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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

eNÚÂּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש רז"ל1לי ואמרּו ּכל2, ¿»ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, זז אינֹו לי ׁשּנאמר ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום
ועׂשּו אֹומר הּוא מה הּמקּדׁש ּבבית כּו' הּבא ּבעֹולם ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹולא

להבין וצרי מקּדׁש. הּמׁשּכן3לי הינּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
מקּדׁש ׁשעׂשה4ּדאקרי הּמקדׁש וכן ׁשּנּוים, ּבֹו היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלבד זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני והּבית ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשלמה
ואי לכאֹורה, לגמרי ׁשּבטלּו אלא ׁשּנּוים, ּבהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד זה ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֻנאמר

הּתֹורה ּבאֹור צדק מּמׁש5הּצמח מחּבר העליֹון ׁשמקּדש , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּתחּתֹון ּכעיר6לּמקּדׁש הּבנּויה ירּוׁשלים ּוכענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
יחּדיו לּה עם7ׁשחּברה מחּבר מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
מּטה ׁשל ּגם8ירּוׁשלים ׁשּמאיר לעֹולם, זז אינֹו וזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה ענין לכאֹורה אמנם העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָעכׁשיו
ׁשּי זה מה אבל ּברּוחנּיּות, העליֹון לּמקּדׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּי
זז ׁשאינֹו מקּדׁש לי ועׂשּו נאמר עליו הּגׁשמי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּמקּדׁש
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מביא ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֻלעֹולם.

צדק ׁשּנתּבאר9הּצמח מה ּפי על ּבאּור ואהיה10עֹוד ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ואמ מעט לּמקּדׁש רז"ללהם ּובּתי11רּו ּכנסּיֹות ּבּתי אלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּבּתי הּנה הּגלּות, ּבזמן ּגם מקֹום, ׁשּבכל הינּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹות,
זז אינֹו ׁשּמּׁשם מעט מקּדׁש הם מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכנסּיֹות
זז ּדאינֹו הענין ּתֹוכן ּגם ּדזהּו ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלעֹולם.
ׁשל מירּוׁשלים זז ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמירּוׁשלים
ּכאׁשר ּדגם מּטה, ׁשל מירּוׁשלים זז לא ּגם לכן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמעלה

ּדכּלה ּבאֹופן החרּבן ועל12היה העצים על חמתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּבּתי ׁשּלמּטה, הּמקּדׁש הּבית ּגם נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהאבנים,

מעט. מקּדׁש ׁשהם מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּכנסּיֹות
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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

eNÚÂּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש רז"ל1לי ואמרּו ּכל2, ¿»ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
הּזה ּבעֹולם לא לעֹולם, זז אינֹו לי ׁשּנאמר ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום
ועׂשּו אֹומר הּוא מה הּמקּדׁש ּבבית כּו' הּבא ּבעֹולם ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹולא

להבין וצרי מקּדׁש. הּמׁשּכן3לי הינּו הּמקּדׁש, הרי , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
מקּדׁש ׁשעׂשה4ּדאקרי הּמקדׁש וכן ׁשּנּוים, ּבֹו היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלבד זֹו ּדלא הינּו נחרבּו, ׁשניהם הּׁשני והּבית ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹׁשלמה
ואי לכאֹורה, לגמרי ׁשּבטלּו אלא ׁשּנּוים, ּבהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד זה ּומבאר לעֹולם. זז ּדאינֹו ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֻנאמר

הּתֹורה ּבאֹור צדק מּמׁש5הּצמח מחּבר העליֹון ׁשמקּדש , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּתחּתֹון ּכעיר6לּמקּדׁש הּבנּויה ירּוׁשלים ּוכענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
יחּדיו לּה עם7ׁשחּברה מחּבר מעלה ׁשל ׁשּירּוׁשלים , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
מּטה ׁשל ּגם8ירּוׁשלים ׁשּמאיר לעֹולם, זז אינֹו וזהּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה ענין לכאֹורה אמנם העליֹון. מקּדׁש ּברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָעכׁשיו
ׁשּי זה מה אבל ּברּוחנּיּות, העליֹון לּמקּדׁש ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּי
זז ׁשאינֹו מקּדׁש לי ועׂשּו נאמר עליו הּגׁשמי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּמקּדׁש
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מביא ׁשּלכן לֹומר, ויׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֻלעֹולם.

צדק ׁשּנתּבאר9הּצמח מה ּפי על ּבאּור ואהיה10עֹוד ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ואמ מעט לּמקּדׁש רז"ללהם ּובּתי11רּו ּכנסּיֹות ּבּתי אלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הּבּתי הּנה הּגלּות, ּבזמן ּגם מקֹום, ׁשּבכל הינּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹות,
זז אינֹו ׁשּמּׁשם מעט מקּדׁש הם מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּכנסּיֹות
זז ּדאינֹו הענין ּתֹוכן ּגם ּדזהּו ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָלעֹולם.
ׁשל מירּוׁשלים זז ׁשאינֹו ּדמּכיון מעלה, ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמירּוׁשלים
ּכאׁשר ּדגם מּטה, ׁשל מירּוׁשלים זז לא ּגם לכן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמעלה

ּדכּלה ּבאֹופן החרּבן ועל12היה העצים על חמתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּבּתי ׁשּלמּטה, הּמקּדׁש הּבית ּגם נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהאבנים,

מעט. מקּדׁש ׁשהם מדרׁשֹות ּובּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּכנסּיֹות
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ו  

ÌÓ‡ׁשּבֹו הּמקּדׁש ׁשּבענין החּדּוׁש מהּו להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכתיב והרי הּׁשכינה, הׁשראת את13יׁשנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

יתּבר ׁשאלקּותֹו הינּו מלא, אני הארץ ואת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמים
ׁשאפׁשר ּבאלקּות זֹו ּבחינה רק ולא מקֹום. ּבכל ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹנמצא
אלא עלמין, ּכל ממּלא ּבחינת מלא, הּתֹואר עליה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלֹומר
מּזה, ּולמעלה עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת אני, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּגם

מקֹום ּבכל נמצאת זֹו ּבחינה החּדּוׁש14ּגם מהּו ּכן ואם , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשהמׁשכת לֹומר, ּתמצא אם ואפּלּו הּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבבית
אינֹו עדין האדם, עבֹודת ידי על להיֹות צריכה ְְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹאלקּות
הענין א ּדוקא. מקּדׁש לי לועׂשּו ׁשּי ּׁשּזה מה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמּובן

ּבתניא ּבארּוכה ּכּמבאר הּמקּדׁש15הּוא, ּדבית ּדהחּדּוׁש , ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
מסּוים, ּבמקֹום ּבגלּוי הּׁשכינה הׁשראת ׁשּתהיה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּוא
עצם היא הּנפׁש הרי ּבּגּוף, הּמתלּבׁשת הּנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו
הּנפׁש ּדאֹותּה ּבׁשוה, הּגּוף אברי ּבכל הּנמצא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפׁשּוט
ואף ּגידים, ושס"ה אברים רמ"ח ּבכל הּמתלּבׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהיא
ׁשּמקֹום ּכזה, ּבאֹופן האדם את הקּב"ה ּברא ּכן ּפי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעל

ׁש ּבּמֹוח הּוא ּבגלּוי הּנפׁש ּומּׁשםהׁשראת ּדוקא, ּבראׁש ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש, ּגם הּוא וכן ּבּגּוף. מקֹום ּבכל החּיּות ְְְְִִֵַַַַַָָָָנמׁש
החּיּות נמׁש ּומּׁשם ּבגלּוי היא הּׁשכינה הׁשראת ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ּבמקֹום (ּכּמבאר דעֹות ב' יׁש ׁשּבזה [אלא העֹולם. ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבכל

ּבדר16אחר הּוא ּבּמקּדׁש הּׁשכינה ּגּלּוי אֹופן אם ( ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּוּפנימי]. התלּבׁשּות ּבדר אֹו ּומּקיף, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָמעבר
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cÁ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï È ÌÓ‡‰LÈ BaL Lc˜n‰ ÔÈÚaL Le »¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ∆¿ƒ¿««ƒ¿»∆∆¿»
Èk È‰Â ,‰ÈÎM‰ ‡L‰13È‡ ‡‰ ‡Â ÌÈÓM‰ ‡ «¿»««¿ƒ»«¬≈¿ƒ∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ó aÈ Be˜Ï‡L eÈ‰ ,‡ÏÓאומרים כיצד »≈«¿∆¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿»»
בכל נמצא הקב"ה הרי השכינה, השראת ישנה מסויים מקום באותו שדווקא

BÊמקום? ‰ÈÁa ˜ ‡ÏÂ .¿…«¿ƒ»
ÓBÏ LÙ‡L e˜Ï‡a∆¡…∆∆¿»«
,‡ÏÓ ‡B‰ ‰ÈÏÚ»∆»««»≈
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ÈÁa¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ

.מצומצמת השפעה שהיא

נברא לכל ומותאמת המוגבלת

ענינו לפי Ìbונברא ‡Ï‡ ,∆»«
BÒ ÈÁa ,È‡ ÈÁa¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈

ÔÈÓÏÚ Ïkנעלית השפעה »»¿ƒ
ממדידה שלמעלה מאוד

בשווה לכל המשפיעה ,והגבלה.
eאףÌb ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆«

ÏÎa ‡Ó BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»ƒ¿≈¿»
ÌB˜Ó14e‰Ó Ôk Ì‡Â , »¿ƒ≈«

L LecÁ‰השכינה השראת «ƒ∆
≈¿Èaדווקאנמצאת

Ì‡ elÙ‡Â .Lc˜n‰«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÎLÓ‰L ,ÓBÏ ‡Óƒ¿»«∆«¿»«
ÏÚ BÈ‰Ï ‰ÎÈ e˜Ï‡¡…¿ƒ»ƒ¿«

Ì„‡‰ „BÚ È„Èהיא ולכן ¿≈¬«»»»
מסוים במקום ÔÈ„Úמוגבלת ,¬«ƒ

L ‰fM ‰Ó ÔeÓ BÈ‡≈»«∆∆«»
‡˜Âc Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂÏƒ¿»ƒƒ¿»«¿»

באופניםהרי לפעול יכול האדם

כן, ואם שונים, ובמקומות רבים

תלוי'ה השכינה השראת מדוע

במקום בהמשכה דווקא

‰e‡,המקדש ÔÈÚ‰ ‡ .«»ƒ¿»
‡Èa ‰Îe‡a ‡nk15‡e‰ Lc˜n‰ Èc LecÁ‰c , «¿…»«¬»¿«¿»¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

ÌÈeÒÓ ÌB˜Óa ÈeÏa ‰ÈÎM‰ ‡L‰ ‰È‰Lקיימות היו שלכן ∆ƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿»¿»¿»
השכינה השראת היתה ששם מפני המקדש, בבית הקשורות מיוחדות הלכות

ÌÚבגלוי ‡È‰ LÙ‰ È‰ ,Ûeba LaÏn‰ LÙ‰ BÓÎe ,¿«∆∆«ƒ¿«∆∆«¬≈«∆∆ƒ∆∆
‡È‰ LÙ‰ B‡c ,‰ÂLa Ûeb‰ È‡ ÏÎa ‡Ó‰ eL»«ƒ¿»¿»∆¿≈«¿»∆¿»«∆∆ƒ

È‡ Á"Ó ÏÎa LaÏn‰ÌÈ„Èb ‰"Ò˘Â Ìועצמות במהות «ƒ¿«∆∆¿»««≈»ƒ¿««ƒƒ
היא שכביכול והגבלות, חילוקים בה שייך אין לגילוי) שבאה (קודם הנפש

בכל נמצאת הנפש ועצמותה במהותה האברים, משאר יותר בראש נמצאת

בשווה ÔÙB‡aהאברים Ì„‡‰ ‡ ‰"a˜‰ ‡a Ôk È ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ≈»»«»»∆»»»¿∆
‡˜Âc L‡aL ÁBna ‡e‰ ÈeÏa LÙ‰ ‡L‰ ÌB˜nL ,‰Êk»∆∆¿«¿»««∆∆¿»««∆»…«¿»
מקום שעיקר אומרים, אז – בגוף ולהתלבש להתגלות יוצאת הנפש כאשר

הנפש של וההתגלות ההמשכה

שבראש במוח ÌMÓeהוא ,ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa eÁ‰ LÓƒ¿»««¿»»
Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .Ûeba«¿≈«
‡L‰ BaL ,Lc˜na«ƒ¿»∆«¿»«
ÈeÏa ‡È‰ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿»
ÏÎa eÁ‰ LÓ ÌMÓeƒ»ƒ¿»««¿»
LÈ ‰ÊaL ‡Ï‡] .ÌÏBÚ‰»»∆»∆»∆≈
ÌB˜Óa ‡nk BÚ„ ≈«¿…»¿»

Á‡16Èelb ÔÙB‡ Ì‡ ( «≈ƒ∆ƒ
‡e‰ Lc˜na ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»

ÛÈÓe ÚÓ „aכדעת ¿∆∆«¬»«ƒ
ועוד. משלהרמב"ם דרך על

עמוק. שכלי ענין הכותב אדם

את הכותבת היא שידו מכיוון

מאיר היד ידי שעל הרי הדברים,

למשל, ידי, על (ולא השכל גילוי

היא היד שדווקא ואף הרגל)

דרכו כלי לשמש המוכשרת

אין מקום מכל השכל, יתגלה

ונמצא כלל. השכל משגת היד

היד ידי על מתגלה השכל שאין

בלבד ומקיף מעבר בדרך אלא

מוכשר היה המקדש בית כך

השכינה תתגלה דרכו כלי לשמש

ומקיף מעבר „aבדרך B‡¿∆∆
ÈÓÈe eLaÏ‰כדעת ƒ¿«¿¿ƒƒ

להשוואת מסכים שאינו הרמב"ן.

מפני היד, באמצעות השכל לגילוי – המקדש בבית השכינה השראת גילוי

המקדש בבית השכינה הארת זו דעה לפי השכל. משגת עצמה היד אין שאכן

בגשמיות ממש ונתפסה חדרה שהאלוקות היינו התלבשות. בדרך היתה הגשמי

גשמי, הוא שהמוח שאף האדם. במוח השכל התלבשות דרך על המקדש בית

השכל כח ממש ומאיר מלובש במוח מקום המעלה.מכל את ביאר כאן עד

העולם. לכל נמשך וממנו השכינה השראת מקום שבו דווקא המקדש מקום של

האדם. בעבודת נמצאים במשכן הפרטים כל איך יבאר הבאים בסעיפים
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‰p‰Âרז"ל וׁשכנּתי17אמרּו מקּדׁש לי ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם,
ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ּומּזה מּיׂשראל. ואחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנֹו
מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, והענין 18ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

צדק הּצמח לאדמֹו"ר הּמצֹות הּמׁשּכן19(ּובספר ּדהּנה ,( ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ּוכלי יריעֹות (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה
אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ּופנימּיים. מּקיפים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָענין
ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר הנחלקת מּיׂשראל, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד
ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים והעבֹודה 20ּפנימּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָ
ּבחינת ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָעֹוטה
ּבחינת ויׁש מּבחּוץ, מּקיף ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשמים
ּפנימיּות. מּבפנים, להאיר הּוא האֹור ׁשענין אֹור, ְְְְִִִִִִִֶֶַָָעֹוטה
היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת העבֹודה האדם ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּובעבֹודת
ּכּמבאר לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות המצֹות, ּבקּיּום ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהעבֹודה

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
מּקיף ּבחינת ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש יֹותר, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָּובפרטּיּות

ּובח ּבלקּוטיהּקרֹוב הענין ּכּמבאר הרחֹוק, מּקיף ינת ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ּבסֹופֹו ויׁש22ּתֹורה ודעת טעם ּפי על ׁשהם מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּבבחינת והעבֹודה ודעת. מּטעם למעלה ׁשהן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמצֹות
ׁשם ּבתניא ּכמבאר הּתֹורה. לּמּוד ענין הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹּפנימיּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו מזֹון נקראת מעי.23ׁשהּתֹורה ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּגם24אבל הינּו ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ּכתיב כן ּפי על אף ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

והּוא מּקיף. ּבחינת ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַָָָהאֹור
ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ּבּתֹורה, ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָָמּׁשּום

ַָהּתֹורה.
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Ï eÓ ‰p‰Â17ÈÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eÚÂ ˜et‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿««««»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

„Â „ Ïk CB˙a ,ÌÎB˙a Ï Ó Ï BÎB˙a ,ÌÎB˙a¿»¿…∆¡«∆»¿»¿»∆»¿∆»
„ ÏÎa BLÈ ,Lc˜naL ‰ ÔÈÚc ,ÔeÓ ‰fÓe .ÏiÓƒƒ¿»≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿»∆¿¿»∆»

ÏiÓ „Âובזמן המשכן, באמצעות ישראל בעם שוכן ה' כבוד ¿∆»ƒƒ¿»≈
בעם ה' כבוד שוכן הגלות

התורה עסק ידי על ישראל

אחד שכל שיבאר כפי והמצוות,

לעשות צריך מישראל ואחד

תומשך שבו בנפשו משכן בחינת

בגלוי השכינה ÔÎÂהשראת ,¿≈
Lc˜naL ÌÈËt‰ Ì««¿»ƒ∆«ƒ¿»

האדם בנפש ÔÈÚ‰Âישנם .¿»ƒ¿»
‰nÎa nk ,e‰«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó18e ¿¿≈∆
Ó‰ BÓ„Ï ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿«∆«

˜„ˆ19ÔkLn‰ ‰p‰c ,( ∆∆¿ƒ≈«ƒ¿»
˙BÚÈÈÓ ‰Úהפרוסות «¬»ƒƒ

למשכן הניצביםÌÈL˜eמעל ¿»ƒ
המשכן BÚÈÈ˙בתוך B¿ƒ

e‰fL ,(ÔkLn‰ ÈÏÎe¿≈«ƒ¿»∆∆
.ÌÈiÓÈe ÌÈÈwÓ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ
Ïk ˙„BÚa Ì e‰ ÔÎÂ¿≈««¬«»
,ÏiÓ „Â „∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÏÏk Cc ˙˜Ï‰«∆¿∆∆∆∆¿»
ÌÈÈÚa ‰„BÚÏ«¬»¿ƒ¿»ƒ
‰„BÚ‰Â ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒ¿»¬»
BÓÎe .ÌÈÈwÓ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿

e˙kL20B ‰ËBÚ ∆»∆
ÌÈÓL ‰ËB ‰ÓÏk««¿»∆»«ƒ

‰ÚÈÈkמלביש אור= [עוטה «¿ƒ»
כמלבוש באור העולם את

האדם. גוף את העוטף

שמים נוטה כשלמה=כמלבוש.

(מותח) הנוטה כאדם כיריעה=

(וילון)] Èa˙יריעה LÈc ,¿≈¿ƒ«
e‰L ,‰ÚÈÈk ÌÈÓL»«ƒ«¿ƒ»∆

B‰ ÔÈÚL ,B ‰ËBÚ ˙Èa LÈÂ ,eaÓ ÛÈwÓ ˙Èa¿ƒ««ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ¿«»
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ז      

‰p‰Âרז"ל וׁשכנּתי17אמרּו מקּדׁש לי ועׂשּו הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם,
ׁשּבּמקּדׁש, זה ּדענין מּובן, ּומּזה מּיׂשראל. ואחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
הּפרטים ּגם וכן מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁשנֹו
מקֹומֹות ּבכּמה ּכּמבאר הּוא, והענין 18ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

צדק הּצמח לאדמֹו"ר הּמצֹות הּמׁשּכן19(ּובספר ּדהּנה ,( ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּזהּו הּמׁשּכן), ּוכלי יריעֹות (אֹו ּוקרׁשים מיריעֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנעׂשה
אחד ּכל ּבעבֹודת ּגם הּוא וכן ּופנימּיים. מּקיפים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָענין
ּבענינים לעבֹודה ּכלל ּדר הנחלקת מּיׂשראל, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד
ׁשּכתּוב ּוכמֹו מּקיפים. ּבענינים והעבֹודה 20ּפנימּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָ
ּבחינת ּדיׁש ּכיריעה, ׁשמים נֹוטה ּכּׂשלמה אֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָעֹוטה
ּבחינת ויׁש מּבחּוץ, מּקיף ּבחינת ׁשהּוא ּכיריעה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשמים
ּפנימיּות. מּבפנים, להאיר הּוא האֹור ׁשענין אֹור, ְְְְִִִִִִִֶֶַָָעֹוטה
היא ּולבּוׁש מּקיף ּבבחינת העבֹודה האדם ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָּובעבֹודת
ּכּמבאר לבּוׁשים הם ּדהּמצֹות המצֹות, ּבקּיּום ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהעבֹודה

ּבתחּלתֹו ּומּקיף.21ּבתניא לבּוׁש ּבבחינת ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
מּקיף ּבחינת ּבחינֹות, ב' ּבּמצֹות יׁש יֹותר, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָּובפרטּיּות

ּובח ּבלקּוטיהּקרֹוב הענין ּכּמבאר הרחֹוק, מּקיף ינת ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ּבסֹופֹו ויׁש22ּתֹורה ודעת טעם ּפי על ׁשהם מצֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

ּבבחינת והעבֹודה ודעת. מּטעם למעלה ׁשהן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמצֹות
ׁשם ּבתניא ּכמבאר הּתֹורה. לּמּוד ענין הּוא ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹּפנימיּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו מזֹון נקראת מעי.23ׁשהּתֹורה ּבתֹו ותֹורת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּגם24אבל הינּו ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ּכתיב כן ּפי על אף ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

והּוא מּקיף. ּבחינת ׂשלמה, ּבחינת ּבֹו יׁש ּדתֹורה ְְְְְִִִֵַַַַָָָהאֹור
ּופנימּיּות ּדתֹורה נגלה ּבּתֹורה, ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָָמּׁשּום

ַָהּתֹורה.
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ח  

ÏÚÂענינים ּבב' העבֹודה ּברּוחנּיּות, הּמקּדׁש עׂשּית ידי ¿«ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָ
ׁשּיהיה זֹוכים הּתֹורה, ולּמּוד הּמצֹות קּיּום ְְְִִִִִֵֶֶַַָאלּו,

לדֹורֹות ּתעׂשּו ׁשעליו25וכן לבא ּדלעתיד עֹולמים ּבבית , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
עמד26נאמר לא הּמׁשּכן ּגם ּכי ,ידי ּכֹוננּו א-דני מקּדׁש ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּדלעתיד הּמקּדׁש ודוקא ׁשלמה, ׁשעׂשה הּבית וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלעֹולם
ּכמבאר נצחי, ּבית יהיה ידי ּכֹוננּו א-דני מקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּוא

ׁשעׂשה27ּבּזהר מהּמקּדש היא לזה ּכח הּנתינת אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו רׁש"י.25מׁשה, ּכפירּוׁש לדֹורֹות ּתעׂשּו וכן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

È‰ÈÂהּמקּדׁש ּבית ּבנין יהיה מּמׁש שּבקרֹוב רצֹון, ƒƒְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
היא והּתֹורה ּבּתֹורה זה ענין לֹומדים ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהּׁשליׁשי,

הּׁשבּוע,28נצחית ּבפרׁשת זה ענין ּכׁשּלֹומדים ּובפרט , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
נתינת29וכּידּוע יׁש אז הרי הּׁשבּוע, ּפרׁשת עם לחיֹות ׁשּצרי הּזקן אדמֹו"ר ּפתגם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ההתעּסקּו ידי ׁשעל מיחדת ּבמהרהּכח נזּכה הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד ת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה הּׁשליׁשי הּמקדׁש ּבית לבנין מּמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻּבימינּו

למעלה מכן עֹומד הּוא ּדהּמקּדש צדקנּו, למּטה,30מׁשיח ירד ּכממרא ּוברגע , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
מּמׁש. בימינּו ְְִֵֵַָָָּבמהרה
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– מאידית תרגום –

ענין – חדש ענין מתחיל תרומה, פ' בפרשתנו,
הציווי בתורה: – ויסודי כללי מקדשהכי לי "ועשו

עד הבאות בפרשיות ומתפרש שהולך בתוכם", ושכנתי
ויקרא וספר בפרשת זה ולאחרי שמות, ספר :סוף

– לראש לכל המשכן מעשה על למשה
תרומה, בפרשת – וגו'") מקדש לי ("ועשו ופרטיו
וכלי עצמו המשכן אודות – תרומה [בפ' ותשא תצוה
המנורה, נרות העלאת אודות – תצוה בפ' המשכן;
מזבח ועשיית ובניו אהרן חינוך כהונה, בגדי עשיית
השקל מחצית נתינת אודות – תשא ובפ' הקטורת;

המשכן אדני וסממניעבור וכנו כיור עשיית ,
מסירת ולאח"ז ה'הקטורת], ציווי את לבנ"י

זאת מקיימים הם וכיצד המשכן, ועשיית נדבות אודות
המשכן פקודי "אלה פקודי, ובפ' ויקהל), (בפ' בפועל
כל "ותכל המשכן, דמעשה וסךֿהכל הסיום – גו'"

מועד" אוהל משכן המשכןעבודת הקמת – עד ,
מועד אוהל את הענן "ויכס ניסן), חודש (בראש

המשכן" את מלא ה' .וכבוד

הקריאה אודות – ויקרא) ופ' (בספר זה ולאחרי
– המשכן (תכלית במשכן משה אל ה' ודיבור
אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא שמה"), לך "ונועדתי
(שנאמרו והפרשיות הציוויים והמשך מועד", מאוהל
עבודת – במשכן העבודה אודות ניסן) בר"ח
(החל בפועל העבודה אודות ולאח"ז הקרבנות,
ימי בשבעת המשכן בחנוכת ובניו אהרן מעבודת

ה י"ב ע"י החנוכה ולאח"ז נשיאים).המילואים,

המשכן וכלי המשכן מעשה אודות שהסיפור מכיון
מביאה פרשה שכל מובן פרשיות, לכמה נחלק וכו'
והעבודה המשכן למעשה בנוגע נפרד ענין (בעיקר)

בו.

והחידוש המשכן דעשיית התוכן כללות
בו: בהעבודה

את גם מבטא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
את לעשות בכדי העולם: דבריאת הכוונה תכלית

ו"מקדש" "משכן" הגשמי ובלשוןהעולם להקב"ה,
ב"תחתונים"הידוע בתחתונים, יתברך לו דירה :

ממנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם דוקא,
– ("לו" עצמותו בכל בגלוי ימצא שהקב"ה

בדירתו.לעצמותו שאדם כמו כביכול ,(

ד)עשיית והקיום (הציווי מדוע הטעם גם זהו
תורה למתן בהמשך מיד בא המשכן כיוהקמת –

למטה, השכינה את להמשיך הכח ניתן תורה במתן
עליוניםכמחז"ל בין והחלוקה ה"גזירה" בטלה שאז

לעליונים יעלו התחתונים (הקב"ה) ו"אמר ותחתונים,
ה' וירד – המתחיל ואני לתחתונים", ירדו והעליונים
הכח עם יחד ומצוות, התורה את ונתן סיני הר על
ולמלאות קדושה, של) (חפצא הגשמי מהעולם לעשות
יתברך לו דירה לעשות – הבריאה כל תכלית את

בשלימות נתמלא זה ליבתחתונים; "ועשו ע"י
משכן עשו שבנ"י עי"ז בתוכם", ושכנתי מקדש
בהבאת ומלאכתם עשייתם ע"י מתחיל להקב"ה,
וכסף ("זהב שבעולם גשמיים מדברים המשכן, נדבות
הקמת וע"י לה', משכן מזה לעשות גו'"), ונחושת
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ח.1) כה, תרומה
ע"י2) המשכן חנוכת לאחרי – במדבר ספר בתחלת הענין וסיום

– ניסן דר"ח המאורעות סיום כו', הנרות את בהעלותך ופ' הנשיאים
סדר ע"ד לספר בתורה וחוזר ממשיך ואילך) טו ט, (בהעלותך ואח"כ
אוהל את הענן "ויכס פקודי בס"פ למש"נ (בהמשך במדבר המסעות
מסעיהם בכל ישראל בני יסעו המשכן מעל הענן ובהעלות גו' מועד

שם. בהעלותך רמב"ן ראה – גו'")
"לקנות3) כדי היתה השקל מחצית נתינת – זה שלאחרי ובשנים

טו). ל, תשא (פרש"י ושנה" שנה כל של ציבור קרבנות מהן
לב.4) לט, פקודי
לד.5) מ, שם

א.6) ב, עירובין – משכן דאיקרי
ועוד.7) פל"ו. תניא ב. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא
ע'8) בלק אוה"ת ואילך. תפט ע' תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ועשית ד"ה (בנדו"ד) וראה ועוד. ג. ס"ע תרס"ו המשך ואילך. תתקצו
קפב). (ע' תרע"ח הקרשים את

עשיית9) על ה' ציווי בזמן דיעות הג' ידוע גופא שבזה אלא
וגם למשה ה' ציווי א) העגל: לחטא ביחס המשכן ונדבות המשכן
לפני מ"ת) לאחרי (תיכף הי' המשכן) נדבת (וכן לבנ"י משה ציווי
חטא לאחרי הי' למשה ה' ציווי גם ב) א); רכד, (זח"ב העגל חטא
ח. פרשתנו (תנחומא ביוהכ"פ ההר מן משה ירידת ולאחרי העגל
העגל, חטא לפני הי' למשה ה' ציווי ג) יא), לג, יח. לא, תשא פרש"י
קצה, (זח"ב יוהכ"פ, לאחרי הי' המשכן) נדבת (וכן לבנ"י משה וציווי
לקו"ש וראה כסדרן). הפרשיות נאמרו ועפ"ז – ויקהל ר"פ רמב"ן א.

