÓ ˜Bt˙ÂיבÈÁÓÈc ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿≈

‡ÏË˜˙‡ dpÏË˜ÈÂ L‡Ï∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙ÈיגÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â ƒ¿¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ

Ï ÈeL‡Â d„ÈÏ ÒÓz‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ¿«ƒ≈∆¡«ƒ»


ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאה אֹומריםהרי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָלֹו
הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָנמצא
טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹועׂשתה

:מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות Ï‡ׁשני ÈÎ ÌÚÏ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…
dÎÓÏ ÏLÓÈ.לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ƒ¿…¿»¿»ְְְֵֵֶַַַָָֹ

האב ולא יח)האדֹון ּבא.dŒB„‚a:(קידושין אם ְָָָָֹ¿ƒ¿»ִָ
אביה, וכן יעּוד, מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבגד

לזה: ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד BÏŒÌ‡Â(Ë)מאחר ְֵֶֶַַַָָָָָ¿ƒƒ¿
‰p„ÚÈÈ..ּתחּתיוהאדֹון קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ƒ»∆»ְְְֵֶַַַָָָָ

קּדּוׁשין לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָליעדּה,
ּבּכסףאחרים, לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

:!'ּבדמי אבי ‰Ba˙ׁשּקּבל ËtLÓk.,ׁשאר ְִִִֵֶַָָ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה: BÏŒÁÈ(È)ּכסּות ˙Á‡ŒÌ‡.עליה ְְָƒ«∆∆ƒ«ֶָָ

Ú‚È:(מכילתא) ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d‡L.מן ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ִ
ּכבר:האמה לֹו מז)מזֹונֹות.d‡Lׁשּיעד :(כתובות ְִֵֶָָָָ¿≈»ְ
d˙eÒk.:ּכמׁשמעֹוd˙Ú.:ּתׁשמיׁש(‡È)ŒÌ‡Â ¿»ְְַָ…»»ְִַ¿ƒ

dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏL.אחת אּלהאם מּׁשלׁש ¿»≈∆…«¬∆»ִִֵֶַַָֹ
הּׁשלׁש? הן ּומה לּה, יעׂשה לבנֹו,לא אֹו לֹו ייעדּנה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹאֹו
עצמּה: את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹלבנֹו,

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ.ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלעבדים.

סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ותׁשהה ואםּבסימנין ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים, קדם ׁשנים ׁשׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגיעּו

טו)ׁשּנאמר: ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָ

חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ְְִִֵַָָָָָָָׁשׁש
ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים קדמּו (קידושיןׁשאם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

מכילתא) ּבבגרּות?ד. אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶַָאֹו
ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", "אין לֹומר: ְְְְִֵֶַַַַַָּתלמּוד
"ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָֹואם
ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹחּנם",

לחלק: הּדין לבעל ּפה ‡LÈ(È)ּפתחֹון ‰kÓ ְְֲִִֶַַַַֹ«≈ƒ
˙ÓÂ.ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה »≈ְְְְֱִִֶַַַָָָ

אפרׁש: ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ‡LÈּׁשּבידי ‰kÓ ְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ.(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? (ויקראלּמה »≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
ׁשֹומעכד) יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ"ואיׁש

איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְֲִִִֵַַַַָָָֹאני
ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָומת",
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהייתי

ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת ּכלהאּׁשה יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", ְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנפׁש
ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה ֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר:

לֹומר:והרג ּתלמּוד חּיב, יּכה"(שם)יהא ּכי "ואיׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
אדם" נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹולא
איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים ְְְְֲִִִֵַַַַָָאפּלּו
איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ˆ„‰(È‚):(מכילתא) ‡Ï L‡Â.ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְַָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה אנתּכּון. (שמואל ְְְִֵֵֵַַָָָ

יּתכןכד) ולא לקחּתּה", נפׁשי את צֹודה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"ואּתה
אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' ְִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר
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:da dËÏLÓaטdÏ Ì‡Â ¿ƒ¿¿≈«¿ƒƒ¿≈
„aÚÈ Ï‡NÈ ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈«¿∆

:dÏיdÏ È ‡zÁ‡ Ì‡ «ƒ»√«¿»ƒ«≈
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk deƒ«¿«¿¿«»ƒ¿¿»

dÏיא „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«
:ÛÒÎ ‡Ïa ÔbÓ ˜Bt˙ÂיבÈÁÓÈc ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿≈

‡ÏË˜˙‡ dpÏË˜ÈÂ L‡Ï∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙ÈיגÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â ƒ¿¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ

Ï ÈeL‡Â d„ÈÏ ÒÓz‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ¿«ƒ≈∆¡«ƒ»


ׁשנים, ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאה אֹומריםהרי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ

ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָלֹו
הּמנה ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָנמצא
טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹועׂשתה

:מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות Ï‡ׁשני ÈÎ ÌÚÏ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…
dÎÓÏ ÏLÓÈ.לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ƒ¿…¿»¿»ְְְֵֵֶַַַָָֹ

האב ולא יח)האדֹון ּבא.dŒB„‚a:(קידושין אם ְָָָָֹ¿ƒ¿»ִָ
אביה, וכן יעּוד, מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבגד

לזה: ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד BÏŒÌ‡Â(Ë)מאחר ְֵֶֶַַַָָָָָ¿ƒƒ¿
‰p„ÚÈÈ..ּתחּתיוהאדֹון קם ּבנֹו ׁשאף מלּמד ƒ»∆»ְְְֵֶַַַָָָָ

קּדּוׁשין לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָליעדּה,
ּבּכסףאחרים, לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

:!'ּבדמי אבי ‰Ba˙ׁשּקּבל ËtLÓk.,ׁשאר ְִִִֵֶַָָ¿ƒ¿««»ְֵ
ועֹונה: BÏŒÁÈ(È)ּכסּות ˙Á‡ŒÌ‡.עליה ְְָƒ«∆∆ƒ«ֶָָ

Ú‚È:(מכילתא) ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk d‡L.מן ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ִ
ּכבר:האמה לֹו מז)מזֹונֹות.d‡Lׁשּיעד :(כתובות ְִֵֶָָָָ¿≈»ְ
d˙eÒk.:ּכמׁשמעֹוd˙Ú.:ּתׁשמיׁש(‡È)ŒÌ‡Â ¿»ְְַָ…»»ְִַ¿ƒ

dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏL.אחת אּלהאם מּׁשלׁש ¿»≈∆…«¬∆»ִִֵֶַַָֹ
הּׁשלׁש? הן ּומה לּה, יעׂשה לבנֹו,לא אֹו לֹו ייעדּנה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹאֹו
עצמּה: את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹלבנֹו,

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ.ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה רּבה ¿»¿»ƒ»ְְִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלעבדים.

סימנין, ׁשּתביא עד עוד עּמֹו ותׁשהה ואםּבסימנין ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים, קדם ׁשנים ׁשׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגיעּו

טו)ׁשּנאמר: ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָ

חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", ְְִִֵַָָָָָָָׁשׁש
ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים קדמּו (קידושיןׁשאם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

מכילתא) ּבבגרּות?ד. אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְֵֵֵֵֶֶַָאֹו
ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", "אין לֹומר: ְְְְִֵֶַַַַַָּתלמּוד
"ויצאה אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָֹואם
ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹחּנם",

לחלק: הּדין לבעל ּפה ‡LÈ(È)ּפתחֹון ‰kÓ ְְֲִִֶַַַַֹ«≈ƒ
˙ÓÂ.ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה »≈ְְְְֱִִֶַַַָָָ

אפרׁש: ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ‡LÈּׁשּבידי ‰kÓ ְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ.(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? (ויקראלּמה »≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ
ׁשֹומעכד) יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ"ואיׁש

איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ּבלא הּכאה ְְֲִִִֵַַַַָָָֹאני
ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָומת",
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהייתי

ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת ּכלהאּׁשה יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", ְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנפׁש
ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה ֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר:

לֹומר:והרג ּתלמּוד חּיב, יּכה"(שם)יהא ּכי "ואיׁש ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
אדם" נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹולא
איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע? נפלים ְְְְֲִִִֵַַַַָָאפּלּו
איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו

ˆ„‰(È‚):(מכילתא) ‡Ï L‡Â.ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְַָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה אנתּכּון. (שמואל ְְְִֵֵֵַַָָָ

יּתכןכד) ולא לקחּתּה", נפׁשי את צֹודה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"ואּתה
אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' ְִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר
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:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡˙˜ÏË‡יז d‡Â È‰e‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»


ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנֹופל
צד. ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּדבר
לּה. כמן לא ודי ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ְְְְְְֲִִִֵֵַַָואֹומר
לֹו. מֹודה אני ואין ציד', 'צד ּבחלק חּברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּומנחם
נחּברּנּו צד, ׁשל מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹואם

סו)ּבחלק ּתּנׂשאּו",(ישעיה צד כ)"על א (שמואל ְִֵֵֶַַָ
אֹורה", ז)"צּדה ימּלל".(דניאל עּלאה לצד "ּומּלין ְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּום לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן ְֲִִֵֶַָָָֹֹֹאף
מקֹום, מּכל עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָצד

הּוא: אֹורב B„ÈÏלׁשֹון ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â.,לידֹו זּמן ְֵ¿»¡…ƒƒ»¿»ְִֵָ
צא)לׁשֹון רעה",(תהלים אלי תאּנה יב)"לא (משלי ְְֵֶֶָָֹֻ

און", ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב "מתאּנה(מלכים ְְִִֶֶֶַַַָָֹֻ
עּלה: לי למצא מזּדּמן לי", ‡p‰הּוא ÌÈ‰Ï‡‰Â ְְִִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»

B„ÈÏ.:ּדוד ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא ולּמה ¿»ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
כד) א מרׁשעים(שמואל הּקדמֹוני מׁשל יאמר ְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ"ּכאׁשר

ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע", ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָיצא
עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֶֶַַַָָָמׁשל
רׁשע"? יצא "מרׁשעים ּתֹורה: אמרה ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָוהיכן
ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹ"והאלהים
היּו ולא מזיד, הרג ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבני
ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעדים

מזּמ הּוא ּברּו ׁשהרגוהּקדֹוׁש זה אחד: לפנּדק נן ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֻ
עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבמזיד

זה על ונֹופל ועדיםּבּסּלם והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים עליו ְְְְְִִִִִֶַָָָמעידים
נהרג: ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרג

ÌB˜Ó EÏ ÈzÓNÂ.זה ואי ׁשּמה, ׁשּינּוס ּבּמדּבר אף ¿«¿ƒ¿»ְְִֵֶֶַַָָָָ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? יב)מקֹום ŒÈÎÂ(È„):(מכות ְְֲִֵֶַָָ¿ƒ

„ÊÈ.,"'וגֹו איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה »ƒְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשֹומע
והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָּבמלקֹות
"וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו, את ְְְְִִֵֶֶַַַַָהרֹודה
ּבית ׁשליח ולא ּבערמה" "להרגֹו ׁשֹוגג, ולא ְְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹיזד"
ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדין,

מערימין: אין מזידין, ÈÁaÊÓׁשהם ÌÚÓ.סנהדרין) ְֲִִִִֵֵֶַ≈ƒƒ¿¿ƒ
ּתּקחּנּוצה) עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאם

B‡Â(ÂË)למּות: ÂÈ‡ ‰Óe.(פד לפי(שם ָ«≈»ƒ¿ƒְִ
ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלמדנּו
ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על לֹומר הצר ְְְִִֵֶַַַַָָֻּבמיתה,

ּבהּכאה אּלא חּיב ואינֹו חּבּורה:ּבמיתה ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
B‡Â ÂÈ‡.:זה אֹו זה ÓeÈ˙אֹו ˙BÓ.:ּבחנק »ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

(ÊË)BÎÓe LÈ‡ Â.(מכילתא)?נאמר לּמה ¿…≈ƒ¿»ֱֶַָָ
ׁשּנאמר: כד)לפי נפׁש(דברים ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב איׁש אּלא לי אין ִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמאחיו".
ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו ְְְְְִִִֶַַַָֻטמטּום,
ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ּומכרֹו". איׁש "וגֹונב ְְְֱִִֵֶֶַַָָלֹומר:
אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", ְִִִִֵֵֵֵֶָָ"וגֹונב

לֹומר: ּתלמּוד לכ(שם)מּנין? נפׁש". "וגֹונב ְְְִִֵֶֶַַַָ
זה: ּגּלה זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, ÓÂ‡הצרכּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֻ¿ƒ¿»

B„È.ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ¿»ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
מכירהּבידֹו פה)קדם ÓeÈ˙:(סנהדרין ˙BÓ..ּבחנק ְְִֶָָֹ»ְֶֶ

והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָּכל
ואּמֹו" אביו "מּכה ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהענין
ּפלּוגתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָל"מקּלל
לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן B‡Â(ÊÈ):(סנהדרין ÂÈ‡ Ï˜Óe. ְִַָ¿«≈»ƒ¿ƒ
אֹומר: ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה איׁש(ויקרא "איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָ

את ׁשּקּלל איׁש אּלא לי אין אביו". את יקּלל ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאׁשר
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:ÏË˜˙ÈיחÔÈ ÔeÈ È‡Â ƒ¿¿≈«¬≈ƒ¿À¿ƒ
B‡ ‡‡ Á ˙È  ÈÁÓÈÂ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈¿«¿»
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÈÓeÎ¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËeÏיטCÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ ¿¿»ƒ¿ƒ«ƒ
‰‡k È‰ÈÂ Èe ÏÚ ‡¿»»«¿≈ƒ≈«»»
‡Â ÔzÈ ÏËe „BÁÏ ‡ÁÓ»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«

:ÌlLÈ ‡ÈÒ‡כ ÈÁÓÈ È‡Â »¿»¿«≈«¬≈ƒ¿≈¿«
ÔËÏL ˙Ó‡ ˙È B‡ cÚ ˙È»«¿≈»«¿≈¿»¿»
:Ô„zÈ ‡c˙‡ „È ˙BÁz ˙eÓÈÂƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

ÔÈÓBÈכא ÔÈ˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¿«ƒ»¿≈ƒ
:‡e‰ tÒÎ È‡ Ô„zÈ ‡Ï Ì˜˙Èƒ¿«»»ƒ¿»¬≈«¿≈

ÔeÁÓÈÂכב ÔÈ ÔeÈ È‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿
‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ ‡ÈcÚÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¿»¿ƒ¿«¿»»¿»


לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה את ׁשּקּללה אּׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָאביו.
אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו ְְְִִִִֵֵֵַָָָ"ּומקּלל
את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאם

ÓeÈ˙הּקטן: ˙BÓ.:ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבסקילה. ַָָ»ְְֱִִֶֶַָָָ
לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה. ּבֹו", (ויקרא"ּדמיו ְְְִִִַָָָָָֻ

ּובמקּללכ) ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ"ּבאבן
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו קידושיןאביו כהנים. (תורת ְֱִִֶַָָָ

‡ÌÈL(ÁÈ):ל') ÔÈÈŒÈÎÂ.לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱִֶַָָ
ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:

למדנּו. לא ורּפּוי ׁשבת אבל נאאבריו, מרהלכ ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
זֹו kLÓÏ:(מכילתא)ּפרׁשה ÏÂ.ויּפל ּכתרּגּומֹו: ָָָ¿»«¿ƒ¿»ְְְִֵַ

מּמלאכּתֹו: ׁשּמבּטלֹו לחלי ÏÚ(ËÈ)לבּוטלן, ְְְְְְֳִִֶַַָָ«
BzÚLÓ.ּבריֹו ‰k‰:(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ. ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆

אּלא הרג? ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוכי
יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָללּמד
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָזה,
נּקה לא זה יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאז

BzLהּמּכה: ˜.,החלי מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ֶַַ«ƒ¿ְְֲֳִִֵַַַ
מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע ְְְֲִִִֵַַַַָָאם
לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַהחלי,
ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַָָָהחלי
"יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָנתן

רגל": ּתחת רגל יד, tÈ‡ּתחת ‡tÂ.:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ

הרֹופא ׂשכר פה)יׁשּלם קמא kÈŒÈÎÂ‰(Î):(בבא ְְֵֵַַָ¿ƒ«∆
B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ BcÚŒ˙‡ LÈ‡.הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ƒ∆«¿∆¬»ְְֲִֶֶַַָ

"ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָמדּבר.
עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". ְְִֶֶַַַַָָכסּפֹו
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו ְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּקנּוי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא להיֹותומת"? לל ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין ְִִִִֵֶַַַָֹנּדֹון

ּפטּור: לעת, מעת ּכדי.Ëוׁשהה ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית

ּביׂשראל: לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי (במדברּבֹו ְְְְְִִֵֵַַָָ
ּבּהלה) ימּות אׁשר יד ּבאבן עץ"ואם בכלי (או ְְֲִֶֶֶָָָ

רא"ם) גרסת בו, ימות אשר ּדבריםיד והלא ְֲִִַָָֹהּכהּו".
אּלא עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה וחמר: ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹקל
אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאם
ּכל לא הּקל, עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

Ì˜Èׁשּכן: Ì˜.(עא וכן(סנהדרין סיף, מיתת ֵֶ»…ƒ»≈ְִִֵַַ
אֹומר: כו)הּוא ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְִֵֶֶֶֶַ

Ï‡(Î‡):(מכילתא) „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡«ƒ«ƒ«¬……
ÌwÈ.לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם À«ִִֶַַַָָֹ

זה - זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום אּלא ׁשּכן? ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכל
לעת ‰e‡:(מכילתא)מעת BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï.הא ְֵֵֵ…À«ƒ«¿ָ

ׁשהּכהּו קדםאחר לעת מעת ׁשּׁשהה ּפי על אף ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב: ‡ÌÈL(Î)ׁשּמת, eÈ ÈÎÂ.(מכילתא)זה ֵֶַָ¿ƒƒ»¬»ƒֶ
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:ÏË˜˙ÈיחÔÈ ÔeÈ È‡Â ƒ¿¿≈«¬≈ƒ¿À¿ƒ
B‡ ‡‡ Á ˙È  ÈÁÓÈÂ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈¿«¿»
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÈÓeÎ¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËeÏיטCÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ ¿¿»ƒ¿ƒ«ƒ
‰‡k È‰ÈÂ Èe ÏÚ ‡¿»»«¿≈ƒ≈«»»
‡Â ÔzÈ ÏËe „BÁÏ ‡ÁÓ»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«

:ÌlLÈ ‡ÈÒ‡כ ÈÁÓÈ È‡Â »¿»¿«≈«¬≈ƒ¿≈¿«
ÔËÏL ˙Ó‡ ˙È B‡ cÚ ˙È»«¿≈»«¿≈¿»¿»
:Ô„zÈ ‡c˙‡ „È ˙BÁz ˙eÓÈÂƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

ÔÈÓBÈכא ÔÈ˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¿«ƒ»¿≈ƒ
:‡e‰ tÒÎ È‡ Ô„zÈ ‡Ï Ì˜˙Èƒ¿«»»ƒ¿»¬≈«¿≈

ÔeÁÓÈÂכב ÔÈ ÔeÈ È‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿
‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ ‡ÈcÚÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¿»¿ƒ¿«¿»»¿»


לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה את ׁשּקּללה אּׁשה ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָאביו.
אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו ְְְִִִִֵֵֵַָָָ"ּומקּלל
את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאם

ÓeÈ˙הּקטן: ˙BÓ.:ׁשּנאמר מקֹום וכל ּבסקילה. ַָָ»ְְֱִִֶֶַָָָ
לכּלם: אב ּובנין ּבסקילה. ּבֹו", (ויקרא"ּדמיו ְְְִִִַָָָָָֻ

ּובמקּללכ) ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ"ּבאבן
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו קידושיןאביו כהנים. (תורת ְֱִִֶַָָָ

‡ÌÈL(ÁÈ):ל') ÔÈÈŒÈÎÂ.לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱִֶַָָ
ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:

למדנּו. לא ורּפּוי ׁשבת אבל נאאבריו, מרהלכ ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
זֹו kLÓÏ:(מכילתא)ּפרׁשה ÏÂ.ויּפל ּכתרּגּומֹו: ָָָ¿»«¿ƒ¿»ְְְִֵַ

מּמלאכּתֹו: ׁשּמבּטלֹו לחלי ÏÚ(ËÈ)לבּוטלן, ְְְְְְֳִִֶַַָָ«
BzÚLÓ.ּבריֹו ‰k‰:(מכילתא)וכחֹועל ‰wÂ. ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆

אּלא הרג? ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוכי
יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָללּמד
מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָזה,
נּקה לא זה יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה, ונּקה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאז

BzLהּמּכה: ˜.,החלי מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ֶַַ«ƒ¿ְְֲֳִִֵַַַ
מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע ְְְֲִִִֵַַַַָָאם
לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַהחלי,
ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַָָָהחלי
"יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָנתן

רגל": ּתחת רגל יד, tÈ‡ּתחת ‡tÂ.:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ

הרֹופא ׂשכר פה)יׁשּלם קמא kÈŒÈÎÂ‰(Î):(בבא ְְֵֵַַָ¿ƒ«∆
B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ BcÚŒ˙‡ LÈ‡.הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ƒ∆«¿∆¬»ְְֲִֶֶַַָ

"ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָמדּבר.
עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". ְְִֶֶַַַַָָכסּפֹו
איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו ְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּקנּוי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא להיֹותומת"? לל ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין ְִִִִֵֶַַַָֹנּדֹון

ּפטּור: לעת, מעת ּכדי.Ëוׁשהה ּבֹו ּכׁשּיׁש ְְֵֵֵָָָ«≈∆ְְֵֵֶ
אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית

ּביׂשראל: לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי (במדברּבֹו ְְְְְִִֵֵַַָָ
ּבּהלה) ימּות אׁשר יד ּבאבן עץ"ואם בכלי (או ְְֲִֶֶֶָָָ

רא"ם) גרסת בו, ימות אשר ּדבריםיד והלא ְֲִִַָָֹהּכהּו".
אּלא עליו חּיב אין חמּור, ּיׂשראל ּומה וחמר: ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹקל
אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאם
ּכל לא הּקל, עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

Ì˜Èׁשּכן: Ì˜.(עא וכן(סנהדרין סיף, מיתת ֵֶ»…ƒ»≈ְִִֵַַ
אֹומר: כו)הּוא ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ְְִֵֶֶֶֶַ

Ï‡(Î‡):(מכילתא) „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡«ƒ«ƒ«¬……
ÌwÈ.לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם À«ִִֶַַַָָֹ

זה - זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום אּלא ׁשּכן? ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכל
לעת ‰e‡:(מכילתא)מעת BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï.הא ְֵֵֵ…À«ƒ«¿ָ

ׁשהּכהּו קדםאחר לעת מעת ׁשּׁשהה ּפי על אף ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חּיב: ‡ÌÈL(Î)ׁשּמת, eÈ ÈÎÂ.(מכילתא)זה ֵֶַָ¿ƒƒ»¬»ƒֶ
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‡Ók È˙È ‰‡˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È¿≈»ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
ÔzÈÂ ‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

:‡iic ÓÈÓ ÏÚכג‡˙BÓ Ì‡Â «≈««»«»¿ƒ»
:‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

ÛÏÁכד ‡L ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»
ÛÏÁ ‡Ï‚ ‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡Lƒ»¿»√»¿»«¿»√»

:‡Ï‚כה‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk «¿»¿»»√»¿»»
ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ ‡Ú„t ÛÏÁ ‡Ú„tƒ¿»√»ƒ¿»«¿≈√»

:ÈÙB˜LÓכו˙È ‚ ÈÁÓÈ È‡Â «¿≈«¬≈ƒ¿≈¿«»
d˙Ó‡„ ‡ÈÚ ˙È B‡ dcÚ„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈»≈»¿«¿≈
ÛÏÁ dÙÈ ÔÈBÁ Ï dÏaÁÈÂƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»

:dÈÚכזB‡ dcÚ„ ‡L Ì‡Â ≈≈¿ƒƒ»¿«¿≈


זה האּׁשהעם את והּכה חברֹו את להּכֹות :ונתּכּון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
eÙ‚Â.:ּכמֹו והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא נגיפה אין ¿»¿ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

צא) רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן (ירמיה ְִֶֶֶֶַָֹ
רגליכם", יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף":(ישעיה "ּולאבן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ.:ּבאּׁשהLÚÈ LBÚ.ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְֵֵַ
ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ְְְִַַַַָָָָָָָולדֹות
הריֹונּה: ּבׁשביל ּבדמיה להעלֹות ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלהּמכר

LÚÈ LBÚ.מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, (דברים »≈»≈ְְִִֶָ
כסף": מאה אֹותֹו B‚Â"וענׁשּו ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ L‡k. ְְֵֶֶָָ«¬∆»ƒ»»¿

על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּיתּבעּנּו
:ּכÔ˙Â.,ולדֹות:הּמּכה ּפי.ÌÈÏÏÙaּדמי על ָ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִַ

È‰È‰(Î‚)הּדּינים: ÔBÒ‡ Ì‡Â.:ּבאּׁשהz˙Â ִַַָ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»
LÙ ˙Áz LÙ.(עט חֹולקין(סנהדרין רּבֹותינּו ∆∆««»∆ְִֵַ

ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, נפׁש אֹומרים יׁש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבּדבר:
והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבל
ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאת

ּבּׁשּוק: נמּכר ÔÈÚ(Î„)ׁשהיה ˙Áz ÔÈÚ.עין סּמא ְִֶַַָָ«ƒ«««ƒִֵֵ
למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֹחברֹו,
ּכמֹו מּמׁש, אבר נטילת ולא ּכּלם. וכן ְְְְִֵֵַַַָָָֹֻּבּׁשּוק,

החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו פד)ׁשּדרׁשּו קמא :(בבא ְְֵֵֶֶֶַַָ
(‰Î)‰iÂk ˙Áz ‰iÂk.ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֵַַַָ

ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחבלה
על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ּדמים, ְְְְִֶַַַַַָָָּפחת
לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצּפרניו,

ּכ מצטער ּדם.Úˆt:להיֹות הּמֹוציאה מּכה היא ְְִִֵַָ∆«ִִַַָָָ
מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ְְְִֶֶַַַַַָָֹׁשּפצע
נפל ואם נזק. נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּׁשהּוא:
זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלמׁשּכב,
על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּוב"החֹובל" הּוא. ְְְֵֵֵֵַַַַָָיתר
ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ּפי על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַהּצער
וקנה הֹואיל לֹומר הּצער, מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ְְִִִֵַַַַָָָידֹו,
אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחתכּה עליו יׁש ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָידֹו,
,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, לחתכּה לֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומרים

וצערֹו ּבברזל חתכּה ׁשהּדם.eaÁ‰:וזה מּכה היא ְְְְֲֲִֶֶַָָ«»ִֶַַָָ
ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנצרר

ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, יג)לׁשֹון "ונמר(ירמיה ְְְְֵַַַָָ
חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו ְְְְְֲֲֵַַַָָָֹֻחברּברתיו".
ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַָָֹבטדור"א
ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. חבּוטֹות ְְֲִֵֵַַַַַָקּדּום,

עליו: נֹוקׁש BcÚ(ÂÎ)ׁשהּדלת ÔÈÚ ּכנעני,.‡˙ ֵֶֶֶַָָ∆≈«¿ְֲִַ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל

העבדים": ּכצאת תצא BÈÚ"לא ˙Áz.(מכילתא) ְֲִֵֵֵָָֹ««≈
אברים: ראׁשי ּבכ"ד והרגלים,וכן הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש והחטם אזנים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּוׁשּתי
ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהאּמה.
אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר
נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ׁשּנברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכל
ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹׁשן
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ÔÈBÁ Ï ÏÈ ˙Ó‡„ ‡Lƒ»¿«¿≈«≈¿«ƒ
:L ÛÏÁ ËÈכחÁÈ È‡Â ƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈«¬≈««

‡˙z‡ ˙È B‡ ‡ ˙È ‡Bz»»«¿»»ƒ¿»
‡ÏÂ ‡Bz Ì‚˙È ‡Ó‚˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»
‡B˙c Óe Òa ˙È ÏÎ‡˙Èƒ¿√≈»ƒ¿≈»≈¿»

:‰‡kÊ È‰Èכט‡e‰ Á Bz Ì‡Â ¿≈«»»¿ƒ««
„‰ÒzÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓz‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿≈
‡ ÏBË˜ÈÂ Ë ‡ÏÂ Óa¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
Ó Û‡Â Ì‚˙È ‡Bz ‡˙z‡ B‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈

:ÏË˜˙ÈלÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ ƒ¿¿≈ƒ»¿«
ÏÎk L Ô˜e ÔzÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈¿…

:È‰BÏÚ ÔeÂLÈ„לאÏ B‡ ƒ«¬ƒ¿«
Ï‡È ˙Ï B‡ ‡Bz ÁÈ Ï‡Èƒ¿»≈««»¿«ƒ¿»≈
:Ï „Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁÈ«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

‡Bלב ‡Bz ÁÈ ‡cÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»
ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz ÛÒk ‡˙Ó‡Ï¿«¿»¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈

:Ì‚˙È ‡B˙Â BaÏלגÈ‡Â ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈«¬≈
‚ ‰ÎÈ È‡ B‡ B  ÁzÈƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«


עין: נאמר לכ חליפין, לּה כזׁשּיׁש ÈÎÂ(ÁÎ)תורה ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ

BL ÁÈ.(כד קמא ּבהמה(בבא ּכל ואחד ׁשֹור אחד ƒ«ְְֵֶֶָָָָ
ועֹוף, ּבהוה:וחּיה הּכתּוב ׁשּדּבר È‡אּלא ‡ÏÂÏÎ ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ¿…≈»≈
Ba כא).‡˙ "סקֹול(פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ∆¿»ְֱִֶֶַַָָ

אסּורה ּונבלה נבלה ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?,
אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּוד(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַָָָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל ְֲִֵֵַַַַַָָָָלֹומר:
ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָיצא
ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָּכלּום,
ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ְְְְְַַַָָָָָֻּבמּועד:

נקי": הּׁשֹור ÌLÏL(ËÎ)"ּובעל ÏÓzÓ.הרי ִַַַָƒ¿…ƒ¿…ֲֵ
ÂÈÏÚa:(מכילתא)נגיחֹותׁשלׁש „Úe‰Â.(כג (ב''ק ְִָֹ¿«ƒ¿»»

ּכמֹו: ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון "העד(בראשית ְְְְִֵֵַָָָ
האיׁש" ּבנּו B‚Â':העיד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â.:ׁשּנאמר לפי ִִֵָָ¿≈ƒƒ¿ְֱִֶֶַ

המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ"ּכי
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ְְְְִִִִִִַַַָָָּבנׁשיכה,