ואילך. 153 ע' ח"ו
וא10) ועוד.תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר טו. רא
"אימתי11) ובכ"מ) ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר במדרש כדאיתא

ריש רמב"ן (וראה המשכן" שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה
תורה, במתן שהתחילה בארץ השכינה המשכת נשלמה שאז פרשתנו),
ע"י כשנעשה הוא ושלימותו מלמעלה, הגילוי בעיקר הי' במ"ת כי

 " – ע'דוקא חכ"א לקו"ש (ראה גו'" מקדש לי
וש"נ). ואילך. 150

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יהודא זאב שי'

שלום וברכה!

בהישיבה  הענינים  כותב אשר  בו  מכתבו מעש"ק משפטים,  לקבל  לי  נעם  הארוך  לאחרי הפסק 

מתנהגים בהצלחה, ובודאי לדכוותי' למותר להעיר ולדייק אשר כיון שכבר פסקו רז"ל לא יגעת ומצאת 

כ"פ  להוסיף  וההצלחה באה  נזקקים להצלחה,  אין  היגיעה  ע"פ שכל שלמציאה בערך  אל תאמין, מובן 

ככה נוסף על מה שמגיע לפי ערך היגיעה, ויה"ר שיהי' זה בשלשת הקוים היינו במצות, בתורה )בהקדמת 

ברכת התורה וע"פ המבואר ברבנו יונה* והורחב בב"ח בטור או"ח סי' מ"ז שלזה הכרח( בעבודת התפלה, 

והתבוננות מזמן לזמן בדברים המביאים לאהבתו ויראתו של נותן התורה, וע"פ המבואר בתניא סוף פרק 

מ"א וכן באמצע היום כו' וכמו בגט )הקו דסור מרע( וספר תורה )הקו דועשה טוב( וכו' בכל שעה עכ"פ, 

יעוין שם, וזכות הרבים תלוי בכת"ר ועוזריו, להדריך את התלמידים בדרך חיים זו...

בברכת מזל טוב מזל טוב.
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– מאידית תרגום –

ענין – חדש ענין מתחיל תרומה, פ' בפרשתנו,
הציווי בתורה: – ויסודי כללי מקדשהכי לי "ועשו

עד הבאות בפרשיות ומתפרש שהולך בתוכם", ושכנתי
ויקרא וספר בפרשת זה ולאחרי שמות, ספר :סוף

– לראש לכל המשכן מעשה על למשה
תרומה, בפרשת – וגו'") מקדש לי ("ועשו ופרטיו
וכלי עצמו המשכן אודות – תרומה [בפ' ותשא תצוה
המנורה, נרות העלאת אודות – תצוה בפ' המשכן;
מזבח ועשיית ובניו אהרן חינוך כהונה, בגדי עשיית
השקל מחצית נתינת אודות – תשא ובפ' הקטורת;

המשכן אדני וסממניעבור וכנו כיור עשיית ,
מסירת ולאח"ז ה'הקטורת], ציווי את לבנ"י

זאת מקיימים הם וכיצד המשכן, ועשיית נדבות אודות
המשכן פקודי "אלה פקודי, ובפ' ויקהל), (בפ' בפועל
כל "ותכל המשכן, דמעשה וסךֿהכל הסיום – גו'"

מועד" אוהל משכן המשכןעבודת הקמת – עד ,
מועד אוהל את הענן "ויכס ניסן), חודש (בראש

המשכן" את מלא ה' .וכבוד

הקריאה אודות – ויקרא) ופ' (בספר זה ולאחרי
– המשכן (תכלית במשכן משה אל ה' ודיבור
אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא שמה"), לך "ונועדתי
(שנאמרו והפרשיות הציוויים והמשך מועד", מאוהל
עבודת – במשכן העבודה אודות ניסן) בר"ח
(החל בפועל העבודה אודות ולאח"ז הקרבנות,
ימי בשבעת המשכן בחנוכת ובניו אהרן מעבודת

ה י"ב ע"י החנוכה ולאח"ז נשיאים).המילואים,

המשכן וכלי המשכן מעשה אודות שהסיפור מכיון
מביאה פרשה שכל מובן פרשיות, לכמה נחלק וכו'
והעבודה המשכן למעשה בנוגע נפרד ענין (בעיקר)

בו.

והחידוש המשכן דעשיית התוכן כללות
בו: בהעבודה

את גם מבטא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
את לעשות בכדי העולם: דבריאת הכוונה תכלית

ו"מקדש" "משכן" הגשמי ובלשוןהעולם להקב"ה,
ב"תחתונים"הידוע בתחתונים, יתברך לו דירה :

ממנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם דוקא,
– ("לו" עצמותו בכל בגלוי ימצא שהקב"ה

בדירתו.לעצמותו שאדם כמו כביכול ,(

ד)עשיית והקיום (הציווי מדוע הטעם גם זהו
תורה למתן בהמשך מיד בא המשכן כיוהקמת –

למטה, השכינה את להמשיך הכח ניתן תורה במתן
עליוניםכמחז"ל בין והחלוקה ה"גזירה" בטלה שאז

לעליונים יעלו התחתונים (הקב"ה) ו"אמר ותחתונים,
ה' וירד – המתחיל ואני לתחתונים", ירדו והעליונים
הכח עם יחד ומצוות, התורה את ונתן סיני הר על
ולמלאות קדושה, של) (חפצא הגשמי מהעולם לעשות
יתברך לו דירה לעשות – הבריאה כל תכלית את

בשלימות נתמלא זה ליבתחתונים; "ועשו ע"י
משכן עשו שבנ"י עי"ז בתוכם", ושכנתי מקדש
בהבאת ומלאכתם עשייתם ע"י מתחיל להקב"ה,
וכסף ("זהב שבעולם גשמיים מדברים המשכן, נדבות
הקמת וע"י לה', משכן מזה לעשות גו'"), ונחושת
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ח.1) כה, תרומה
ע"י2) המשכן חנוכת לאחרי – במדבר ספר בתחלת הענין וסיום

– ניסן דר"ח המאורעות סיום כו', הנרות את בהעלותך ופ' הנשיאים
סדר ע"ד לספר בתורה וחוזר ממשיך ואילך) טו ט, (בהעלותך ואח"כ
אוהל את הענן "ויכס פקודי בס"פ למש"נ (בהמשך במדבר המסעות
מסעיהם בכל ישראל בני יסעו המשכן מעל הענן ובהעלות גו' מועד

שם. בהעלותך רמב"ן ראה – גו'")
"לקנות3) כדי היתה השקל מחצית נתינת – זה שלאחרי ובשנים

טו). ל, תשא (פרש"י ושנה" שנה כל של ציבור קרבנות מהן
לב.4) לט, פקודי
לד.5) מ, שם

א.6) ב, עירובין – משכן דאיקרי
ועוד.7) פל"ו. תניא ב. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא
ע'8) בלק אוה"ת ואילך. תפט ע' תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ועשית ד"ה (בנדו"ד) וראה ועוד. ג. ס"ע תרס"ו המשך ואילך. תתקצו
קפב). (ע' תרע"ח הקרשים את

עשיית9) על ה' ציווי בזמן דיעות הג' ידוע גופא שבזה אלא
וגם למשה ה' ציווי א) העגל: לחטא ביחס המשכן ונדבות המשכן
לפני מ"ת) לאחרי (תיכף הי' המשכן) נדבת (וכן לבנ"י משה ציווי
חטא לאחרי הי' למשה ה' ציווי גם ב) א); רכד, (זח"ב העגל חטא
ח. פרשתנו (תנחומא ביוהכ"פ ההר מן משה ירידת ולאחרי העגל
העגל, חטא לפני הי' למשה ה' ציווי ג) יא), לג, יח. לא, תשא פרש"י
קצה, (זח"ב יוהכ"פ, לאחרי הי' המשכן) נדבת (וכן לבנ"י משה וציווי
לקו"ש וראה כסדרן). הפרשיות נאמרו ועפ"ז – ויקהל ר"פ רמב"ן א.

ואילך. 153 ע' ח"ו
וא10) ועוד.תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר טו. רא
"אימתי11) ובכ"מ) ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר במדרש כדאיתא

ריש רמב"ן (וראה המשכן" שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה
תורה, במתן שהתחילה בארץ השכינה המשכת נשלמה שאז פרשתנו),
ע"י כשנעשה הוא ושלימותו מלמעלה, הגילוי בעיקר הי' במ"ת כי

 " – ע'דוקא חכ"א לקו"ש (ראה גו'" מקדש לי
וש"נ). ואילך. 150



י     

– ולאח"ז למטה, השכינה השראת את שהביא המשכן
וכו'. הקרבנות הקרבת במשכן, בפועל העבודה

משה בזמן ציווי הוא גו'" מקדש לי "ועשו ולכן
"בית לבנות ולאח"ז שילה במשכן ולאח"ז במדבר

ושלישילה'" שני ראשון, בית מקדשות, הבתי כל ,
הגלות בזמן – גם כמאחז"ל[עד ,,בתוכם "ושכנתי

הוא בתוכם" "ושכנתי שכן – ואחד"] אחד כל בתוך
ב המקומות).תכלית ובכל הזמנים (בכל העולם ריאת

שנפעל בתוכם") ("ושכנתי ותחתון עליון ובחיבור
דרגות כמה פרטים, כמה ישנם – ומקדש במשכן
תצוה, תרומה, הנ"ל, בפרשיות כמסופר – ושלבים
ענין מבטאת פרשה כל – ויקרא פקודי, ויקהל תשא,
כידוע הפרשיות, בשמות גם (המרומז במשכן מיוחד

תוכנה). על מורה הפרשה ששם

:בזה והביאור
ציוויבפ' אודות מעשהמסופר על

שזהו בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו המשכן,
(שיוכלו) כדי לבנ"י מהקב"ה כח ונתינת הכללי הציווי
וכו') הארון – המשכן (וכלי לה' משכן לעשות
דברים (ט"ו) הי"ג כל וגו'", ("זהב העולם מגשמיות
בתוכם", "ושכנתי יהי' ידו ועל שבו משכן – גשמיים)

למטה. השכינה השראת

ה'בפ' ב(ציווי נעלה יותר עוד ענין מתווסף
תצוה "ואתה – ותחתון) עליון (חיבור ה)משכן בענין

וגו'". ישראל בני את

אינו דלכאורה תצוה", ב"ואתה הדיוק ובהקדים
בתורהמובן ציווים משאר זה ציווי שונה מדוע :

כתוב שכך – ובפרט ישראל", בני אל "דבר בם שכתוב
דויקחו לציווי בנוגע תרומה פ' בתחלת – בעניננו גם

" כתוב וכאן המשכן; ועשיית תרומה תצוה"לי
ש" דוקא, ?"יצוה

אדמו"ר מו"ח דכ"ק הפירוש בפסוק,וידוע

עצמותך" ("מהות דמשה "עצם" על קאי )ש"ואתה"
שזהו משה), משם (אפילו ותואר משם שלמעלה
האמיתי, ה"אתה" עם קשור שבמשה") אתה ("בחי'

ית'(א"סב"השנק'אתה""דעצמות דדוקאעלעצמותו
לאמיתו), באמת נוכח לשון "אתה" לומר שייך

"תצוה" ישראל", בני את "תצוה – הוא וה"אתה"
והתקשרות צוותא שנמצאיםמלשון כפי בנ"י, דכל

ידו ועל דמשה, ה"אתה" עם בתחתונים, למטה
המחבר ית'.(ממוצע עצמותו עם – (

דמשה "העצם" גילוי אודות הוא שהמדובר ומכיון
יהודי, כל של העצם גילוי – ועי"ז ית', עצמותו ושל
וכידוע יותר. למטה למטה מגיע שזה כן, גם מובן
מעמדו על הבט מבלי יהודי, כל של (אתה) שה"עצם"
– שבפשוטים פשוט אפילו ובחיצוניות, בגלוי ומצבו

הקב"ה עם (תצוה) לאקשור עצמית ובהתקשרות ,
ח"ו ושינוי הפסק שום רבינושייך פתגם כידוע .

מנותקהזקן להיות יכול ואינו רוצה אינו יהודי, :
מאלקות.

בתוכם" ד"ושכנתי בהענין החידוש לומר יש ועפ"ז
כתוב (שבו תרומה פ' לגבי תצוה ואתה בפ' שמתווסף

" ולא בנ"י", אל דבר משה אל ה' "וידבר
המשכן עשיית על) (הציווי ענין גמר לאחרי תצוה"):

ה עם הקשור תרומה, בפ' אל ה' ("וידבר
מגיעים הגילויים, בחי' יותרמשה"), עוד להבנה

ד"ושכנתי בענין עמוקה יותר ועוד נעלית,
גילוי – מלמעלה הגילוי מצד הן א) – בתוכם"

למטה מגיע שהגילוי בהדרגה הן וב) (אתה), ית'
מטה למטה נמצא שיהודי כפי אפילו – ,בתחתונים

ית' עצמותו "אתה", עם קשור הוא שם .גם
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(12302 ע' חט"ז לקו"ש וראה בתחלתן. ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
.149 ע' חכ"א ואילך.

שנאמר13) מקום "כל מקדש") לי "ועשו (עה"פ במדרש וכדאיתא
ב. פ"ב, (ויק"ר הבא" בעולם ולא הזה בעולם לא לעולם, זז אינו לי

תשמ"ז). תרומה ש"פ משיחות קונטרס בארוכה וראה
ושני14) (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית

יתכן). עוד (ד"ה לסופו קרוב ח כה, פרשתנו עה"פ אלשיך הפסוקים).
ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה

הבית15) תורת זאת ד"ה פ"ג. תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה ראה
פ"א. ח"ב) קונטרסים (בסה"מ תרפ"ט

משיחת16) קונטרס גם וראה פי"א. הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה
ועוד. ס"ו. תשמ"ט תרומה ש"פ

עה"פ.17) יקר כלי
(18– דו – אתה לדעת: הראת אתה עה"פ אדה"ז מתורת ולהעיר

תש"ד (סה"מ וכו' באוויזן זיך האסט דו – הראת – ב"ה א"ס עצמות
ועוד). .220 ע' .54 ע'

א.19) פב, תצוה תו"א
תרנ"ט.20) בפנים פנים ד"ה
עם21) קשורה פשוט איש של שהפשיטות הידוע, וכפתגם

וש"נ). סקנ"ד. הוספות טוב שם (כתר העצמות פשיטות
ס"ז.22) תשמ"ט תצוה ש"פ משיחת קונטרס ראה
סיון.23) כ"א יום" "היום
פ"א.24) הנ"ל הבית תורת זאת ד"ה ראה
וראה25) ס"ו. תשמ"ט תרומה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה

שם. הבית תורת זאת ד"ה גם
(בסיום26) הקטורת מזבח עשיית על בהציווי גם נרמז זה וענין

"בחד "תצוה") (כמו התקשרות לשון הוא ש"קטורת" – הפרשה)
עם הנשמה דעצם ההתקשרות שלימות תכלית אתקטרנא", קטירא
בשנה" "אחת בענין הוא ממש הפרשה וחותם שסיום ולהעיר הקב"ה.
"יחידה היחידה, בחי' שבישראל, אחת בחי' מתגלה שבו (יוהכ"פ),

לייחדך".

     

ד"ואתה) הציווי בהמשך גם מתבטא זה וענין
תמיד".תצוה") נר להעלות גו' שמן אליך "ויקחו

כמוובהקדים אהרן, ע"י היתה הנרות העלאת א) :
ועד מערב ובניו אהרן אותו "יערוך לאח"ז שכתוב
(למשה)? אליך" "ויקחו הוא הציווי א"כ מדוע בוקר",
תמיד" נר "להעלות כתוב שבמשה הטעם מהו ב)

בוקר"? ועד "מערב – ובאהרן
האדם בעבודת אהרן ע"י הנרות דהעלאת הענין

אדם" נשמת ה' ד"נר העלי' – יהודי,הוא כל של
למטה שנמצא (כפי יהודי של ורצון ה' אהבת כלומר,
ב"נר ולהאיר באלקות ולהתכלל לעלות בגוף) כנשמה

אור" ותורה לזהמצוה נותן שאהרן שהכח ומכיון .
דהעלאה באופן הוא באופן זהו לכן –

שהגם כלומר, בוקר", עד "מערב מאירים שהנרות
"ערב" בין החילוק ניכר בכ"ז מאירים, שהנרות
הזמן), (שינויי דשינויים מצב על מורה שזה ל"בוקר",

ואור דבוקר ומצב וחושך דערב מערבמצב "וזהו ,
שמאיר נהורא, והדר חשוכא ברישא כי בוקר, ועד

כו'" החושך מתוך מעט מעט ה' אור שזהובנפשו .
"נר – המצוות (וכללות דתפלה העבודה בכללות

הזמן הגבלת עם שקשור .מצוה")

הנרות העלאת לפעול הכח יהי' שלאהרן בכדי
באופן תהי' בזה שהעבודה עד למעלה, מלמטה

נר –ד"להעלות (ובכללות שינויים בלי עבודה ,"
אור") "תורה התורה תמידענין נמצא שיהודי –

מקורו עם קשור בהיותו וגילוי, אור של במצב
ויקחו בנ"י את תצוה ב"ואתה צורך יש – בתמידות
ית' עצמותו עם (למטה) דבנ"י וחיבור הצוותא אליך",
לא ה' (אני שינוי גדר מכל שלמעלה (ואתה),

).שניתי

ענינים: ג' בזה שישנם לומר, יש יותר ובפרטיות
להעלו גו' אליך "ויקחו בנ"י", את תצוה נר"ואתה ת

בוקר". עד מערב ובניו אהרן אותו ו"יערוך תמיד",
ד"נר הגילוי הן – הענינים שני שיהיו היא, הכוונה
עד "מערב הגילוי והן משה), בחי' (מצד תמיד"

התחתונים,בוקר" בגדרי שגם אהרן), בחי' (מצד
ה' ד"נר הגילוי יהי' ובוקר, דערב שינויים ישנם שבו
בוקר") עד ("מערב שזהו לומר, ויש אדם". נשמת
שמתעלה עצמה, בקדושה ועליות השינויים גם כולל
(כך בערך שלא עד לדרגא מדרגא בעבודתו תמיד
שלמטה הדרגא נקראת יותר, הנעלית להדרגא שבערך
ועד "מערב הנרות (העלאת שזהו וי"ל "ערב"). מזה
– ושוב דרצוא באופן דהעבודה המעלה בוקר")
שהדרגא שמרגיש עי"ז תמידיים, ועליות שינויים
רצוא אצלו נעשה "ערב", בבחי' היא התחתונה

זה) (שלאחרי יותר נעלה ומצב –ל"בוקר" וכך .
מדרגא. למעלה דרגא

תמיד"וה "נר – (הפכיים) הענינים דשני
גם לפעול שבכדי כלומר, יחד, בוקר" עד ו"מערב
עד "מערב הזמן דשינויי ודרגא שבאופן בההדלקה
ד"נר באופן הנשמה הדלקת את – (תחתונים) בוקר"

","תצוה "ואתה ית', עצמותו מכח בא זה –
משניהם .שלמעלה

"בתוכם ב"ושכנתי ענין עוד מתווסף תשא בפ'
" מהלשון כמובן ישראל",במשכן. בני ראש את
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הנ"ל27) חידוש בהם יש – תצוה פ' בהמשך בהציוויים וכן
חכ"א לקו"ש בארוכה כמבואר – תרומה בפ' הציוויים לגבי (בפנים)
עשיית הנרות, העלאת – תצוה שבפרשת הענינים שכל ואילך, 178 ע'
הוא ענינם – הקטורת מזבח ועשיית ובניו אהרן חינוך כהונה, בגדי
תחתונה, הכי בדרגא שהם לאלו עד שבישראל, להפשוטים ההמשכה

משה, של עצמותו מצד דוקא היא זו ד"השהמשכה (ראה תצוה
הנ"ל). תורת זאת

כהונה בגדי על דהציווי ההוספה בביאור ,935 ע' ח"ג לקו"ש גם וראה
תרומה. בפ' הציוויים לגבי

קיא,28) פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, תצוה ר"פ תו"א ראה
ועוד. ב.
כז.29) כ, משלי
כג.30) ו, שם
קרא31) ולחושך יום לאור אלקים ויקרא ה) א, (בראשית כמ"ש
לילה.

שם.32) תו"א
ואילך.33) ס"ב תשמ"ט תצוה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
ו.34) ג, מלאכי

הערביים,35) בין רק (לא הנרות שמדליקים הרמב"ם לדעת ובפרט
בבוקר "בבוקר תצוה בס"פ כמ"ש בבוקר, גם אלא) בוקר", עד "מערב
הטבתם" היא הנרות ש"הדלקת להרמב"ם וס"ל הנרות", את בהטיבו
.98 ע' חי"ח לקו"ש וראה הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל' (רמב"ם
בוקר" עד מערב דולק שיהי' "כמדה היא (בבוקר) זו והדלקה וש"נ),
חוזר בבוקר ואח"כ מעתֿלעת, לחצי הדלקה כלומר, הי"א), (שם

ד"נר באופן (ולא מעתֿלעת" לחצי כפשוטו).ומדליק "
למעלה,36) הרצוא הוא (אור) בוקר שבחי' אחר: באופן י"ל או

שלמטה. בהחושך גם שמאיר – השוב הוא ערב ובחי'
ה'37) לפני בוקר עד "מערב – הכתוב סיום מובן ועפ"ז

 בשינויי) בוקר" עד "מערב בההדלקה שגם היינו, ,"
שאין ובי' מיני' חקיקה מלשון "חוקת" נעשה תחתונים) בגדרי הזמן
ועוד), בלקו"ת, חוקת ופ' בחוקותי פ' דרושי (ראה שינויים בו שייך

"חוקת – יותר לעדועוד נצחי באופן "לדורותם", יותר ועוד ,"
עם וחיבור הצוותא תצוה", מ"ואתה הוא לזה והכח עולמים. ולעולמי

ית'. עצמותו
תמיד"38) ש"נר א), פב, סע"ד. (פא, שם בתו"א מ"ש מובן ועפ"ז

יחודו גילוי הוא התורה "שע"י לאחד", "שוב בחי' הוא משה) (עבודת
ולפניו מהזמן שלמעלה העליון יחוד גילוי כו', למעלה כמו למטה ית'
בוקר" עד "ערב ובחי' כו'", ומשוה שוה שהוא כאורה כחשיכה ית'
קוים ב' הם הרי בפרטיות, כי – לבך" "רץ הוא אהרן) (עבודת
ועבודת רצו"ש בבחי' היא אהרן שעבודת בפנים לעיל ומ"ש בעבודה.

ה"ז – תצוה) (ואתה בכחמשה הוא ש"תמיד" הפירוש לפי ,
ועצ"ע. משוב. ולמעלה מרצוא שלמעלה העצמות,



יי      

ד"ואתה) הציווי בהמשך גם מתבטא זה וענין
תמיד".תצוה") נר להעלות גו' שמן אליך "ויקחו

כמוובהקדים אהרן, ע"י היתה הנרות העלאת א) :
ועד מערב ובניו אהרן אותו "יערוך לאח"ז שכתוב
(למשה)? אליך" "ויקחו הוא הציווי א"כ מדוע בוקר",
תמיד" נר "להעלות כתוב שבמשה הטעם מהו ב)

בוקר"? ועד "מערב – ובאהרן
האדם בעבודת אהרן ע"י הנרות דהעלאת הענין

אדם" נשמת ה' ד"נר העלי' – יהודי,הוא כל של
למטה שנמצא (כפי יהודי של ורצון ה' אהבת כלומר,
ב"נר ולהאיר באלקות ולהתכלל לעלות בגוף) כנשמה

אור" ותורה לזהמצוה נותן שאהרן שהכח ומכיון .
דהעלאה באופן הוא באופן זהו לכן –

שהגם כלומר, בוקר", עד "מערב מאירים שהנרות
"ערב" בין החילוק ניכר בכ"ז מאירים, שהנרות
הזמן), (שינויי דשינויים מצב על מורה שזה ל"בוקר",

ואור דבוקר ומצב וחושך דערב מערבמצב "וזהו ,
שמאיר נהורא, והדר חשוכא ברישא כי בוקר, ועד

כו'" החושך מתוך מעט מעט ה' אור שזהובנפשו .
"נר – המצוות (וכללות דתפלה העבודה בכללות

הזמן הגבלת עם שקשור .מצוה")

הנרות העלאת לפעול הכח יהי' שלאהרן בכדי
באופן תהי' בזה שהעבודה עד למעלה, מלמטה

נר –ד"להעלות (ובכללות שינויים בלי עבודה ,"
אור") "תורה התורה תמידענין נמצא שיהודי –

מקורו עם קשור בהיותו וגילוי, אור של במצב
ויקחו בנ"י את תצוה ב"ואתה צורך יש – בתמידות
ית' עצמותו עם (למטה) דבנ"י וחיבור הצוותא אליך",
לא ה' (אני שינוי גדר מכל שלמעלה (ואתה),

).שניתי

ענינים: ג' בזה שישנם לומר, יש יותר ובפרטיות
להעלו גו' אליך "ויקחו בנ"י", את תצוה נר"ואתה ת

בוקר". עד מערב ובניו אהרן אותו ו"יערוך תמיד",
ד"נר הגילוי הן – הענינים שני שיהיו היא, הכוונה
עד "מערב הגילוי והן משה), בחי' (מצד תמיד"

התחתונים,בוקר" בגדרי שגם אהרן), בחי' (מצד
ה' ד"נר הגילוי יהי' ובוקר, דערב שינויים ישנם שבו
בוקר") עד ("מערב שזהו לומר, ויש אדם". נשמת
שמתעלה עצמה, בקדושה ועליות השינויים גם כולל
(כך בערך שלא עד לדרגא מדרגא בעבודתו תמיד
שלמטה הדרגא נקראת יותר, הנעלית להדרגא שבערך
ועד "מערב הנרות (העלאת שזהו וי"ל "ערב"). מזה
– ושוב דרצוא באופן דהעבודה המעלה בוקר")
שהדרגא שמרגיש עי"ז תמידיים, ועליות שינויים
רצוא אצלו נעשה "ערב", בבחי' היא התחתונה

זה) (שלאחרי יותר נעלה ומצב –ל"בוקר" וכך .
מדרגא. למעלה דרגא

תמיד"וה "נר – (הפכיים) הענינים דשני
גם לפעול שבכדי כלומר, יחד, בוקר" עד ו"מערב
עד "מערב הזמן דשינויי ודרגא שבאופן בההדלקה
ד"נר באופן הנשמה הדלקת את – (תחתונים) בוקר"

","תצוה "ואתה ית', עצמותו מכח בא זה –
משניהם .שלמעלה

"בתוכם ב"ושכנתי ענין עוד מתווסף תשא בפ'
" מהלשון כמובן ישראל",במשכן. בני ראש את
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הנ"ל27) חידוש בהם יש – תצוה פ' בהמשך בהציוויים וכן
חכ"א לקו"ש בארוכה כמבואר – תרומה בפ' הציוויים לגבי (בפנים)
עשיית הנרות, העלאת – תצוה שבפרשת הענינים שכל ואילך, 178 ע'
הוא ענינם – הקטורת מזבח ועשיית ובניו אהרן חינוך כהונה, בגדי
תחתונה, הכי בדרגא שהם לאלו עד שבישראל, להפשוטים ההמשכה

משה, של עצמותו מצד דוקא היא זו ד"השהמשכה (ראה תצוה
הנ"ל). תורת זאת

כהונה בגדי על דהציווי ההוספה בביאור ,935 ע' ח"ג לקו"ש גם וראה
תרומה. בפ' הציוויים לגבי

קיא,28) פרשתנו לתו"א הוספות א). (פא, תצוה ר"פ תו"א ראה
ועוד. ב.
כז.29) כ, משלי
כג.30) ו, שם
קרא31) ולחושך יום לאור אלקים ויקרא ה) א, (בראשית כמ"ש
לילה.

שם.32) תו"א
ואילך.33) ס"ב תשמ"ט תצוה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
ו.34) ג, מלאכי

הערביים,35) בין רק (לא הנרות שמדליקים הרמב"ם לדעת ובפרט
בבוקר "בבוקר תצוה בס"פ כמ"ש בבוקר, גם אלא) בוקר", עד "מערב
הטבתם" היא הנרות ש"הדלקת להרמב"ם וס"ל הנרות", את בהטיבו
.98 ע' חי"ח לקו"ש וראה הי"ב. פ"ג ומוספין תמידין הל' (רמב"ם
בוקר" עד מערב דולק שיהי' "כמדה היא (בבוקר) זו והדלקה וש"נ),
חוזר בבוקר ואח"כ מעתֿלעת, לחצי הדלקה כלומר, הי"א), (שם

ד"נר באופן (ולא מעתֿלעת" לחצי כפשוטו).ומדליק "
למעלה,36) הרצוא הוא (אור) בוקר שבחי' אחר: באופן י"ל או

שלמטה. בהחושך גם שמאיר – השוב הוא ערב ובחי'
ה'37) לפני בוקר עד "מערב – הכתוב סיום מובן ועפ"ז

 בשינויי) בוקר" עד "מערב בההדלקה שגם היינו, ,"
שאין ובי' מיני' חקיקה מלשון "חוקת" נעשה תחתונים) בגדרי הזמן
ועוד), בלקו"ת, חוקת ופ' בחוקותי פ' דרושי (ראה שינויים בו שייך

"חוקת – יותר לעדועוד נצחי באופן "לדורותם", יותר ועוד ,"
עם וחיבור הצוותא תצוה", מ"ואתה הוא לזה והכח עולמים. ולעולמי

ית'. עצמותו
תמיד"38) ש"נר א), פב, סע"ד. (פא, שם בתו"א מ"ש מובן ועפ"ז

יחודו גילוי הוא התורה "שע"י לאחד", "שוב בחי' הוא משה) (עבודת
ולפניו מהזמן שלמעלה העליון יחוד גילוי כו', למעלה כמו למטה ית'
בוקר" עד "ערב ובחי' כו'", ומשוה שוה שהוא כאורה כחשיכה ית'
קוים ב' הם הרי בפרטיות, כי – לבך" "רץ הוא אהרן) (עבודת
ועבודת רצו"ש בבחי' היא אהרן שעבודת בפנים לעיל ומ"ש בעבודה.

ה"ז – תצוה) (ואתה בכחמשה הוא ש"תמיד" הפירוש לפי ,
ועצ"ע. משוב. ולמעלה מרצוא שלמעלה העצמות,



יי     

לתרומת השקל" מחצית גו' יתנו "זה שע"י כלומר,
חידוש הוא זה על (שהציווי המשכן בנדבת האדנים
התנשאות נעשה שלפנ"ז) הפרשיות לגבי תשא בפ'

זהבבנ"יועלי' לפני מעמדם ע"ילגבי (כולל
ותצוה). תרומה בפ' הציווים

(בהדירה תשא בפ' שההוספה לומר, ויש
ל"ושכנת שנוסף בכך ענינה המשכן) ע"י יבתחתונים
שנפעל תצוה") "ואתה ית', עצמותו (גילוי בתוכם"

בחלקםע"י גם – בנ"י ע"י – נמשך ה"ז ,.

במק"א המבואר לפי רז"לויובן, דברי בביאור
ש"תמה – השקל" מחצית . . יתנו "זה (משה)עה"פ

ולכן נפשו", כופר ליתן אדם יכול מה הדבר על
כבודו"כמין כסא מתחת הוציא אש של מטבע

יתנו": כזה יתנו, זה ואמר למשה והראהו

שכל, ע"פ להבין ניתן כיצד היתה: משה תמיהת
דמטבע הכישהנתינה דבר השקל), (מחצית

"כופר יפעל ממעלתחתון, אלוקה ד"חלק ,"
העילוי)?!ממש" (תכלית

אש של "מטבע לו בהראותו הקב"ה לו ענה זה על
בזה יתנו": זה לו ואמר . . כבודו כסא מתחת . .
כסא מתחת . . אש של "מטבע הקב"ה שהראהו
שהמחצית חידש הקב"ה – יתנו" "זה ואמר כבודו"
מחצית במצות נמשך (וזה אז נתנו שבנ"י השקל
גשמית, מטבע רק לא היא השנים) בכל תמיד השקל
ו" הכבוד", כסא מתחת . . אש של "מטבע גם אלא

מטבע ישראל, בני יתנו" .

לא הוא, בזה שלהחידוש "מטבע היא
שמשתלשלים הגשמיים, הדברים בכל (זהו אש"
ממשיכים המצוה שע"י לא וגם הרוחני), משרשם
נמשך (החידוש הגשמית בעשי' ("אש") רוחנית חיות
לאחרי שגם בזה, אלא בכלל), המשכן ועשיית במ"ת

עי"ז הרי הגשמי, לעוה"ז וירדה השתלשלה שהמטבע
שינוי נפעל השקל, דמחצית המצוה בה שמקיימים
"מטבע בגשמיות) שנמצאת (כפי נעשית שהיא במטבע
נשאר שהתחתון השתלשלות, סדר היפך – אש" של

" ובגלוי – מהעליון יתנו".למטה

מתחת אש עם ה"מטבע" (של זה לחיבור שהכח
בעצמו, הקב"ה ע"י רק להיות יכול כבודו) כסא

הוציא אש של ואמר"מטבע למשה והראהו כו'
(שניהם ורוחניות דגשמיות ההתאחדות יתנו"; זה לו
הקב"ה ע"י רק להעשות יכולה בפועל) אחת בבת
בכחו אזי השתלשלות, בסדר ברצונו שבחר בעצמו,

ההשתלשלות. סדר את לבטל

(מטבע השקל מחצית שבנתינת מובן, ועפ"ז
אש של מ"מטבע אפילו יותר נעלה ענין ישנו גשמית)
למעלה אש" של ה"מטבע כי כבודו", כסא מתחת . .
השתלשלות, מסדר חלק היא כבודו) כסא (מתחת
שהנתינה משא"כ הבריאה); (עולם הכסא בעולם

באדמטבע – אש" של "מטבע גם "זה" תעשה
(ויתירה השתלשלות מסדר שלמעלה ה"עצמות", מכח
רק לא ההשתלשלות), סדר את מבטל ה"ה עי"ז – מזו
האצילות מעולם גם אלא הבריאה, מעולם למעלה
גשמית (דמטבע החיבור מזו: ויתירה מזה. ולמעלה

ד"זה", באופן נעשה עולםו"אש") משא"כ ,
מלשון עולם הוא האצילות) עולם (ואפילו הבריאה

 .

שמתווסף בתוכם" ב"ושכנתי החידוש מובן בזה
רק שאי"ז השקל", מחצית גו' יתנו ב"זה – תשא בפ'
רוחניות שממשיכים באופן ותחתון, דעליון חיבור
דבר נעשה גופא שהגשמיות אלא העולם, בגשמיות

רוחניות. עם אחד

שלאחרי ענין, עוד מתווסף (ופקודי) ויקהל בפ'
מוסר ותשא) תצוה תרומה, (בפ' משה אל ה' ציווי

זאת מקיימים והם לבנ"י, הציווי את –משה
כח ונתינת הציווי שלאחרי החידוש, מתווסף שבזה

ה הוא העיקר – העיקר הוא שהמעשה מלמעלה,
לה' המשכן לעשות בתחתונים .דבנ"י

מו ש"ויקהל" המשכןולהוסיף, בעצם ענין גם סיף
ההקהלה שמשמעו "ויקהל", בתיבה כמודגש –
עיקרית והכנה הקדמה שזהו בנ"י, דכל והתאחדות
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הי'39) נפשותיכם" על "לכפר השקל שמחצית להפירוש וגם
תשא תנחומא ה"ג. סוף פ"ב שקלים (ירושלמי העגל חטא על תיקון
– ותשובה כפרה של ותצוה) תרומה פ' (לגבי החידוש בזה יש יֿיא),
שידעו "כדי העגל חטא לאחרי נאמרו ותצוה תרומה שפ' להדיעה הן
לומר מוכרח לפ"ז גם (שהרי העגל" מעשה להם שנתכפר האומות כל
תרומה שפ' להדיעה ועאכו"כ השקל), מחצית ע"י בהכפרה שניתוסף
צדיקים), של במצב היו כשבנ"י (היינו העגל חטא לפני נאמרו ותצוה

והתשובה. הכפרה מעלת ניתוסף תשא בפ' הרי
ב"40) – גופא האדם,ובזה חלקי בשאר ועאכו"כ בנ"י",

הראש. מן שלמטה
במה41) ב): י, (ב"ב משה מתמיהת גם ישראל?כמובן קרן

תשא ש"פ משיחת קונטרס בארוכה וראה תשא. בכי (הקב"ה) לי' אמר
תשמ"ט.
ואילך.42) 229 ע' חכ"ו לקו"ש

סע"א.43) מב, חולין – זאת תוד"ה
במדב"ר44) יא. נשא ט. תשא תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

וש"נ. .381 ע' חט"ז לקו"ש וראה ג. פי"ב,
רפ"ב.45) תניא
(46.935 ע' .908 ע' ח"ג ואילך. 196 ע' ח"א לקו"ש ראה

     

דכלל משכן יהי' שהמשכן כדי המשכן: לעשיית
כל בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו – ישראל
מישראל יחיד כל ונדבת תרומת היתה – ישראל בני
(יחדל שיעשה באופן להיות צריכה המשכן למלאכת

ממון ולהעשות) יחיד, ממון ולכןמלהיות .
ולעשות (יחידים) בנ"י כל להקהיל – לזה ההקדמה
אופן על מרמז "ויקהל" – לזה ונוסף אחד. קהל מהם
(רק) לא שיהי' בזה שהכוונה המשכן, כלי עשיית
באופן אלא פרטי, דכלי פרטית, ופעולה כעשי'
לעשות המשכן חלקי כל יחדיו להקהיל – ד"ויקהל"
קדושתו את כלי כל מקבל אז שדוקא אחד, משכן
לשם הוא לשמה עשייתן שתחלת עי"ז הפרטית,

המשכן .קדושת

הסיום היא: בפשטות פקודי בפ' ההוספה
–וסךֿהכל הכל ועיקר המשכן, דמעשה 

    הענן ש"ויכס עד –
המשכן" את מלא ה' וכבוד מועד אוהל .את

יותר נעלה עילוי מתווסף ויקרא בפ' זה לאחרי
גם מועד": מאוהל אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא
יכול "לא פקודי) (בפ' בפועל המשכן הקמת לאחרי
ד"שכן הענן", עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה

א"ס אור "המשכת הוא הענן" עליו  
בו בושנאמר שייך שלא כו' סתרו חשך ישת

כו'" השגה גילוי אלשום "ויקרא ע"י לאח"ז, אבל ;
בפועל) (ויכנס להיכנס שיוכל הקריאה פעלה – משה"

מועד חשךלאוהל ישת מבחי' הגילוי ולקבל ,
.סתרו

ספר ויקרא, בספר – הקב"ה אומר – ולאח"ז
שזהו במשכן, הקרבנות דיני פרטי כל – הקרבנות
מקריבים להיות מוכן לה' בית המקדש: ענין שלימות

הקרבנות גשמיתבו כו' בהמה של ועלי' ההקרבה ,
לה' לפניכקרבן רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח ,

רצוני" ונעשה ורזאשאמרתי קירוב, מלשון קרבן ,
כי "אדם – ועיקר כולל דא"ס. רזא עד עולה דקורבנא

לה'" קרבן מכם דוקאיקריב "מכם" ,.

והוראה לימוד להיות צריך בתורה ענין מכל
"ועשו כללית מהמצוה עאכו"כ האדם, בעבודת בפועל
– לדורות ציווי שהיא בתוכם" ושכנתי מקדש לי
ראשון, בית משכן, – מקדשות הבתי כל על הציווי
השלישי המקדש בית – כעת לפועל ובנוגע שני, בית

בימינו. במהרה שיבנה
אד' "מקדש השלישי, המקדש בבית ובהקדמה:

ידיך" (לאכוננו נצחי בית ,(ושני ראשון בית כמו
עליון חיבור בתוכם", ד"ושכנתי השלימות יהי' –
כח דנתינת השלימות הנ"ל: הפרטים ובכל ותחתון,

הידוע ע"פ ובפרט משה), אל ה' (ציווי
למעלה ומשוכלל בנוי כבר הוא השלישי ,שביהמ"ק

ד"ואתה הגילוי שלימות למטה; לירד רק צריך והוא
ובאופן ית', עצמותו עם וחיבור הצוותא – תצוה"
השלימות עם יחד נצחי, בהבית ("תמיד"), נצחי
השלימות בוקר"); עד ("מערב ושוב דרצוא בעבודה
אש" של ד"מטבע וההמשכה ראש", את ב"תשא
בגלוי יראה כולו העולם שבכל כך (עולם), בתחתונים
מתחת (אש רוחניות עם אחד דבר שזהו איך – "זה" –
ישובו גדול "קהל – ד"ויקהל" השלימות כבודו); כסא

"ה'הנה" כולו, העולם בכל ית' אחדותו וגילוי אחד,
אחד" העשיריושמו המנין – ד"פקודי" השלימות ;

בביהמ"ק למטה בפועל השכינה השראת וגם דלע"ל,
הקריאה משה", אל ד"ויקרא והשלימות השלישי;
הכח את שנותנת שבכאו"א, משה לבחי' ה' ודיבור
בא כך ליראות שבא שכשם עד מועד לאוהל להכנס
רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ש"ולא עד לראות,

מוריך" לרגלאת העלי' – לע"ל שיהי' כפי כולל ,
ור"ח שבת .בכל
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64 ואילך.47) 255 .251 ע' חכ"א לקו"ש בכ"ז ראה
הוא,48) ויקהל) פ' (לגבי פקודי דפ' שהחידוש שם, לקו"ש וראה

פרטים), ריבוי (הכולל בכלל מקדש עשיית של כללי להציווי שנוסף
כלי שבעשיית – לדינא והנפק"מ ופרט. פרט בכל גם חשיבות נעשה

לשם לשמה, הכוונה גם צ"ל הכוונההמשכן על (נוסף פרטית הכלי
שזהו שי"ל ועיי"ש, בפנים). כנ"ל המשכן, קדושת לשם לשמה,
המשכן כלי שכל שכתב שלאחרי כ), מ"ע (סהמ"צ ברמב"ם ההוספה
הציווי ייחד "וכבר מוסיף מקדש", יקרא והכל המקדש "מחלקי הם

וחלק". חלק בכל
פקודי49) ש"פ משיחת קונטרס ואילך. 934 ע' ח"ג לקו"ש ראה

ס"ו. תשמ"ט
יב.50) יח, תהלים
א).51) (א, ויקרא ר"פ לקו"ת
תנחומא52) ב). (ג, שם זהר וח'). (א' ויקרא ר"פ תנחומא

ב). (א, פ"ב שם לקו"ת וראה ועוד. ו. בהעלותך
שם.53) ובהערות ס"י הנ"ל קונטרס בכ"ז ראה

בתחלתן.54) ביהב"ח הל' רמב"ם
ואילך.55) 479 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובפרש"י.56) ט א, ויקרא
ב.57) שם,
ועוד.58) יקריב. כי אדם ד"ה ויקרא לקו"ת ראה
ובפרש"י.59) יז טו, בשלח
א.60) רכא, זח"ג ראה
סע"א.61) מא, סוכה ותוס' רש"י
ז.62) לא, ירמי'
ט.63) יד, זכרי'
כ.64) ל, ישעי'
(ב).65) ור"ח שבת פ' פס"ר



יי      

דכלל משכן יהי' שהמשכן כדי המשכן: לעשיית
כל בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו – ישראל
מישראל יחיד כל ונדבת תרומת היתה – ישראל בני
(יחדל שיעשה באופן להיות צריכה המשכן למלאכת

ממון ולהעשות) יחיד, ממון ולכןמלהיות .
ולעשות (יחידים) בנ"י כל להקהיל – לזה ההקדמה
אופן על מרמז "ויקהל" – לזה ונוסף אחד. קהל מהם
(רק) לא שיהי' בזה שהכוונה המשכן, כלי עשיית
באופן אלא פרטי, דכלי פרטית, ופעולה כעשי'
לעשות המשכן חלקי כל יחדיו להקהיל – ד"ויקהל"
קדושתו את כלי כל מקבל אז שדוקא אחד, משכן
לשם הוא לשמה עשייתן שתחלת עי"ז הפרטית,

המשכן .קדושת

הסיום היא: בפשטות פקודי בפ' ההוספה
–וסךֿהכל הכל ועיקר המשכן, דמעשה 

    הענן ש"ויכס עד –
המשכן" את מלא ה' וכבוד מועד אוהל .את

יותר נעלה עילוי מתווסף ויקרא בפ' זה לאחרי
גם מועד": מאוהל אליו ה' וידבר משה אל "ויקרא
יכול "לא פקודי) (בפ' בפועל המשכן הקמת לאחרי
ד"שכן הענן", עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה

א"ס אור "המשכת הוא הענן" עליו  
בו בושנאמר שייך שלא כו' סתרו חשך ישת

כו'" השגה גילוי אלשום "ויקרא ע"י לאח"ז, אבל ;
בפועל) (ויכנס להיכנס שיוכל הקריאה פעלה – משה"

מועד חשךלאוהל ישת מבחי' הגילוי ולקבל ,
.סתרו

ספר ויקרא, בספר – הקב"ה אומר – ולאח"ז
שזהו במשכן, הקרבנות דיני פרטי כל – הקרבנות
מקריבים להיות מוכן לה' בית המקדש: ענין שלימות

הקרבנות גשמיתבו כו' בהמה של ועלי' ההקרבה ,
לה' לפניכקרבן רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח ,

רצוני" ונעשה ורזאשאמרתי קירוב, מלשון קרבן ,
כי "אדם – ועיקר כולל דא"ס. רזא עד עולה דקורבנא

לה'" קרבן מכם דוקאיקריב "מכם" ,.

והוראה לימוד להיות צריך בתורה ענין מכל
"ועשו כללית מהמצוה עאכו"כ האדם, בעבודת בפועל
– לדורות ציווי שהיא בתוכם" ושכנתי מקדש לי
ראשון, בית משכן, – מקדשות הבתי כל על הציווי
השלישי המקדש בית – כעת לפועל ובנוגע שני, בית

בימינו. במהרה שיבנה
אד' "מקדש השלישי, המקדש בבית ובהקדמה:

ידיך" (לאכוננו נצחי בית ,(ושני ראשון בית כמו
עליון חיבור בתוכם", ד"ושכנתי השלימות יהי' –
כח דנתינת השלימות הנ"ל: הפרטים ובכל ותחתון,

הידוע ע"פ ובפרט משה), אל ה' (ציווי
למעלה ומשוכלל בנוי כבר הוא השלישי ,שביהמ"ק

ד"ואתה הגילוי שלימות למטה; לירד רק צריך והוא
ובאופן ית', עצמותו עם וחיבור הצוותא – תצוה"
השלימות עם יחד נצחי, בהבית ("תמיד"), נצחי
השלימות בוקר"); עד ("מערב ושוב דרצוא בעבודה
אש" של ד"מטבע וההמשכה ראש", את ב"תשא
בגלוי יראה כולו העולם שבכל כך (עולם), בתחתונים
מתחת (אש רוחניות עם אחד דבר שזהו איך – "זה" –
ישובו גדול "קהל – ד"ויקהל" השלימות כבודו); כסא

"ה'הנה" כולו, העולם בכל ית' אחדותו וגילוי אחד,
אחד" העשיריושמו המנין – ד"פקודי" השלימות ;

בביהמ"ק למטה בפועל השכינה השראת וגם דלע"ל,
הקריאה משה", אל ד"ויקרא והשלימות השלישי;
הכח את שנותנת שבכאו"א, משה לבחי' ה' ודיבור
בא כך ליראות שבא שכשם עד מועד לאוהל להכנס
רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף ש"ולא עד לראות,

מוריך" לרגלאת העלי' – לע"ל שיהי' כפי כולל ,
ור"ח שבת .בכל
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64 ואילך.47) 255 .251 ע' חכ"א לקו"ש בכ"ז ראה
הוא,48) ויקהל) פ' (לגבי פקודי דפ' שהחידוש שם, לקו"ש וראה

פרטים), ריבוי (הכולל בכלל מקדש עשיית של כללי להציווי שנוסף
כלי שבעשיית – לדינא והנפק"מ ופרט. פרט בכל גם חשיבות נעשה

לשם לשמה, הכוונה גם צ"ל הכוונההמשכן על (נוסף פרטית הכלי
שזהו שי"ל ועיי"ש, בפנים). כנ"ל המשכן, קדושת לשם לשמה,
המשכן כלי שכל שכתב שלאחרי כ), מ"ע (סהמ"צ ברמב"ם ההוספה
הציווי ייחד "וכבר מוסיף מקדש", יקרא והכל המקדש "מחלקי הם

וחלק". חלק בכל
פקודי49) ש"פ משיחת קונטרס ואילך. 934 ע' ח"ג לקו"ש ראה

ס"ו. תשמ"ט
יב.50) יח, תהלים
א).51) (א, ויקרא ר"פ לקו"ת
תנחומא52) ב). (ג, שם זהר וח'). (א' ויקרא ר"פ תנחומא

ב). (א, פ"ב שם לקו"ת וראה ועוד. ו. בהעלותך
שם.53) ובהערות ס"י הנ"ל קונטרס בכ"ז ראה

בתחלתן.54) ביהב"ח הל' רמב"ם
ואילך.55) 479 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ובפרש"י.56) ט א, ויקרא
ב.57) שם,
ועוד.58) יקריב. כי אדם ד"ה ויקרא לקו"ת ראה
ובפרש"י.59) יז טו, בשלח
א.60) רכא, זח"ג ראה
סע"א.61) מא, סוכה ותוס' רש"י
ז.62) לא, ירמי'
ט.63) יד, זכרי'
כ.64) ל, ישעי'
(ב).65) ור"ח שבת פ' פס"ר



יי     

ובפרט לעיל, מהמדובר עתה הלימוד מובן מזה
זה: בדורנו

עצומה בהשתוקקות והאמינו חיכו ישראל בני
" – כולללגאולה שזה [וי"ל שיבוא" יום בכל לו

הענינים וכל השלישי ביהמ"ק דבנין ה"אחכה" את
בפועל התבטא שזה עד המשיח]. ביאת עם שבאים
כהנים", "תורת ללמוד כמה של (והוראה) בהנהגה
והקרבת ביהמ"ק עם הקשורים הדינים את ללמוד
בכדי אלו), דשבועות הפרשיות כולל – כו' קרבנות
– ומיד תיכף לבוא שיכולה לגאולה "מוכנים" שיהיו
ל"כהנים לפועל נוגעים אז שיהיו ההלכות ידיעת ע"י

במעמדם". וישראל בדוכנם לויים בעבודתם

הקיצין", כל ש"כלו לאחרי זה, בדורנו עאכו"כ
כבר נמצאים חז"ל ומדרשי בגמרא הסימנים כל ועפ"י
הדור הוא שדורנו ברור ודבר דמשיחא, בעקבתא

דהגאולה. הראשון והדור דהגלות, האחרון

מסוגלים ימים סגולה, בימי כשנמצאים ובפרט
זו משבת שמתחילים כהשבועות לגאולה, ,ביותר

ושכנתי מקדש לי "ועשו אודות בתורה כשקוראים
צריך ה"ז – לעיל האמורים הפרטים כל עם בתוכם",
להקיום [נוסף יהודי בכל עוז וביתר שאת ביתר לעורר
בתוך הפרטי, בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו
וכו'] הפרטי בביתו הרוחני, במשכנו כאו"א,
והשלימה האמיתית לגאולה וגעגועים ההשתוקקות
הדלקת המקדש, ועבודת השלישי, המקדש ולבית

וכו'. הקרבנות והקרבת המנורה

זה ועיקר: בועוד לבוא צריך – ,
ועבודתינו" ב"מעשינו עוז וביתר שאת ביתר להוסיף

הגאולה את (בעבודתשמביאים ענינים – ובמיוחד ,
הגאולה. את – יותר עוד וממהרים – מעין שהם ה')
כהנים ותורת המקדש בית הל' מלימוד ומתחיל כולל
ותורה שבכתב, בתורה אלו בפרשיות (כמבואר

שמביא גדול ותלמוד בתושבע"פ), – ניתנה בפירושה
הגאולה. מעין בפועל העבודה – מעשה לידי
לה', ומקדש משכן בעולם דבר מכל לעשות ובכללות:

(אוומקדש למצוה בדבר השימוש ע"י –
"נצחי ביחוד הדבר מתאחד שעי"ז מצוה), תשמישי

מלשוןלמעלה" במצוה למטה, גם שמתגלה עד ,
מצות ע"י – לדוגמא הקב"ה. עם וחיבור צוותא
עושים לצדקה, הפרטי מהממון נתינה ע"י צדקה:
הקב"ה, של מצוה (וכיו"ב) הגשמית מהמטבע
כבודו" כסא שמתחת אש של "מטבע גם שנעשים
בתחתונים, להדירה – הכנה מעין נעשה וזה (כנ"ל).
והשלימה, האמיתית בגאולה שתהי' נצחית, דירה

נצחי. וביהמ"ק גלות), אחרי' (שאין נצחית גאולה

ע"י חב"ד בתוככי במיוחד מתווסף זה בכל
ו' ביום – זו בשנה תרומה פ' דשבת הקביעות ומצד
להתמנות שזכה זה של (הראשון) היארצייט יום אדר,
הפועל ועד ליו"ר דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק (ע"י

ליובאוויטש תמימים תומכי :דישיבת
(רצוא) בערך שלא עלי' נעשית היארצייט ביום
י"א במשך קדיש אמירת לאחרי שבא [ובפרט בנשמה
בזה), השונים (כמנהגים יום בכל פעמים כו"כ חדשים,
אמירת ועאכו"כ בנשמה, עלי' פועל שקדיש כידוע
גם פועל ה"ז זה עם וביחד היארצייט], ביום הקדיש
לאומר וסיוע כח נותן וזה (שוב), למטה המשכה
למטה בגופים כנשמות אמן), (ועונה הקדיש ושומע

העבודה ע"י שנעשו הישיבה לתלמידי [ובפרט
כדלקמן]. היארצייט, דבעל והשתדלות

ימי רוב (במשך היארצייט דבעל העבודה עיקר
מעשיו "כל בגלוי עומד היארצייט שביום – חייו)

חייו" ימי כל במשך עבד אשר בזהועבודתו הי' –
תומכי דישיבת בפועל ההנהלה את כאמור, שהנהיג,
(ע"י שנתמנה אדמו"ר מו"ח דכ"ק (בכח תמימים
שע"י דהישיבה), פועל כמנהל הישיבה) מייסד אביו,
תלמידי תלמידים, ריבוי הועמדו ועבודתו השתדלותו
– בשר בעיני שרואים פירות, ופירי פירות התמימים,
וחסידות, נגלה התורה, בלימוד שעוסקים תלמידים

חוצה. המעינות והפצת והיהדות התורה ובהפצת
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לחיי66) ומנוחה שבת שכולו יום מעין הוא השבת יום וגם
בד וקיימא, מיקדשא ושבת בסופה). (תמיד ביהמ"קהעולמים וגמת

הגאולה כללות וכן וקיימא), מיקדשא (ע"ד למעלה שבנוי השלישי
וכמ"ש תרפ"ז), תמוז ג' שיחת (ראה הקב"ה ע"י דוקא תהי' העתידה

ועוד. ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם
ערה67) ע' ואתחנן ויגש. ר"פ אוה"ת (ראה ההלכה שלע"ל ובפרט

ועוד) ואילך. זה ומעין העיקר). הוא שהמעשה רק (ולא
להגאולה. הכנה בתור עתה בהעבודה צ"ל

ובא68) הקב"ה ידי מעשה הוא שלישי שבית ואף רפל"ז. תניא
הנ"ל, הבית תורת זאת ד"ה ראה – (66 הערה לעיל (ראה מלמעלה
ושני ראשון בית כמו (לא הקב"ה ידי מעשה שהוא שלישי, שבית
הבירורים עבודת ע"י מלמעלה בא ונדבתם), ישראל ידי מעשי שהם

דוקא. הגלות בזמן

פכ"ה.69) תניא
גורארי',70) ע"ה מענדל מנחם ב"ר שמריהו ר' הרה"ח הרה"ג

כ"ק – יבלחט"א – של וגיסו נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק חדב"נ
שליט"א. אדמו"ר

וש"נ.71) תשמ"ט. שמות ש"פ משיחת קונטרס בכ"ז ראה
סכ"ח.72) אגה"ק ראה

     

בתי (אלו מעט" "מקדש היא ישיבה כל
קביעותמדרשות) של ובאופן לה', ומקדש משכן ,

) לע"ל.והתיישבות הנצחי ביהמ"ק מעין ,(
הרבי (ע"י שנתייסדה תמימים תומכי ישיבת עאכו"כ
שתלמידי בכדי הגלות, זמן בסוף נ"ע) (מוהרש"ב)
כפול החושך את להאיר להאיר", "נרות יהיו הישיבה

ה "עם דמשיחא, דעקבתא ומכופל דמאורות
,כו'"

לתלמידי נ"ע (מהורש"ב) הרבי של השיחה וכידוע
"כלהישיבה –בענין דוד" בית למלחמת היוצא

את ש"יצילו דוד" בית "חיילי הם הישיבה שתלמידי
עקבות חרפו "אשר מאלו ישראל" כלל של המצב

,משיחך"

(ע"י חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הכוונה את וימלאו
הגאולה. את שתביא נשיאינו) רבותינו

ע"י – הוא זאת ממלאים הישיבה שתלמידי והאופן
דתורה נגלה ובהתיישבות), (בקביעות התורה לימוד
שנתגלתה כפי החסידות), (תורת התורה ופנימיות

"תורה – אחת וכתורה חב"ד, חסידות "בתורת
"תומכי הישיבה שם קריאת עם בקשר הסיפור [כידוע

תורהתמימים" בשמחת נ"ע הרבי נתן שהשם –

הקפות תמימיםבשעת "תומך לאמירת בהמשך ,
הישיבה "מטרת מעשה: בשעת והוסיף נא", הושיעא
תמימה החסידות, ותורת הנגלית תורה ה', תורת להיות

כו'"].