ÓeÈ˙"והמית": ÂÈÏÚa Ì‚Â.יכֹול ׁשמים. ּבידי ְִֵ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי יּומת(במדבר "מֹות ְִֵַַַָָ

ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח ְְְִִֵֶַַַַַָָהּמּכה,
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו לג)אּתה ‡Ì(Ï):(סנהדרין ְְִַַַָƒ

ÂÈÏÚ ˙LeÈ k.הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" …∆«»»ֲִֵֵֶַָ
מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָּכמֹו

ּכפר: ּדין ּבית עליו BLׁשּיׁשיתּו ÔÈ„ Ô˙Â.ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְֵ
ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָנּזק,

כז)מּזיק קמא ÁÈ(Ï‡):(בבא ÔB‡.ׁשהּוא ּבן ִַ≈ƒ»ֵֶ
˙קטן: B‡.והמית" ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ָָ«ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

הּגדֹולים? על אּלא חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו ְִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ְְְְִִֵֵַַַַַַָּתלמּוד

‡Ó‰(Ï):(מכילתא)ּכּגדֹולים B‡ „ÚÌ‡. ְִַƒ∆∆»»
ÔzÈ:(מכילתא)ּכנענּיים ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL.ּגזרת ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְֵַ

ׁשאינֹו ּבין זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכתּוב
ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשוה
קלֹוני"א: ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָחצי

(‚Ï)Ba LÈ‡ ÁzÈÈÎÂ.:וגּלהּו מכּסה ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
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ÔÈBÁ Ï ÏÈ ˙Ó‡„ ‡Lƒ»¿«¿≈«≈¿«ƒ
:L ÛÏÁ ËÈכחÁÈ È‡Â ƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈«¬≈««

‡˙z‡ ˙È B‡ ‡ ˙È ‡Bz»»«¿»»ƒ¿»
‡ÏÂ ‡Bz Ì‚˙È ‡Ó‚˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»
‡B˙c Óe Òa ˙È ÏÎ‡˙Èƒ¿√≈»ƒ¿≈»≈¿»

:‰‡kÊ È‰Èכט‡e‰ Á Bz Ì‡Â ¿≈«»»¿ƒ««
„‰ÒzÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓz‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿≈
‡ ÏBË˜ÈÂ Ë ‡ÏÂ Óa¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
Ó Û‡Â Ì‚˙È ‡Bz ‡˙z‡ B‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈

:ÏË˜˙ÈלÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ ƒ¿¿≈ƒ»¿«
ÏÎk L Ô˜e ÔzÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈¿…

:È‰BÏÚ ÔeÂLÈ„לאÏ B‡ ƒ«¬ƒ¿«
Ï‡È ˙Ï B‡ ‡Bz ÁÈ Ï‡Èƒ¿»≈««»¿«ƒ¿»≈
:Ï „Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁÈ«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

‡Bלב ‡Bz ÁÈ ‡cÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»
ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz ÛÒk ‡˙Ó‡Ï¿«¿»¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈

:Ì‚˙È ‡B˙Â BaÏלגÈ‡Â ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈«¬≈
‚ ‰ÎÈ È‡ B‡ B  ÁzÈƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«


עין: נאמר לכ חליפין, לּה כזׁשּיׁש ÈÎÂ(ÁÎ)תורה ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ

BL ÁÈ.(כד קמא ּבהמה(בבא ּכל ואחד ׁשֹור אחד ƒ«ְְֵֶֶָָָָ
ועֹוף, ּבהוה:וחּיה הּכתּוב ׁשּדּבר È‡אּלא ‡ÏÂÏÎ ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ¿…≈»≈
Ba כא).‡˙ "סקֹול(פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ∆¿»ְֱִֶֶַַָָ

אסּורה ּונבלה נבלה ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?,
אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא ּתלמּוד(בבא מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַָָָ
לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל ְֲִֵֵַַַַַָָָָלֹומר:
ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָיצא
ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָּכלּום,
ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ְְְְְַַַָָָָָֻּבמּועד:

נקי": הּׁשֹור ÌLÏL(ËÎ)"ּובעל ÏÓzÓ.הרי ִַַַָƒ¿…ƒ¿…ֲֵ
ÂÈÏÚa:(מכילתא)נגיחֹותׁשלׁש „Úe‰Â.(כג (ב''ק ְִָֹ¿«ƒ¿»»

ּכמֹו: ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון "העד(בראשית ְְְְִֵֵַָָָ
האיׁש" ּבנּו B‚Â':העיד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â.:ׁשּנאמר לפי ִִֵָָ¿≈ƒƒ¿ְֱִֶֶַ

המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ"ּכי
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ְְְְִִִִִִַַַָָָּבנׁשיכה,

ÓeÈ˙"והמית": ÂÈÏÚa Ì‚Â.יכֹול ׁשמים. ּבידי ְִֵ¿«¿»»»ִִֵַָָ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? לה)ּבידי יּומת(במדבר "מֹות ְִֵַַַָָ

ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח ְְְִִֵֶַַַַַָָהּמּכה,
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו לג)אּתה ‡Ì(Ï):(סנהדרין ְְִַַַָƒ

ÂÈÏÚ ˙LeÈ k.הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" …∆«»»ֲִֵֵֶַָ
מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָּכמֹו

ּכפר: ּדין ּבית עליו BLׁשּיׁשיתּו ÔÈ„ Ô˙Â.ּדמי ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְֵ
ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָנּזק,

כז)מּזיק קמא ÁÈ(Ï‡):(בבא ÔB‡.ׁשהּוא ּבן ִַ≈ƒ»ֵֶ
˙קטן: B‡.והמית" ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ָָ«ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

הּגדֹולים? על אּלא חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו ְִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ְְְְִִֵֵַַַַַַָּתלמּוד

‡Ó‰(Ï):(מכילתא)ּכּגדֹולים B‡ „ÚÌ‡. ְִַƒ∆∆»»
ÔzÈ:(מכילתא)ּכנענּיים ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL.ּגזרת ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְֵַ

ׁשאינֹו ּבין זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכתּוב
ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשוה
קלֹוני"א: ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָחצי

(‚Ï)Ba LÈ‡ ÁzÈÈÎÂ.:וגּלהּו מכּסה ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
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‡B Ôn ÏÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»
:‡Ó B‡לדlÈ ‡‚„ ÈÓ ¬»»»≈¿À»¿«≈

‡‰È ‡˙ÈÓe È‰BÓÏ È˙È ‡«¿»»ƒ¿»ƒ≈»¿≈
:dÏÈ„לה‚c B ÛBbÈ È‡Â ƒ≈«¬≈ƒƒ¿«

˙È ÔeÈÂ ˙eÓÈÂ dc ‡B ˙È»»¿«¿≈ƒƒ«¿»
Û‡Â d ˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡ ‡B»«»ƒ«¿»«¿≈¿«

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙ÈלוB‡ »¿≈≈»¿«¿
‡e‰ b B˙ È‡ „È˙‡ƒ¿¿«¬≈««
d ‡ÏÂ È‰BncÓe ÈlÓ‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»»¿≈


‰ÎÈ È B‡.,חּיב הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַָָָָ

אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל לא הּכרּיה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ׁשהּוא נא)חּיבּכֹורה קמא epqÎÈ:(בבא ‡ÏÂ.הא ֶֶַָ¿…¿«∆ָ
ּכּסהּו, הרּביםאם ּברׁשּות ּובחֹופר ּדּברּפטּור, ְְִִִִִֵֵַָָָ

נה)הּכתּוב BÓ:(שם B‡ B.לכל הּדין הּוא ַָ¬ְִַָ
וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָּבהמה
"למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין ְְֱִִֵֶֶַַַַָָאנּו
וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָינּוח
אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשהרי ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשֹור,

וחּיה ּבהמה ּכל "ׁשֹורּכאן נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְֱֵֶַַָָָָֹ
אדם, ולא ׁשֹור אּלא ולאוחמֹור", (בבאּכליםחמֹור ְְֲֲִֵֶַָָָֹֹ

נב) ‰B(Ï„):קמא Ï.על אף הּתּקלה, ּבעל «««ַַַַַַָָ
עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָּפי

ּבנזקיו: להתחּיב ּבעליו, ÈÈהּכתּוב Û ְְְְִִֵַַָָָָָ∆∆»ƒ
ÂÈÏÏ.סּבין ואפּלּו ּכסף ׁשוה לרּבֹות (שםיׁשיב ƒ¿»»ְְֲִִִֵֶֶַַָֻ

רׁש"יז) וכתב ׂשדהּו", "מיטב ּדכתיב (והא .ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּנּזקין
ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב ְְְְִֵֶַַַַָָָֻקּמא,
הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלגּבֹות

הכא): מזּדּבן הכא מזּדּבן לא BlŒ‰È‰Èּדאי ˙n‰Â. ְְְִִִֵַַָָָָָָ¿«≈ƒ¿∆
ז) ב''ק ונֹוטלּהלּנּזק,(מכילתא. הּנבלה את ׁשמין ְְְִִֵֶַַָָָָ

נזקֹו: ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבדמים,
(‰Ï)ÛbÈŒÈÎÂ.ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשלׁשֹור.È‡ŒB:ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Âאיׁש: B‰ ˙‡ eÎÓe.הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית ר' ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשֹור

חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשוה
נמצא, הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת וחצי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהחי
למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּתם
לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשאינן
ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחֹות
אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאמרּת
מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּכׁשהּנבלה
ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹור
יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמּזיק
יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּדמי
חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָמּכל
ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמּמּועד.
ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולּמד
את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלׁשאינן
נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנבלה,
הּזה ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָחצי
הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
אין אחר-ּכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמׁשּלם
לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, אּלא נֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנּזק
ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. ְְִִֶֶֶֶַַָָָָנזקֹו,
ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות ֲֵֵֵֵֶֶֶַָֹחמׁש
העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנתחּיב

כו) קמא „B(ÂÏ):(בבא B‡.,ּתם היה לא אֹו «ָָָֹ
ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע ְְִִִֶַַַָָֹאּלא

נגיחֹות: ׁשלׁש Bהרי lÈ l.ׁשלם :נזק ְֲִֵָֹ«≈¿«≈ֵֶֶָ
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BlŒ‰È‰È ˙n‰Â.עד הּמּזיק יׁשלים ועליו לּנּזק, ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִַַַַַָָָ

נזקֹו: ּכל נּזק B‚Â(ÊÏ)ׁשּיׁשּתּלם  ‰Ó. ְְִִִֵֶַָָ¬ƒ»»»¿
הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ׁשלאמר ּכבֹודן על ֹום ְִֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּברּיֹות:
על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על ְְְְְֵֵֶֶַַַלנֹוׂשאֹו
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ְְְְִִִֵֵַַַַָָּכתפֹו,
מלאכה: ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹמאיר:
ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. מּמלאכּתֹו, ׁשּבּטלֹו ְְְְִִִֶֶֶַֹׁשֹור,

ד': ‰‰.מּמלאכּתֹו, ˙ B‰ ˙קמא (בבא ְְִַ««««««∆
לֹומרסז) הּכתּוב, וה'ׁשנאן ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ּבלבד: וׂשה בׁשֹור אּלא ‡Ì(‡)נֹוהגת, ְְְִֶֶֶֶַָƒ
˙n.(סב חֹותר(סנהדרין הּבית:ּכׁשהיה את ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ

ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡.ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִֵֵֵָ
הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ּכאן ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָמעּקרֹו.
אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהרגֹו,
וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמעמיד
הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹלפיכ

יהרגּנּו: ÂÈÏ()ּכנגּדֹו, LÓ‰ ‰ÊŒÌ‡. ְְְֲֶֶַƒ»¿»«∆∆»»
שם) וסנהדרין אם(מכילתא מׁשל: ּכמין אּלא זה ְִִֵֶֶָָָאין

הּדבר ל הּזהּברּור ּכּׁשמׁש ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ְֲֵֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא

החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹאפּלּו
ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלגנב

נפׁשֹות: עסקי על BÏּבא ÌÈÓc.,חׁשּוב הּוא ּכחי ְְִֵַָָ»ƒְַָ
הּבית: ּבעל יהרּגּנּו אם היא ÌlLÈּורציחה ÌlL. ְְִִִִֶַַַַַַָ«≈¿«≈

ממֹון ואּונקלֹוסהּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּתרּגם:
ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשיטה
ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹּבעל
ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָיהרגהּו,
נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

הּממֹון: ּבעל את יהרג ˙nˆ‡(‚)ולא ‡ˆn‰ŒÌ‡ ְֲֶַַַַָֹֹƒƒ»≈ƒ»≈
B„È.:מכר ולא טבח ׁשּלא BÓּברׁשּותֹו, ¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ

BÓŒ„.ׁשּיׁש ּבין ּכפל, ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל «¬ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּבֹו
אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם ÌlLÈ:וגֹו' ÌÈL ÌÈ.ולא ְְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְֹ
חּיים: ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו Èk(„)יׁשּלם ְְִִִֵֵֵֶַַַָƒ

È.‰È ˙‡..:ּכמֹו ּבהמה לׁשֹון ּכּלם «¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְֵָָֻ
ּובעירנּו": È"אנחנּו Èk.ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ְְֲִֵַƒ«¿∆ְְִֵֶָָ

אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַוכרם
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את רּבֹותינּו:ּבׁשּלּוח ּופרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶַַֹ
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BlŒ‰È‰È ˙n‰Â.עד הּמּזיק יׁשלים ועליו לּנּזק, ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִַַַַַָָָ

נזקֹו: ּכל נּזק B‚Â(ÊÏ)ׁשּיׁשּתּלם  ‰Ó. ְְִִִֵֶַָָ¬ƒ»»»¿
הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ׁשלאמר ּכבֹודן על ֹום ְִֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּברּיֹות:
על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על ְְְְְֵֵֶֶַַַלנֹוׂשאֹו
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ְְְְִִִֵֵַַַַָָּכתפֹו,
מלאכה: ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹמאיר:
ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. מּמלאכּתֹו, ׁשּבּטלֹו ְְְְִִִֶֶֶַֹׁשֹור,

ד': ‰‰.מּמלאכּתֹו, ˙ B‰ ˙קמא (בבא ְְִַ««««««∆
לֹומרסז) הּכתּוב, וה'ׁשנאן ד' ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ּבלבד: וׂשה בׁשֹור אּלא ‡Ì(‡)נֹוהגת, ְְְִֶֶֶֶַָƒ
˙n.(סב חֹותר(סנהדרין הּבית:ּכׁשהיה את ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ

ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡.ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ≈»ƒְְֲִֵֵֵָ
הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ּכאן ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָמעּקרֹו.
אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהרגֹו,
וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמעמיד
הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹלפיכ

יהרגּנּו: ÂÈÏ()ּכנגּדֹו, LÓ‰ ‰ÊŒÌ‡. ְְְֲֶֶַƒ»¿»«∆∆»»
שם) וסנהדרין אם(מכילתא מׁשל: ּכמין אּלא זה ְִִֵֶֶָָָאין

הּדבר ל הּזהּברּור ּכּׁשמׁש ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ְֲֵֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא

החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹאפּלּו
ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, ממֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלגנב

נפׁשֹות: עסקי על BÏּבא ÌÈÓc.,חׁשּוב הּוא ּכחי ְְִֵַָָ»ƒְַָ
הּבית: ּבעל יהרּגּנּו אם היא ÌlLÈּורציחה ÌlL. ְְִִִִֶַַַַַַָ«≈¿«≈