ופנימיות דתורה דנגלה שהחיבור לומר, ויש
בתורה ותחתון דעליון החיבור בדוגמת הוא התורה
נגלה ומקדש: במשכן שהי' כמו (כביכול), עצמה

דטו"ר (אילנא דאורייתא גופא עםדתורה, קשור ,(
ופנימיות לבריאה, שבערך אלקות דקוב"ה, גליא בחי'

קשיא לא תמן שם (דלית דאורייתא נשמתא התורה,
דקוב"הכו' סתים עם קשור (שלמעלה אלקות ,

חיבור נעשה תמימים תומכי ובישיבת מהבריאה;
דור שבכל דמשה האתפשטותא (בכח יחד שניהם

תצוה" בחי'"ואתה גילוי בתוכם", "ושכנתי – (
וגליא דתורה גליא בבחי' דקוב"ה וסתים דתורה סתים

.דקוב"ה

– מסביב היהודים עם לפעול הכח את נותן וזה
ד"ישיבת ומקדש במשכן להאיר" "נרות שנעשים ע"י
במאור הסביבה כל את ולהאיר – תמימים" תומכי
שמן אליך "ויקחו התורה), (פנימיות שבתורה
לגלות ועי"ז תמיד", נר להעלות גו' התורה) (פנימיות
אדם", נשמת ה' "נר את בוקר") עד ("מערב יהודי בכל
סתים תצוה") ("ואתה הקב"ה עם שלהם הקשר

דקוב"ה סתים עם .דישראל

ועושים כולו, העולם כל את שמאירים עד
של ("מטבע לה' ומקדש משכן העולם מגשמיות
החסידות ענין שזהו בתחתונים. ית' לו דירה אש"),
נעלות הכי לדרגות עד אלקות, לגלות – בכלל

בעולם. לגלות באלקות,

"נרות יהיו המושפעים שגם שפועלים באופן עד
את שמקבלים ועי"ז להטפיח, מנת על טופח להאיר",
שבכאו"א) משה ובחי' דור, שבכל משה (ע"י ה' ציווי
ע"י עושים – בתוכם" ושכנתי מקדש לי ל"ועשו

,(ויקהל בפ' (כמסופר לה' ומקדש המשכן את ,
"ויקרא שנעשה ועד פקודי), (בפ' בפועל לההקמה עד

שבכאו"א. משה בחי' משה", אל

שכ"ק לאחרי התווסף עצמה שבישיבה ולהוסיף,
בחצי והתיישב העליון כדור מחצי בא אדמו"ר מו"ח
ניוֿיארק), בברוקלין, הברית, (בארצות התחתון כדור
אשר – תמימים תומכי ישיבת מרכז את לכאן והעתיק
(ת"ש מאז שנים (חמשים) יובל נעשה זו שנה אדר בט'

תש"נ) –הפתגם ידוע :בגלוי הי' לא תורה שמתן ,
בערך היא עלי' שכל הכלל וע"פ התחתון. כדור בחצי
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א.73) כט, מגילה
(74.133 ע' תש"ב השיחות בס' (נדפסה תרנ"ז אלול ח"י שיחת

א). תשפב, ח"ד לקו"ד
לקו"ד75) .141 ע' שם השיחות בס' נדפסה – תרס"א שמח"ת

ואילך. ב תשפז, שם
א.76) נו, שבת
פט,77) נב.תהלים
שסח.78) ע' שם ד. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
תרנ"ט.79)
חודש80) שמועדי הידוע ע"פ – תורה לשמחת השייכות וי"ל

עם הקפות פעמים (ו(שבע) תורה ומשמחת כלליים, מועדים הם תשרי
השנה. כל במשך התורה לענין הכל נמשך התורה)

השיחות ס' וראה .69 ע' חב"ד המנהגים (ספר מהמנהג ולהעיר –
ישיבת לטובת היא ההכנסה שמח"ת ש"בליל (243 ע' שלום תורת

תו"ת".
(ברע"מ).81) ב קכד, זח"ג

ובכ"מ.82) א. מו, נצבים א. ה, ויקרא לקו"ת ראה
הנ"ל.83) הבית תורת זאת ד"ה ראה
גליא84) שהוא נר ש"גם תמיד"), נר "להעלות (בפירוש שם ראה

ועיי"ש תמיד". במדריגת ג"כ יהי' לבד, אור בחי' שהוא שבתורה
דתורה). (גליא ואור התורה) (פנימיות דמאור החיבור שזהו

לומר85) שניםויש (עשר תר"צ בשנת בארצה"ב שלו
להורות גו' לפניו שלח יהודה "ואת ע"ד הוא כאן) התיישבותו לפני
מו, (ויגש בה" יתיישב האיך ולהורות מקום לו "לפנות גשנה", לפניו

ובפרש"י). כח
ש"פ86) משיחת קונטרס וראה ועוד. ואילך. 232 ע' תש"ח סה"מ

תשמ"ט. קרח



טו      

בתי (אלו מעט" "מקדש היא ישיבה כל
קביעותמדרשות) של ובאופן לה', ומקדש משכן ,

) לע"ל.והתיישבות הנצחי ביהמ"ק מעין ,(
הרבי (ע"י שנתייסדה תמימים תומכי ישיבת עאכו"כ
שתלמידי בכדי הגלות, זמן בסוף נ"ע) (מוהרש"ב)
כפול החושך את להאיר להאיר", "נרות יהיו הישיבה

ה "עם דמשיחא, דעקבתא ומכופל דמאורות
,כו'"

לתלמידי נ"ע (מהורש"ב) הרבי של השיחה וכידוע
"כלהישיבה –בענין דוד" בית למלחמת היוצא

את ש"יצילו דוד" בית "חיילי הם הישיבה שתלמידי
עקבות חרפו "אשר מאלו ישראל" כלל של המצב

,משיחך"

(ע"י חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הכוונה את וימלאו
הגאולה. את שתביא נשיאינו) רבותינו

ע"י – הוא זאת ממלאים הישיבה שתלמידי והאופן
דתורה נגלה ובהתיישבות), (בקביעות התורה לימוד
שנתגלתה כפי החסידות), (תורת התורה ופנימיות

"תורה – אחת וכתורה חב"ד, חסידות "בתורת
"תומכי הישיבה שם קריאת עם בקשר הסיפור [כידוע

תורהתמימים" בשמחת נ"ע הרבי נתן שהשם –

הקפות תמימיםבשעת "תומך לאמירת בהמשך ,
הישיבה "מטרת מעשה: בשעת והוסיף נא", הושיעא
תמימה החסידות, ותורת הנגלית תורה ה', תורת להיות

כו'"].

ופנימיות דתורה דנגלה שהחיבור לומר, ויש
בתורה ותחתון דעליון החיבור בדוגמת הוא התורה
נגלה ומקדש: במשכן שהי' כמו (כביכול), עצמה

דטו"ר (אילנא דאורייתא גופא עםדתורה, קשור ,(
ופנימיות לבריאה, שבערך אלקות דקוב"ה, גליא בחי'

קשיא לא תמן שם (דלית דאורייתא נשמתא התורה,
דקוב"הכו' סתים עם קשור (שלמעלה אלקות ,

חיבור נעשה תמימים תומכי ובישיבת מהבריאה;
דור שבכל דמשה האתפשטותא (בכח יחד שניהם

תצוה" בחי'"ואתה גילוי בתוכם", "ושכנתי – (
וגליא דתורה גליא בבחי' דקוב"ה וסתים דתורה סתים

.דקוב"ה

– מסביב היהודים עם לפעול הכח את נותן וזה
ד"ישיבת ומקדש במשכן להאיר" "נרות שנעשים ע"י
במאור הסביבה כל את ולהאיר – תמימים" תומכי
שמן אליך "ויקחו התורה), (פנימיות שבתורה
לגלות ועי"ז תמיד", נר להעלות גו' התורה) (פנימיות
אדם", נשמת ה' "נר את בוקר") עד ("מערב יהודי בכל
סתים תצוה") ("ואתה הקב"ה עם שלהם הקשר

דקוב"ה סתים עם .דישראל

ועושים כולו, העולם כל את שמאירים עד
של ("מטבע לה' ומקדש משכן העולם מגשמיות
החסידות ענין שזהו בתחתונים. ית' לו דירה אש"),
נעלות הכי לדרגות עד אלקות, לגלות – בכלל

בעולם. לגלות באלקות,

"נרות יהיו המושפעים שגם שפועלים באופן עד
את שמקבלים ועי"ז להטפיח, מנת על טופח להאיר",
שבכאו"א) משה ובחי' דור, שבכל משה (ע"י ה' ציווי
ע"י עושים – בתוכם" ושכנתי מקדש לי ל"ועשו

,(ויקהל בפ' (כמסופר לה' ומקדש המשכן את ,
"ויקרא שנעשה ועד פקודי), (בפ' בפועל לההקמה עד

שבכאו"א. משה בחי' משה", אל

שכ"ק לאחרי התווסף עצמה שבישיבה ולהוסיף,
בחצי והתיישב העליון כדור מחצי בא אדמו"ר מו"ח
ניוֿיארק), בברוקלין, הברית, (בארצות התחתון כדור
אשר – תמימים תומכי ישיבת מרכז את לכאן והעתיק
(ת"ש מאז שנים (חמשים) יובל נעשה זו שנה אדר בט'

תש"נ) –הפתגם ידוע :בגלוי הי' לא תורה שמתן ,
בערך היא עלי' שכל הכלל וע"פ התחתון. כדור בחצי
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א.73) כט, מגילה
(74.133 ע' תש"ב השיחות בס' (נדפסה תרנ"ז אלול ח"י שיחת

א). תשפב, ח"ד לקו"ד
לקו"ד75) .141 ע' שם השיחות בס' נדפסה – תרס"א שמח"ת

ואילך. ב תשפז, שם
א.76) נו, שבת
פט,77) נב.תהלים
שסח.78) ע' שם ד. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
תרנ"ט.79)
חודש80) שמועדי הידוע ע"פ – תורה לשמחת השייכות וי"ל

עם הקפות פעמים (ו(שבע) תורה ומשמחת כלליים, מועדים הם תשרי
השנה. כל במשך התורה לענין הכל נמשך התורה)

השיחות ס' וראה .69 ע' חב"ד המנהגים (ספר מהמנהג ולהעיר –
ישיבת לטובת היא ההכנסה שמח"ת ש"בליל (243 ע' שלום תורת

תו"ת".
(ברע"מ).81) ב קכד, זח"ג

ובכ"מ.82) א. מו, נצבים א. ה, ויקרא לקו"ת ראה
הנ"ל.83) הבית תורת זאת ד"ה ראה
גליא84) שהוא נר ש"גם תמיד"), נר "להעלות (בפירוש שם ראה

ועיי"ש תמיד". במדריגת ג"כ יהי' לבד, אור בחי' שהוא שבתורה
דתורה). (גליא ואור התורה) (פנימיות דמאור החיבור שזהו

לומר85) שניםויש (עשר תר"צ בשנת בארצה"ב שלו
להורות גו' לפניו שלח יהודה "ואת ע"ד הוא כאן) התיישבותו לפני
מו, (ויגש בה" יתיישב האיך ולהורות מקום לו "לפנות גשנה", לפניו

ובפרש"י). כח
ש"פ86) משיחת קונטרס וראה ועוד. ואילך. 232 ע' תש"ח סה"מ

תשמ"ט. קרח
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(של הירידה שע"י לומר, צריך – לה שקדמה הירידה
כדור בחצי כלהישיבה) ניתנה (שאז מ"ת בו ,

– בגלוי הי' לא התורה) ופנימיות נגלה כולה, התורה
מו"ח דכ"ק בהעבודה האור ויתרון עלי' מתווסף

בכלל בהפצתאדמו"ר דהישיבה בהפעולה כולל ,
עד ההתרחבות את בפועל שראו כפי חוצה. המעינות
התחתון כדור בחצי חוצה המעינות דהפצת בערך שלא
והולך העליון), כדור (בחצי לפנ"ז שהי' מה לגבי

ומוסיף.

דבעל העבודה שעיקר שכיון מובן, עפ"ז
ביום אזי – הישיבה בהנהגת הי' אדר דו' היארצייט
במשכן עבודתו – ובשלימות בהדגשה עומד זה
זאת שרואים כפי – תמימים תומכי דישיבת ומקדש
הישיבה, תלמידי פירות, ופירי בהפירות ובפועל בגלוי

למטה. כאן בפועל העבודה את שממשיכים
פרטית בהשגחה שנתמנה שמכיון להוסיף, ויש
שענין הישיבה, את להנהיג אדמו"ר) מו"ח כ"ק (ע"י
"שמריהו – בשמו מרומז הישיבה) ענין (תוכן הנ"ל

מענדל": מנחם בן

"נשמה": ה)אותיות (רוב ישנם "שמריהו" בשמו
הוא"ו בתחתית אותו כשמעמדים והיו"ד ה'. מ', ש',
הנשמה (ועילוי) הגילוי ענין על מרמז שזה נו"ן. נעשה
נשמתא גילוי – ובמיוחד יארצייט), ביום (שנעשה
נשמת ה' "נר וגילוי דאורייתא), (בגליא דאורייתא

אדם".

ישיבת ע"י יותר מהר שבאה – הגאולה ענין גם
הכנה בתור (מעט), ומקדש כמשכן תמימים תומכי

הידוע וע"פ – דלעתיד עי"זלמקדש מתוסף שבאם
רמז י"ל רמזים, "לחפש" וכדאי מותר וכו' ביר"ש

מ' האות עניןבשמו: על מרמז תיבה באמצע
כידוע – המשרה"הגאולה "לםרבה שהמ"םבענין ,

(משא"כ הגאולה עם קשור התיבה באמצע סתום
המ אשר ירושלים "חומות התיבה, בסיום פתוח המ"ם

מ"םפרוצימ" שכתוב שבשעה וי"ל גלות). על מרמז ,
אלאפתוח הגאולה, עם קשור גם ה"ז התיבה

באה לא עדיין הרביעי, רוח וסתימת שהגאולה מכיון
פתוח. מ"ם עדיין ה"ז בפועל

וידוע מענדל", "מנחם הוא אביו ששם ובפרט
שמו מנחם – משיח של שמו אשר וגםמרז"ל ,

של שמו בנוגע [כידוע "צדק" בגימטריא מענדל,
"מנחם דשמו גימטריא – צדק" "הצמח אדמו"ר
של שמו הוא "צמח") (וגם ש"צדק" מענדל"],

.משיח

ב"ו הפירוש ע"ד גם מרמז מענדל", מנחם
"חורין". הוא שלו שמציאותו אלא) "בן", (לא חורין"

התמימים, תלמידי בעניני היא שהתעסקותו כלומר,
שמביא חוצה המעינות ויפיצו וחסידות נגלה שילמדו

משיחא. מלכא דא מר" "אתי את

אדר שו' זה מצד יותר עוד מתווסף זה בכל
יום – אדר ז' ערב גם הוא תרומה) ש"פ – זו (ובשנה
עומדים זה ביום רבינו: משה פטירת ויום הולדת
שבכללות רבינו, משה של ועבודתו מעשיו כל בגלוי
משה), תורת שמו, על (שנקראת התורה ענין א) – ה"ז
כולה התורה כל כו'", ומסרה מסיני תורה קיבל "משה
התורה, ופנימיות דתורה נגלה ותושבע"פ, תושב"כ –
ענין ב) ו לחדש; עתיד ותיק שתלמיד מה כל עד

שמו על שנקרא – "ועשוהמשכן משה אל ה' וציווי .
מקדשות. הבתי כל כולל מקדש" לי

ב שזהו אדרובפרט לז' והכנה ערב אדר, לו' המשך
ומקדש המשכן ועשיית – התורה דלימוד העבודה –
אדר ז' ביום בזה להשלימות ומביאה מוליכה אדר, בו'
גואל הוא ראשון גואל רבינו, משה של יומו –

.אחרון

:לפועל בנוגע מזה ההוראה
ז' ערב אדר, ו' תרומה, פ' שבת זה, יום עם בקשר
נגלה התורה, בלימוד במיוחד להוסיף כדאי – אדר
בפרט ההוספה את ולהמשיך התורה. ופנימיות דתורה
גם – מעשה לידי שמביא גדול ותלמוד אדר. בז'
עניני בכל טובות ובהחלטות הצדקה, בנתינת להוסיף
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"יוסף87) ע"ש יוסף יצחק": "יוסף משמו הוא לזה שהכח וי"ל

חצי – (כולל אחר מבחי' גם העולם, עניני שמכל אחר", בן לי ה'
צחוקכדור – "יצחק" של באופן עד לה', "בן" נעשה (

שם שנעשים ועד דקדושה), הגילוי (שלימות דקדושה ושמחה
אחד ושמו שה' ועד אחד", ושמו אחד "ה' ע"ד וי"ל יצחק"). ("יוסף

נקרא. אני כך נכתב שאני כשם לע"ל, בגילוי שיהי' כפי –
(88.88 ע' עה"ח קונטרס תשכ. ע' ח"ב שלו (אג"ק אדנ"ע מכ"ק

.(84 ע' תש"ב סה"ש וראה
של89) ר"ת הוא מ' שאות וולהעיר קדש.שכן
(ב)90) מ"ם אות התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ס' ראה

וש"נ. ואילך). רב (ס"ע ס"ז
ו.91) ט, ישעי'

ג.92) ב, נחמי'
נא.93) פ"א, איכ"ר סע"ב. צח, סנהדרין
"צדק"94) הושע"ר). הושענות (נוסח שמו צמח איש – "צמח"

ה). יא, (ישעי' במתניו אזור צדק והי' –
וראה95) בתחלתן). ביהב"ח הל' (רמב"ם משה" שעשה "משכן

סע"א. ט, סוטה וראה משה. שעשה ה' משכן כט: א, דה"א
ויחי.96) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה
ועוד.

     

"להקהיל רבינו משה תקנת – ובמיוחד כולל תומ"צ,
תורה" דברי ללמד שבת בכל כמ"פקהילות (כמדובר

).לאחרונה

יוסיפו – תמימים תומכי ישיבת תלמידי ובפרט
ולימוד הנגלה בלימוד הוספה – לראש לכל בתפקידם:
להאיר", ד"נרות בעבודתם להוסיף – וגם החסידות,
מאמר לאור שיוציאו [וכדאי חוצה המעינות להפצת
תחיית הגאולה, בענין היארצייט בעל לכבוד חסידות

וכיו"ב]. המתים

הוראת (ע"פ הישיבה שתלמידי – ובמיוחד
(בנוסף החסידותיות בהתוועדויות ימשיכו ההנהלה)
בכל טובות החלטות עם יחד שבת), בערב להתוועדות

הנ"ל.

הגאולה אודות הדיבור כל שלאחרי ויה"ר,
שתבוא – מתי"... "עד והתביעה והשלימה, האמיתית
ביהמ"ק יהי' ושכבר ממש, בפועל כבר הגאולה
את בביהמ"ק שם ולעבוד למטה, כאן השלישי

עמהם, ואהרן ומשה העבודה,

עפר שוכני ורננו דו'והקיצו היארצייט ובעל ,
יהי'. לא כבר יארצייט שעוד כך – בתוכם, אדר

כל עם יחד בגופים, נשמות שליט"א בנ"י וכל
יקומו בעוה"ב, חלק להם יש ישראל כל אשר הנשמות,
הקודש, לארץ – ממש תומ"י הולכים המתיים, בתחיית
אד' מקדש השלישי, ובביהמ"ק הקודש, עיר לירושלים

ידיך. כוננו
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ס"ג.97) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.98) זו. שנה נח ש"פ משיחות קונטרס

יט.99) כו, ישעי'



יז      

"להקהיל רבינו משה תקנת – ובמיוחד כולל תומ"צ,
תורה" דברי ללמד שבת בכל כמ"פקהילות (כמדובר

).לאחרונה

יוסיפו – תמימים תומכי ישיבת תלמידי ובפרט
ולימוד הנגלה בלימוד הוספה – לראש לכל בתפקידם:
להאיר", ד"נרות בעבודתם להוסיף – וגם החסידות,
מאמר לאור שיוציאו [וכדאי חוצה המעינות להפצת
תחיית הגאולה, בענין היארצייט בעל לכבוד חסידות

וכיו"ב]. המתים

הוראת (ע"פ הישיבה שתלמידי – ובמיוחד
(בנוסף החסידותיות בהתוועדויות ימשיכו ההנהלה)
בכל טובות החלטות עם יחד שבת), בערב להתוועדות

הנ"ל.

הגאולה אודות הדיבור כל שלאחרי ויה"ר,
שתבוא – מתי"... "עד והתביעה והשלימה, האמיתית
ביהמ"ק יהי' ושכבר ממש, בפועל כבר הגאולה
את בביהמ"ק שם ולעבוד למטה, כאן השלישי

עמהם, ואהרן ומשה העבודה,

עפר שוכני ורננו דו'והקיצו היארצייט ובעל ,
יהי'. לא כבר יארצייט שעוד כך – בתוכם, אדר

כל עם יחד בגופים, נשמות שליט"א בנ"י וכל
יקומו בעוה"ב, חלק להם יש ישראל כל אשר הנשמות,
הקודש, לארץ – ממש תומ"י הולכים המתיים, בתחיית
אד' מקדש השלישי, ובביהמ"ק הקודש, עיר לירושלים

ידיך. כוננו
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ס"ג.97) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.98) זו. שנה נח ש"פ משיחות קונטרס

יט.99) כו, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו מכ"ה שבט, וכן הקודם להם.

מה  מפני  לחולה  בטענות  לבוא  שקשה  דבר  בדוגמת  הוא  הנה  שי'  ע"ד...  שכותב  מה  כל  לאחרי 

מדת החום שלו אינו בסדר כי הרי בזה הוא ענין המחלה שלו, והעצה היא למצוא תרופה ולהביאו אליו 

כיון שמפני החום אינו יכול לצאת מד' אמות שלו, ואח"כ לחפש עצות ודרכים המתאימים למצב החולה 

שתבוא התרופה בפנימיות ותפעול פעולתה.

ומובן שכן הוא גם כשאחד מבנ"י החום של נפש האלקית שלו נחלף בחמימות דלעומת זה, ובשעת 

מעשה אי אפשר לטעון עמו, וכמרז"ל אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, ובמילא אינו כלי לקבלת 

הוכחה שכלית, אלא שבכגון דא העצה היא למצוא תרופה המתאמת לפניו )וכבר אמורה היא בספרי מוסר 

ובפרטיות בספרי החסידות(.

ובהתחשב שאחת מתוצאות מחלתו שאיננו יוצא מד' אמות של המלך זקן וכסיל, הרי אין ברירה 

אחרת מפני אהבת ישראל, אלא, להכניס התרופה לרשות הנ"ל, ולחפש עצה שתכנס בפנימיות החולה, ואז 

בודאי תפעול פעולתה, כי אם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור, ואם אי אפשר אחרת הרי 

אין מגלים להחולה שהכוונה לתת לו ענין שיתרפא מהמחלה שלו, ואפשר שידמה שרוצים לתת לו מיני 

ממתקים לפי חושיו בהווה, והנמשל מובן ולדכוותי' בודאי אין צריך ביאור.

מובן שאחרי כל הנ"ל הנה המקבלים של החולה הרחמנות עליהם גדולה עד למאד, אבל לא יוושעו 

ע"י שיניחו את המשפיע שלהם במצבו ההווה... והשי"ת יזכהו ויצליחו להיות שליח לבשר טוב בכל הנ"ל 

ות"ח מראש.

בברכה.



יח

   יא כרך

רז"ל אמרו פרשתנו בריש הפסוקים "שלשעל :
הזאת בפרשה נאמרו תרומתתרומות אדנים, תרומת

המשכן". ותרומת שקלים,
לתרומת שקלים תרומת בין ההפרש ידוע והנה
לצורך שהיא השקלים, תרומת על ומשכן: אדנים
לדורות עשה) ו(מצות לשעתו הציווי היה וכו', קרבנות
ישראל מבני איש כל על – קיים היה המקדש כשבית
וכו' צבור לקרבנות שנה בכל השקל מחצית .ליתן

נהגו קיים, ביתֿהמקדש שאין הזה בזמן עכשיו (וגם
בשבת שקלים פרשת הכנסת בבית לקרות ישראל כל

המקדש לזכר אדר חודש ראש ש"בא'שלפני [לפי
השקלים" על משמיעין שישבאדר אומרים "ויש .[

באותו הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם ליתן
נותנין שהיו השקל למחצית זכר זמן ובאותו מקום

היהבאדר" שחיובה האדנים תרומת כן שאין מה ,(
– דהמשכן הכללית ותרומת המשכן לבנין קודם רק

המקדש ובית המשכן לבנין קודם רק .שהיתה

נצחית היא שהתורה מכיון ובכלאמנם זמן בכל ,
האדם שבעבודת מובן הרי ישנןמקום, ,

ותרומת האדנים דתרומת אלו בחינות ב' גם עכשיו
המשכן.

כן הוא הענין אם הוא: שכן דמכל אלא עוד, ולא
על וזמן, מקום בכל שישנו שבתורה וחלק פרט בכל
שעיקר למשכן, השייכים בהפרטים וכמה כמה אחת

בתוכם" "ושכנתי הוא רז"לענינו "בתוכוואמרו :

בתוך בתוכם אלא נאמר לא  – מישראל"
(ובמילא: ישראל מבני אחד שכל השכינה גילוי והיינו
עבודתו ידי על בנפשו להמשיך צריך וזמן) מקום בכל
ידי על היה כפשוטו המשכן שבנין דכמו מובן הרי -
ב"משכן" כן גם הוא זה דרך על וכו', אדנים תרומת
עבודת ידי על שנעשה מישראל, אחד כל בתוך הרוחני

והמשכן". האדנים "תרומת בבחינת האדם

ו"תרומת האדנים" "תרומת של ענינן והנה
נתינתן באופן מההפרש יובן האדם, בעבודת המשכן"
האדנים בתרומת כפשוטו: במשכן אלו תרומות של
- לכולם שוה בסכום ישראל מבני אחד כל השתתפו

השקל כפימחצית אחד כל נתן המשכן ובתרומת ,
ויקהל בפרשת וכמסופר לבו, .נדבת

לכאורה, לומר, יש האדם בעבודת ודוגמתן
מצד הבא עול וקבלת ביטול ענינה האדנים שתרומת
מה ישראל; מבני אחד כל שווים שבזה הנשמה, עצם
עבודת שענינה המשכן לכללות התרומה כן שאין
שבזה - ומדות דשכל שלו הפרטיים בכוחות האדם
כל של הרוחני מצבו לפי שונות מדריגות חילוקי ישנם
המדות וזיכוך (בירור הלב" "נדבת דומה שאינה אחד,
הלב" ל"נדבת אחד, של ולב) במוח העבודה ידי על

השני. של

השוה שהתרומה מה הטעם כן גם יבואר זה פי ועל
דוקא, האדנים בשביל היתה השקל) (מחצית נפש לכל
להתרומה שייכים וכו' המשכן וכלי היריעות אבל
שהם אף האדנים, כי אחד: כל של לבו בנדבת התלויה
זה, עם ביחד הם, הרי שבמשכן, תחתון הכי דבר
ועומדים נצבים עליהם - כולו המשכן של היסוד
האדם בעבודת האדנים) (של ודוגמתם וכו'. הקרשים

עול" ה"קבלת בחינת איןהוא שבגילוי אמת, דהן ,
פנימית בעבודה נרגש שהוא כפי אלקי אור בה נרגש

ולב וראשיתדמוח יסוד היא הרי זה כל עם אבל ,
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חסידות1) ע"פ נתבאר ב. כה, פרשתנו פרש"י ה"א. פ"א שקלים
עה"פ. באוה"ת

התרומה.2) וזאת . . תרומתי את תקחו תרומה.. לי ויקחו
שקלים.3) הל' ריש רמב"ם
תרפה.4) סי' או"ח שו"ע קה, מצוה חינוך
ה"ט.5) שם רמב"ם מ"א. שם שקלים
תרצד.6) סי' שם שו"ע
התרומה7) וזאת כאן: וביל"ש הי"ב. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם

א' מקדש כו' משכן כו' תרומות ג' למשה הקב"ה שהראה מלמד וגו'
ולמה כאן: הגדול במדרש אבל ונחושת. וכסף זהב שנאמר שני כו'
ואחת למשכן אחת אלא אחד, בענין תרומתי התרומה תרומה נאמר

שני. למקדש ואחת ראשון למקדש
משמע הרמב"ם מל' ולכאורה  לסייע מחויב (הי')

(ולאו האדנים תרומת גם שבזה - במשכן שהי' (וע"ד ביהמ"ק בבנין
זה מצאתי לא ולע"ע גדול. חידוש זהו ולכאורה לב)) נדיב דוקא
היא ביהמ"ק בנין אשר להעיר ועוד מק"א. בשום עכ"פ) (מפורש,
(סהמ"צ ואיש" איש כל לא הצבור על חובה שהם מה"מצות
בסופה). צ"ה מצוה אתר על החינוך בס' וכ"ה מ"ע. בסוף - להרמב"ם

ואכ"מ.
פי"ז.8) תניא
ח.9) כה, פרשתנו

האותיות10) (ש' של"ה לתחלתו). קרוב פ"ו האהבה (שער ר"ח

– תו"א חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מס' ל'. אות
ובכ"מ. נשא, ר"פ לקו"ת ב). שכו, ב. שכה,

טו.11) ל, תשא פרש"י כוֿכז. לח, פקודי בפרשת כמפורש
"העשירוהמחל קאי מהם איזה על רק היא שם שקלים בירושלמי וקת

משה פני פי' ראה שקלים, תרומת או אדנים תרומת (על וגו'" ירבה לא
השקל. מחצית - שוה סכום אחד כל נתנו לכו"ע אבל שם),

ואילך.12) כא לה,
פ"א.13) תש"ח בגנים היושבת ד"ה ראה
תרס"ו14) רב ומקנה ד"ה וראה ב. צח, ברכה לקו"ת ראה

פשוט. עבד עבודת בענין שלאחריו) (והמאמרים

   

ב"תרומתהעבודה שוים ישראל בני כל היו ולכן .
עול קבלת של והכללי היסודי בענין היינו האדנים",
עצם ומצד - הנשמה בעצם המושרש וביטול

לכולנה"נשמותיה אחד ואב מתאימות "כולן הרי .ם
הקרשים המשכן, ופרטי חלקי שאר כן שאין מה
בכוחות העבודה ענינם האדם שבנפש וכו', והיריעות
אמות "עשר היה אחד שכל הקרשים, הפרטיים:

האדם של הפנימיים כוחות לעשר מרמזים ,קומתו",
על שהיו ביריעות מרומזים שלו המקיפים וכוחות
ומדותיו ושכלו הרצון שאין ומאחר למעלה. המשכן
כזה שהפרש מובן הרי חבירו, לשל דומים אחד של
למעלת בהתאם העבודה, ודרגות באופני גם ישנו

וכו' שלו .הכוחות

:להבין צריך זה לפי אמנם
לבין האדנים תרומת בין חילוק עוד מצינו דהנה
השקל) (מחצית האדנים בתרומת המשכן: תרומת

נשים) (ולא האנשים רק עשריםנתחייבו מבן ודוקא
פחות) (ולא השתתפוולמעלה המשכן בתרומת אבל ,

נשים ובין אנשים עלבין האנשים "ויבואו ואדרבה, ,
להנשיםהנשים" טפלים ,שלא קטנים ואפילו ,

כדאיתא המשכן, לנדבת הביאו שנה י"ג לגיל הגיעו
נתן דרבי צריךבאבות הנ"ל הביאור לפי והלא -

האדנים") ("תרומת וביטול עול קבלת בהיפך: להיות
ובת בן לכל השייך ענין הוא הרי הנשמה עצם שמצד
מסודרת עבודה כן שאין מה לקטנים, וגם ישראל
שעיקר המשכן") ("תרומת ומקיפים פנימיים בכחות

וכו', בגדול אלא יתכן לא שכוחותיוענינה
לעבודה המתאימה ובדרגא בשלימות הם הפנימיים

פנימית.

והדל ירבה לא "העשיר הציווי להבין: צריך ועוד
ימעיט" אומריםלא לתרומתיש מכוון שהוא

בין שההפרש - האדנים שלצורך השקל מחצית
ברוחני ו"דל" רז"ל"עשיר" כמאמר הוא, "איןות ,

שמצד שהחילוק הטעם מהו כן ואם – בדעת" אלא עני
בדרך הוא אם (אפילו התורה הזכירה הפנימיים כוחות
שמצד עול, קבלת האדנים, תרומת גבי דוקא שלילה)
אלא למימר ליה הוה לא ולכאורה - הנשמה? עצם
ותו השקל) (מחצית שוה סכום ליתן צריך אחד שכל

לא.

של עבודתו בסדר לבאר בהקדים זה כל ויובן
שבתוך הרוחני המשכן עשיית - היום כל במשך האדם

והקמתו: ואחד אחד כל

מיד שאומר אני" ב"מודה מתחילה היום עבודת
טומאה כשעדיין ידיים, נטילת קודם משנתו, כשניעור

עליו .שרויה

וקבלתוהטעם הודאה זו הרי אני" "מודה כי :
מגיעה אינה ששם הנשמה עצמות מצד הבאה עול

וכו' טומאה שום נוגעת גםואינה טעמא ומהאי .
מבני ואחת אחד בכל ונמצאת שייכת זו שבחינה מובן

וטף. נשים אנשים, ישראל,

העבודה סדר מתחיל ההודאה הקדמת ואחרי
להיות שצריך (אלא ותפלה שמע דקריאת הפנימית
ברכות דזמרא, פסוקי לזה מקדימים ולכן - לזה הכנה

כו' שמע המדרשקריאת לבית הכנסת ומבית ;(-
כולו היום כל במשך העבודה כך ואחר התורה, לימוד

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג של באופן .הבאה

הנה אחד, מצד הפכים: ענינים בזה אנו מוצאים הרי
(ותפלה שמע דקריאת ולאהחיוב אנשים על רק חל (
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מא.15) ר"פ תניא ראה
פל"ב.16) תניא
תי"ט.17) תקו"ז ראה
(18.181 ,165 ע' ח"א לקו"ש בזה ראה
שם.19) פקודי
מ"ד.20) פ"א שקלים תויו"ט ראה
כב.21) לה, ויקהל
שם.22) רמב"ן ראה
מהד"ת23) צפע"נ ב. פסוק פרשתנו ריש אוה"ח גם וראה פי"א.

ג. ג, הרגאצאווי) (להגאון
טו.24) ל, תשא
שם.25) שקלים בירושלמי ת"ק
א.26) מא, נדרים

סידור27) ס"ו. שם מהדו"ת ס"ה. ס"א, מהדו"ק אדה"ז שו"ע
בתחלתו. אדה"ז

לפי28) הוא נט"י קודם לאומרו שאפשר הטעם שבפשטות אף
- הקודמת) בהערה בהמסומן (ראה שם שום אני במודה נזכר שלא

שהוא בפנימיהיינו אבל השמות, שאיןמבחינת מה הענינים ות
שבאה זו שהודאה לפי היא נט"י) קודם לאומרו (ואפשר שם שום בו
לדבר דוגמא בשם. אתפס דלא ית' לעצמותו היא הנשמה עצם מבחי'
"ענינה קונטרס בארוכה (ראה אסתר. במגילת שם נמצא שלא זה -

סי"א). החסידות" תורת של
יט.29) ע' יום היום ראה
(הקדמת30) קל הקל ד"ה נא. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

עז, האזינו לקו"ת ב. ל, לפסוד"ז) (בנוגע ד ו, ד. א, תו"א הסידור).
ובכ"מ. ק"ש). ברכות (בנוגע ד

ברכות.31) סוף
קנהֿקנו.32) סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, שם
היא33) דתפלה דלהדיעה יום. בכל ג"פ הקבוע נוסח היינו

שהנשים מה מספיק הרי תפלה) הלכוח ריש (רמב"ם מדאורייתא
בזה, יוצאות התורה ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבקר מיד אומרות
שו"ע סק"ב. קו סי' או"ח (מ"א יותר חייבום לא חכמים שאף ואפשר
ה' מצוה בסהמ"צ (רמב"ן דרבנן דתפלה ולהסוברים ס"ב). שם אדה"ז
בתפלה מחוייבות שהנשים מה שם) מ"א - הפוסקים רוב דעת וכן
ואי"ז שם). אדה"ז שו"ע ב. כ, (ברכות רחמים בקשת שהיא לפי היא

בפנים. המדובר העבודה ענין
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ב"תרומתהעבודה שוים ישראל בני כל היו ולכן .
עול קבלת של והכללי היסודי בענין היינו האדנים",
עצם ומצד - הנשמה בעצם המושרש וביטול

לכולנה"נשמותיה אחד ואב מתאימות "כולן הרי .ם
הקרשים המשכן, ופרטי חלקי שאר כן שאין מה
בכוחות העבודה ענינם האדם שבנפש וכו', והיריעות
אמות "עשר היה אחד שכל הקרשים, הפרטיים:

האדם של הפנימיים כוחות לעשר מרמזים ,קומתו",
על שהיו ביריעות מרומזים שלו המקיפים וכוחות
ומדותיו ושכלו הרצון שאין ומאחר למעלה. המשכן
כזה שהפרש מובן הרי חבירו, לשל דומים אחד של
למעלת בהתאם העבודה, ודרגות באופני גם ישנו

וכו' שלו .הכוחות

:להבין צריך זה לפי אמנם
לבין האדנים תרומת בין חילוק עוד מצינו דהנה
השקל) (מחצית האדנים בתרומת המשכן: תרומת

נשים) (ולא האנשים רק עשריםנתחייבו מבן ודוקא
פחות) (ולא השתתפוולמעלה המשכן בתרומת אבל ,

נשים ובין אנשים עלבין האנשים "ויבואו ואדרבה, ,
להנשיםהנשים" טפלים ,שלא קטנים ואפילו ,

כדאיתא המשכן, לנדבת הביאו שנה י"ג לגיל הגיעו
נתן דרבי צריךבאבות הנ"ל הביאור לפי והלא -

האדנים") ("תרומת וביטול עול קבלת בהיפך: להיות
ובת בן לכל השייך ענין הוא הרי הנשמה עצם שמצד
מסודרת עבודה כן שאין מה לקטנים, וגם ישראל
שעיקר המשכן") ("תרומת ומקיפים פנימיים בכחות

וכו', בגדול אלא יתכן לא שכוחותיוענינה
לעבודה המתאימה ובדרגא בשלימות הם הפנימיים

פנימית.

והדל ירבה לא "העשיר הציווי להבין: צריך ועוד
ימעיט" אומריםלא לתרומתיש מכוון שהוא

בין שההפרש - האדנים שלצורך השקל מחצית
ברוחני ו"דל" רז"ל"עשיר" כמאמר הוא, "איןות ,

שמצד שהחילוק הטעם מהו כן ואם – בדעת" אלא עני
בדרך הוא אם (אפילו התורה הזכירה הפנימיים כוחות
שמצד עול, קבלת האדנים, תרומת גבי דוקא שלילה)
אלא למימר ליה הוה לא ולכאורה - הנשמה? עצם
ותו השקל) (מחצית שוה סכום ליתן צריך אחד שכל

לא.

של עבודתו בסדר לבאר בהקדים זה כל ויובן
שבתוך הרוחני המשכן עשיית - היום כל במשך האדם

והקמתו: ואחד אחד כל

מיד שאומר אני" ב"מודה מתחילה היום עבודת
טומאה כשעדיין ידיים, נטילת קודם משנתו, כשניעור

עליו .שרויה

וקבלתוהטעם הודאה זו הרי אני" "מודה כי :
מגיעה אינה ששם הנשמה עצמות מצד הבאה עול

וכו' טומאה שום נוגעת גםואינה טעמא ומהאי .
מבני ואחת אחד בכל ונמצאת שייכת זו שבחינה מובן

וטף. נשים אנשים, ישראל,

העבודה סדר מתחיל ההודאה הקדמת ואחרי
להיות שצריך (אלא ותפלה שמע דקריאת הפנימית
ברכות דזמרא, פסוקי לזה מקדימים ולכן - לזה הכנה

כו' שמע המדרשקריאת לבית הכנסת ומבית ;(-
כולו היום כל במשך העבודה כך ואחר התורה, לימוד

ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג של באופן .הבאה

הנה אחד, מצד הפכים: ענינים בזה אנו מוצאים הרי
(ותפלה שמע דקריאת ולאהחיוב אנשים על רק חל (
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מא.15) ר"פ תניא ראה
פל"ב.16) תניא
תי"ט.17) תקו"ז ראה
(18.181 ,165 ע' ח"א לקו"ש בזה ראה
שם.19) פקודי
מ"ד.20) פ"א שקלים תויו"ט ראה
כב.21) לה, ויקהל
שם.22) רמב"ן ראה
מהד"ת23) צפע"נ ב. פסוק פרשתנו ריש אוה"ח גם וראה פי"א.

ג. ג, הרגאצאווי) (להגאון
טו.24) ל, תשא
שם.25) שקלים בירושלמי ת"ק
א.26) מא, נדרים

סידור27) ס"ו. שם מהדו"ת ס"ה. ס"א, מהדו"ק אדה"ז שו"ע
בתחלתו. אדה"ז

לפי28) הוא נט"י קודם לאומרו שאפשר הטעם שבפשטות אף
- הקודמת) בהערה בהמסומן (ראה שם שום אני במודה נזכר שלא

שהוא בפנימיהיינו אבל השמות, שאיןמבחינת מה הענינים ות
שבאה זו שהודאה לפי היא נט"י) קודם לאומרו (ואפשר שם שום בו
לדבר דוגמא בשם. אתפס דלא ית' לעצמותו היא הנשמה עצם מבחי'
"ענינה קונטרס בארוכה (ראה אסתר. במגילת שם נמצא שלא זה -

סי"א). החסידות" תורת של
יט.29) ע' יום היום ראה
(הקדמת30) קל הקל ד"ה נא. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

עז, האזינו לקו"ת ב. ל, לפסוד"ז) (בנוגע ד ו, ד. א, תו"א הסידור).
ובכ"מ. ק"ש). ברכות (בנוגע ד

ברכות.31) סוף
קנהֿקנו.32) סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, שם
היא33) דתפלה דלהדיעה יום. בכל ג"פ הקבוע נוסח היינו

שהנשים מה מספיק הרי תפלה) הלכוח ריש (רמב"ם מדאורייתא
בזה, יוצאות התורה ומן בקשה, איזו לנטילה סמוך בבקר מיד אומרות
שו"ע סק"ב. קו סי' או"ח (מ"א יותר חייבום לא חכמים שאף ואפשר
ה' מצוה בסהמ"צ (רמב"ן דרבנן דתפלה ולהסוברים ס"ב). שם אדה"ז
בתפלה מחוייבות שהנשים מה שם) מ"א - הפוסקים רוב דעת וכן
ואי"ז שם). אדה"ז שו"ע ב. כ, (ברכות רחמים בקשת שהיא לפי היא

בפנים. המדובר העבודה ענין
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וטף נשים בעיקרהעל שגם עבודה שזוהי מובן שמזה ,
ולבו); (מוחו האדם של הפנימיים לכוחות שייכת

שמע בקריאת המחוייבים אלו כל גיסא, ולאידך
היינו לעבודה(ותפלה), וראויים הגדולים

בנוסח (ומתפללים) "שמע" את קוראים כולם פנימית,
קשורה זו עבודה שגם מורה שזה - לכל השוה אחד
עצם בחינת ישראל, מבני אחד כל בה ששוים בבחינה

הנשמה.

שמע בקריאת הנ"ל ההפכים ענינים של ודוגמתם
וגם המצות, וקיום התורה בלימוד גם ישנה (ותפלה)

דעהו" דרכיך "בכל – כולו היום כל של -בעבודה
דוכתייהו: אחליפו של באופן שהם אלא

מוטל תורה דתלמוד החיוב עצם הרי אחד, מצד
ישראל בני כל אתעל ללמוד חייבות הנשים דגם ,

להן הצריכות אינוההלכות לימודן שחיוב (ואף
איך לדעת בכדי רק אלא התורה] לימוד חובת [בתור

עליהן המוטלות המצוות את מכיוןלקיים אולם ,
זה מטעם התורה ברכות מברכות הן מוכחשגם הרי ,

בנוגע וגם תורה); תלמוד של ענין גם בזה שיש
מצוה הרי לקטנים, בנו את ללמד האב על

תורה תורההקטן התלמוד שענין מוכח זה שמכל -
משתווים שבה האדם בנפש למדריגה שייכות לו יש

ישראל. מבני ואחת אחד כל

של החיוב אופן הרי השני, מצד כן, פי על ואף
לכל השוה במדה אינו - ואיכותו בכמותו - הלימוד

ובעמקות ולילה יומם תורה ללמוד מחויב יש ;אחד:
ידי יוצא שיש ועד מזה פחות שיעורו עסק ובעל
אחד ופסוק שחרית אחד פסוק באמירת חובתו

ההלכותערבית א) רק: ללמוד מחוייבות והנשים ;
אותן. שתדענה עד ב) להן, הצריכות

בקיום כולו היום דכל בהעבודה הוא כן וכמו
שהחיוב דעהו", דרכיך ד"בכל ובעבודה המצוות
כמה ישנם אבל - נפש לכל השוה דבר הוא בכללות
מחוייבים אנשים החיוב: ואופני לפרטי בנוגע חילוקים
אינן נשים תעשה, לא ומצוות עשה מצוות בכל

וכו' גרמא שהזמן עשה במצוות דרךמחוייבות ועל ;
הרבה בו שיש דעהו", דרכיך ד"בכל בענין גם זה
של ועסקיו במצבו התלויים שונים ואופנים דרכים

ואיש. איש

והתרומה האדנים שתרומת נמצא זה פי ועל
שמע דקריאת העבודה בדוגמת הן המשכן לכללות
תרומת היום): (ודכל תורה דתלמוד והעבודה (ותפלה)
שמע דקריאת להעבודה בדוגמא היא האדנים
באנשים אבל ממנה, פטורים וקטנים שנשים (ותפלה),
דרך על - לכולם השוה בנוסח היא בה המחוייבים
"מבן הגדולים רק בה שנתחייבו האדנים תרומת
היו שווים המחוייבים שכל אלא ומעלה", שנה עשרים
לכללות והנדבה השקל; מחצית - תרומתם במידת
(והעבודה תורה דתלמוד העבודה בדוגמת היא המשכן
והטף, הנשים גם בה מחוייב אחד שכל היום) דכל
של עבודתו ואופן שיעור דומה אינו זה עם ביחד אבל

להשני. האחד

:זה בכל והביאור
הכחות מצד היא (ותפלה) שמע דקריאת העבודה
על ונמשכת שבאה מכיון אמנם ולב, דמוח הפנימיים
וביטול הודאה אני", "מודה דאמירת ההקדמה ידי
גם זו והודאה זה ביטול נרגש לכן הנשמה, עצם מצד
שבהעבודה היינו (ותפלה), שמע דקריאת בהעבודה
ביטול בבחינת יסודתה כי מורגש פנימיים דכחות

הנשמה. עצם שמצד עול וקבלת

אנשים על רק מוטלת זו שעבודה הטעם וזהו
הם(גדולים) שבהם הפנימיים שהכחות מפני ,

שגם מאחר אולם זו: לעבודה ומתאימים בשלימות
עול" וה"קבלת הביטול נרגש הפנימיים בכוחותיהם
לכן – מתאימות" ש"כולן נשמותיהם, בעצם המושרש
של ליסודה המרמז (ותפלה), שמע דקריאת הנוסח גם

כולם. את ומשוה השוה באופן הוא זו, עבודה
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או"ח34) טושו"ע ה"א. פ"ד ק"ש הל' רמב"ם א. כ, ברכות משנה
הרי גרמא, שהזמן מ"ע שהיא לפי בזה נגלה ע"פ שהטעם ואף ע. ר"ס
מדודה היא כן כו' בזמן מוגבלת שהיא שכמו מובן עצמו מזה

כבפנים. האדם, בכחות ומוגבלת
סרל"א.35) או"ח טושו"ע ו. ג, משלי
קנה.36) סי' או"ח אדה"ז שו"ע ת"ת. מהלכות פ"א רמב"ם
ספ"א.37) לאדה"ז ת"ת הל'
שם.38)
חי"ד39) לקו"ש בארוכה וראה מז. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

עקב. לפ' ב' שיחה
במצות40) לחנכו האב חיוב משא"כ בתחלתו. לאדה"ז ת"ת הל'

על מ"ע היא לת"ת) (שבנוגע ואף (שם). מד"ס רק והקטןהיא
"ירגיל שהבן היא המצוה הרי (שם), חייב בתורה"אינו לקרות

.(19 להערה הא' שוה"ג 44 ע' לעיל וראה (שם.
ס"א.41) סקנ"ו או"ח ה"ה פ"ג שם ת"ת הל' ראה
ספר42) ימוש לא בקיום שאפילו וי"ל ה"ד. שם ת"ת הל' ראה

ש" רק הרי"ז ב) צט, (מנחות מפיך (ראההתורה ימוש ולא "

ידי "לצאת שם אדה"ז ל' וראה לאומרו. מצווה ד"ה שם פירש"י
ולילה" יומם בו "והגית שמקיים למי דומה שאי"ז ומובן חובתו"),

כפשוטו.
א.43) כט, קדושין
שיכול44) עד הגדלות שלימות עשרים, מבן – האדנים ובתרומת

א. ב, במדבר לקו"ת א. קנה, ב"ב וראה וכו', בצבא לצאת

   

זו בעבודה התורה שהדגישה מה יובן ובזה
"העשיר האדנים): תרומת – (ותפלה) שמע (דקריאת
בעבודה הוא הנידון כי ימעיט", לא והדל ירבה לא

הפרששמצד יש בהם והרי ולב, דמוח הפנימיים
של עבודתו דומה אינה ובמילא ו"דל", "עשיר" בין
של ועבודתו בתרומתו ולכן השני. של לעבודתו האחד

אחד כל עצם שמצד עבודה שזוהי ניכר אין ,
הרומז גרה, עשר הוא שנראה מה אדרבה, הנשמה;

הפנימיים הכחות .לעשר

יסוד היינו יחד, כולם ו)צירוף ב(השוואת אבל
שווים כולם - יחד וכוללם המאחדם עבודתם
הפנימיים בכחות דהעבודה כנ"ל, והיינו, בתרומתם.
עצם דמצד הביטול בה שיורגש באופן להיות צריכה

ימעיט" לא והדל ירבה לא ה"עשיר שאז .הנשמה,

גופא העבודה פנים כל שעל מכיון אמנם
מה הוא - האדנים תרומת - (ותפלה) שמע דקריאת
הרי - הפנימיים כוחותיו ידי על בעצמו פועל שהאדם
האלקי האור גם ובמילא היא מוגבלת שעבודה מובן

בהגבלה. בא - עבודתו ידי על הנמשך
הוא מוגדר (ותפלה) שמע דקריאת שהסדר מה וזהו
(והברכות), הפרשיות של מדויק במספר קבוע, בנוסח

וכו') בדקדוקם הדינים (ופרטי והאותיות -התיבות
" הפנימית: העבודה סדר על מורה ישראל"שזה

בגדלות להתבונן היינו והשגה), הבנה לשון (שהוא
אלקיך" הוי' את ל"ואהבת זה ידי על ולבא הוי'

יתברך ויראתו אהבתו בלבו ידישתתעורר ועל .
בחכמתו חכמתו מקשר הוא הרי ולבו במוחו זו עבודה
החסד בספירת המאיר אלקי בהאור ואהבתו יתברך,

אלו), במדות ונתצמצם נתלבש שאלקות כמו (היינו
למדות השייכת עבודה זו הרי האדם שמצד והיינו

המאיר האור רק כן גם זה ידי על נמשך ולכן פרטיות,
יתברך. עצמותו לא פרטיות, בספירות

באה (ותפלה) שמע דקריאת העבודה ואחרי
כך ואחר מצוותיה, וקיום התורה דלימוד העבודה
וענינם - דעהו" דרכיך "בכל – כולו היום עבודת

בתחתוניםלעשות יתברך ידילו שעל והיינו .
כפי בתחתונים, למטה יתברך עצמותו ממשיכים זה

במציאותם. שהם
הזמן (עיקר היום כל שבמשך הלזו האדם ובעבודת

(אי אופן באיזה הגבלות, בה אין הדירה) זהדעשיית
דירה יתברך לו לעשות וכו') ומלאכה מסחר

ש"התחתונים"בתחתונים - ענינה כי ;שהם כמו
בהם שעוסק ידי על יתברך לו דירה ייעשו במציאותם

מזו ויתירה שמים, דרכיךלשם ד"בכל באופן -
רק כן גם מוגבלת שאינה מובן ובמילא דעהו".
מבני ואחת אחד לכל שייכת אלא וכו' לאנשים

עבודהישראל שהיא מכיון ,אלא ובפועל.
זה כל שיעשה היינו לב", "נדבת גם לזה שדרוש

הלב ובהרגש .בחיות

מהי"ג נעשה בכללותו המשכן )(ט"ווהנה
– הכללית המשכן מתרומת שבאו הגשמיים דברים
בעניניו ואחת אחד כל עבודת ידי שעל כנ"ל, והיינו.
יתברך עצמותו ממשיך הוא הרי תורה פי על הגשמיים

בתחתונים. למטה
לאחר אלא אפשרית זו עבודה אין מקום מכל אבל
עשרים ש"מבן אלו ידי על האדנים" ד"תרומת העבודה
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ובכ"מ.45) רע"א). (סט, מצותיך דרך ראה
(שבת46) בירושלמי דאי' מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז

ע"ג דבנין ללמוד רצו שבתחלה בשבת, לבנין בנוגע ה"ב) סוף פ"ז,
ומשני אדנים, ע"ג קרשים נותנים היו שבמשכן מזה בנין הוי כלים

הן". כקרקע "אדנים
היא האדנים שתרומת ומכיון פנימים, כחות ענינם כלים והביאור:
עצמם האדנים שגם מובן, (כבפנים), פנימיים בכוחות האדם עבודת
עצמו השקל המחצית של מהכסף נעשו שהם ובפרט כזה, בסוג הם
כו'). קרבנות קנו זה שבממון הבית, ולבדק כו' הקרבנות כתרומת (ולא
את שנתנו מזה בנין הוי כלים ע"ג שבנין ראי' הביאו מתחלה ולכן
עבודה רק שאי"ז הן, כקרקע אדנים משני: וע"ז האדנים. על הקרשים

הנשמה עצם שמצד בהקב"ע הם שחדורים כ"א פנימים בחי'דכוחות ,
תהי'. לכל כעפר דנפשי הביטול

שם.47) אדה"ז שו"ע סא, סי' או"ח שו"ע ראה
פ"ד48) העבודה קונטרס וראה ובכ"מ. בתחלתו. תו"א ראה
ואילך.
ואילך.49) פ"ב התפלה מצות שרש דרמ"צ וראה ד. ז, תו"א ראה

ו.50) פי"ג, במדב"ר עד"ז טז. נשא תנחומא
המשכן:51) ותרומת האדנים תרומת שבין בההפרש וכנראה

את עשו וממנו כסף, - בעולם ומיוחד מסוים דבר הי' האדנים תרומה
את עשו שמהן המשכן תרומת משא"כ ,(46 הערה לעיל (ראה האדנים
דומם, שבהבריאה, הענינים כל הכוללים דברים מי"ג היתה המשכן

) חי עניניצומח, כל לעשות ענינה כי מדבר), - הלב נדיבות
.האדם של פנימיים כחות - מסוים דבר רק ולא ית', לו דירה
המשכת52) למטהכי תחתון שאין בתחתון דוקא הוא ית'

עד"ז העולמות בכללות שהוא דכמו ומובן פל"ו). תניא (ראה ממנו
17 ע' ח"ו לקו"ש ויגש. ר"פ תו"א (ראה עצמו הגשמי בעוה"ז הוא

ואילך).
לקו"ש53) וראה .932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש ראה - ביניהן ההפרש

.104 ע' ח"י
שגור54) שמים שם וכמאמר כאו"א, שייך ית' עצמותו דלבחי'

תרונה בחוץ חכמות ד"ה ראה - וע"ה ותנוקות נשים בפי אף כל בפי
ובכ"מ. רצו), ע' - קונטרסים – (ספה"מ תרצ"ד

(הנזכר55) הג' שתרומה א'שנא) (ע' תרומה אוה"ת ראה
היא והרי מאדך, בכל ענין הוא המשכן לעשיית שבאה בפרשתנו)

האמיתי. בל"ג שלמע', מאד הממשכת
ריש56) פרש"י ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. ד, שהש"ר

פרשתנו.
א.57) קלה, זח"ב וראה ג. כה, שמות יקר וכלי בחיי



כי    

זו בעבודה התורה שהדגישה מה יובן ובזה
"העשיר האדנים): תרומת – (ותפלה) שמע (דקריאת
בעבודה הוא הנידון כי ימעיט", לא והדל ירבה לא

הפרששמצד יש בהם והרי ולב, דמוח הפנימיים
של עבודתו דומה אינה ובמילא ו"דל", "עשיר" בין
של ועבודתו בתרומתו ולכן השני. של לעבודתו האחד

אחד כל עצם שמצד עבודה שזוהי ניכר אין ,
הרומז גרה, עשר הוא שנראה מה אדרבה, הנשמה;

הפנימיים הכחות .לעשר

יסוד היינו יחד, כולם ו)צירוף ב(השוואת אבל
שווים כולם - יחד וכוללם המאחדם עבודתם
הפנימיים בכחות דהעבודה כנ"ל, והיינו, בתרומתם.
עצם דמצד הביטול בה שיורגש באופן להיות צריכה

ימעיט" לא והדל ירבה לא ה"עשיר שאז .הנשמה,

גופא העבודה פנים כל שעל מכיון אמנם
מה הוא - האדנים תרומת - (ותפלה) שמע דקריאת
הרי - הפנימיים כוחותיו ידי על בעצמו פועל שהאדם
האלקי האור גם ובמילא היא מוגבלת שעבודה מובן

בהגבלה. בא - עבודתו ידי על הנמשך
הוא מוגדר (ותפלה) שמע דקריאת שהסדר מה וזהו
(והברכות), הפרשיות של מדויק במספר קבוע, בנוסח

וכו') בדקדוקם הדינים (ופרטי והאותיות -התיבות
" הפנימית: העבודה סדר על מורה ישראל"שזה

בגדלות להתבונן היינו והשגה), הבנה לשון (שהוא
אלקיך" הוי' את ל"ואהבת זה ידי על ולבא הוי'

יתברך ויראתו אהבתו בלבו ידישתתעורר ועל .
בחכמתו חכמתו מקשר הוא הרי ולבו במוחו זו עבודה
החסד בספירת המאיר אלקי בהאור ואהבתו יתברך,

אלו), במדות ונתצמצם נתלבש שאלקות כמו (היינו
למדות השייכת עבודה זו הרי האדם שמצד והיינו

המאיר האור רק כן גם זה ידי על נמשך ולכן פרטיות,
יתברך. עצמותו לא פרטיות, בספירות

באה (ותפלה) שמע דקריאת העבודה ואחרי
כך ואחר מצוותיה, וקיום התורה דלימוד העבודה
וענינם - דעהו" דרכיך "בכל – כולו היום עבודת

בתחתוניםלעשות יתברך ידילו שעל והיינו .
כפי בתחתונים, למטה יתברך עצמותו ממשיכים זה

במציאותם. שהם
הזמן (עיקר היום כל שבמשך הלזו האדם ובעבודת

(אי אופן באיזה הגבלות, בה אין הדירה) זהדעשיית
דירה יתברך לו לעשות וכו') ומלאכה מסחר

ש"התחתונים"בתחתונים - ענינה כי ;שהם כמו
בהם שעוסק ידי על יתברך לו דירה ייעשו במציאותם

מזו ויתירה שמים, דרכיךלשם ד"בכל באופן -
רק כן גם מוגבלת שאינה מובן ובמילא דעהו".
מבני ואחת אחד לכל שייכת אלא וכו' לאנשים

עבודהישראל שהיא מכיון ,אלא ובפועל.
זה כל שיעשה היינו לב", "נדבת גם לזה שדרוש

הלב ובהרגש .בחיות

מהי"ג נעשה בכללותו המשכן )(ט"ווהנה
– הכללית המשכן מתרומת שבאו הגשמיים דברים
בעניניו ואחת אחד כל עבודת ידי שעל כנ"ל, והיינו.
יתברך עצמותו ממשיך הוא הרי תורה פי על הגשמיים

בתחתונים. למטה
לאחר אלא אפשרית זו עבודה אין מקום מכל אבל
עשרים ש"מבן אלו ידי על האדנים" ד"תרומת העבודה
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ובכ"מ.45) רע"א). (סט, מצותיך דרך ראה
(שבת46) בירושלמי דאי' מה הענינים) (בפנימיות לבאר יש ועפ"ז

ע"ג דבנין ללמוד רצו שבתחלה בשבת, לבנין בנוגע ה"ב) סוף פ"ז,
ומשני אדנים, ע"ג קרשים נותנים היו שבמשכן מזה בנין הוי כלים

הן". כקרקע "אדנים
היא האדנים שתרומת ומכיון פנימים, כחות ענינם כלים והביאור:
עצמם האדנים שגם מובן, (כבפנים), פנימיים בכוחות האדם עבודת
עצמו השקל המחצית של מהכסף נעשו שהם ובפרט כזה, בסוג הם
כו'). קרבנות קנו זה שבממון הבית, ולבדק כו' הקרבנות כתרומת (ולא
את שנתנו מזה בנין הוי כלים ע"ג שבנין ראי' הביאו מתחלה ולכן
עבודה רק שאי"ז הן, כקרקע אדנים משני: וע"ז האדנים. על הקרשים

הנשמה עצם שמצד בהקב"ע הם שחדורים כ"א פנימים בחי'דכוחות ,
תהי'. לכל כעפר דנפשי הביטול

שם.47) אדה"ז שו"ע סא, סי' או"ח שו"ע ראה
פ"ד48) העבודה קונטרס וראה ובכ"מ. בתחלתו. תו"א ראה
ואילך.
ואילך.49) פ"ב התפלה מצות שרש דרמ"צ וראה ד. ז, תו"א ראה

ו.50) פי"ג, במדב"ר עד"ז טז. נשא תנחומא
המשכן:51) ותרומת האדנים תרומת שבין בההפרש וכנראה

את עשו וממנו כסף, - בעולם ומיוחד מסוים דבר הי' האדנים תרומה
את עשו שמהן המשכן תרומת משא"כ ,(46 הערה לעיל (ראה האדנים
דומם, שבהבריאה, הענינים כל הכוללים דברים מי"ג היתה המשכן

) חי עניניצומח, כל לעשות ענינה כי מדבר), - הלב נדיבות
.האדם של פנימיים כחות - מסוים דבר רק ולא ית', לו דירה
המשכת52) למטהכי תחתון שאין בתחתון דוקא הוא ית'

עד"ז העולמות בכללות שהוא דכמו ומובן פל"ו). תניא (ראה ממנו
17 ע' ח"ו לקו"ש ויגש. ר"פ תו"א (ראה עצמו הגשמי בעוה"ז הוא

ואילך).
לקו"ש53) וראה .932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש ראה - ביניהן ההפרש

.104 ע' ח"י
שגור54) שמים שם וכמאמר כאו"א, שייך ית' עצמותו דלבחי'

תרונה בחוץ חכמות ד"ה ראה - וע"ה ותנוקות נשים בפי אף כל בפי
ובכ"מ. רצו), ע' - קונטרסים – (ספה"מ תרצ"ד

(הנזכר55) הג' שתרומה א'שנא) (ע' תרומה אוה"ת ראה
היא והרי מאדך, בכל ענין הוא המשכן לעשיית שבאה בפרשתנו)

האמיתי. בל"ג שלמע', מאד הממשכת
ריש56) פרש"י ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. ד, שהש"ר

פרשתנו.
א.57) קלה, זח"ב וראה ג. כה, שמות יקר וכלי בחיי



כי   

פנימיים בכחות זו עבודתם דוקא כי ומעלה"; שנה
עול וקבלת הביטול על מיוסדת שהיא כפי שלהם
אחד לכל ויכולת כח הנותנת היא הנשמה, עצם שמצד
העבודה ידי על למטה יתברך עצמותו להמשיך ואחד

המשכן" .ד"תרומת

עבודת לאחרי שדוקא ויום, יום כל בעבודת וכמו
בכח יש בישראל הגדולים של (ותפלה) שמע קריאת
במשך יתברך לו דירה לעשות מישראל ואחת אחד כל

כנ"ל. היום כל

לו משכן לעשות היום עבודת שבסדר כמו והנה
"מודה אמירת היא לזה וההקדמה היסוד הנה יתברך
הנשמה, עצם שמצד עול וקבלת הביטול שהוא אני"

המשכן: בעבודת היה זה דרך על
של ציוויו את לישראל משה שכשמסר מצינו דהנה

נאמר המשכן, עשיית על "ויקהלהקב"ה לזה:
את תחלהמשה לו היה ולכאורה, ישראל". בני עדת

את ומעלהלהקהיל שנה עשרים שמבן אלו
ואחר לראשונה, הבאה האדנים" "תרומת על ולצוותם
הנשים גם כולל ישראל, בני עדת כל את להקהיל כך

המשכן"? "תרומת על ולצוותם

זו שהקהלה בחינתאלא את לעורר בשביל היה
בשוה ישראל מבני אחד בכל שישנה הנשמה ,עצם

את משה הקהיל נשיםולכן גם ישראל בני עדת
אחד שבכל הנשמה עצם את לעורר בכדי וטף,
לצוותם כך אחר אפשר היה זה ידי על כי מישראל,

המשכן בנין יורגשעל פנימיים דכחות שבעבודה :
- הנשמה עצם שמצד וביטול עול" ה"קבלת בחינת
הכללית דנדבה העבודה כך ואחר האדנים, תרומת

למשכן.