ממֹון ואּונקלֹוסהּגּנב, מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
לֹו לקח עלֹוהי, נפלת דסהדיא עינא אם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּתרּגם:
ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשיטה
ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹּבעל
ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָיהרגהּו,
נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

הּממֹון: ּבעל את יהרג ˙nˆ‡(‚)ולא ‡ˆn‰ŒÌ‡ ְֲֶַַַַָֹֹƒƒ»≈ƒ»≈
B„È.:מכר ולא טבח ׁשּלא BÓּברׁשּותֹו, ¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ

BÓŒ„.ׁשּיׁש ּבין ּכפל, ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל «¬ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַּבֹו
אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

לרעהּו" ׁשנים יׁשּלם ÌlLÈ:וגֹו' ÌÈL ÌÈ.ולא ְְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְֹ
חּיים: ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו Èk(„)יׁשּלם ְְִִִֵֵֵֶַַַָƒ

È.‰È ˙‡..:ּכמֹו ּבהמה לׁשֹון ּכּלם «¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְֵָָֻ
ּובעירנּו": È"אנחנּו Èk.ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ְְֲִֵַƒ«¿∆ְְִֵֶָָ

אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַוכרם
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את רּבֹותינּו:ּבׁשּלּוח ּופרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶַַֹ
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נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר נזקי הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַוׁשּלח,

ּומבערת האֹוכלת ג)הּׁשן קמא ‡Á:(בבא ‰„a. ְֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈«≈
אחר:ּבׂשדה איׁש ÌlLÈׁשל e‰„ ÈÓ.ׁשמין ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈ִָ

נזקֹו, ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, יׁשּלםאת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשוה לֹו יּתן סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלֹו
ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָסלע

ּבעּדית ז)להם ‡L(‰):(ב''ק ‡ˆ˙ŒÈk.אפּלּו ְִִֶָƒ≈≈≈ֲִ
˜ˆÌÈמעצמּה: ‰‡ˆÓe.:ּבלע"ז ÏÎ‡Âקרדונ"ש ְֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«

LÈ„b.אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה עד ּבּקֹוצים ׁשּלחכה »ƒְֲִִִִִֶֶַַָָָ
לּקרקע: הּמחּברת ‰O„‰לקמה B‡.את ׁשּלחכה ְְְֶֶַַַַָָֻ«»∆ֲִֶֶָ

ׁשנּיה ּפעם אֹותּה לניר וצרי ÌlLÈ:נירֹו, ÌlL ְְִִִִַַָָָָ«≈¿«≈
‰.יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ««¿ƒְְְְִִִִֶֶַַָָ

לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעצמּה
ותּזיק: ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר Â(Â)ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ¿À«

LÈ‡‰ ˙ÈaÓ.ּדבריולפי:b‰ ‡ˆÈŒÌ‡.יׁשּלם ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְֵַ
לּבעלים ׁשנים סג)הּגּנב קמא ‡ÏŒÌ‡(Ê):(בבא ְְִִַַַַָָƒ…

b‰ ‡ˆÈ.ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית:ּובא ּבעל ּוא ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ
˜Â.ׁשּלא לֹו ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ¿ƒ¿«ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבׁשּלֹו: ידֹו ׁשּיּמצא.LŒcŒÏkŒÏ(Á)ׁשלח ְֶַָָ«»¿«∆«ִֵֶָ
ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשקרן

העדים: ּפי על אלהים Ó‡Èוירׁשיעּוהּו L‡ ְְֱִִִִֵַַָֹ¬∆…«
‰Ê ‡e‰ŒÈk.הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, לפי ƒ∆ְְֲִִֵֶַָֹ

יבא הּדּינין עד ,אצל הּוא הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ויחקרּו ׁשניהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּדבר
ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַוירׁשיעּוהּו
ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת
הּוא "ּכי ּדרׁשּו לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָלּׁשֹומר.
אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה":

ּבמקצת הֹודה לּכן חּיב אני וכ ּכ לֹומר: ְְְְֲִִֵַַָָָָָ
מּמּני נגנב קו)והּמֹותר e‰Ï:(ב''ק ÌÈL ÌlLÈ. ְְִִִֶַַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈

הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלּמד
ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָונמצא
ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָואימתי?
הּבית ּבעל "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּדרׁשּו
אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". ְְֱִִִֵֶַָָָָֹאל
לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשבּועה,
עדים ּבאּו אם בכפל יתחּיב מּיד נגנבה, לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכפר
למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת יד, ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשליחּות
ׁשבּועה: ּכאן אף ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ְְְַַַַָָָָָָׁשלח
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:ÌlLÈ ‡ÏÂיא‡˙‡ Ì‡Â ¿»¿«≈¿ƒƒ¿¿»»
:È‰BÓÏ ÌlLÈ nÚÓ ˙Èƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ

ÔÈ„‰יב È˙ÈÈ zÈ ‡z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
:ÌlLÈ ‡Ï ‡È˙יגÈ‡Â ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈

B‡ zÈÂ Á ÔÓ  Ï‡LÈƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«
‡ÓlL nÚ ˙ÈÏ Ó ˙ÈÓƒ»≈≈ƒ≈«»»

:ÌlLÈיד‡Ï nÚ Ó Ì‡ ¿«≈ƒ»≈ƒ≈»
‡‰ ‡È‚‡ Ì‡ ÌlLÈÏÚ ¿«≈ƒ¬ƒ»«

:‚‡aטו ÏLÈ È‡Â ¿«¿≈«¬≈¿«≈¿«


(Ë)BLŒB‡ BÓÁ ‰ÚŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈ.ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬
לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ְְְֱִִִֵֶָָָָָָָּפרׁשה

האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפטר
לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֹאם
זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשּפֹוטר ְְְִֵֶַַָָָָָָלמדּת,
נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָאמּורה

ׁש אבלּכמֹו יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב "אםּֿגנֹוב ּכתּוב: ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹעל

לסטים: ידי על ‡‰ּבחזקה ÔÈ‡Â.:ּבּדבר ׁשּיעיד ְְְְִִֵַָָ¿≈…∆ִֶַָָָ
(È)‰È‰z ‰ ˙ÚL.,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ

ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא
חּיב נאנסה, ּכ ואחר יד ּבּה Á˜ÏÂּבאנסין:ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«

.ÂÈÏÚa:הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ:ּכלּום הּׁשֹומר לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ
יא È(È)תורה ËŒÌ‡.רעה חּיה ידי :על ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ

„Ú ‰‡È.עדים ּופטּוריביא ּבאנס, :ׁשּנטרפה ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
ÌlLÈ ‡Ï ‰Ù‰.,יׁשּלם לא טרפה אֹומר אינֹו «¿≈»…¿«≈ְְֵֵֵֵַָֹ

טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת מׁשּלם: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו
ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹטרפת

אֹולחׁש נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשּבה":

להּציל: יכֹול ׁשאין ּבא.ÎÂÏ‡LÈŒÈ(È‚)וׁשביה ְְְִִֵֶַָָ¿ƒƒ¿«ָ
ּבאנסין: חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמדÂÈÏÚa ְְֳִֵֶֶַַַַָָָ¿»»

BnÚŒÔÈ‡.הּׁשֹואל עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ≈ƒְִִֵֵֶַָָ
צד)ּבמלאכּתֹו BnÚ(È„):(ב''מ ÂÈÏÚaŒÌ‡.ּבין ְְִַƒ¿»»ƒֵ

אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
עּמֹו להיֹות צרי אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו ְְְִִִִִֵֵַָָָָהיה

ּומיתה ׁשבירה שם)ּבׁשעת ‰‡:(ב''מ ÈÎŒÌ‡. ְְִִִַָָƒ»ƒ
הּׁשֹור לידאם ּבׂשכרֹו ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה ׁשּלֹו,הּׂשֹוכר הנאה ּכל ואין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשהרי
ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָֹלהתחּיב
חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָחּנם,
אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָיׂשראל,
ׂשכר: ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ְְְִִֵֵֵַָָָָּכׁשֹומר

(ÂË)‰zÙÈŒÈÎÂ.,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ּכפּתּוי ארּמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי: ‰ÓÈ‰ּבלׁשֹון ‰Ó.לּה מהר,יפסק ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
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:ÁÏ ÔÈz „Á ÏÚטÔzÈ È‡ ««¿≈¿«¿≈¬≈ƒ≈
n‡ B‡ B˙ B‡ ÓÁ ÁÏ ¿«¿«¿≈¬«ƒ»
z‡ B‡ ˙ÈÓ ÓÏ ‡ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÁ ˙ÈÏ ÈzL‡ B‡י‡˙ÓBÓ ƒ¿¿ƒ≈¿»≈»»
‡Ï Ì‡ ÔB‰ÈÂz ÔÈa È‰z ÈÈ„«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ï Ó„ ‰Óa „È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈
‡˙ÓBÓ Ó Ó Ïa˜ÈÂ Á«¿≈ƒ«≈»≈ƒ≈»»

:ÌlLÈ ‡ÏÂיא‡˙‡ Ì‡Â ¿»¿«≈¿ƒƒ¿¿»»
:È‰BÓÏ ÌlLÈ nÚÓ ˙Èƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ

ÔÈ„‰יב È˙ÈÈ zÈ ‡z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ
:ÌlLÈ ‡Ï ‡È˙יגÈ‡Â ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈

B‡ zÈÂ Á ÔÓ  Ï‡LÈƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«
‡ÓlL nÚ ˙ÈÏ Ó ˙ÈÓƒ»≈≈ƒ≈«»»

:ÌlLÈיד‡Ï nÚ Ó Ì‡ ¿«≈ƒ»≈ƒ≈»
‡‰ ‡È‚‡ Ì‡ ÌlLÈÏÚ ¿«≈ƒ¬ƒ»«

:‚‡aטו ÏLÈ È‡Â ¿«¿≈«¬≈¿«≈¿«


(Ë)BLŒB‡ BÓÁ ‰ÚŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈ.ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬
לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ְְְֱִִִֵֶָָָָָָָּפרׁשה

האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפטר
לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֹאם
זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשּפֹוטר ְְְִֵֶַַָָָָָָלמדּת,
נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָאמּורה

ׁש אבלּכמֹו יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב "אםּֿגנֹוב ּכתּוב: ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹעל

לסטים: ידי על ‡‰ּבחזקה ÔÈ‡Â.:ּבּדבר ׁשּיעיד ְְְְִִֵַָָ¿≈…∆ִֶַָָָ
(È)‰È‰z ‰ ˙ÚL.,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ

ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא
חּיב נאנסה, ּכ ואחר יד ּבּה Á˜ÏÂּבאנסין:ׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«

.ÂÈÏÚa:הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ:ּכלּום הּׁשֹומר לֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ
יא È(È)תורה ËŒÌ‡.רעה חּיה ידי :על ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ

„Ú ‰‡È.עדים ּופטּוריביא ּבאנס, :ׁשּנטרפה ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ
ÌlLÈ ‡Ï ‰Ù‰.,יׁשּלם לא טרפה אֹומר אינֹו «¿≈»…¿«≈ְְֵֵֵֵַָֹ

טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת מׁשּלם: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו
ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹטרפת

אֹולחׁש נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנׁשּבה":

להּציל: יכֹול ׁשאין ּבא.ÎÂÏ‡LÈŒÈ(È‚)וׁשביה ְְְִִֵֶַָָ¿ƒƒ¿«ָ
ּבאנסין: חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמדÂÈÏÚa ְְֳִֵֶֶַַַַָָָ¿»»

BnÚŒÔÈ‡.הּׁשֹואל עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ≈ƒְִִֵֵֶַָָ
צד)ּבמלאכּתֹו BnÚ(È„):(ב''מ ÂÈÏÚaŒÌ‡.ּבין ְְִַƒ¿»»ƒֵ

אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
עּמֹו להיֹות צרי אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו ְְְִִִִִֵֵַָָָָהיה

ּומיתה ׁשבירה שם)ּבׁשעת ‰‡:(ב''מ ÈÎŒÌ‡. ְְִִִַָָƒ»ƒ
הּׁשֹור לידאם ּבׂשכרֹו ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה ׁשּלֹו,הּׂשֹוכר הנאה ּכל ואין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשהרי
ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ּבאנסין. ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָֹלהתחּיב
חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָחּנם,
אֹומר מאיר רּבי מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָיׂשראל,
ׂשכר: ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ְְְִִֵֵֵַָָָָּכׁשֹומר

(ÂË)‰zÙÈŒÈÎÂ.,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ּכפּתּוי ארּמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי: ‰ÓÈ‰ּבלׁשֹון ‰Ó.לּה מהר,יפסק ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
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:ez‡Ï Ï pÓi˜È ‡Ói˜ Úƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡e‰‡טז ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»
È‰BÓ ÏB˜˙È ‡ Ï zÓÏ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿¿¬≈

:‡zÏ˙aיז:ÈÁ˙ ‡Ï ‡LÁ ¿¿»»»»»»≈
ÈÚa‡יח ÌÚ eLÈc Ï»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡יטÁa„c ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿««
Ô‰l‡ ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈

:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏכ‡BiÂ ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»
È‡ Ï Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈi„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ‡ Ï»«¿¿»¿ƒ»»¿«
‡Ìכב È‡ ˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒ


לּה ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה:ּכמׁשּפט ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(ÊË)˙Ïe˙a‰ ‰Ó.ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצל

כב)ׁשּנאמר: לאבי(דברים עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש "ונתן ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּכסף": חמּׁשים ˙ÊÈ)(‰iÁהּנערה ‡Ï ‰ÙMÎÓ. ֲֲִִֶַַָָ¿«≈»…¿«∆

סז) ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת זכריםאּלא ואחד ְְְִִֵֶֶַָָָ
נקבֹות, ׁשהּנׁשיםואחד ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מכּׁשפֹות: BÓ˙(ÁÈ)מצּויֹות ‰Ó‰aŒÌÚ ÎLŒÏ ְְְַ»…≈ƒ¿≈»
˙ÓeÈ.ּדמיהם" ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע ּבסקילה, »ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
היה.ÌÈ‰Ï‡Ï(ËÈ)ּבם": אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת ָ»¡…ƒֲִִַַָָָ

לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנקּוד
צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו אחרים, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולכּתב
המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלפרׁש
,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם הּתבה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹּבראׁש
לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלמדּבר,
ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים וכן עיר, לאיזה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָמדּבר,
מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָצרי
ּבמׁשמע, אלהים ּכל (ּבצירי) לאלהים וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֵַַָָָֹֹּבמׁשמע,
,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא אבל קדׁש. ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
זה, ּבענין אחד ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלּמדּבר,
ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָוגם
וכן מדּבר. מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַרׁש"י,
לאֹותם לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹלעיר,

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר. ּבמקֹום עליהם (תהליםׁשהזהרּתם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָֻ

הצרפו) ּפרׁש, ׁשּלא לפי ּבאלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח: "יחרם",.ÌÁÈלינּקד נאמר ולּמה יּומת. ִֵַָָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר (דבריםוהלא ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיאיז) האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת

חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
מה ,ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְֱֳִֵַַַָָָָֹל
אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָּזביחה,
ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס הּמקטיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַמרּבה
ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָוחּיבין

.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה ׁשאין ּבין ,ּבכ אבללעבדּה ְְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָ
והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָׁשאר

ּבאזהרה:והמנּׁשק אּלא ּבמיתה, Â(Î)אינֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ¿≈
‰B˙Œ‡Ï.ּדברים בלע"ז)אֹונאת ּכמֹו:(קונטרליאר"ר …∆ְְִַָָ