עצם שהתעוררות ודור, דור בכל הוא זה דרך ועל
"דאתפשטותא "משה", בחינת ידי על באה הנשמה

ודרא" דרא בכל בחינתדמשה שהם ישראל נשיאי ,
שבדור ישראל בני של ומוחין יכולהראש זה ובכח ,

בקריאת שלו פנימיים דכחות בעבודתו ואחד אחד כל
דלימוד העבודה ידי על כך ואחר (ותפלה) שמע
כל שבמשך דעהו" דרכיך ו"בכל המצות, וקיום התורה

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות כולו, היום
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(58.933 ע' ח"ג לקו"ש עד"ז ראה
הקהל59) פתח ר"א א): (קצה, בזח"ב אבל ויקהל. ר"פ רמב"ן

כו' הכא אוף כו' להלן מה והטף והנשים האנשים העם את .
ר"פ אוה"ח וראה לחודייהו. כו' גוברין כו' ויקהל ב): (קצו, ושם

ויקהל.

(שענינו60) אדר דז' (תשל"ג), זו שנה לקביעות במיוחד ושייכת
של"ה (ראה תרומה בפ' חל סק"ח) סתק"פ או"ח מג"א ראה – באד"ר
רבנו משה על בתיקונים דאיתא מה ע"פ וישב) ר"פ תושב"כ חלק
ריבוא לששים ודרא דרא בכל הארתו מתפשטת פטירתו שאחר ע"ה
-) כולם התאחדות נעשה שעי"ז וי"ל כז). סו"ס (אגה"ק נשמות
ביום ושנה שנה שבכל ומובן שבכ"א). הנשמה עצם התעוררות

ועז. שאת ביתר הוא ההסתלקות
ואילך).61) 217 (ע' ויקהל לפ' א' שיחה ח"ו לקו"ש ראה
להיות62) אפשר דוקא עי"ז כאחד" "כולנו נמצאים שבנ"י שע"י

במשכן. בתוכם ושכנתי גילוי פל"ב), תניא (ראה אחד הוי' גילוי
תס"ט.63) תקו"ז
פ"ב.64) תניא
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א.15. קעח, זח"ג כג.16.ראה פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, תהלים

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי נשארת אצלו העתקת המכתבים שכותב אלי, ובמילא ישווה את הכתוב במכתביו הראשונים 

הפיזור הנפש והדאגה מענין... והתנועה הפכית בזה במכתבו האחרון, ויה"ר שיהי' זה מופת חותך עכ"פ 

מכאן ולהבא, שאין להתרשם אם איזה ענין שהוא אינו נעשה תיכף על אתר כפי הנראה לעיני בשר, אלא 

ומועיל  טוב  ג"כ  ה"ז  הרוחניות,  לבריאות  דבר הכרחי  הוא  זו  ומלבד שהחלטה  יותר,  ימים  איזה  לוקח 

ביותר לבריאות בגשמיות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ובעניניו הפרטים המחכה לבשו"ט.
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א.19. ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין נ"ע22.ראה מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני
תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים ו.23.במאמר ג, מלאכי
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ז.24. - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, לא.27.עובדי' יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, במדבר

לא.30. פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים
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ז.24. - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, לא.27.עובדי' יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, במדבר

לא.30. פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים
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לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק ט.34.שם פרק סוף לעיל גם ראה א. קסג, תמוז.35.ח"ב טו יום, היום

             

אדר ג' רביעי יום
פרקל          

         
          

          

         

   

  

   

    

    

    

   

  

    
    

   
   

  
  

   
  

          
        
         
       
           

        
        

         
         
          

       
        

         
          

          
          
          
         
        
       

          
          

       

          
         

          
          
  
  
    
    
     
    
     
    

   
   

    
   

   
   
  
   

          
         

         
         

         
           

         
         

          
          

          
        
          

          
           

         
         

          
          
        

        
           
         

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

83

84

85

86

 
        

      
        
        
       
       
        
       
        
         
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק אבות
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י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק אבות
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על 9.ספרי   אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק
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כל"11. מכל "בכל הלשון על   י"ל"צ"ל כי :'ל)וכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".נדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ראה
ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, ויקרא
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כל"11. מכל "בכל הלשון על   י"ל"צ"ל כי :'ל)וכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".נדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא כז.13.בבא פרק סוף לעיל ראה
ב.14. יט, ז.15.ויקרא כ, ויקרא
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מ"ג.16. פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, כח.19.יומא יז, במדבר הפסוק שם.20.לשון הב"ח הגהות ראה א. טו, 21.חגיגה

ב. לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק כז.1.אבות טז, א הימים ב.2.דברי ל, שבת
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ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, 6.משלי   כיון מובן, אינו א"כ"לכאורה כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמרשפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבואיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)עצבות זה שאין מהפךשביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, ברכות
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ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, 6.משלי   כיון מובן, אינו א"כ"לכאורה כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמרשפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבואיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)עצבות זה שאין מהפךשביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, ברכות



לי              

אדר ו' קודש שבת יום
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שבהיותו8. בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה
הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין
שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע
של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש
אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות,
בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה
- שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל",
שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה
זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה
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ד.9. יז.10.פרק ד, אבות
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ד.9. יז.10.פרק ד, אבות

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו מכ"ה שבט, וכן הקודם להם.

מה  מפני  לחולה  בטענות  לבוא  שקשה  דבר  בדוגמת  הוא  הנה  שי'  ע"ד...  שכותב  מה  כל  לאחרי 

מדת החום שלו אינו בסדר כי הרי בזה הוא ענין המחלה שלו, והעצה היא למצוא תרופה ולהביאו אליו 

כיון שמפני החום אינו יכול לצאת מד' אמות שלו, ואח"כ לחפש עצות ודרכים המתאימים למצב החולה 

שתבוא התרופה בפנימיות ותפעול פעולתה.

ומובן שכן הוא גם כשאחד מבנ"י החום של נפש האלקית שלו נחלף בחמימות דלעומת זה, ובשעת 

מעשה אי אפשר לטעון עמו, וכמרז"ל אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, ובמילא אינו כלי לקבלת 

הוכחה שכלית, אלא שבכגון דא העצה היא למצוא תרופה המתאמת לפניו )וכבר אמורה היא בספרי מוסר 

ובפרטיות בספרי החסידות(.

ובהתחשב שאחת מתוצאות מחלתו שאיננו יוצא מד' אמות של המלך זקן וכסיל, הרי אין ברירה 

אחרת מפני אהבת ישראל, אלא, להכניס התרופה לרשות הנ"ל, ולחפש עצה שתכנס בפנימיות החולה, ואז 

בודאי תפעול פעולתה, כי אם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור, ואם אי אפשר אחרת הרי 

אין מגלים להחולה שהכוונה לתת לו ענין שיתרפא מהמחלה שלו, ואפשר שידמה שרוצים לתת לו מיני 

ממתקים לפי חושיו בהווה, והנמשל מובן ולדכוותי' בודאי אין צריך ביאור.

מובן שאחרי כל הנ"ל הנה המקבלים של החולה הרחמנות עליהם גדולה עד למאד, אבל לא יוושעו 

ע"י שיניחו את המשפיע שלהם במצבו ההווה... והשי"ת יזכהו ויצליחו להיות שליח לבשר טוב בכל הנ"ל 

ות"ח מראש.

בברכה.



היום יום . . . לי

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ה ֲחִסיִדים ִחּשְׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ִטים ׁשְ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ י ּפָ ּשִׁ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִלְליּוּבַאִוויְטׁש אֹור ְליֹום ׁשִ ּפַ א ּבַ ַצְלֵאל[ ּבָ מּוֵאל ּבְ ׁשְ
ַמח  ר ִנְכַנס ְלַה"ּצֶ ָעה ֲאׁשֶ ּשָׁ ּה ּבַ ין ּבָ ִפּלִ ן ְלָהִניַח ּתְ ְיָלה, ּוְמַכּוֵ ל אֹותֹו ַהּלַ ָנה ָהָיה ֵער ּכָ ָנה ְוׁשָ ּוְבָכל ׁשָ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  ה ַאַחר" – "ּבִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָלה", ָסִעיף ַהּמַ ּכֵ ְתִחיל "ֹלא ִתְהֶיה ְמׁשַ ּבּור ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ בפ"ע". ּפֵ

ה, ֵיׁש ָלּה  יִריָדָתּה ְלַמּטָ ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ְוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב".  ִתיב: "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו,  ּכְ
אֹוַצר  ֵמי רּום ּבְ ּשְׁ ָמה ֵמֲעִמיָדָתּה ּבִ ׁשָ יִציַאת ַהּנְ ָלִלּיֹות ּוְפָרִטּיֹות, ְוֶזהּו "ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו", ּדִ ְמָלאכֹות ּכְ
ִביל  ׁשְ ֲהִמית, הּוא ּבִ ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ ַהּנְ
אֹור ּתֹוָרה  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ
ּמִֹחין  ּבַ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבֹוָדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ָכל  ּדְ ָרִטית,  ַהּפְ ִהיא ְמָלאָכה  ׁשֶ ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" -  ְוֵנר 
תּוב "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם".  ּכָ מֹו ׁשֶ עֹוד ֵיׁש ְזַמן ַלֲעׂשֹות, ּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי ָעֶרב" – ּבְ ּדֹות ּכְ ּוַבּמִ
ָמה  ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
עֹוָלם  ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ה ּדְ ְלַמּטָ
ָאֳהֵלי  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ א ּבְ ַהּבָ
ִעּלּוי ַאַחר  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ ּתֹוָרה. "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך הּוא. ַעְצמּות ֵאין סֹוף ּבָ ַעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ ִעּלּוי ַעד ַהּנֹ

ה'תש"גא אדר שני, ר"חיום שני

חומש: פקודי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומשחרב . . . 86 ה' לו.

י"ת ְרפּוָיה. ה - ּוָפְקֵדנּו בֹו - ּבֵ גּוׁשָ י"ת ּדְ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא: ָזְכֵרנּו ה' ֱאֹלֵקינּו ּבֹו - ּבֵ ּבְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל 
תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ולשבר  הרים  לפרק  גמור לחשוב שצריך  בזה טעות  כמו שטועים  אינה  זו  ועבודה 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, 

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ

יום 
שני
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז



לה היום יום . . . 

בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי  בהכנת 
הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, 

ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי 

און פארשטיין  - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ֶאת ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ר ְסָלִעים,  ּבֵ ִריְך ְלָפֵרק ָהִרים ּוְלׁשַ ּצָ מּור, ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ֶזה ָטעּות ּגָ ּטֹוִעים ּבָ מֹו ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה זֹו ֵאיָנּה ּכְ
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
סּוק  ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ׁש ּבִ ֻחּמָ
ה ּוְלָהִבין  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ

ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ – ּכָ

ה'תש"גב אדר שנייום שלישי

חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואם ירחיב . . . 86 כמ"ש לקמן.

ה ּוְזרּוָעה, אֹו ַהּיֹוֶרה  ֶדה ֲחרּוׁשָ ָטר – ַעל ׂשָ ָאֵחז ּבֹו, ּוְכמֹו ַהּמָ ּתֵ ָבר ׁשֶ ָרָכה ְצִריָכה ְלֵאיֶזה ּדָ ַהּבְ
ָטר יֹוֶרה  ה ְוֹלא ְזרּוָעה, ֵאין ַהּמָ ֵדה ּבּור ֹלא ֲחרּוׁשָ ׂשְ ֶרם. ֲאָבל ּבִ ֶדה ְוַהּכֶ בּוַאת ַהּשָׂ ּוַמְלקֹוׁש – ַעל ּתְ

ּוַמְלקֹוׁש ְמִביִאים ּתֹוֶעֶלת.

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

ר ֵמעֹוָלם ֹלא ָרָאה אֹותֹו,  ָרֵאל ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ִליִליד ַעם ִיׂשְ ֵקן ָאַמר: ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה דעם 
מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר דער 
עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה און 

חשיבות פון א ּפרָאסטתמימות'דיקען מסירתנפש איד.

ה ֶאת  ּנָ ַלת ֹעל ְמׁשַ ֲחִסידּות: ַקּבָ ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ "ס כּו'  ּשַׁ ּבַ ִקי  ּבָ ַמח ֶצֶדק" ְלָחִסיד  ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ָדן  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְוָגאֹון ְלַהּגִ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב



היום יום . . . לו

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר  ׂשָ ּבָ ְיִגיַעת  א(  הּוא:  ְפָרט,  ּבִ ֱאֹלִקי  ֶכל  ּוְבׂשֵ ים,  ִעּיּוִנּיִ ָכִלים  ׂשְ ּבִ קּות  ְלִהְתַעּסְ ַהֲהָכָנה  ית  ֵראׁשִ
ְכָלל, ּוְבִעְנְיֵני  לֹות ּבִ ּכָ ׂשְ ּמֻ ְלָהִסיר ַהּטּוב ַטַעם ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם, ב( ְיִגיַעת ֶנֶפׁש ְלעֹוֵרר ַהּטּוב ַטַעם ּבַ

ְפָרט. ֱאֹלקּות ּבִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. און 
הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ֶקט ֻמְחָלט. ַלְמרֹות ֹזאת ָנַהג לֹוַמר ּתֹוְך  ַרר ׁשֶ ֵעת ֲאִמיַרת ַהֲחִסידּות ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ׂשָ ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ן[ ֶאת ְנִביַעת ַהּמִֹחין, ]ַהַמֲעָלה  ִקיט ]=ְלַרּסֵ ֵדי ְלַהׁשְ ה ּכְ ָבר ַנֲעׂשָ ַהּדָ יר, ׁשֶ "ּב[ ִהְסּבִ א ]=ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ
ְעּתֹו  ִכיְך" ]=ָזֵקן ּדַ ִקיט ְוׁשָ ׁשָ ְעּתֹוִהי ְסִתים, ּדְ ֵאר ַמֲאַמר ַהּזַֹהר "ָסָבא ּדַ ָבה ֵדעֹות נֹוְגדֹות[ ּוְבָכְך ּבֵ ַמֲחׁשָ ּבַ

ב[. ֹוֵקט ּוְמֻיּשָׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ֻמְפָלָאה ִמּשׁ

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ֶאת ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהְעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ְזָרה ָעָליו ַהׁשְ ּגָ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְוֹלא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְוֹלא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ד ִעם קֹונֹו", – ׁשֶ ְתַחּסֵ ְגֶלה, "ֵאיֶזהּו ָחִסיד ַהּמִ ִריְך ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהּנִ ּצָ ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד" – ׁשֶ

ֹפַעל. ּמּוד ֲהֹלא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד



לז היום יום . . . 

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט בא 
אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר ווָאס 
עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט שייך 

כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
לֹום, ֹלא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת  ְהֶיה לֹו, ַחס ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ַעְצמֹו ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ ָלל ֹלא ׁשַ ֶזה ּכְ

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

דֹול ְלַאַנ"ׁש ַעל  נּו ַהּגָ ָעָנה ַרּבֵ ְנָיא הּוא ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ַמה ּשֶׁ ל ֵאֶצל ִזְקֵני ַאַנ"ׁש: ֵסֶפר ַהּתַ ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו.  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא  ּוֵמַהאי 
ָבר ָהָיה ָצרּוף ְוָזקּוק, ְוָאז ָנַתן ְרׁשּות  ַנת תקנ"ה ּכְ ׁשְ ָבה ְוֵתָבה. ּבִ ָכל ּתֵ ק ּבְ ְנָיא, ְוִדּיֵ ֶאת ִסְפרֹו ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ יקֹו, ּוְכׁשֶ ְלַהְעּתִ
רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ֹראׁש ַהּשָׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ

ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ ֹלׁשֶ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מה שכותב אודות לימודו בתורת החסידות שלא מצא זמן על זה כיון שיש לו כמה ספרים ורוצה 

ללמדם, פלא ותמי' גדולה כי הרי ידוע בזהר הק' בכמה מקומות אשר פנימיות התורה, שתורת החסידות 

זמן בשביל הנשמה  לו  ובמילא המענה שאין  תורה,  גופי  דתורה הנקראת  נגלה  נשמתא של  היא  בכללה 

והחיות כי רוצה להרבות בהגוף, מובן שאינה מתקבלת כלל וכלל...

בברכת מז"ט.



לח            

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום      

       
          

     
המוכר אבל הקנין, בהם חל לא שצמחו קודם פירות המוכר
בא שלא "דבר זה ואין חל, הקנין הגוף') ('קנין לפירותיו אילן

לפירות" הגוף) (את ומקנה מצוי הגוף "שהרי – (לקמןלעולם"

ה"א) .פכ"ג
האדם: בעבודת הוראה מכך ללמוד ויש

אשר כל ואת עצמו את 'להקנות' היא ה' עבודת של תוכנה
בהתאם הם ומחשבותיו דיבוריו מעשיו, שכל ידי על לה', לו

ה'. לרצון
זה: בקנין דרגות ושתי

לקב"ה, וכוחותיה הנפש 'פירות' הקניית - פירות" "קנין
דרגת היא זו ה'. למצוות בהתאם נעשות פעולותיו כל כאשר
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר "לא שאמנם ה'בינוני',

רפי"ב) מחשבות(תניא חדירת של אפשרות קיימת עדיין אבל ,

– והמידות השכל עצם – ה'גוף' כי וליבו, למוחו רעות ומדות
לקב"ה. 'נקנה' לא

ביטול - הגוף" השלילים.ו"קנין והכוחות הרע היצר
והמידות השכל 'גוף' את גם לה' ה'מקנה' ה'צדיק' דרגת היא זו
לה' קנויים – והמעשה הדיבור המחשבה, – וה'פירות' שבלב,
נגד מלפעול להימנע מנת על להלחם צריך ואינו ממילא, בדרך

ה'. רצון
ש'מקנה' היינו פירות", "קנין של בדרגה ה' העובד ולכן,
יכולת – והמידות השכל עצם את ולא פעולותיו את רק לקב"ה
אבל בפועל, בהן שמתעסק שעה באותה רק היא שלו השליטה
יכול אינו כי בעתיד, פעולותיו על 'קנין' ליצור בכוחו אין
חלף הרע עצם כאשר אבל לעולם", בא שלא "דבר 'להקנות'
(מחשבה, הפירות גם לו 'קנויים' – לקב"ה קנוי וה'גוף' ועבר,

בעתיד. שיבואו ומעשה) דיבור
    

ה'תש"ע אדר א' שני יום     

         
          


לציבור רק המיועדת חדשה שכונה על פרסם בנין קבלן
רכשו אכן מצוות שומרי שמספר לאחר ומצוות. תורה שומר
ביחס בדיבורו עומד אינו הקבלן כי התברר בשכונה, דירות

המעוניין. לכל דירות מוכר ולמעשה, השכונה, לזהות
לבטל וברצונם טעות, במקח מדובר כן אם כי טענו הרוכשים
הגר"נ בפני הוצגה השאלה בחזרה. כספם את ולקבל העסקה את

השיב: והוא גשטטנר

שאר או בהמה או עבד או קרקע לחברו "המוכר ההלכה, לפי
אפילו מחזירו הלקוח, בו ידע שלא מום במקח ונמצא מטלטלין,

שנים" כמה רלב,לאחר חו"מ, ו)(שו"ע באותהג, הסכמה יש ואם .
המקח את לבטל יש שבגינו 'מום' נחשב מסוים שפגם מדינה
על סתם, ונותן הנושא "שכל המחייבת, ה'מום' הגדרת זו –
דירה רוכש אדם שכאשר ברור לכן, סומך". הוא המדינה מנהג
זה תנאי אם הרי מצוות, שומרי של תהיה הסביבה כי בהנחה
בן יוסי רבי דברי גדולים וכמה 'מום'. נחשב הדבר התמלא לא

פ"ו)קסמא טובות(אבות ואבנים וזהב כסף כל לי נותן אתה "אם :
תורה". במקום אלא דר איני שבעולם, ומרגליות

ה'תש"ע אדר ב' שלישי, יום    

        
           

  
משנה': ה'מגיד הקשה

שומע חרש, זהו שומע ואינו ש"מדבר בברייתא למדנו הרי
דבריהם" לכל כפיקחים הן הרי וזה וזה אילם, זהו מדבר ואינו

א) עא, מבחינה(גיטין רגילים כאנשים מוגדרים ששניהם כלומר, .
הלכתית.

כתב, אילם בדין – בדיניהם הרמב"ם הבדיל כן, אם מדוע,
בקרקע מסחר לגבי אפילו תקפים ג)שמעשיו לענין(בהלכה ואילו ;
קרקע? וקונה מוכר שאינו כאן, פסק חרש

לומר: ויש
נדל"ן, שבעסקי אלא דעת. בר נחשב המדבר שחרש אמת הן
גם הוא פיקח אדם כל ולא מיוחדת, שכלית חריפות נדרשת

חריף.
מצוות לגיל שהגיע לילד בנוגע ביטוי לידי באה זו, עובדה
אשה לקדש ויכול הלכתית, מבחינה כ'גדול' נחשב הוא –
שיהיה "עד בקרקעות לסחור סמכות בידו אין ואולם, וכדומה;

ומתן" משא בטיב ס"ח)יודע רלה, סי' .(חו"מ
אין חריפות לו, יש דעת לדבר. היכול לחרש ביחס הדין הוא
הדורש בקרקעות, בסחר לעסוק יכול הוא אין כך, בשל לו.

רב. תחכום
       

            

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום    

       
         

       
הזקן: אדמו"ר ומבאר

ו"עדיין בראשית, ימי מששת ועומדים מופקרים אלו מקומות
בה לקנות התורה, פי על המועלת בחזקה אדם בהם החזיק לא
א. אופנים: שני יש ופירותיהם אילנות בקנין כי ההפקר", מן
בלבד אילן אותו קנה ואז לאילן, המועלת עבודה "כשיעבוד
– הקרקע בגוף המועלת עבודה איזה עבד "אם ב. בו". שעבד
עבד לא "ביער והרי שבה", האילנות כל עם כולה השדה קנה

אילנות". עבודת ולא הקרקע, עבודת אדם
הזקן אדמו"ר משנה')ומוסיף ה'מגיד דברי בין(ע"פ הבדל שיש
לארץ: לחוץ ישראל ארץ

אינם היערות ה', ע"פ לשבטים שנתחלקה ישראל, בארץ
כי בחלקו, שנפלו השבט אותו בחזקת הם אלא לכל, הפקר
שהמוכר כמכר, דינה לישראל הארץ את נתן שהקב"ה המתנה

מהן באחת שהחזיק כיון מדינות, בעשר שדות עשר הנותן או
כולן את יטֿכ)קנה הל' פ"א מכירה בחלקו(הל' שהחזיק שבט וכל ,

שבשטחו. ביערות גם זכה
אין ובהפקר והואיל הפקר, הם היערות לארץ, בחוץ אבל
והישיבה שהחזיק, במה אלא זכה לא מקנה" אחרת "דעת
"דעת ישנה ישראל בארץ ורק ליערות, מועילה אינה בערים

הקב"ה. נתינת – מקנה" אחרת
בגמרא מהמסופר להקשות ב)ואין קז, האמוראים(ב"מ אחד על

האמור, לפי והרי זה, מיער עצים לקוץ היה ואסור יער, לו שהיה
הפקר! הם אלו עצים לארץ בחוץ

או מהמלך היער את קיבלו) (או קנו שהבעלים לומר, יש כי
המלכות' 'חוק לפי – במלחמה מדינה שכבש והמלך כוחו, מבא
המלכות ו"משפטי שבה, והיערות הנהרות כל עם אותה קונה
לאחר, ממנה נתן או מכר ואם תורה", של כדין גמור דין הם

גמור. קנין לו נקנה
        

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום    

          
           

             
          
           
          

        
ללמד יכולה בדיבור, ואם במעשה אם אדם, של התנהגותו
בפניו לחברו מתנה שזיכה מי למשל, לכן. קודם מחשבתו על
מכן, לאחר אך המתנה, זיכוי בשעת שתק והחבר אחר, ידי על
– בה רוצה שאינו ואמר צווח המתנה, את לו לתת כשבאו

במתנה זכה האם תנאים א)נחלקו קלח, בתרא תנא(בבא לדעת :
הוא וכעת וקנה, במתנה שרצונו דעתו גילה ששתק כיון קמא,

רצונו כי ומוחה צווח גמליאל בן שמעון רבן ולדעת .
שהחפץ שקודם אלא במתנה, רצה לא שמלכתחילה מוכיח סופו

למחות. לנכון מצא לא לידו בא
בהמה השוחט שחיטה: בהלכות גם מצויה מחלוקת אותה
– זרה לעבודה אבריה להקטיר או דמה לזרוק חשב כך ואחר
לא אמרו ולא חכמים את ושאלו ובאו בקיסרי המעשה היה "זה

מותר" ולא ב)אסור לט, לאי(חולין שהסיבה אומרת והגמרא .
קמא) (תנא חכמים של כבודם על גם לחוס כדי היא ההכרעה
חכמים, לפי במתנה. במחלוקתם רשב"ג של כבודו על וגם
הייתה השחיטה שבעת הוכחה אין כי פסולה אינה הבהמה
הבהמה גמליאל בן שמעון רבן לפי ואילו זרה, לעבודה כוונתו
הוא השחיטה בעת שגם תחילתו" על הוכיח "סופו כי פסולה,

זרה. עבודה על חשב
"אסורה הבהמה כי הרמב"ם פסק הגמרא, מסקנת לאור

שחט" זו ובמחשבה תחילתו על הוכיח סופו שמא (הל'מספק

הט"ז) פ"ב ספק".שחיטה זה ש"הרי פסק במתנה וגם .

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום   

        
    

הם" וכמסורין ככתובין מרע שכיב ב')"דברי הל' ואם(לעיל .
זו. באמירה המקבל זכה לפלוני, מנכסיו לתת ציווה

הקנין: חל מתי ראשונים ונחלקו
רש"י בשכיב)לדעת ד"ה ב יד, רק(גיטין חלה מרע שכיב מתנת ,

בה יזכו לא הנותן בחיי המקבל מת אם ולכן, מותו. לאחר
בגמרא שאמרו ומה "הולך(שם)יורשיו. מרע השכיב אמר שאם

המתנה, את יורשיו יקבלו הנותן בחיי המקבל ומת לפלוני", מנה
ואמר לשליח המתנה את מסר מרע שהשכיב משום רק זה הרי

היינו כזכי", "הולך מרע שכיב ובמתנת לפלוני", "הולך לו
עבור זו במתנה "זכה לו אמר כאילו "הולך" לשליח שבאמרו
מת אם - לשליח מסירה ללא מרע שכיב במתנת אבל פלוני",

היורשים בה זכו לא שם)המקבל בגיטין יהושע פני .(ועיין
התוספות לדעת הא)ואילו ד"ה שם, מרע(גיטין שהשכיב לאחר ,

המקבל מת אם אף ולכן, שציווה. משעה למפרע חל הקנין מת,
נולדו לא ואפילו המקבל. ליורשי המתנה תינתן הנותן בחיי
המקבל כי היורשים, זכו הנותן, מות לאחר עד המקבל יורשי

בחיים. בעודו למפרע קנה
היא הלכה להקשות: ה"י)ויש פי"ב ואמר(לקמן מתנה שהנותן



לט             

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום      

       
          

     
המוכר אבל הקנין, בהם חל לא שצמחו קודם פירות המוכר
בא שלא "דבר זה ואין חל, הקנין הגוף') ('קנין לפירותיו אילן

לפירות" הגוף) (את ומקנה מצוי הגוף "שהרי – (לקמןלעולם"

ה"א) .פכ"ג
האדם: בעבודת הוראה מכך ללמוד ויש

אשר כל ואת עצמו את 'להקנות' היא ה' עבודת של תוכנה
בהתאם הם ומחשבותיו דיבוריו מעשיו, שכל ידי על לה', לו

ה'. לרצון
זה: בקנין דרגות ושתי

לקב"ה, וכוחותיה הנפש 'פירות' הקניית - פירות" "קנין
דרגת היא זו ה'. למצוות בהתאם נעשות פעולותיו כל כאשר
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר "לא שאמנם ה'בינוני',

רפי"ב) מחשבות(תניא חדירת של אפשרות קיימת עדיין אבל ,

– והמידות השכל עצם – ה'גוף' כי וליבו, למוחו רעות ומדות
לקב"ה. 'נקנה' לא

ביטול - הגוף" השלילים.ו"קנין והכוחות הרע היצר
והמידות השכל 'גוף' את גם לה' ה'מקנה' ה'צדיק' דרגת היא זו
לה' קנויים – והמעשה הדיבור המחשבה, – וה'פירות' שבלב,
נגד מלפעול להימנע מנת על להלחם צריך ואינו ממילא, בדרך

ה'. רצון
ש'מקנה' היינו פירות", "קנין של בדרגה ה' העובד ולכן,
יכולת – והמידות השכל עצם את ולא פעולותיו את רק לקב"ה
אבל בפועל, בהן שמתעסק שעה באותה רק היא שלו השליטה
יכול אינו כי בעתיד, פעולותיו על 'קנין' ליצור בכוחו אין
חלף הרע עצם כאשר אבל לעולם", בא שלא "דבר 'להקנות'
(מחשבה, הפירות גם לו 'קנויים' – לקב"ה קנוי וה'גוף' ועבר,

בעתיד. שיבואו ומעשה) דיבור
    

ה'תש"ע אדר א' שני יום     

         
          


לציבור רק המיועדת חדשה שכונה על פרסם בנין קבלן
רכשו אכן מצוות שומרי שמספר לאחר ומצוות. תורה שומר
ביחס בדיבורו עומד אינו הקבלן כי התברר בשכונה, דירות

המעוניין. לכל דירות מוכר ולמעשה, השכונה, לזהות
לבטל וברצונם טעות, במקח מדובר כן אם כי טענו הרוכשים
הגר"נ בפני הוצגה השאלה בחזרה. כספם את ולקבל העסקה את

השיב: והוא גשטטנר

שאר או בהמה או עבד או קרקע לחברו "המוכר ההלכה, לפי
אפילו מחזירו הלקוח, בו ידע שלא מום במקח ונמצא מטלטלין,

שנים" כמה רלב,לאחר חו"מ, ו)(שו"ע באותהג, הסכמה יש ואם .
המקח את לבטל יש שבגינו 'מום' נחשב מסוים שפגם מדינה
על סתם, ונותן הנושא "שכל המחייבת, ה'מום' הגדרת זו –
דירה רוכש אדם שכאשר ברור לכן, סומך". הוא המדינה מנהג
זה תנאי אם הרי מצוות, שומרי של תהיה הסביבה כי בהנחה
בן יוסי רבי דברי גדולים וכמה 'מום'. נחשב הדבר התמלא לא

פ"ו)קסמא טובות(אבות ואבנים וזהב כסף כל לי נותן אתה "אם :
תורה". במקום אלא דר איני שבעולם, ומרגליות

ה'תש"ע אדר ב' שלישי, יום    

        
           

  
משנה': ה'מגיד הקשה

שומע חרש, זהו שומע ואינו ש"מדבר בברייתא למדנו הרי
דבריהם" לכל כפיקחים הן הרי וזה וזה אילם, זהו מדבר ואינו

א) עא, מבחינה(גיטין רגילים כאנשים מוגדרים ששניהם כלומר, .
הלכתית.

כתב, אילם בדין – בדיניהם הרמב"ם הבדיל כן, אם מדוע,
בקרקע מסחר לגבי אפילו תקפים ג)שמעשיו לענין(בהלכה ואילו ;
קרקע? וקונה מוכר שאינו כאן, פסק חרש

לומר: ויש
נדל"ן, שבעסקי אלא דעת. בר נחשב המדבר שחרש אמת הן
גם הוא פיקח אדם כל ולא מיוחדת, שכלית חריפות נדרשת

חריף.
מצוות לגיל שהגיע לילד בנוגע ביטוי לידי באה זו, עובדה
אשה לקדש ויכול הלכתית, מבחינה כ'גדול' נחשב הוא –
שיהיה "עד בקרקעות לסחור סמכות בידו אין ואולם, וכדומה;

ומתן" משא בטיב ס"ח)יודע רלה, סי' .(חו"מ
אין חריפות לו, יש דעת לדבר. היכול לחרש ביחס הדין הוא
הדורש בקרקעות, בסחר לעסוק יכול הוא אין כך, בשל לו.

רב. תחכום
       

            

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום    

       
         

       
הזקן: אדמו"ר ומבאר

ו"עדיין בראשית, ימי מששת ועומדים מופקרים אלו מקומות
בה לקנות התורה, פי על המועלת בחזקה אדם בהם החזיק לא
א. אופנים: שני יש ופירותיהם אילנות בקנין כי ההפקר", מן
בלבד אילן אותו קנה ואז לאילן, המועלת עבודה "כשיעבוד
– הקרקע בגוף המועלת עבודה איזה עבד "אם ב. בו". שעבד
עבד לא "ביער והרי שבה", האילנות כל עם כולה השדה קנה

אילנות". עבודת ולא הקרקע, עבודת אדם
הזקן אדמו"ר משנה')ומוסיף ה'מגיד דברי בין(ע"פ הבדל שיש
לארץ: לחוץ ישראל ארץ

אינם היערות ה', ע"פ לשבטים שנתחלקה ישראל, בארץ
כי בחלקו, שנפלו השבט אותו בחזקת הם אלא לכל, הפקר
שהמוכר כמכר, דינה לישראל הארץ את נתן שהקב"ה המתנה

מהן באחת שהחזיק כיון מדינות, בעשר שדות עשר הנותן או
כולן את יטֿכ)קנה הל' פ"א מכירה בחלקו(הל' שהחזיק שבט וכל ,

שבשטחו. ביערות גם זכה
אין ובהפקר והואיל הפקר, הם היערות לארץ, בחוץ אבל
והישיבה שהחזיק, במה אלא זכה לא מקנה" אחרת "דעת
"דעת ישנה ישראל בארץ ורק ליערות, מועילה אינה בערים

הקב"ה. נתינת – מקנה" אחרת
בגמרא מהמסופר להקשות ב)ואין קז, האמוראים(ב"מ אחד על

האמור, לפי והרי זה, מיער עצים לקוץ היה ואסור יער, לו שהיה
הפקר! הם אלו עצים לארץ בחוץ

או מהמלך היער את קיבלו) (או קנו שהבעלים לומר, יש כי
המלכות' 'חוק לפי – במלחמה מדינה שכבש והמלך כוחו, מבא
המלכות ו"משפטי שבה, והיערות הנהרות כל עם אותה קונה
לאחר, ממנה נתן או מכר ואם תורה", של כדין גמור דין הם

גמור. קנין לו נקנה
        

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום    

          
           

             
          
           
          

        
ללמד יכולה בדיבור, ואם במעשה אם אדם, של התנהגותו
בפניו לחברו מתנה שזיכה מי למשל, לכן. קודם מחשבתו על
מכן, לאחר אך המתנה, זיכוי בשעת שתק והחבר אחר, ידי על
– בה רוצה שאינו ואמר צווח המתנה, את לו לתת כשבאו

במתנה זכה האם תנאים א)נחלקו קלח, בתרא תנא(בבא לדעת :
הוא וכעת וקנה, במתנה שרצונו דעתו גילה ששתק כיון קמא,

רצונו כי ומוחה צווח גמליאל בן שמעון רבן ולדעת .
שהחפץ שקודם אלא במתנה, רצה לא שמלכתחילה מוכיח סופו

למחות. לנכון מצא לא לידו בא
בהמה השוחט שחיטה: בהלכות גם מצויה מחלוקת אותה
– זרה לעבודה אבריה להקטיר או דמה לזרוק חשב כך ואחר
לא אמרו ולא חכמים את ושאלו ובאו בקיסרי המעשה היה "זה

מותר" ולא ב)אסור לט, לאי(חולין שהסיבה אומרת והגמרא .
קמא) (תנא חכמים של כבודם על גם לחוס כדי היא ההכרעה
חכמים, לפי במתנה. במחלוקתם רשב"ג של כבודו על וגם
הייתה השחיטה שבעת הוכחה אין כי פסולה אינה הבהמה
הבהמה גמליאל בן שמעון רבן לפי ואילו זרה, לעבודה כוונתו
הוא השחיטה בעת שגם תחילתו" על הוכיח "סופו כי פסולה,

זרה. עבודה על חשב
"אסורה הבהמה כי הרמב"ם פסק הגמרא, מסקנת לאור

שחט" זו ובמחשבה תחילתו על הוכיח סופו שמא (הל'מספק

הט"ז) פ"ב ספק".שחיטה זה ש"הרי פסק במתנה וגם .

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום   

        
    

הם" וכמסורין ככתובין מרע שכיב ב')"דברי הל' ואם(לעיל .
זו. באמירה המקבל זכה לפלוני, מנכסיו לתת ציווה

הקנין: חל מתי ראשונים ונחלקו
רש"י בשכיב)לדעת ד"ה ב יד, רק(גיטין חלה מרע שכיב מתנת ,

בה יזכו לא הנותן בחיי המקבל מת אם ולכן, מותו. לאחר
בגמרא שאמרו ומה "הולך(שם)יורשיו. מרע השכיב אמר שאם

המתנה, את יורשיו יקבלו הנותן בחיי המקבל ומת לפלוני", מנה
ואמר לשליח המתנה את מסר מרע שהשכיב משום רק זה הרי

היינו כזכי", "הולך מרע שכיב ובמתנת לפלוני", "הולך לו
עבור זו במתנה "זכה לו אמר כאילו "הולך" לשליח שבאמרו
מת אם - לשליח מסירה ללא מרע שכיב במתנת אבל פלוני",

היורשים בה זכו לא שם)המקבל בגיטין יהושע פני .(ועיין
התוספות לדעת הא)ואילו ד"ה שם, מרע(גיטין שהשכיב לאחר ,

המקבל מת אם אף ולכן, שציווה. משעה למפרע חל הקנין מת,
נולדו לא ואפילו המקבל. ליורשי המתנה תינתן הנותן בחיי
המקבל כי היורשים, זכו הנותן, מות לאחר עד המקבל יורשי

בחיים. בעודו למפרע קנה
היא הלכה להקשות: ה"י)ויש פי"ב ואמר(לקמן מתנה שהנותן
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ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום

   
ּבמכר‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא 'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
מה 'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַַָָָָׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּתלד

.ׁשּבאּו לאחר אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמֹוכר
ׁשמט ואם לעֹולם; מֹוציאין[הוריד]הּפרֹות אין ואכל, הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּידֹו.

ׁשּבּׁשּוק‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמיןאבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ולּתן לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק

ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע„. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
היּו אם חּיב- מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ולא ּבּגרן לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבּׁשּוק:
'מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ

הּוא‰. והרי מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר
,'ל מכּור מאבי ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכדבר
זֹו 'ׂשדה ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ'מה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכׁשאּקחּנה

.Âמּנכסיו למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹמי
עני והּבן הֹואיל - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעט
ּתקנּו - ויתּבּזה הּמת יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואם
מכּור הּיֹום מאבי ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכמים

קּים ממּכרֹו ,'ׁשאמר:ל ּׁשּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּים, ממּכרֹו - 'ל מכּור הּיֹום הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ'מה

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
.Ê,האב ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבן

ׁשהרי הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אב אבי יֹורׁש וזה האב; ּבזה.יוּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Áמאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי

ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה ּבעת דינרין מּטלטליןלזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר ּברׁשּות אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר ְְִֵֶָָָָלעֹולם
.Ëּבמכר ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

הּוא והרי הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבין

קּים ׁשהּוא אינֹוּבחזקת - אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָיכֹול
אדם ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד

.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם
לעֹולם ּבא ׁשּלא למי ׁשּלאמקנה ּכמי הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הֹואיל - ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֻּבא
קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְֵֶֶַָָָָָודעּתֹו

.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.Èּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין מקצתהּמקנה הקנה . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
לֹו: אמר ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ'קנה

מחצה. קנה - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ'קנה

.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
נקנה אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?
הּבדלח עין אֹו טובה]הּזה, ּבזה.[אבן ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזה. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדקל ּפרֹות אכילת אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפיכ
האילן וגּוף ּבֹו לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפרֹותיו, .לאכל ְְֱִֵֵֶֶָָֹ

.ÂËהענּיים ודין ההקּדׁש ּכדיןּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבהמּתי ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יעׂשה". מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ׂשכר 'ּכל אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבית
.ÊÈהענּיים ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

יזּכּו לא ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹזֹוכין
לעֹולם ּבא ׁשּלא ׁשאיןּבדבר אּלּו, לדברים נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

אֹו ּבצדקה ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם
ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּבהקּדׁש

   
ּבין‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּפרֹות ּומּוקנה מצּוי הּגּוף דֹומה?ׁשהרי זה למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלׂשֹוכר
הּגּוף. ֲַַָהנאת

            

מותו לפני (הראשון) המקבל ונתן לפלוני" ואחריו לפלוני "נכסי
"שאין כיון כלום, עשה לא - אחר לאדם מרע שכיב במתנת
המקבל קדמו וכבר מיתה", לאחר אלא קונה מרע שכיב מתנת
הקניין חל מרע שכיב בנתינת הרי התוספות כדעת ואם השני.

השני למקבל קודמת שמתנתו ונמצא ?למפרע,

החושן' ה'קצות א')ומבאר ס"ק ר"נ יכול(סי' שימות שעד כיון :
ולכן שהקנה, בקניין 'שיור' יש מצוואתו, בו לחזור מרע השכיב
אחריו הקנה לא כאשר אבל מיתתו, גמר לפני וקנה השני קדם
למפרע חל הקניין מיתתו לאחר מרע שכיב במתנת - נוסף לאדם

הצוואה. משעת

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת     

        
 

א)המשנה עא, בתרא הסוברים(בבא חכמים אפילו כי אומרת
נותן – מתנה ש"נותן מודים סד), (שם מוכר" רעה בעין ש"מוכר

לפרש". לו היה לא וזה לפרש לו היה "זה כי כולה" את
לדבר: פירושים שני יש וברשב"ם

לכן יפה. בעין נותן – הנותן אך מוכר, רעה בעין המוכר א)
לו היה "לא כן (ועל שפירש מה אלא מכר שלא מניחים במוכר
התוספות כל עם המתנה את שנתן מניחים בנותן ואילו לפרש"),

אחרת. פירש כן אם אלא לה, להילוות שעשויות
מהקונה מצפים במכר חננאל: רבנו של פירושו והוא ב)
אבל בהן, זכה לא – בפירוש תבע לא ואם התוספות את לדרוש

הפירוש חובת כן ועל התוספות את לדרוש מתבייש מתנה מקבל
הכול. נתן – פירש לא ואם הנותן, על מוטלת

הפירוש לפי הפירושים: שני בין ההבדל בביאור לומר ויש
המקנה בדעת תלוי שהכל זה לעניין שווים ומכר מתנה הראשון
השני, הפירוש לפי יפה. הנותן ועין רעה המוכר עין כי ואומדים
לפרש, צריך הלוקח שבמכר בכך הוא ההבדל זאת, לעומת

הנותן. על מוטלת הפירוט חובת במתנה ואילו
בירושלמי זו מחלוקת שמצינו שהעיר מי ה"ח)ויש "מה(פ"ד :

שכן רב: בשם טבליי בר בא רבי מתנה? נותן בין ומה מוכר בין
נחמן בר שמואל רבי יפה. בעין נותן להיות מתנה הנותן דרך

מדקדקין". להיות הלקוחות דרך כן יונתן: רבי בשם
    

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' תרומה, ולפלא על לשונו שכותב שהחליטו שלא לקבלו על משרה והסיבה 

העיקרית שיש לו זקן.

ומובן שאי אפשר שהדבר כן הוא, כי הרי הקב"ה הוא רבונו של עולם כפשוטו היינו שגם ארצות 

הברית בכלל זה, וכיון שגילה דעתו בתורתו הק' תורת עולם ותורת חיים אשר הזקן הם י"ג תקוני דיקנא 

מכילין דרחמי שמשפיעים כל הענינים, ונוסף על הטבע )עיין בפירוש המלות להצמח צדק עה"פ והוא רחום 

ונדפס ג"כ בהוספה לתהלים אהל יוסף יצחק השלם( הרי אי אפשר שתוספת הברכה תהי' סיבה למניעת 

הפרנסה ח"ו.

אלא שאין אתנו יודע עד מה מפני מה אין משרה מתאמת לפניו ולא לפני ב"ב שיחיו, ובאמת אין 

נפק"מ בידיעה זו, אלא שכיון שהקב"ה המשגיח עליהם בהשגחה פרטית סיבב הסיבות שלא יבוא לגור 

שם, בודאי שאין זה מתאים בשבילם כלל וכלל. והשי"ת יזכהו ויצליחו שיראה את הטוב הנראה והנגלה 

בלי העלמות והסתרים ונתינת מקום לפיתויי הלעו"ז.

בברכה לפרנסה והצלחה בעניניו.



מי            
      

        

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום

   
ּבמכר‡. ּבין לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

ּׁשּתֹוציא 'מה ּכיצד? מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבמּתנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
מה 'ּתנּו ,'ל נתּון זה אילן ּׁשּיֹוציא 'מה ,'ל מכּור זֹו ְְְִִֶֶֶַַָָָָׂשדה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - לפלֹוני' זֹו ּבהמה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּׁשּתלד

.ׁשּבאּו לאחר אף ּבֹו לחזר יכֹול לחברֹו, ּדקל ּפרֹות ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמֹוכר
ׁשמט ואם לעֹולם; מֹוציאין[הוריד]הּפרֹות אין ואכל, הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב אינֹו מּׁשניהם, ּבֹו החֹוזר וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּידֹו.

ׁשּבּׁשּוק‚. ׁשער על הּפֹוסק הּמיןאבל אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ולּתן לקנֹות הּמֹוכר חּיב - הּמֹוכר ּברׁשּות עליו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּפסק

ׁשּפרע'. 'מי מקּבל חזר, ואם ּׁשּפסק; מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלּלֹוקח

ּבסלע„. סאין ארּבע לֹו ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
היּו אם חּיב- מּׁשניהן, החֹוזר וכל קנה; זה הרי ׁשּבלים, ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ׁשּיראה והּוא ׁשּפרע'; 'מי ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלקּבל
ולא ּבּגרן לֹו נראה לא אם אבל .'עלי סֹומ 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבּׁשּוק:
'מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא - לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
צרי ואין אחר, עם ּפסק 'ׁשּמא אֹומר: הּוא ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרע';

אּלּו' .לחּטים ְִִֵ

הּוא‰. והרי מקנהּו, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדבר
,'ל מכּור מאבי ּׁשאירׁש 'מה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכדבר
זֹו 'ׂשדה ,'ל נתּון הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ'מה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - 'ל קנּויה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלכׁשאּקחּנה

.Âמּנכסיו למּכר ורצה למּות, ונֹוטה ּגֹוסס מֹוריׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹמי
עני והּבן הֹואיל - קבּורה ּבצרכי הּדמים להֹוציא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעט
ּתקנּו - ויתּבּזה הּמת יׁשּתהה וימּכר, ׁשּימּות עד ימּתין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואם
מכּור הּיֹום מאבי ּׁשאירׁש 'מה ואמר: מכר ׁשאם ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכמים

קּים ממּכרֹו ,'ׁשאמר:ל ּׁשּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני צּיד וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
קּים, ממּכרֹו - 'ל מכּור הּיֹום הּים מן מצּודתי ּׁשּתעלה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ'מה

חּייו. ּכדי ְִֵַָמּׁשּום
.Ê,האב ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבן

ׁשהרי הּלֹוקח; מּיד מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אב אבי יֹורׁש וזה האב; ּבזה.יוּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Áמאה ּגּבּה על לֹו ונתן לחברֹו, מּתנה קרקע ׁשּנתן ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמי

ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם - ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָדינרין
את מחּיבין אין - דינרין לֹו אין ואם ּבּדינרין; זכה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה,
ׁשהיה ראיה הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לּתן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנֹותן

הּמּתנה ּבעת דינרין מּטלטליןלזה לׁשאר הּדין והּוא . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר ּברׁשּות אינן אם - הּקרקע ּגב על אֹותם אדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּמקנה
ּבא ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין קנה; לא הּנֹותן, ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ודבר ְְִֵֶָָָָלעֹולם
.Ëּבמכר ּבין מקנהּו, זה הרי - אחר ּביד ּפּקדֹון לֹו ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

הּוא והרי הּוא, ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבין

קּים ׁשהּוא אינֹוּבחזקת - אצלֹו ׁשהפקד זה ּבֹו ּכפר ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אבל ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ׁשאבד ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָיכֹול
אדם ואין ּבעֹולם; אינּה נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל - ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמלוה
לֹו ׁשאין דבר והּוא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אּלא להקנֹותּה ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָיכֹול
את מקנה - ּבׁשטר הּמלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם,
לקנֹות הּנמסר ּדבר ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה, ּבכתיבה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשטר

ׁשּבֹו. ְִֶׁשעּבּוד

.Èאינֹו ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם
לעֹולם ּבא ׁשּלא למי ׁשּלאמקנה ּכמי הּוא הרי עּבר, ואפּלּו . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הֹואיל - ּבנֹו היה ואם קנה; לא לעּבר, והּמזּכה לעֹולם, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֻּבא
קנה. ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְֵֶֶַָָָָָודעּתֹו

.‡Èאּלּו הרי מּמּני', ׁשּתלדי לּבנים 'נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
הּמּתנה, ּבׁשעת ּבהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

להן. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.Èּכלּום הקנה לא חּיה, מּמיני למין מקצתהּמקנה הקנה . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו
לֹו: אמר ּכלּום. קנה לא - זה' 'ּכעּבר אֹו זֹו', ּכבהמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ'קנה

מחצה. קנה - זה' ועּבר 'אּת אֹו זֹו', ּובהמה אּת ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ'קנה

.‚Èׁשּיׁש ּדבר אּלא ּבמּתנה, ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
נקנה אינֹו מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל מּמׁש; .ּבֹו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?
הּבדלח עין אֹו טובה]הּזה, ּבזה.[אבן ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזה. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדקל ּפרֹות אכילת אֹו זה, ּבית ּדירת לחברֹו הּמקנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלפיכ
האילן וגּוף ּבֹו לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפרֹותיו, .לאכל ְְֱִֵֵֶֶָָֹ

.ÂËהענּיים ודין ההקּדׁש ּכדיןּדין אינֹו הּנדרים, ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּבהמּתי ּׁשּתלד מה 'ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹההדיֹוט
'אּתנּנּו אֹו עלי', אסּור 'יהיה אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיהיה
- ּבעֹולם ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה'
יעׂשה". מּפיו, הּיצא "ּככל ׁשּנאמר: ּדברֹו, לקּים חּיב זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי

.ÊËמרע ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם ּכן, והּדבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהֹואיל
ׂשכר 'ּכל אֹו: לענּיים', יּנתן זה אילן ּׁשּיֹוציא מה 'ּכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואמר:

הענּיים. ּבהן זכּו - לענּיים' יּנתן זה ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבית
.ÊÈהענּיים ׁשאין ואֹומרים זה, ּדבר על ׁשחֹולקין ּגאֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

יזּכּו לא ּולפיכ ּבהן; קֹונה ׁשההדיֹוט ּבדרכים אּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹזֹוכין
לעֹולם ּבא ׁשּלא ׁשאיןּבדבר אּלּו, לדברים נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

אֹו ּבצדקה ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻֻאדם
ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּבהקּדׁש

   
ּבין‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין - לפרֹותיו הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה

לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר מקנה זה ואין מרע; ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּפרֹות ּומּוקנה מצּוי הּגּוף דֹומה?ׁשהרי זה למה הא . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא - לחברֹו ׂשדה אֹו ּבית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלׂשֹוכר
הּגּוף. ֲַַָהנאת



מי           
      

.לזמן ּבין לפרֹותיה, ׂשדה נתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?
לֹוקח ׁשל אֹו מֹוכר, ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין הּדיןקצּוב, והּוא . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבהמה אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן נֹותן אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל, ידיו; למעׂשה עבד אֹו לולדֹותיה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנתֹו

לֹוקח‚. ׁשל הּקנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמכר
אין הּקנס, ּתפׂש אם קנה; לא לפיכ ספק, זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מּידֹו .מֹוציאין ִִִָ
הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה, אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר

לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן, מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
לגּבי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות; מקֹום ׁשּיר הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹ

מׁשּיר יפה ּבעין .עצמֹו, ְְְִֵַַַָָ
מכּורה,‰. זֹו הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

זמן ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו, ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
לבעליה ּתחזר ּובּסֹוף .הּמכירה, ְְְִִֶַַַָָָֹ

.Âק הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש הּמקנהּומה ּובין קצּוב, לזמן רקע ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
צּורת לׁשּנֹות יכֹול אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותּה

יהרס ולא יבנה ולא הריהּקרקע, - קצּוב לזמן הּקֹונה אבל ; ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
ׁשעֹוׂשה ּכמֹו הּקצּוב זמּנֹו ּבכל ועֹוׂשה הֹורס, אֹו ּבֹונה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָהּוא

לעֹולם. עֹולם קנין ְְִֶַַָָהּקֹונה
.Êהּמֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומה

ּפרֹות ׁשהּמֹוכר ׁשּבארנּו? ּכמֹו קנה ׁשּלא לחברֹו ׂשדה ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפרֹות
להּכנס אפּלּו ּכלל זֹו ּבׂשדה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשדה
להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש הּפרֹות, הֹוצאת ּבׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאּלא
הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ׂשדה הּמֹוכר אבל ּכחפצֹו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה
להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת אּלא ּבּה להּכנס ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיכֹול

ּכחפצֹו. ְְֶָּבּה
.Áהּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה, זֹו ׂשדה קֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּומה

אֹו לזרעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? זֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׂשדה
להֹובירּה אֹו ׁשּירצה, מין ּכל במנוחה]לנטעּה ;[להשאירה ְְְְִִִֶֶָָָָ

הּׂשֹוכר ואין ׂשכירּות. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּכן, אינֹו - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָוהּׂשֹוכר
ׁשּקנה. ּכל לאחרים מקנה הּקֹונה, אבל להׂשּכיר; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָרּׁשאי

.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ,ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר
ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר

לּכּו ׁשּיבֹוא ּדבׁש והּכּורתאֹו לפרֹותיו הּׁשֹוב מֹוכר אּלא רת, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נהנה ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכׂשֹוכר הּוא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלדבׁשּה;
ּכמי לפרֹותיו, זה ׁשֹוב לֹו הקנה זה ּכ ּבּה; ּׁשּיצּוד מה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבכל
ּכמֹו מחברֹו ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלן ודין לפרֹותיו. אילן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשּמֹוכר

ּבֹו ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ּבזה.ׁשּבארנּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
.Èאֹותן קנה לא ,ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

ּפרחּו ׁשּלא זמן ּכל הּׁשֹוב הּוא,ּבעל חכמים ּגזרת זה ודבר . ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הרֹוצה ,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים" על האם תּקח "לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּיפרחּו הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו אפרֹוחים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹו ּבקנין לחברֹו אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגּבהּו
ּבהן. נקנין ׁשהּמּטלטלין ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגב ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָעל

.‡Èהּגֹוזלֹות ּכל לּטל יכֹול אינֹו מחברֹו, ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹהּלֹוקח
ונמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּולדּו
הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן, מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל .ׁשהחריב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּבריכה מּניח - ּכדי[זוג]הּפרֹות האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי בריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם,
הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו. הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל בריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו אּלּו הרי .אּמהֹות, ֲִֵֵֶָ

.‚Èאחר זה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל מחברֹו, ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּלֹוקח
הּכּורת ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל ואיל מּכאן .זה; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

.„È,חּלֹות ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש חּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּלֹוקח
להן וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

.ÂËלקץ מחברֹו זיתים האילן[לקצץ]הּלֹוקח מן מּניח - ֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ
גרּופּיֹות ׁשּתי לארץ טפחים]סמּו לקח[שני וקֹוצץ. , ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשקמה מדברית]ּבתּולת טפחים,[תאנה ׁשלׁשה מגּביּה - ְְְְְִִִַַַָָָֹ
- האילנֹות ּובׁשאר טפחים. ׁשני ׁשקמה, ׁשל סּדן ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָוקֹוצץ;
ּולמעלה. הּפקק מן ּובגפנים, ּבקנים וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָטפח,

ּומׁשרׁש חֹופר - ּובארזים מהשורש]ּבדקלים לפי[קוצץ , ְְְֲִִִִֵֵַָָָ
מחליף. ּגזעֹו ְְִִֵֶַׁשאין

   
ׁשלׁש‡. היּו אפילּו - ׂשדהּו ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹהּמֹוכר

לּלֹוקח יׁש הרי - אילנֹות בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹנטיעֹות
יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות, יבׁשּו ואפּלּו להן. הראּויה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקרקע

ׁשּביניהן האילנֹות ּכל וקנה להן, הראּויה קרקע .לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.,ּוביניהן ּתחּתיהן, להן? הראּויה הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּמה
האֹורה מלא להן הפירות]וחּוצה הּמקֹום[מלקט וזה וסּלֹו. ְְְְֶֶֶַַָָָָֹ

אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהן אחד אין וסּלֹו, האֹורה מלא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
חברֹו. ֲִֵַַמּדעת

עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה
ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ׁשּׁשֹופתין[רגלי]ּכמֹו [שמעמידים]ּכירה ְְְְִִִֵֶָָֹ

מכּון והּׁשליׁשי זה, ּכנגד זה ׁשנים הן ׁשהרי הּקדרה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן
ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא, מהן; ּומרחק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻּביניהן

אּמה. עׂשרה ׁשׁש ועד אּמֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַָמארּבע
אילנֹות„. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא אבלּומהיכן . ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּבּצּורה עֹומדים היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עׂשרה ׁשׁש על יתר מרחקין אֹו אּמֹות, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמארּבע
ואחד ׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהן הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ׁשּביניהם; האילנֹות את קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן יבׁש ְְִִִֵֵַַָָָואם
ׁשלׁשה‰. ׁשּקנה מי הגּדילּוּכל אם - קרקע לֹו ויׁש אילנֹות, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

חטר על[ענף]והֹוציאּו הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי אֹותֹו יקץ , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
הּׂשריגין וכל הּׂשדה. גפן]ּבעל [ענפיםוהאמירין[ענפי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

האילן] הןשבראש הרי - הּׁשרׁשין מן ואפּלּו מהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹוצאין
קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשל

.Â,לפיכ קרקע; לֹו אין חברֹו, ׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקֹונה
האילנֹות, ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָאם

           
      

ואמירין ׂשריגין ויאמרוהֹוציאּו בארץ, יּמׁשכּו ׁשּמא יקץ, - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
קרקע'. לי ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלּמֹוכר:

.Êמן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
האילנֹות; ּבעל ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגזע,
הּוא הרי החּמה, ּפני רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהעֹולה

הּׂשדה ּבעל העֹולהׁשל מן הּדקל לבעל אין - ּובדקלים . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי ּגזע.ּכלּום, להן ְְִֵֶֶֶַָ

.Áחצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו

.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר
להן הראּויה קרקע הּקרקעהאילנֹות את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

והחזיק ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָלאחד,
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע

.Èׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין
הּלבן ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
ואין חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

.‡Èחּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר
לבּדֹו הּדקל אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻמּדקל
ׁשּכן וכל הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא

ּכלּום הּדקלים מן קנה לא - .הּׁשאר ְְְִִַַָָָָֹ
.Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
לא ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹׁשּיר
אילנֹות. אלא ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיר

מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות יפהוכן ּבעין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
ׁשאר ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולים
העל ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹאילנֹות

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל[מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
נקנה הרי דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹלא
קרקע אּלא לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּקח;
'ל מֹוכר אני ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא טעּות מּקח לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ּדקלים, לֹו אין - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.