מט) ּבׂשרם":(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡"והאכלּתי ְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…
epˆÁÏ˙.ממֹון ‰Ì˙ÈÈ:ּבגזלת ÌÈŒÈ.אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ

להֹונֹות יכֹול הּוא אף "אףהֹוניתֹו, :ל ולֹומר ְְְְֵַַַָ
.לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". מּגרים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאּתה
אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ׁשם: לגּור אחרת מּמדינה ÓÏ‡ŒÏ‰(Î‡)ּבא ְִִֶֶַָָָָ»«¿»»
ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ.ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא ¿»…¿«ְִִֵֶֶַָָָָ

מצּוי ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכתּוב
‡˙B(Î)לעּנֹותם: ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡.זה הרי ְַָƒ«≈¿«≈…ֲֵֶ

והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמקרא
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Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„˜ Ï˜È Ï˜Óƒ¿«ƒ¿≈√»««»»¡«≈
:zÏ˜כגÏB˜‡Â ÈÊ‚e Û˜˙ÈÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿

BÎÈL ÈÂ‰ÈÂ ‡aÁa BÎ˙È»¿¿«¿»ƒ∆¿»¿≈
:ÈÓ˙È BÎÈe ÈÏÓ‡כדÌ‡ «¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ

nÚ È ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡Òk«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»
BeL˙ ‡Ï ‡ÈLk Ï È‰˙ ‡Ï»¿≈≈¿«¿»»¿«

:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚכה‡BkLÓ Ì‡ ¬ƒƒ¿»ƒ«¿»
ÏÚÓ „Ú Á„ ‡˙eÒk ƒ̇«¿»¿«¿»«≈«

:Ï È˙z ‡LÓLכו‡È‰ È‡ ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬≈ƒ
˙B˙ ‡È‰ „BÁÏa ˙eÒÎ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
È‡ È‰ÈÂ ekLÈ ‰Óa kLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
È‡ zÏ˜ Ïa˜‡Â ÈÓ„˜ Ï˜Èƒ¿≈√»«∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈

:‡‡ ‡ÁכזÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ «»»¬»«»»»¿ƒ
:eÏ˙ ‡Ï nÚ ‡aÂ¿«»¿«»»¿


ּב"א אבל יצעק", "אםֿצעק זהּו וגֹו', לאנׁשיכם ם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּכמֹו להבין) וקל ּפרׁש, לא ד)יצעק", "לכן(בראשית ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּכאן: אף ענׁשֹו. ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ְְִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה ְְְִִֵֵַַַָֹ"אםֿעּנה
אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּטל

‡BÓÏ˙(Î‚)וגֹו'": ÌÎÈL eÈ‰Â.מּמׁשמע ְ¿»¿≈∆«¿»ְִַָ
ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
קללה זֹו הרי אּלא יתֹומים? ּובניכם ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאלמנֹות
חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחרת:
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהּנׂשא,
אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶלירד

‡˙ÈnÚŒ(Î„)נׁשּבּו: ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡.רּבי ְִƒ∆∆«¿∆∆«ƒִַ
חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: ְְְִִִֵֵֶַָָָיׁשמעאל

מהן אחד וזה עא).‡˙ÈnÚŒ:מג', ונכרי,(ב''מ עּמי ְִֵֶֶֶָ∆«ƒְְִִַָ
וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָעּמי
מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ענּיי אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָעיר
לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹאםּֿכסף
עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכֹוכבים,
ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאֹותֹו

עּמי: ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון nÚ.מנהג ÈÚ‰Œ˙‡ ְְְִִִֶַַַָָָ∆∆»ƒƒ»

עני): אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל BÏהוי ‰È‰˙Œ‡Ï ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆
‰Lk.ׁשאין יֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ¿…∆ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלֹו,
ּכלֹומר: הלויתֹו, ּתכלימהּו:לא רּבית,.Lלא ְְְִִֵֵַַֹֹ∆∆ִִ

ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹואינֹו
עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ ְְְֳִִִִֵֵַַָָָקדקדֹו.

הרּבה: ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ‡ŒÌ(Î‰)ׁשהרּבית ְְְִִֵֶַַָָָƒ
ÏaÁz ÏÁ.ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל »…«¿…ְְְֲִֵַַָָָ

הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהלואה,
ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְִַַַַַָָָָָָָּפעמים.
ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,
אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּדין

והׁשב!): טל והׁשב, טל ‰LÓMאּתה ‡aŒ„Ú ְְֵֵַָָָֹֹ«…«∆∆
BÏ eÈLz.,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל ¿ƒ∆ְִֶֶֶַַַָֹ

ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּוכבא
לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿיֹום ְְִִֵֵֶַַָָָָָמחר,

eÒÎ˙‰(ÂÎ):(מכילתא)ּבּלילה ‡Â‰ Èk.:טּלית זֹו ְַַָƒƒ¿…ִַ
B˙ÏÓN.:חלּוק kLÈזה ‰na.:הּמּצע את לרּבֹות ƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

(ÊÎ)Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡.(סו זֹו(סנהדרין הרי ¡…ƒ…¿«≈ֲֵ
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Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„˜ Ï˜È Ï˜Óƒ¿«ƒ¿≈√»««»»¡«≈
:zÏ˜כגÏB˜‡Â ÈÊ‚e Û˜˙ÈÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿

BÎÈL ÈÂ‰ÈÂ ‡aÁa BÎ˙È»¿¿«¿»ƒ∆¿»¿≈
:ÈÓ˙È BÎÈe ÈÏÓ‡כדÌ‡ «¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ

nÚ È ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡Òk«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»
BeL˙ ‡Ï ‡ÈLk Ï È‰˙ ‡Ï»¿≈≈¿«¿»»¿«

:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚכה‡BkLÓ Ì‡ ¬ƒƒ¿»ƒ«¿»
ÏÚÓ „Ú Á„ ‡˙eÒk ƒ̇«¿»¿«¿»«≈«

:Ï È˙z ‡LÓLכו‡È‰ È‡ ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬≈ƒ
˙B˙ ‡È‰ „BÁÏa ˙eÒÎ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
È‡ È‰ÈÂ ekLÈ ‰Óa kLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
È‡ zÏ˜ Ïa˜‡Â ÈÓ„˜ Ï˜Èƒ¿≈√»«∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈

:‡‡ ‡ÁכזÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ «»»¬»«»»»¿ƒ
:eÏ˙ ‡Ï nÚ ‡aÂ¿«»¿«»»¿


ּב"א אבל יצעק", "אםֿצעק זהּו וגֹו', לאנׁשיכם ם ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּכמֹו להבין) וקל ּפרׁש, לא ד)יצעק", "לכן(בראשית ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּכאן: אף ענׁשֹו. ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ְְִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה ְְְִִֵֵַַַָֹ"אםֿעּנה
אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלּטל

‡BÓÏ˙(Î‚)וגֹו'": ÌÎÈL eÈ‰Â.מּמׁשמע ְ¿»¿≈∆«¿»ְִַָ
ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
קללה זֹו הרי אּלא יתֹומים? ּובניכם ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאלמנֹות
חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחרת:
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהּנׂשא,
אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶלירד

‡˙ÈnÚŒ(Î„)נׁשּבּו: ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡.רּבי ְִƒ∆∆«¿∆∆«ƒִַ
חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: ְְְִִִֵֵֶַָָָיׁשמעאל

מהן אחד וזה עא).‡˙ÈnÚŒ:מג', ונכרי,(ב''מ עּמי ְִֵֶֶֶָ∆«ƒְְִִַָ
וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָעּמי
מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ענּיי אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָעיר
לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹאםּֿכסף
עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכֹוכבים,
ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאֹותֹו

עּמי: ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון nÚ.מנהג ÈÚ‰Œ˙‡ ְְְִִִֶַַַָָָ∆∆»ƒƒ»

עני): אּתה ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל BÏהוי ‰È‰˙Œ‡Ï ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆
‰Lk.ׁשאין יֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ¿…∆ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו עליו ּדֹומה ּתהי אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלֹו,
ּכלֹומר: הלויתֹו, ּתכלימהּו:לא רּבית,.Lלא ְְְִִֵֵַַֹֹ∆∆ִִ

ּברגלֹו קטּנה חּבּורה ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹואינֹו
עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ ְְְֳִִִִֵֵַַָָָקדקדֹו.

הרּבה: ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ‡ŒÌ(Î‰)ׁשהרּבית ְְְִִֵֶַַָָָƒ
ÏaÁz ÏÁ.ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל »…«¿…ְְְֲִֵַַָָָ

הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהלואה,
ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְִַַַַַָָָָָָָּפעמים.
ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,
אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּדין

והׁשב!): טל והׁשב, טל ‰LÓMאּתה ‡aŒ„Ú ְְֵֵַָָָֹֹ«…«∆∆
BÏ eÈLz.,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל ¿ƒ∆ְִֶֶֶַַַָֹ

ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹּוכבא
לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿיֹום ְְִִֵֵֶַַָָָָָמחר,

eÒÎ˙‰(ÂÎ):(מכילתא)ּבּלילה ‡Â‰ Èk.:טּלית זֹו ְַַָƒƒ¿…ִַ
B˙ÏÓN.:חלּוק kLÈזה ‰na.:הּמּצע את לרּבֹות ƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

(ÊÎ)Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡.(סו זֹו(סנהדרין הרי ¡…ƒ…¿«≈ֲֵ



mihtynbkiriaxקלו meiqelwpe`

     ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬
    ¨¤−¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®

     ¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−
    ¦§¦«§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧Ÿ

     ©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤©§¦¬
    Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§

      ©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«
   Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´

˙‡Áכח ‡Ï ÚÓ„Â ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈
‡ÎeaÈÓ„˜ Lz „כטÔk ¿»ƒ¿»«¿≈√»»≈

ÔÈÓBÈ ‡ÚL ÚÏ B˙Ï „aÚz«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ
‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‡ ÌÚ ÈÈ¿≈ƒƒ≈¿»¿ƒ»»

ÈÓ„˜ LzלÔÈL‡Â ƒ¿¿ƒ≈√»»∆¡»ƒ
LÈÏz e ÈÓ„˜ ÔBz ÔÈLÈ«̃ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»

˙È ÔeÓzאÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï ƒ¿»≈»¿«≈¿«
‡iÁ ÌÚ „È ÈeL˙ ‡Ï ˜Lƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ«»»

˜L „È Ï ÈÂÓÏב‡Ï ¿≈¡≈≈»ƒ¿»»
‡ÏÂ ‡L‡‡Ï ÔÈ‡È ˙a È¿̇≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
ÈÚ„ Ó ‡‡Ó ÚÓzƒ̇ƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»


ואזהרה הּׁשם, לברּכת ּדּין:אזהרה לקללת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

(ÁÎ)E˙‡ÏÓ.עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלאחֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּוריםּת והם להתּבּׁשל, בּואת:EÚÓ„Â. ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬

ּדמע: לׁשֹון מהּו יֹודע ואיני ˙‡Áהּתרּומה, ‡Ï. ְְְִֵֵֶַַַַָ…¿«≈
הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻלא

המאחר: את ּתרּומהּולהקּדים יקּדים ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֻ
לתרּומה: ּומעׂשר ÈÏÔzzלבּכּורים EÈa BÎa. ְְֲִִִֵַָ¿»∆ƒ∆ƒ

הּכהן. מן סלעים ּבחמׁש צּוהלפּדֹותֹו ּכבר והלא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו
ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"ְְְְְִֵַַַָָֹלׁשֹור

יח)ׁשּנאמר: אף(במדבר ּתפּדה", חדׁש מּבן "ּופדּויו ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹּבכֹור

לּכהן: B‡ÌÚ(ËÎ)נֹותנֹו ÈÈ ÌÈÓÈ ˙ÚL. ְֵַֹƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒ
לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן אזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹזֹו

ׁשמֹונה, קדם זמן:ימהר מחּסר ׁשהּוא ÌBiaלפי ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ«
.ÈÏBzz ÈÈÓ?ּבּיֹום לבֹו חֹובה יהא יכֹול «¿ƒƒƒ¿ƒְְֵַָָ

להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן כב)נאמר "ּומּיֹום(ויקרא ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָ
להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּׁשמיני
ּכאן, האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני ְְְְְִִִִִִַַַָָָָלהכׁשיר
"ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָלהכׁשיר

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה :(מכילתא)הּׁשמיני", ְְִִִִַַַַָ
(Ï)ÂÈÏ ÔeÈz L„˜ÈL‡.קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ

ּוטרפֹות, נבלֹות מּׁשּקּוצי ׁשּלי,ּופרּוׁשים אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ
ׁשּלי אינכם לאו, Ë:ואם „Oa e. ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»

ּבהוה:(מכילתא) הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף
וכן ליּטרף, ּבהמֹות ׁשּדר כב)מקֹום "ּכי(דברים ְְִִֵֵֵֶֶֶָָ

וכן: מצאּה", כג)ּבּׂשדה טהֹור(שם יהיה לא "אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה הּדין הּוא - לילה", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמּקרה
מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. ְְְְְְִִִֵֶַַַָֹהּכתּוב
ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָחיוא

ּבחּייה: ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, חּיה ÏkÏמן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆
B˙‡ ÔeÎÏLz.(מכילתא)אינֹו אֹו ּכּכלב. הּוא אף «¿ƒ…ֵֶֶַַ

"אֹו ּבנבלה: לֹומר ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָאּלא
ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמכר
לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָהנאֹות.
ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, לא(לעיל יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ
לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונֹו". ּכלב ְְֱֶֶֶַַַָָָיחרץ

ÂL‡(‡)ׂשכרֹו: ÚÓL ‡O˙ ‡Ï.לא ּכתרּגּומֹו ְָ…ƒ»≈«»¿ְְַָ
הרע לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָתקּבל
ּבעלֿ ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי יׁשמע ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹולּדּין

חברֹו: ÚLÌÚּדין E„È ˙LzÏ‡.את הּטֹוען ֲִֵ«»∆»¿ƒ»»ֵֶַ
ׁשקר, ּתביעת חמס:חברֹו עד לֹו להיֹות ׁשהבטיחהּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

()˙ÚÏ ÌÈaÈÁ‡ È˙‡Ï.(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָמּטין

לה רּבים "אחרי ׁשניםּדרׁשּו: יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
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ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַּבמחּיבין
ואמצע מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָלחֹובה,
ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמקרא
מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻחֹולקים
ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדיני

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו מ)ּתחּלה ּדברי(סנהדרין ּולפי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
הּמקרא: ּפתרֹון ּכ ‡Èרּבֹותינּו, ‰È‰˙‡Ï ְְִִֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈

˙Ï È.ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב «ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
המזּכין: על Ïהמחּיבין ‰˙‡ÏÂ.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְִ

ּכן: ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי ‡Èמּדבריו, ְְְִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙‰Ï È.,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָואימתי?
אחריֿ "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמן
עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", ְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹרּבים
ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֵַַָָָָלטֹובה'!
ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, ְְְְְְְִִִֶַַָָאחד

'ו דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹוןלא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש: הּוא ּכ הּתרּגּום לפי Ïהעברי ‰˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙Ï .ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלנטֹות
אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָּדן

ּפתרֹונֹו: וכ ‡ÈÈּכפׁשּוטֹו ‰È‰˙‡Ï ְְְִִָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ
˙Ï.ראי ּתאמר:אם לא מׁשּפט, מּטין רׁשעים ת ¿»…ְְִִִִִַַָָָָֹֹ

אחריהם: נֹוטה הנני הם, ורּבים ˙‰הֹואיל ‡ÏÂ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַ¿…«¬∆
‚Â ˙Ï  Ï.אֹותֹו על הּנּדֹון יׁשאל ואם «ƒƒ¿…¿ְְְִִִַַָ

אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּפט,

אמר אּלא מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹותן
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט ּבצּואראת ּתלּוי יהא וקֹולר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

˙‰(‚)הרּבים: ‡Ï.ּכבֹוד לֹו ּתחלק לא ִַָ…∆¿«ֲַָֹֹ
אזּכּנּו הּוא 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, ואכּבדּנּו':לזּכֹותֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַ

ד ‚Â(‰)תורה ‡ Ó ‰‡˙È.'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ֲִֵ
ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמׁשּמׁש
רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה 'ּכי', ְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹׁשּמּוׁשי

מּׂשאֹו: Ïּתחת ÊÓ ÏÂ.:ּבתמיההÊ ַַַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…
 Ê.וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א (מלכים «¬…ƒְְְֲִֵֶָָ

וכן ועזּוב", ג)"עצּור ירּוׁשלים(נחמיה את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַָָָ
חזק את ּולסיע לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעד

ּבֹו: ּכּיֹוצא ז)החֹומה. ּבלבב(דברים תאמר "ּכי ְְִִֵַַַָָֹ
ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני האּלה הּגֹוים ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבים
ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹּבתמיהה:
חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו:
לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּופעמים
יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּכבֹודֹו,

וחדלּת: Ê Ê.מּלמׁשקל' הּמּׂשא, לפרק ְְַָָ»…«¬…ƒְְְִִֵַַַָָ
מּמּנּו: מּׂשאֹוי מּלּטל - לׁשֹון.‡È(Â)ליּה' ִִִֵֶַֹ∆¿…¿ְ
ותאב מדלּדל ׁשהּוא טֹובהאֹובה, לב)לכל :(ב''מ ְְְְֵֶֶָָָָֻ

(Ê)‚‰Ï‡ ÈˆÂ ÈÂ.מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד אֹותֹו? ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹׁשּמחזירין
ּדין. ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹואף
ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום ְֲִִִִִֵֵֶָָָָמּכל
אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָלזּכֹותֹו.
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ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַּבמחּיבין
ואמצע מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָלחֹובה,
ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמקרא
מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻחֹולקים
ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מן נפׁשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדיני

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו מ)ּתחּלה ּדברי(סנהדרין ּולפי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
הּמקרא: ּפתרֹון ּכ ‡Èרּבֹותינּו, ‰È‰˙‡Ï ְְִִֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈

˙Ï È.ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה לחּיב «ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
המזּכין: על Ïהמחּיבין ‰˙‡ÏÂ.לנטֹות ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְִ

ּכן: ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי ‡Èמּדבריו, ְְְִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙‰Ï È.,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש «ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָואימתי?
אחריֿ "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמן
עּמהם היה 'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", ְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹרּבים
ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֵַַָָָָלטֹובה'!
ואּונקלֹוס לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, ְְְְְְְִִִֶַַָָאחד

'ו דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹוןלא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש: הּוא ּכ הּתרּגּום לפי Ïהעברי ‰˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙Ï .ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלנטֹות
אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני לאמּתֹו. אֹותֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָּדן

ּפתרֹונֹו: וכ ‡ÈÈּכפׁשּוטֹו ‰È‰˙‡Ï ְְְִִָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ
˙Ï.ראי ּתאמר:אם לא מׁשּפט, מּטין רׁשעים ת ¿»…ְְִִִִִַַָָָָֹֹ

אחריהם: נֹוטה הנני הם, ורּבים ˙‰הֹואיל ‡ÏÂ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַ¿…«¬∆
‚Â ˙Ï  Ï.אֹותֹו על הּנּדֹון יׁשאל ואם «ƒƒ¿…¿ְְְִִִַַָ

אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּפט,

אמר אּלא מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹותן
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט ּבצּואראת ּתלּוי יהא וקֹולר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

˙‰(‚)הרּבים: ‡Ï.ּכבֹוד לֹו ּתחלק לא ִַָ…∆¿«ֲַָֹֹ
אזּכּנּו הּוא 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, ואכּבדּנּו':לזּכֹותֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַ

ד ‚Â(‰)תורה ‡ Ó ‰‡˙È.'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ֲִֵ
ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמׁשּמׁש
רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה 'ּכי', ְְְֲִִִִֵֵֶֶָֹׁשּמּוׁשי

מּׂשאֹו: Ïּתחת ÊÓ ÏÂ.:ּבתמיההÊ ַַַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…
 Ê.וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה א (מלכים «¬…ƒְְְֲִֵֶָָ

וכן ועזּוב", ג)"עצּור ירּוׁשלים(נחמיה את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַָָָ
חזק את ּולסיע לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעד

ּבֹו: ּכּיֹוצא ז)החֹומה. ּבלבב(דברים תאמר "ּכי ְְִִֵַַַָָֹ
ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני האּלה הּגֹוים ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרּבים
ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא 'לא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹּבתמיהה:
חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו:
לפי ואינֹו זקן ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּופעמים
יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּכבֹודֹו,

וחדלּת: Ê Ê.מּלמׁשקל' הּמּׂשא, לפרק ְְַָָ»…«¬…ƒְְְִִֵַַַָָ
מּמּנּו: מּׂשאֹוי מּלּטל - לׁשֹון.‡È(Â)ליּה' ִִִֵֶַֹ∆¿…¿ְ
ותאב מדלּדל ׁשהּוא טֹובהאֹובה, לב)לכל :(ב''מ ְְְְֵֶֶָָָָֻ

(Ê)‚‰Ï‡ ÈˆÂ ÈÂ.מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד אֹותֹו? ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹׁשּמחזירין
ּדין. ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹואף
ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום ְֲִִִִִֵֵֶָָָָמּכל
אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָלזּכֹותֹו.
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È‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (Èc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈
‡Á Èk‡ ‡Ïח‡Ï ‡„ÁBLÂ »¡«≈«»»¿¬»»

ÔÈÓÈkÁ ÚÓ ‡„ÁBL È‡ Ïa˜¿̇«≈¬≈¬»¿«≈«ƒƒ
ÔÈˆÈz ÔÈÓ˙ Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

Ôz‡Âט Ô˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡B‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«
È‡ ‡B‚„ ‡L ˙È ÔzÚ„È¿«¿»«¿»¿ƒ»¬≈
ÈˆÓ„ ‡Ú‡a Ô˙ÈÂ‰ ÔÈ„«»ƒ¬≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‡Úי ˙È Úz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»
zÏÏÚ ˙È LB˙Âיא‡˙ÚÈL ¿ƒ¿»¬«¿«¿ƒ≈»

ÔÏÈÈÂ pLË˙Â pËÓLz«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
˙ÂÁ ÏÈz ÔB‰‡L Ú ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«
˙ÈÏ ÓÏ „aÚz Ôk ‡a»»≈«¿≈¿«¿»¿≈»

„BÚיב „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»
ÏÈ„a Áz ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ
a ËB˜LÈÂ ÓÁÂ Bz ÁÈc ƒ«»«¬»»¿ƒ¿«

‡B‚Â ˙Ó‡יגÈc Ï «¿»¿ƒ»¿…ƒ


אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ'יׁש
וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ְְְְֲִִֵֶַַַַַֹלבית

ּדין: ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, Ècˆ‡Œ‡Ï˜צּדיק Èk ְְִִִֵֵֶַַƒ…«¿ƒ
ÚL.אצדיקּנּו לא אני ּכי להחזירֹו, עלי אין »»ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ

הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָבדיני,
ּבּה: ׁשּנתחּיב ּבּמיתה Ï‡(Á)להמיתֹו „ÁLÂ ְֲִִִֵֶַַַָָ¿…«…

Áw˙.את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ƒ»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
"לא ּכבר: נאמר הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּדין,

מׁשּפט": ÈÁ˜תּטה ÚÈ.(מכילתא קיא. (ב''מ ְִֶַָ¿«≈ƒ¿ƒ
ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאפּלּו

עיניו: מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח .ÛlÒÈÂעליו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָƒ«≈
ּומקלקל: ˆÈ˜Ècּכתרּגּומֹו: Èc.דברים ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת. מׁשּפטי ּפתגמיןהמצּדקים, ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים: ˙ÁÏ(Ë)ּתריצין, ‡Ï ‚Â.ּבהרּבה ְְִִִָ¿≈…ƒ¿»ְְֵַ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה רעמקֹומֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
נט) ‰:(ב''מ L ּכׁשּלֹוחצים.‡˙ לֹו קׁשה ּכּמה ∆∆∆«≈ְֲִֶֶַָָ

˙‡z(È)אֹותֹו: ˙‡ zÒ‡Â.הכנסה לׁשֹון ¿»«¿»∆¿»»ְְַָָ
ּכמֹו: כב)לּבית, ּבית":(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו ְְֲִֵֶֶַַַַ

(‡È)‰pËÓLz.מעבֹודה:zLË.מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵָ
מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

מּלזּבל ּונטׁשּתּה ּוזריעה. חריׁשה ּכגֹון: ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָּגמּורה,
‰„‰ּומּלקׁשקׁש: ˙Á Ï‡z ˙ÈÂ.(מכילתא) ְְִֵַ¿ƒ¿»…««««»∆

אֹוכלת חּיה מה חּיה: למאכל אביֹון מאכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָלהּקיׁש
מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹּבלא

ּבּׁשביעית: מעׂשר אין אמרּו: NÚzŒÔk‰מּכאן ְְֲִִִֵֵַַָָ≈«¬∆
EÓÏ.,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא ּכמֹוּותחּלת ¿«¿¿ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

:"ארצ את "ּתזרע הימּנּו: למעלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר
(È)˙aLz ÈÚÈ‰ B.(מכילתא)ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹהּׁשביעית
לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ּתאמר: ְְִֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ּבראׁשית': 'ׁשּבת ּבּה EBLּתנהֹוג ÁÈ ÔÚÓÏ ְְִִֵַַָ¿««»«¿
EÓÁÂ.,ניח לֹו ואֹוכלּתן ּתֹולׁש ׁשּיהא להּתיר «¬…∆ְְְְִֵֵֵֵֶַָ

ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָעׂשבים
צער: אּלא ניח, זה אין אמרּת: .E˙Ó‡ŒÔaהּבית? ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ∆¬»¿

הערל(מכילתא) מדּבר:ּבעבד ּגר.‰Âהּכתּוב זה ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶ
Óz(È‚)ּתֹוׁשב: ÈÏ‡ ÈzÓ‡ŒL‡ Ï. ָ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈

ׁשּכל(מכילתא) ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹלעׂשֹות
לאו: ּבמקֹום היא אזהרה ׁשּבּתֹורה Ï‡ׁשמירה ְְְִִִֶַַָָָָָ…

Èk˙.(ג ּבצד(ע''ז לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא «¿ƒְְִֶַַֹֹֹ
עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ּפלֹונית, אלילים ְְֱֲֲֲִִִִִַַַֹעבֹודת
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   §Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
   §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À
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ÌeLÂ ÔezÒz ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
‡Ï Ôek„˙ ‡Ï ‡ÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»

:ÔBÎÓet ÏÚ ÚÓzLÈיד˙Ïz ƒ¿¿««¿¿«
:‡zLa ÈÓ„ ‚BÁz ÔÈÓÊטו˙È ƒ¿ƒ≈√»«¿«»»

ÔÈÓBÈ ‡ÚL z ‡È„ ‡Á«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
z„È„ ‡Ók ‡Èt ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»
 È‡ ‡È‡„ ‡ÁÈ ÔÓÊÏƒ¿««¿»«¬ƒ»¬≈≈
ÈÓ„ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ ÌÈÓ z¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¬√»«

:ÔeÈטזÈeka ‡„Á„ ‡ÁÂ ≈»¿«»«¬»»ƒ≈
‡ÁÂ ‡ÏÁa ÚÊ˙ È „BÚ»»ƒƒ¿«¿«¿»¿«»
LÎÓa ‡zL„ ‡tÓa ‡LÎ„ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿¿»

:‡ÏÁ ÔÓ È„BÚ ˙Èיז˙Ïz »»»ƒ«¿»¿«
eÎ Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»

:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa Ì„יחÒBk˙ ‡Ï √»ƒ»¿»¿»»ƒ
Ôe˙ÈÈ ‡ÏÂ ÈÁÒt Ì ÚÈÓÁ ÏÚ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡Á ˙ÒÎ Èaz ‡Áa„Ó ÔÓ a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ „ÚיטÚ‡ Èeka LÈ ««¿»≈ƒ≈«¿»
‡Ï ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡LÓ ˙ÈÏ È˙Èz«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»¡»»»


אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹאלילים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹאליכם
הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹללּמד

ּכּלן: את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ÚÓMÈּכּלן, ‡Ï.מן ְְְִֵֶַָָָָֻֻ…ƒ»«ִ
EÈt:הנכרי ÏÚ.,נכרי עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ְִַָ«ƒְֲִִֶֶַָָֹֻ

ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויּׁשבע
:יד על ׁשּיּזכר וכן.ÌÈÏ‚(È„)ּגֹורם ּפעמים, ְִֵֵֶַָָ¿»ƒְְִֵָ

כב) רגלים":(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ְִִִִִֶָָָֹ"ּכי
(ÂË)È‡‰ L„Á.ּבֹו מתמּלאת ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְִֵֶַַָ

לבּׁשל‡È.ּבאּביה: וראׁשֹון ּבכֹור אב, לׁשֹון ְִֶָ»ƒְְְְִֵַָ
ÌÈּפרֹות: È e‡ÈŒ‡ÏÂ.ּפני לראֹות ּכׁשּתבאּו ֵ¿…≈»»«≈»ְְִֶַָָֹ

עֹולֹותהּברגלים לי ז)ביאּו ÁÂ‚(ÊË):(חגיגה ְִִִָָָ¿«
È‰.חג EÈNÚÓׁשבּועֹות:הּוא Èeka.ׁשהּוא «»ƒַָƒ≈«¬∆ֶ

ּבעצרת, הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזמן
ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין ְְִִִִִִֶַָָָָָהיּו

ׁשּנאמר: כח)לּמקּדׁש, הּבּכּורים(במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִֶֶַַַָ
‰‡ÛÒ:וגֹו'" ‚ÁÂ.:הּסּכֹות חג EtÒ‡aהּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿

EÈNÚÓŒ˙‡.מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

מּפני הּבית אל אֹותּה אֹוספים ּובחג ְְִִִֵֶֶַַַָָָּבּׂשדֹות,
B‚Â'(ÊÈ)הּגׁשמים: ÌÈÓÚt LÏL.ׁשהענין לפי ְִַָ»…¿»ƒ¿ְְִִֶָָ

ּבּׁשביעית, ׁשלׁשמדּבר יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹֻ
מּמקֹומן הּזכרים.EeÎÊŒÏk:(מכילתא)רגלים ְְִִָָ»¿¿ְִַָ

:ׁשּב(ÁÈ)'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï.ּתׁשחט לא ְֶ…ƒ¿««»≈¿ְִַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת

סג) פסחים B‚Â':(מכילתא. ÈÁŒÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.חּוץ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿
יּפסל.aŒ„Úלּמזּבח: הּמערכה על אף יכֹול ְִֵַַ«…∆ֲִֵַַַַָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ו)ּבלינה? על(ויקרא מֹוקדה, "על ְְְִַַַַָָ
ּכל אּלא.ÔÈÏÈŒ‡ÏÂהּלילה":הּמזּבח לינה אין ְְִֵַַַַָָ¿…»ƒִֵֶָָ

ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ְֱֲֶֶֶַַַַַַָָֹּבעּמּוד
לּמזּבח: הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּלילה

(ËÈ)E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡.חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָּבבּכּורים,
ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּכיצד?

לסימן ּגמי עליה ּכֹור ואיןׁשּבּכרה, ּומקּדיׁשּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּמקרא: האמּורין הּמינין מּׁשבעת אּלא ְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָּבּכּורים

ח) וגֹו'":(דברים ּוׂשעֹורה חּטה ˙ÏM"ארץ ‡Ï ְְִֶֶָָ…¿«≈
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ÌeLÂ ÔezÒz ÔBÎÏ ˙ÈÓ‡¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
‡Ï Ôek„˙ ‡Ï ‡ÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»

:ÔBÎÓet ÏÚ ÚÓzLÈיד˙Ïz ƒ¿¿««¿¿«
:‡zLa ÈÓ„ ‚BÁz ÔÈÓÊטו˙È ƒ¿ƒ≈√»«¿«»»

ÔÈÓBÈ ‡ÚL z ‡È„ ‡Á«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
z„È„ ‡Ók ‡Èt ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»
 È‡ ‡È‡„ ‡ÁÈ ÔÓÊÏƒ¿««¿»«¬ƒ»¬≈≈
ÈÓ„ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ ÌÈÓ z¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¬√»«

:ÔeÈטזÈeka ‡„Á„ ‡ÁÂ ≈»¿«»«¬»»ƒ≈
‡ÁÂ ‡ÏÁa ÚÊ˙ È „BÚ»»ƒƒ¿«¿«¿»¿«»
LÎÓa ‡zL„ ‡tÓa ‡LÎ„ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿¿»

:‡ÏÁ ÔÓ È„BÚ ˙Èיז˙Ïz »»»ƒ«¿»¿«
eÎ Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»

:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa Ì„יחÒBk˙ ‡Ï √»ƒ»¿»¿»»ƒ
Ôe˙ÈÈ ‡ÏÂ ÈÁÒt Ì ÚÈÓÁ ÏÚ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡Á ˙ÒÎ Èaz ‡Áa„Ó ÔÓ a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ „ÚיטÚ‡ Èeka LÈ ««¿»≈ƒ≈«¿»
‡Ï ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡LÓ ˙ÈÏ È˙Èz«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»¡»»»


אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹאלילים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹאליכם
הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ׁשּׁשקּולה ,ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹללּמד

ּכּלן: את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ÚÓMÈּכּלן, ‡Ï.מן ְְְִֵֶַָָָָֻֻ…ƒ»«ִ
EÈt:הנכרי ÏÚ.,נכרי עם ׁשּתפּות ּתעׂשה ׁשּלא ְִַָ«ƒְֲִִֶֶַָָֹֻ

ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָויּׁשבע
:יד על ׁשּיּזכר וכן.ÌÈÏ‚(È„)ּגֹורם ּפעמים, ְִֵֵֶַָָ¿»ƒְְִֵָ

כב) רגלים":(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ְִִִִִֶָָָֹ"ּכי
(ÂË)È‡‰ L„Á.ּבֹו מתמּלאת ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְִֵֶַַָ

לבּׁשל‡È.ּבאּביה: וראׁשֹון ּבכֹור אב, לׁשֹון ְִֶָ»ƒְְְְִֵַָ
ÌÈּפרֹות: È e‡ÈŒ‡ÏÂ.ּפני לראֹות ּכׁשּתבאּו ֵ¿…≈»»«≈»ְְִֶַָָֹ

עֹולֹותהּברגלים לי ז)ביאּו ÁÂ‚(ÊË):(חגיגה ְִִִָָָ¿«
È‰.חג EÈNÚÓׁשבּועֹות:הּוא Èeka.ׁשהּוא «»ƒַָƒ≈«¬∆ֶ

ּבעצרת, הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזמן
ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין ְְִִִִִִֶַָָָָָהיּו

ׁשּנאמר: כח)לּמקּדׁש, הּבּכּורים(במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִֶֶַַַָ
‰‡ÛÒ:וגֹו'" ‚ÁÂ.:הּסּכֹות חג EtÒ‡aהּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿

EÈNÚÓŒ˙‡.מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

מּפני הּבית אל אֹותּה אֹוספים ּובחג ְְִִִֵֶֶַַַָָָּבּׂשדֹות,
B‚Â'(ÊÈ)הּגׁשמים: ÌÈÓÚt LÏL.ׁשהענין לפי ְִַָ»…¿»ƒ¿ְְִִֶָָ

ּבּׁשביעית, ׁשלׁשמדּבר יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹֻ
מּמקֹומן הּזכרים.EeÎÊŒÏk:(מכילתא)רגלים ְְִִָָ»¿¿ְִַָ

:ׁשּב(ÁÈ)'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï.ּתׁשחט לא ְֶ…ƒ¿««»≈¿ְִַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת

סג) פסחים B‚Â':(מכילתא. ÈÁŒÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.חּוץ ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿
יּפסל.aŒ„Úלּמזּבח: הּמערכה על אף יכֹול ְִֵַַ«…∆ֲִֵַַַַָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד ו)ּבלינה? על(ויקרא מֹוקדה, "על ְְְִַַַַָָ
ּכל אּלא.ÔÈÏÈŒ‡ÏÂהּלילה":הּמזּבח לינה אין ְְִֵַַַַָָ¿…»ƒִֵֶָָ

ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ְֱֲֶֶֶַַַַַַָָֹּבעּמּוד
לּמזּבח: הרצּפה מן להעלֹותֹו יכֹול ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָהּלילה

(ËÈ)E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡.חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָּבבּכּורים,
ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּכיצד?

לסימן ּגמי עליה ּכֹור ואיןׁשּבּכרה, ּומקּדיׁשּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּמקרא: האמּורין הּמינין מּׁשבעת אּלא ְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָּבּכּורים

ח) וגֹו'":(דברים ּוׂשעֹורה חּטה ˙ÏM"ארץ ‡Ï ְְִֶֶָָ…¿«≈
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˜ÚÂ‡כו ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»


È„b.לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ּבכלל וכבׂש עגל אף ¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּבּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ְְִֵֶַַַַַָָָָָולד
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לפרׁש והצר "ּגדי" ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻׁשּכתּוב:

לח) ּגדי(בראשית "את עּזים", ּגדי אׁשּלח ְְֲִִִִִֶַַָֹ"אנכי
כז)העּזים", ׁשּכל(שם ,ללּמד עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבמׁשמע. וכבׂש עגל אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמקֹום
אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ְְְְֲִִִֶַַָָָּובג'

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור כז.ואחד (פסחים ְְְְֲִִִֶֶָָָָ
קטו) C‡ÏÓ(Î):חולין ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰.ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ָ

להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹנתּבּׂשרּו
לג) ּבקרּב":(לקמן אעלה לא ‰È˙Î"ּכי L‡. ְְְֱִִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒ

"אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָאׁשר
ּכבר הכנתי", אׁשר וזההּמקֹום ּכנגּדֹו. נּכר מקֹומי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאחד
מּטה: ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻמעלה

(‡Î)B Ï‡.:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון (יהושע ««≈ְְְַָָ
:"ּפי את ימרה ÌÎÚLÙÏ"אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk.אינֹו ְֲִֶֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ֵ

ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻמלּמד
ׁשליחּותֹו: אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ÈÓLׁשהּוא Èk ְְִִֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ

B˜.ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש מחּבר ¿ƒ¿ְְְִִִִֶַָָָָָֹֻ
מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו. מׁשּתף ְְְְִֵֶַָָֻׁשמי
ׁשּדי: ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: ּכׁשם ְְְְִִֵֶַַַַָׁשּׁשמֹו

(Î)ÈÂ.,כגואעיק:ּכתרּגּומֹו תורה ¿«¿ƒְְְִַָ
(„Î)ÌÒ‰˙ Ò‰.אלהּות:לאֹותםÌ‰È˙Ó. »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆

להם: להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כהאבנים תורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ
(ÂÎ)‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï.ּתעׂשה רצֹוני:אם …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ
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Ô‰˙ÂÚËÏeלב Ô‰Ï Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿


‰ÏkLÓ.קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, מּפלת ¿«≈»ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ותרּגּומֹו:.È˙n‰Â(ÊÎ)מׁשּכלה: והממּתי, ּכמֹו ְֵַָ¿«…ƒְְְְְִַַָ

אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואׁשּגׁש,
יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹאחרֹונה,
האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל ְְְִֵֶֶַַָָמקֹומֹות

ּכ ּבמלאפֹו"ם, מּגזרתונֹוקדֹו "והּמֹותי", (ישעיהגֹון: ְְְְְְִִִִַַָ
מּגזרתכח) "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ְְְְְִִִֶַַַַַָָ"והמם

ז) א מּגזרת(שמואל "ּדּלֹותי", אל". ּבית ְְִִִֵֵַַַָ"וסבב
יט) וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים(שם "על ְְְִַַַָָ

מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים א"חקקי (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ
מּגזרתיב) רּצֹותי", כ)"אתֿמי עזב(איוב "רּצץ ְִִִִִֶַַַַָ

הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ְְְְְְִִֵֶֶַַַַֹּדּלים".
ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה מּגזרת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּלּו
אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻולא

ּכגֹון: יד)"והמּתי", הּזה"(במדבר העם את "והמּתה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻוהּתי"ו
ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהאחת

"חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָוהאחרת
ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"עׂשיתי".
ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָּבאה

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים י)ּתוי"ן: ה'",(יהושע ּתת "ּביֹום ְְְִִִֵַָ
ג) לׁשּמּוׁש:(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ְְְֱִִִִִַַַֹ"מּתת

ÛÚ.:ערּפם ל ויהפכּו מּלפני ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ
(ÁÎ)‰Ú‰.אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ

מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
עברה לא הּירּדן:והּצרעה ÈÚk‰Âאת ÈzÁ‰Â.הם ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒֵ

ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ְְִִִֶֶָָָָָֹֻארץ
הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי על אף וחּוי, אּלּו. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאּלא
ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו ְְְֵֶֶַַַַָָָָָוהלאה,

מרה': ּבהם וזרקה עמדה .ÓÓL‰(ËÎ)הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ¿»»
ּכדיריקנית ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, מּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹותּה: ÈÏÚלמּלאֹות ‰Â.:עלי וּתרּבה ְְַָ¿«»»∆ְְִֶֶָ
(Ï).‰z L‡ „Úּפרּו" ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְִִֶ

מדּגׁשת.ÈzLÂ(Ï‡)ּורבּו": והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ְ¿«ƒְְְֲֶֶַָָָֻ
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ÈÒ˙Â ‡È„ ‡Ú‡ È‰˙ ‡ÓÏÈƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈

:‡ ˙ÂÁ CÏÚלÈÚÊ ÈÚÊ ¬»≈«»»¿≈¿≈
ÈÒ˙ „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔeÎ˙‡¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈

:‡Ú‡ ˙È ÔÒÁ˙Âלא˙È ÈeL‡Â ¿«¿≈»«¿»∆¡«≈»
‡nÈ „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz¿»ƒ«»¿¿««»
˙ „Ú ‡„nÓe È‡zLÏ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»
È˙È ˙È ÔÎÈ„È ÒÓ‡ È‡¬≈∆¿«ƒ≈»»¿≈
:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÎ˙˙e ‡Ú‡«¿»¿»≈ƒƒ√»»

Ô‰˙ÂÚËÏeלב Ô‰Ï Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿


‰ÏkLÓ.קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, מּפלת ¿«≈»ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ותרּגּומֹו:.È˙n‰Â(ÊÎ)מׁשּכלה: והממּתי, ּכמֹו ְֵַָ¿«…ƒְְְְְִַַָ

אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואׁשּגׁש,
יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹאחרֹונה,
האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל ְְְִֵֶֶַַָָמקֹומֹות

ּכ ּבמלאפֹו"ם, מּגזרתונֹוקדֹו "והּמֹותי", (ישעיהגֹון: ְְְְְְִִִִַַָ
מּגזרתכח) "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ְְְְְִִִֶַַַַַָָ"והמם

ז) א מּגזרת(שמואל "ּדּלֹותי", אל". ּבית ְְִִִֵֵַַַָ"וסבב
יט) וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים(שם "על ְְְִַַַָָ

מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים א"חקקי (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ
מּגזרתיב) רּצֹותי", כ)"אתֿמי עזב(איוב "רּצץ ְִִִִִֶַַַַָ

הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ְְְְְְִִֵֶֶַַַַֹּדּלים".
ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה מּגזרת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאּלּו
אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻולא

ּכגֹון: יד)"והמּתי", הּזה"(במדבר העם את "והמּתה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻוהּתי"ו
ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהאחת

"חטאתי", "אמרּתי", ּכמֹו: מׁשּמׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָוהאחרת
ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"עׂשיתי".
ׁשלֹוׁשה צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָּבאה

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים י)ּתוי"ן: ה'",(יהושע ּתת "ּביֹום ְְְִִִֵַָ
ג) לׁשּמּוׁש:(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ְְְֱִִִִִַַַֹ"מּתת

ÛÚ.:ערּפם ל ויהפכּו מּלפני ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ
(ÁÎ)‰Ú‰.אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ

מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
עברה לא הּירּדן:והּצרעה ÈÚk‰Âאת ÈzÁ‰Â.הם ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒֵ

ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ְְִִִֶֶָָָָָֹֻארץ
הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי על אף וחּוי, אּלּו. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאּלא
ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו ְְְֵֶֶַַַַָָָָָוהלאה,

מרה': ּבהם וזרקה עמדה .ÓÓL‰(ËÎ)הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ¿»»
ּכדיריקנית ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, מּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹותּה: ÈÏÚלמּלאֹות ‰Â.:עלי וּתרּבה ְְַָ¿«»»∆ְְִֶֶָ
(Ï).‰z L‡ „Úּפרּו" ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְִִֶ

מדּגׁשת.ÈzLÂ(Ï‡)ּורבּו": והּתי"ו הׁשתה, לׁשֹון ְ¿«ƒְְְֲֶֶַָָָֻ
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„˙Â Ï‡È ÈÓ ÈÚLÂ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁÓב‰LÓ ˜˙ÈÂ ≈»ƒ¿ƒ¿¿≈…∆
‡Ï ‡Â ÈÈ Ì„˜Ï È‰„ÁÏƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ»
:nÚ ˜È ‡Ï ‡nÚÂ ˜˙Èƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

È˙ג ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»
‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡ÈÓ˙t Ïk»ƒ¿»«»«¿»¿»»ƒ«»
Ó‡Â „Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk È˙‡Â«¬≈»«»»»««¬»

t Ïk:„Ú ÈÈ ÏÈÓ Èc ‡iÓ˙ »ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈
„ÈÈד ‡iÓ˙t Ïk ˙È ‰LÓ ˙¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»

‡Á„Ó ‡ ‡ˆ Ìc˜‡Â¿«¿≈¿«¿»¿»«¿¿»
Ó˜ ÈÚ ‡z˙Â ‡Ë ÈÏtL¿ƒ≈»¿«¿»∆¿≈»»
:Ï‡È„ ‡iËL Ú È˙Ïƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡Èה È È ˙È ÁÏL¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙ È˜Â ÂÏÚ ˜È‡Â¿«ƒ¬»»¿»ƒƒ¿«

:Èz ÈÈ Ì„˜ ÈL„˜וÈ ¿ƒ√»¿»ƒ¿ƒ
‡i˜Ó ÈLÂ ‡Óc ˙Ït ‰LÓ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Á„Ó ÏÚ ˜ ‡Óc ˙Ï«¿¿»¿«««¿¿»


ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני

לׁשּמּוׁש: ‰‰והאחת „Ú.:ּפרתÓzL‚Â. ְְִַַָ««»»ְָ¿≈«¿»
לבּותגרׁשם: ‚Â'(Ï‚)תורה „Ú˙ Èk.,'אּלּו' 'הרי', ְְֵָƒ«¬…¿ֲִֵ

מקֹומֹות. ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין ְְְְְְֲִִִֵֶַַָ'ּכי',
אי, לׁשֹון ׁשה'ּכי'וזהּו לׁשֹונֹות מד' אחד ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַָ

מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָמׁשּמׁש.
ּכמֹו 'אׁשר', ב)ּבלׁשֹון מנחת(ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְֲִִִִֶַַ

חֹובה: ׁשהּוא ÏÚ‰(‡)ּבּכּורים", Ó‡ ‰LÓÏ‡Â. ִִֶָ¿∆…∆»«¬≈
נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו ְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָֹּפרׁשה

עלה!: cÏ()לֹו: ‰LÓ LÂ.:הערפל אל ֲֵ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ
(‚)ÌÚÏ tÈÂ ‰LÓ ‡iÂ.:ּבּיֹום Ècּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈

ּפריׁשה.‰' ‰ÌÈËtLn:והגּבלהמצות Ïk ˙‡Â. ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ
יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְִִֵֶַַַָֹז'

להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻוכּבּוד
LÓ‰(„)ּבמרה: ziÂ.(מכילתא)ועד מּבראׁשית ְָָ«ƒ¿……∆ְְִִֵַ

ּבמרה: ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, ÌkLiÂמּתן ְְְְִִֶַַַַָָָָ««¿≈
˜.:ּבסיון הּבכֹורֹות:.‡˙ÈÚ(‰)ּבחמּׁשה «…∆ְֲִִַָָ∆«¬≈ְַ
(Â)Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ.(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ

ּבא וחּלקֹו:מלא˙‡.לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ
על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם
לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.

הּזאה ׁשאין ּדמים, והּזאת ּוטבילה ּבלאּבמילה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
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„Ú ÈÈ ÏÈlÓ È Ïk eÓ‡Â ‡nÚ«»«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈

:Ï˜eח‡Ó ˙È ‰LÓ Èe ¿«≈¿ƒ…∆»¿»
‡nÚ ÏÚ ‡tÎÏ ‡Á„Ó ÏÚ ˜Êe¿«««¿¿»¿«»»««»
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„ט Ô‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏe¿≈…∆¿«¬…»»
:Ï‡È ÈÓ ÔÈÚLÂ ‡e‰È‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈

„Ï‡Èי ‡‰Ï‡ ˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈
Ô‡ „BÚk ˜È ‡k ˙BÁ˙e¿»¿»¿»≈¿«∆∆
:eÈÏ ‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡»»¿∆¡≈¿«»¿»ƒ

‰Â‰יא ‡Ï Ï‡È È ÈÏe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»
Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡˜È ˙È BÊÁÂ ‡˜Êƒ¿»«¬»¿»»«¿»«¬»»
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:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡יב‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â »¿ƒ¿»»«¬«¿»¿…∆
Ô‡Â Ôn˙ ÈÂ‰Â ‡eÏ ÈÓ„˜Ï ˜«ƒ√»«¿»∆¡≈«»¿∆≈
‡˙ÈB‡Â ‡‡ ÈÁeÏ ˙È Ï»»≈«¿»¿«¿»
:ÔB‰ÈBl‡Ï ˙È˙Î ‡„˜˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓLÓיג ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈


‰È˙(Ê)טבילה: .מּתן ועד מּבראׁשית ְִָ≈∆«¿ƒְְִִֵַַַ

ּבמרה: ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ענין.ÊiÂ˜(Á)ּתֹורה ְְְִִֶַָָָ«ƒ¿…ְִַ
מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עלהּזאה, לכּפרא ְְְְְְַַַַַַַָָָָָ

טעּמא': È(È)תורה È‰Ï‡ ˙‡ e‡iÂÏ‡. ַָ«ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈
והציצּו רצהנסּתּכלּו ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת לערּבב הּוא ּברּו ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּקדֹוׁש
עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָֻלנדב
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ"ויהי
ׁשּבּמחנה: ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹוּתאכל

Èt‰ ˙Ï ‰ÚÓk.(יב לפניו(סוטה היתה היא ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְִָָָָ
ׁשהיּו יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

לבנים ּבמעׂשה ‰Ï:מׁשעּבדים ÌÈÓ‰ ÌˆÚÎe. ְְְְֲִִֵֵַָֻ¿∆∆«»«ƒ»…«
לפניו: וחדוה אֹור היה .ÌˆÚÎeמּׁשּנגאלּו, ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆

מראה: לׁשֹון וצלּול:.‰Ïּכתרּגּומֹו, ּברּור לׁשֹון ְְְְֶַַ»…«ְְָָ
(‡È)ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â.:והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…

B„È ÁÏL.:יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ.,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ

ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו
ּכמֹו: ּגדֹולים לׁשֹון אצילי, ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ

,"קראתי יא)"ּומאציליה מן(במדבר "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַָָָ
מא)הרּוח", אּצילה":(יחזקאל אּמֹות "ׁשׁש ִֵַַַָָ
(È)‰LÓ Ï‡ ‰ Ó‡iÂ.:ּתֹורה מּתן לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ

ÌL ‰È‰Â ‰‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ.:יֹום ‡˙ÁÏŒ˙מ' ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…
Ì˙B‰Ï È˙k L‡ ‰Âˆn‰Â ‰B‰Â Ô‡‰.ּכל »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ָ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות עׂשרתׁשׁש ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור Ì˜iÂ(È‚)לכל ְְְְִִִַָ«»»
B˙LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ.ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא …∆ƒÀ«¿»¿ְִִֶַַָֹ

לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע
ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָעד
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˜„Ìז ‡˜e ‡ÓÈ˜„ ‡ Èe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»
„Ú ÈÈ ÏÈlÓ È Ïk eÓ‡Â ‡nÚ«»«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈

:Ï˜eח‡Ó ˙È ‰LÓ Èe ¿«≈¿ƒ…∆»¿»
‡nÚ ÏÚ ‡tÎÏ ‡Á„Ó ÏÚ ˜Êe¿«««¿¿»¿«»»««»
ÈÈ Ê‚ ‡ÓÈ˜ Ì ÔÈ„ ‡‰ Ó‡Â«¬«»≈«¿»»ƒ¿«¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

„ט Ô‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏe¿≈…∆¿«¬…»»
:Ï‡È ÈÓ ÔÈÚLÂ ‡e‰È‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈

„Ï‡Èי ‡‰Ï‡ ˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈
Ô‡ „BÚk ˜È ‡k ˙BÁ˙e¿»¿»¿»≈¿«∆∆
:eÈÏ ‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡»»¿∆¡≈¿«»¿»ƒ

‰Â‰יא ‡Ï Ï‡È È ÈÏe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»
Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡˜È ˙È BÊÁÂ ‡˜Êƒ¿»«¬»¿»»«¿»«¬»»
el‡k eÏ˜˙‡ ÔB‰È˜¿»¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡יב‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â »¿ƒ¿»»«¬«¿»¿…∆
Ô‡Â Ôn˙ ÈÂ‰Â ‡eÏ ÈÓ„˜Ï ˜«ƒ√»«¿»∆¡≈«»¿∆≈
‡˙ÈB‡Â ‡‡ ÈÁeÏ ˙È Ï»»≈«¿»¿«¿»
:ÔB‰ÈBl‡Ï ˙È˙Î ‡„˜˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓLÓיג ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈


‰È˙(Ê)טבילה: .מּתן ועד מּבראׁשית ְִָ≈∆«¿ƒְְִִֵַַַ

ּבמרה: ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ענין.ÊiÂ˜(Á)ּתֹורה ְְְִִֶַָָָ«ƒ¿…ְִַ
מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עלהּזאה, לכּפרא ְְְְְְַַַַַַַָָָָָ

טעּמא': È(È)תורה È‰Ï‡ ˙‡ e‡iÂÏ‡. ַָ«ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈
והציצּו רצהנסּתּכלּו ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת לערּבב הּוא ּברּו ְְְְְִִִֵַַַַָָָהּקדֹוׁש
עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָֻלנדב
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ"ויהי
ׁשּבּמחנה: ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹוּתאכל

Èt‰ ˙Ï ‰ÚÓk.(יב לפניו(סוטה היתה היא ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְִָָָָ
ׁשהיּו יׂשראל ׁשל צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעת

לבנים ּבמעׂשה ‰Ï:מׁשעּבדים ÌÈÓ‰ ÌˆÚÎe. ְְְְֲִִֵֵַָֻ¿∆∆«»«ƒ»…«
לפניו: וחדוה אֹור היה .ÌˆÚÎeמּׁשּנגאלּו, ְְְְֲִִֶֶָָָָָ¿∆∆

מראה: לׁשֹון וצלּול:.‰Ïּכתרּגּומֹו, ּברּור לׁשֹון ְְְְֶַַ»…«ְְָָ
(‡È)ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â.:והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…

B„È ÁÏL.:יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ.,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ

ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו
ּכמֹו: ּגדֹולים לׁשֹון אצילי, ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ

,"קראתי יא)"ּומאציליה מן(במדבר "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַָָָ
מא)הרּוח", אּצילה":(יחזקאל אּמֹות "ׁשׁש ִֵַַַָָ
(È)‰LÓ Ï‡ ‰ Ó‡iÂ.:ּתֹורה מּתן לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ

ÌL ‰È‰Â ‰‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ.:יֹום ‡˙ÁÏŒ˙מ' ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…
Ì˙B‰Ï È˙k L‡ ‰Âˆn‰Â ‰B‰Â Ô‡‰.ּכל »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ָ

מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות עׂשרתׁשׁש ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ
ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור Ì˜iÂ(È‚)לכל ְְְְִִִַָ«»»
B˙LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ.ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא …∆ƒÀ«¿»¿ְִִֶַַָֹ

לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻיהֹוׁשע
ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָעד
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ÈÏ eËÏ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆¿»¿ƒ¿¿ƒ
:ÈÈ„ ˜È È‰BÏÚידÒÏe ¬ƒ¿»»«¿»¿»«»

e „Ú ‰ Ï eÈB Ó¬«ƒ»»»»«ƒ¿
ÔBÚ eÁÂ Ô‰ ‰Â ÔBÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿
˜È È Ï È ÔÓ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿¿≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ïטו‰LÓ ˜ÈÏÒe ƒ√»≈¿≈…∆
:eË È Ú ÁÂ eËÏ¿»«¬»¬»»»»

eËטז ÏÚ ÈÈ„ ˜È Le¿»¿»»«¿»«»
ÔÈÓBÈ L Ú È‰ÁÂ ÈÈÒ„¿ƒ««¬»ƒ¬»»ƒ»ƒ
‰ÚÈL ÓBÈa ‰LÓÏ ˜e¿»¿…∆¿»¿ƒ»»

:Ú BÓיזÈÈ„ ˜È eÊÈÁÂ ƒ¬»»¿≈¿»»«¿»
ÈÈÚÏ eË LÈa Ï ¿∆»»¿»¿≈»¿≈≈

:ÏÈ ÈaיחB‚a ‰LÓ ÏÚÂ ¿≈ƒ¿»≈¿«…∆¿
‰LÓ Â‰Â eËÏ ˜ÏÒe Ú¬»»¿≈¿»«¬»…∆
ÔÈÚaÂ ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa eËa¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ

:ÔÂÏÈÏ≈»»


"אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשם
ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע ְְֱֳִִִֵַַָָָָָָָֹֻהאלהים",
יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמ'
יהֹוׁשע היה ׁשּלא למדנּו, ּברעה". העם קֹול ְְְֵֶֶַַָָָָָֹֹֻאת

Ó(È„)עּמהם: È˜‰ÏÂ.מןּבצאתֹו ִֶָ¿∆«¿≈ƒ»«ְִֵ
Ê‰הּמחנה: eÏeL.ּכאן ׁשארוהתעּכבּו עם ֲֶַַ¿»»∆ְְְְִִַָָ

ריבֹו איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים להיֹות ּבּמחנה, :העם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
eÁ.,היה מרים ׁשל יפּנה,ּבנּה ּבן ּכלב ואביו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

ב)ׁשּנאמר: א הימים אפרת(דברי את ּכלב לֹו "וּיּקח ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָוּתלד

Èּבסֹוטה: ÏÚÈÓ.ּדין:מי לֹו טוׁשּיׁש תורה ְָƒ««¿»ƒִִֵֶ
(ÊË)ÔÚ‰ e‰ÈÂ.(ד חֹולקין(יומא רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַ

ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבּדבר.
יׁשן): רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת (עד ֲִֶֶֶַַַַָָָֹחדׁש

ÔÚ‰ e‰ÈÂ.:להרBa ‰LÓÏ ˜Â «¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆«
ÈÚÈ‰.,הּדּברֹות עׂשרת ּבנילֹומר וכל ּומׁשה «¿ƒƒְְְֲִֵֶֶֶַַָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל
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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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קמט

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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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שאחדים מהתימנים מפריעים בידם לערוך מסיבות שבת לילדים וילדות, כי לדעתם זהו 

אסור בשבת, ואינו מבאר טעמם בזה. ואפשר הטעם הוא מפני השירה והרקוד אז, ע"פ שו"ע או"ח סי' 

שלט ס"ג. ואם כן הוא - הי' עליו להתדבר עם הרבנים דהתימנים ולבאר להם, שזה מכבר התירו פרושים 

את הדבר בשמחה של מצוה. ומנהג ישראל תורה היא. ותא חזי מאי עמא דבר. ואפילו הספרדים עצמם, 

בטח נוהגים כן בשמחת תורה, וכמדומה לי גם בפסח בשעת הסדר, והרי טעם הנמנעים בכל הנ"ל אחד 

הוא בשבת ויו"ט כו' ]ושאני שמחת בית השואבה במקדש, וכמ"ש בתוס' ד"ה רבנן )סוכה נ' ע"ב([. ויסביר 

להם שהענין דמסיבת שבת נתייסד ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל. והאריך 

בההיתר בזה בשו"ת מנחת אלעזר חלק א' סי' כ"ט ובסוף חלק השני לו ואפילו לדעת הב"י. וכשיתירו 

הרבנים שלהם את הענין הרי בטח יתוסף עי"ז בהמסיבות שבת ובזמ"ז אין לעשות פלוגתא בין הבית יוסף 

והרמ"א, )יעויין בשו"ע ובנ"כ או"ח סי' של"ט סעיף ג'( ובמילא אין גם חילוק בין אשכנזים לספרדים.

ותקותי שיסדר הדבר בהקדם, כדי שלא יחשדו אותם שרוצים לכוף את בני התימנים הספרדים 

במנהגי האשכנזים...

בברכת הצלחה בעבודתו הק'.
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6:286:238:378:359:109:0710:0510:0317:2217:2817:4717:5217:0718:02תל אביב )ח(

7:107:019:069:019:389:3310:2810:2517:0717:1717:3817:4716:5718:01אוסטריה וינה )ח(
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6:537:019:539:5710:2410:2811:3511:3821:0420:5721:3321:2520:4021:29ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(
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6:566:498:598:569:319:2810:2410:2217:2517:3217:5217:5917:1318:10ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(
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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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