לדקלים הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון .ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.„Èּדקלים ל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר

והּוצין אף[לולבים]ּותמרין אּלּו, ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
קרקע הּמֹוכר וכן הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
זה ּבממּכר לפני הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחברֹו,

להסּתּלק ּכדי הּדינין.ּכלּום', ּומן הּטענֹות מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

.ÂËל 'והקניתי לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר
עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו

וכיוןרּו ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹם
ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

-וׁשּבאויר הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור אבנים]קנה למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊËהרי ׁשּלי', העליֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

חֹוזר נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָזֹו
מּקדם ּכׁשהיה ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; .ּובֹונה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו האבלים], את ,[שמנחמים ְֲַָ

ּכרהֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹו
לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשּום

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ִֵֵֶַַֹאף

ה'תש"ע אדר א' שני יום

   
את‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיאלא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
.מּמּנּו ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את אףהּמֹוכר , ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבזמן הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל
את ולא אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלֹו

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור אבנים]הּבֹור הּבנּוי[קיר ְְֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבֹור,

לבֹור‚. להּכנס ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי
ׁשּׁשּיר ּדּות אֹו אמרזה ואם מֹוכר. יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי אינֹו - הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי ְְִִִִֵַַַַַָָלֹו:
הּלֹוקח אין - ּבלבד ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַלקנֹות
עד מֹוכר ׁשל ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָצרי

ּוממּלא. ְֵַַהּבֹור
נתן„. אֹו לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

לֹומר צרי ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשניהם
החיצֹון את מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן ְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאם
נֹותן, יפה ּבעין הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונתן

הּמֹוכר מן .יתר ִֵֵַָ
הּכירים‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואתהּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את[בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי[בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא[סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ



מי            
      

ואמירין ׂשריגין ויאמרוהֹוציאּו בארץ, יּמׁשכּו ׁשּמא יקץ, - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
קרקע'. לי ויׁש לי, מכרּת אילנֹות 'ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלּמֹוכר:

.Êמן העֹולה - מהן האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
האילנֹות; ּבעל ׁשל הּוא הרי החּמה, ּפני הרֹואה והּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּגזע,
הּוא הרי החּמה, ּפני רֹואין ׁשאינן והן הּׁשרׁשים, מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהעֹולה

הּׂשדה ּבעל העֹולהׁשל מן הּדקל לבעל אין - ּובדקלים . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשאין לפי ּגזע.ּכלּום, להן ְְִֵֶֶֶַָ

.Áחצי לֹו יׁש זה הרי - האילנֹות את וׁשּיר קרקע, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹוכר
לֹו אֹומר היה - ּבּקרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו ּכּלּה; ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻהּקרקע

'אילנ 'עקר יׁשהּלֹוקח: ּבלבד, אילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
אֹומר היה - קרקע ׁשּיר לא ׁשאּלּו להן; הראּויה קרקע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו

.'ול אילנ 'עקר הּלֹוקח: ְֲִֵֵַַָָֹלֹו

.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות, את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר
להן הראּויה קרקע הּקרקעהאילנֹות את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

והחזיק ּבאילנֹות, זה והחזיק לאחד, האילנֹות ואת ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָלאחד,
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ּבּקרקע ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזה

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע

.Èׂשדה נטל ואחד ּפרּדס, ׂשדה נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאחין
הּלבן ׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל יׁש - ְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָלבן
ואין חלקּו; ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס, ׁשל האילנֹות לסֹוף ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָסמּוכֹות

ידּוע ּדבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר לפרׁש צרי. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

.‡Èחּוץ' לֹו: ואמר ּדקלים, בּה והיּו לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר
לבּדֹו הּדקל אֹותֹו הּוא, ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם - ּפלֹוני' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻמּדקל
ׁשּכן וכל הּוא, רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא

ּכלּום הּדקלים מן קנה לא - .הּׁשאר ְְְִִַַָָָָֹ
.Èיׁש אם - האילנֹות' מן 'חּוץ לֹו: ואמר ׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ּבלבד, ּגפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר ּבלבד, ּדקלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָּבֹו
לא ּודקלים, ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן הּגפנים. ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹׁשּיר
אילנֹות. אלא ׁשּיר לא ּוגפנים, אילנֹות הּגפנים. אּלא ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיר

מֹוכר, ׁשּכל אילנֹות; ׁשּיר ּודקלים, אילנֹות יפהוכן ּבעין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא ׁשּיר, הּדקלים ואם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
ׁשאר ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר, ּבחבל; לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעֹולים
העל ׁשאין ּכל אּלא מהם ׁשּיר לא ׁשּׁשּיר, הּוא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹאילנֹות

הבהמה] העץ]ּכֹובׁשֹו[למשיכת את ׁשהעל[מכופף וכל ; ְְֶָָֹ
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו,

.‚Èאפּלּו - 'ל מֹוכר אני ּודקלים 'קרקע לחברֹו: ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
נקנה הרי דקלים, ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם ּדקלים, לֹו היּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹלא
קרקע אּלא לֹוקח 'איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּקח;
'ל מֹוכר אני ּבדקלים 'קרקע אמר: ואם ּדקלים'. ּבּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא טעּות מּקח לאו, ואם קנה; דקלים, ׁשני בּה היּו אם -ְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ּדקלים, לֹו אין - ּדקלים' ׁשל 'קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.

לדקלים הראּויה קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון .ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.„Èּדקלים ל 'קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר

והּוצין אף[לולבים]ּותמרין אּלּו, ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף ;' ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
קרקע הּמֹוכר וכן הן. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ּפרׁש ׁשּלא ּפי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹעל
זה ּבממּכר לפני הּנחּתי 'ולא לֹו: לכּתב צרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹלחברֹו,

להסּתּלק ּכדי הּדינין.ּכלּום', ּומן הּטענֹות מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

.ÂËל 'והקניתי לֹו: ׁשּכתב ּפי על אף - לחברֹו ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר
עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו: לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו

וכיוןרּו ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק הרקיע'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹם
ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה והרּום, העמק ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהקנהּו
ׁשּבעמקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ׁשהּוא ְְֲֳֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹוהעמק

-וׁשּבאויר הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
והּדּות הּבֹור אבנים]קנה למּטה,[קיר הּקרקע ׁשּבעבי ְְְֳִֶַַַַַַָָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ׁשּבין ְְְְֲִִֵֶַַַַָוהּמחילֹות
.ÊËהרי ׁשּלי', העליֹונה ׁשּדיֹוטה מנת 'על לחברֹו ּבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

חֹוזר נפלה, ואם מֹוציא. זיזין, ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו; ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָזֹו
מּקדם ּכׁשהיה ּבֹונה ּגּבּה, על לבנֹות רצה ואם אֹותּה; .ּובֹונה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.ÊÈקברֹו משפחתי]הּמֹוכר קברות קברֹו[בית ּדר אֹו , ְְִִֵֶֶַ
לקבר] מעמדֹו[המובילה מקֹום אֹו האבלים], את ,[שמנחמים ְֲַָ

ּכרהֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברין מׁשּפחה, ּבני ּבאין - הסּפדֹו ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹו
לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה; ּפגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשּום

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ִֵֵֶַַֹאף

ה'תש"ע אדר א' שני יום

   
את‡. מכר לא - ּתׁשמיׁשין לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמֹוכר

ּפרׁש ּכן אם אּלא -הּתׁשמיׁשין, הּבית את הּמֹוכר ּכיצד? . ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁש הּיציע את מכר ׁשהיאלא ּפי על אף הּבית, ּבסביבֹות ְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

הּיציע רחב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לתֹוכֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחה
ּבכלל הּוא הרי מּזה, ּפחֹות אבל יתר; אֹו אּמֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָארּבע
ּבארּבה לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגב ׁשעל העלּיה וכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּבית.

הּבית. ּבכלל היא הרי הּבית, ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַּבמעזיבת
.מּמּנּו ׁשּלפנים החדר את מכר לא - הּבית את אףהּמֹוכר , ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבזמן הּגג, את ולא החיצֹונים; מצרים לֹו ׁשּמסר ּפי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹעל
את ולא אּמֹות; ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים עׂשרה מעקה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלֹו

הּדּות את ולא ּבּקרקע, החפּור אבנים]הּבֹור הּבנּוי[קיר ְְֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו והרּום, העמק לֹו ׁשּמכר ּפי על אף ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּבֹור,

לבֹור‚. להּכנס ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוצרי
ׁשּׁשּיר ּדּות אֹו אמרזה ואם מֹוכר. יפה ּבעין הּמֹוכר, ׁשּכל ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צרי אינֹו - הּדּות' אֹו הּבֹור מן חּוץ הּבית, ל 'מכרּתי ְְִִִִֵַַַַַָָלֹו:
הּלֹוקח אין - ּבלבד ּדּות אֹו ּבֹור הּמֹוכר וכן .ּדר לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַלקנֹות
עד מֹוכר ׁשל ּביתֹו ּבתֹו נכנס אּלא ,ּדר לֹו לקנֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָצרי

ּוממּלא. ְֵַַהּבֹור
נתן„. אֹו לׁשנים, ׁשניהם מכר - מּזה לפנים זה בּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשני

לֹומר צרי ואין זה; על זה ּדר להן אין לׁשנים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשניהם
החיצֹון את מכר אם אבל הּפנימי. ּומכר החיצֹון נתן ְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאם
נֹותן, יפה ּבעין הּנֹותן, ׁשּכל ;ּדר לֹו יׁש - הּפנימי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָונתן

הּמֹוכר מן .יתר ִֵֵַָ
הּכירים‰. ואת הּתּנּור, את מכר - הּבית את ואתהּמֹוכר , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּנגר ואת הּדלת, ואת ּבטיט, המחּברים הּפתחים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻמלּבנֹות
את[בריח] ּומכר הּמפּתח. את לא אבל הּמנעּול; ואת ,ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקבּועה המטּולטלת.[-בקרקע]הּמכּתׁשת את לא אבל , ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האצטרּביל את הריחיים]ּומכר הּכלי[בסיס את לא אבל , ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֻ

קפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו יֹורד ולא[סל]ׁשהּקמח עץ. ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ



מי           
      

מלּבנֹות את של]מכר עץ ולא[רגלי]ּכרעי[חתיכות הּמּטה, ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
מּפני ּבטיט, מחּברין ׁשהן ּפי על אף החּלֹונֹות, מלּבנֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻאת
הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל 'הּוא לֹו: ׁשאמר ּובזמן לנֹואי. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהן

מכּורין. ְִָֻּכּלן

.Âׁשיחין ּבֹורֹות מכר - החצר את וצר]הּמֹוכר ארוך [בור ִִֵֵֶֶַַָָ
בתקרה]ּומערֹות מכוסה הּבּתיםׁשּבתֹוכּה,[בור וכל ְְְִֶַָָָָ

החֹול ּבהן ׁשּיׁש ּובּתים והּפנימּיים, [לתעשייתהחיצֹונים ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
ּפתּוחֹותהזכוכית] ׁשאינן אבל לתֹוכּה; הּפתּוחֹות והחנּיֹות ,ְְְְֲֲֵֶַַָָָֻ

רב אם - ּולכאן לכאן ּפתּוחֹות היּו עּמּה. נמּכרֹות אין ְְְְִִִֵָָָָָָֹלּה,
נמּכרֹות אין לאו, ואם עּמּה; נמּכרֹות לתֹוכּה, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּתׁשמיׁשן
ׁשאמר: ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה.
,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ'היא

ׁשּבתֹוכּה. הּבד ּבית את ולא הּמרחץ את מכר ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלא

.Êהּבנּויה הּגדֹולה האבן את מכר - הּבד ּבית את ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוכר
הּכלֹונסֹות ואת הּזיתים, עליה ׁשּטֹוחנין ׁשל[עמודים]ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואת היקבים, ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָארז
אבל הּמפרכֹות; והם הּכתּוׁשין הּזיתים ּבהן ׁשּנֹותנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים
מה וכל 'הּוא ׁשאמר: ּובזמן העליֹונה. הרחים את מכר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא
את מכר לא ,ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּׁשּבתֹוכֹו',
את ולא הּגלּגל, את ולא הּזיתים, ּבהן ׁשּמכּבׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּכֹובׁשין

הּמרצּופין את ולא הּׂשּקין, את ולא עור]הּקֹורה, .[שקי ְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ

.Áקנה ,'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל הּבד 'ּבית לֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאמר
אֹוּכּלן הּזיתים ּבהן ׁשּׁשֹוטחים חנּיֹות לּה חּוצה היּו . ְֲִִֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואם הּכל; קנה ׁשּלהן, הּמצרים לֹו מצר אם - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהּׂשמׂשמין
ּׁשּבתֹוכֹו. מה אּלא קנה לא ְֶֶַָָָָֹלאו,

.Ëׁשּיֹוׁשבין הּנסרים ּבית את מכר - הּמרחץ את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר
הּמים, ּבהן ׁשּנֹוטלין היקמים ּבית ואת ערּמים, ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעליהן

הּספסלין ּבית ּכׁשהןואת הּמרחץ ּבחצר עליהן ׁשּיֹוׁשבין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הּוילאֹות ּבית ואת אבל[מגבות]לבּוׁשים, ּבהן. ׁשּמסּתּפגין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

את ולא עצמן, היקמים את ולא עצמן, הּנסרים את מכר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹלא
לֹו: ׁשאמר ּובזמן עצמן. הּוילאֹות את ולא עצמן, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּספסלין
,ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכֹו', מה וכל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻ'הּוא
החּמה ּבימֹות ּבין מים לֹו המסּפקֹות הּברכֹות את מכר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלא
אמר ואם העצים. ּכּנּוס ּבית את ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבין
ּכּלן הם הרי - 'ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו וכל 'מרחץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלֹו:

לֹו. חּוצה ׁשהן ּפי על אף ְִִֵֶַַָמכּורין,

   
ּומערֹות‡. וׁשיחין ּבֹורֹות ּבּתים מכר - העיר את ְְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר

הּׁשלהין ּובית הּבּדין ּובית וׁשֹובכֹות [גינות]ּומרחצאֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
החרׁשין ואת לּה, והּסמּוכין ואת[יערות]ׁשּלּה לּה, הּמקצין ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּביברין ואת לּה, הּידּועֹות חיות]הּׂשדֹות עֹופֹות[גן חּיה ׁשל ְְִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּפניהן שלהם]ודגים ׁשהן[שהפתח ּפי על אף ּכנגדּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבתֹוכּה. הּמּטלטלין את מכר לא אבל מּמּנה; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹרחֹוקים
הרי ,'ל מֹוכר אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל 'היא לֹו: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּובזמן

ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ׁשיריהּכּלן את לא מכר לא [חלקי, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
לעיר] שייכותן ברור שלא ּבנֹותיהשדות את ולא [כפרים, ְְֶֶָֹ

הּמקציןסמוכים] החרׁשין את ולא את[רחוקים], ולא מּמּנה, ְְְֳִִִֶֶֶֶַָָֹֹֻ

ולא ּבּיּבׁשה, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהחלק
ּכנגדּה. ּפניהם ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת

.לגדר הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
לצרּכּה; ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכן. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיעה ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת

הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים; עבים השומרים]ׁשּלּה [סוכת ֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי על ואף ּבטיט, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעׂשּויה
עבים; ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ּבתּולת ואת מרּכב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאינֹו
האבנים את מכר לא אבל ׁשּבּה. הּדקלים ּכל את ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומכר
ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים את ולא לגדר, סדּורֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינן
הּקנים את ולא ,לכ מּוכנֹות ׁשהן ּפי על אף ְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעמרין,
מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף הּגפנים, ּתחת מּנחין ׁשאינן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻׁשּבּכרם
מן העקּורה הּתבּואה את ולא ,לכ ּומּוכנים ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹוחלקים
לֹו: ׁשאמר ּובזמן לּׂשדה. צריכה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָהּקרקע,

מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל ְְְֲִִֵֶַָָָֻ'היא

.‚ּכ ּובין ּכ ּביתּובין ׁשהיא הּקנים מחיצת את מכר לא , ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמּה, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָערּוגה
ׁשאינּה הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני', ׁשל ורד 'ּבי לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּקֹורין
את מכר ולא ּבארץ; קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשּויה
ּדּקים; הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל הּסּדן את ולא הּמרּכב, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהחרּוב
,הּׁשֹוב את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹולא

ׁשלמים. ּבין חרבים ְֲִִֵֵֵֵּבין

ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן ּדר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי
ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו הּׁשֹוב אֹו הּגת אֹו הּבֹור אֹותֹו ְְֲִֶַַַַַָעד
לּקח צרי אינֹו מאּלּו', 'חּוץ לֹו: ואמר ּפרׁש ואם ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּׂשדה;

ּדר .לֹו ֶֶ

לפרׁש‰. לּלֹוקח ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את אּלא לֹו אין ּפרׁש, ְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבׂשדה, ּבין ּכּלן, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
לּה, המחּבר ּכל המקּבל קנה - קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכללֹו

ׁשּיפרׁש .עד ְֵֶַָ
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה ּבּׂשדה, החזיק - הּגר ּבנכסי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּמחזיק
ּכּלן את הקּדיׁש הּׂשדה, .את ְִִֶֶֶַָָֻ

.Êּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח, ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹותמעני ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, נים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו. ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ .ׁשהּמֹוכר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית אּלא 'ּבית' קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל ׁשּסביבֹותיו ּולכל לּבית ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ'ּבית'
ׂשדה, אֹו חצר, ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. אנׁשי לׁשֹון ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאחר
הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - מּטלטלין אֹו עיר, ְְְֲִִִִֵַַַַַָֹאֹו

הּכל. ְִַֹּבפי

           
      

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ּבֹוּבני ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ויׁש ּכ ׁשּקֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמנהג
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

   
ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואתהּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]הּמרצּופין ּובזמן[שקי ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

.ׁשאינן ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר מכר[העול הּבקר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם

לא‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר

העגלה את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים

החמֹור„. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת[כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ולא הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהאּכף,

הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ראי‰. הּדמים יׁשואין נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
טעה ואם ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָלֹו
נתן מּתנה ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבכדי

ׂשּקים ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין ּבזה,לֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ׁשּיׁש ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליה
.Êּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד את מכר - 'ל מֹוכר אני אנימעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Áמכּור זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה אבר ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל
מכּור זה חמֹור 'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֶֶֶֶַַַָָָּתלּויה
הּנׁשמה ׁשאין אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָל
מכר לא - 'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲִֵַַָָָָָֹֹּתלּויה

הרא ּבּמטּבחיםאּלא ּתמיד נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, .ׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.Ëמכר הרגלים; את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמכר
מכר לא הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹאת
ּבבהמה אבל הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הרגלים, את מכר הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדּקה
מכר הּכבד; את מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

הּקנה את מכר לא הּכבד, .את ֵֶֶֶַַַָָָֹ
.Èמימיו את מכר לא הּבֹור, את מכרהּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּואאל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

   
לחברֹו‡. ל'האֹומר מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית :ּבתֹו והיּו , ְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

ׁשאין ּפי על אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשדה
נמּדדין אין - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּבהן
ּבמקֹום מעֹותיו לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכלל
אּלּו ולֹוקח מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
ּפחֹות היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין ְִִִִָָָמּכאן,
.ארּבעת ּבית אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמה

קּבין חמׁשת ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻקּבין,
ׂשדה ׁשל ּברּבּה ארּבעתּומבלעין ּבית על יתר היה אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּפי על אף - מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻקּבין,
רּבן מבלעין היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשאין
חּוט ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ְְְְִִִֶָָָָָֻֻּבמעּוטּה,
אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדדהיה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נמּדד זה אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעּמּה;
ע הפסיק ספק.עּמּה. זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּה„. היּו אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאמר
ּגבֹוהים סלעים אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים .עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָָ
בחבל'‰. מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

ּכל הֹותיר ואם הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם -ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
לֹו יחזיר .ׁשהּוא, ֲִֶַ

.Âּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו
ׁשּפחת וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו



מה            
      

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן: מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ּבֹוּבני ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר , ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ויׁש ּכ ׁשּקֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא ידּוע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמנהג
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

   
ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר

ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנין
עליה ויֹורדין לּספינה ּבהם ׁשעֹולין והאסּכלה ואתהּכבׁש , ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה. הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
ּבּה ׁשהֹולכין הּקטּנה לּיּבׁשה;הּספינה הּקרֹובים הּמים על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

הסחורה]הּמרצּופין ּובזמן[שקי ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
מכּורין. ּכּלן הרי ּׁשּבתֹוכּה', מה וכל 'היא לֹו: ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

.ׁשאינן ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא הּפרדֹות, את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות

הּצמד השור]את שבצוואר מכר[העול הּבקר; את מכר לא , ֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, את מכר לא הּבקר, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

'ּבקר'. לּצמד ְִֶֶַָָָָמקצתם

לא‚. הּפרה, את מכר הּפרה; את מכר העל, את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר העגלה, את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר

העגלה את מכר לא אּלּוהּבקר, ּבכל ראיה הּדמים ואין . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים

החמֹור„. את הּמֹוכר הּמרּדעתוכן את מכר ואת[כר]- ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ולא הּׂשק, את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על אף ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻהאּכף,

הּממּכר. ּבׁשעת עליו היּו אפּלּו הּנׁשים, מרּכבת ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאת

ראי‰. הּדמים יׁשואין נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם - ה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
טעה ואם ולֹוקח; מֹוכר ּכל ּכדין מּקח ּבּטּול אֹו אֹוניה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָלֹו
נתן מּתנה ׁשּזֹו הּמּקח, ּבטל לא טֹועה, הּדעת ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבכדי

ׂשּקים ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין ּבזה,לֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין

.Âּכלים מכר - הּׁשפחה את אפּלּו[בגדים]הּמֹוכר ׁשעליה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּנזמים, את ולא הּׁשירים, את לא מכר לא אבל מאה; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהן
אמר ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות את ולא הּטּבעֹות, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
ׁשּיׁש ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּׁשעליה מה וכל 'ׁשפחה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו:

מכּורין. ּכּלן הרי מנה, מאה ׁשל ּכלים ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻעליה
.Êּפרה' ,'ל מֹוכר אני מעּברת 'ׁשפחה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻהאֹומר

הּולד את מכר - 'ל מֹוכר אני אנימעּברת מניקה 'ׁשפחה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּולד; את מכר לא - 'ל מֹוכר אני מניקה 'ּפרה ,'ל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמֹוכר
אדם ׁשאין הּסיח, את מכר - 'ל מֹוכר אני מניקה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ'חמֹור

לחלבּה. חמֹורה ֲֲֶַָָָקֹונה
.Áמכּור זה חמֹור 'ראׁש אֹו זה', עבד 'ראׁש לחברֹו: ֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה אבר ּבכל הּדין וכן חציֹו; מכר זה הרי - 'ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל
מכּור זה חמֹור 'יד אֹו זה', עבד 'יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֶֶֶֶַַַָָָּתלּויה
הּנׁשמה ׁשאין אבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם; מׁשּמנין - 'ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָל
מכר לא - 'ל מֹוכר אני זֹו ּפרה 'ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְְֲִֵַַָָָָָֹֹּתלּויה

הרא ּבּמטּבחיםאּלא ּתמיד נמּכר ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד, .ׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

.Ëמכר הרגלים; את מכר לא ּגּסה, ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמכר
מכר לא הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר לא הרגלים, ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹאת
ּבבהמה אבל הּקנה. את מכר לא הּכבד, את מכר הּכבד; ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הרגלים, את מכר הרגלים; את מכר הראׁש, את מכר - ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדּקה
מכר הּכבד; את מכר הּקנה, את מכר הראׁש. את מכר ֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלא

הּקנה את מכר לא הּכבד, .את ֵֶֶֶַַַָָָֹ
.Èמימיו את מכר לא הּבֹור, את מכרהּמֹוכר אׁשּפה, מכר ; ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מכר ,ׁשֹוב מכר הּדבֹורים; את מכר ּכּורת, מכר זבלּה. ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
הּיֹונים. ִֶַאת

.‡Èמעיני ילּוז ׁשהּואאל - אּלּו ּבדברים הּגדֹול העּקר ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ּביחּוד אֹותֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג, ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ׁשּתּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

   
לחברֹו‡. ל'האֹומר מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית :ּבתֹו והיּו , ְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

ׁשאין ּפי על אף טפחים, עׂשרה עמּקים קטּנים ּגאיֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׂשדה
נמּדדין אין - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו מים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּבהן
ּבמקֹום מעֹותיו לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבכלל
אּלּו ולֹוקח מקֹומֹות. ּוׁשלׁשה ּכׁשנים לֹו ויראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד,
ּפחֹות היּו דמים. ּבלא ּכֹור, הּבית ּבכלל והּסלעים ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהּגאיֹות

עּמּה. נמּדדין ְִִִִָָָמּכאן,
.ארּבעת ּבית אּלא ּבהן היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמה

קּבין חמׁשת ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעת והיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻקּבין,
ׂשדה ׁשל ּברּבּה ארּבעתּומבלעין ּבית על יתר היה אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּפי על אף - מבלעין אינן אֹו הרּבה, מפּזרין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻקּבין,
רּבן מבלעין היּו עּמּה. נמּדדין אין עׂשרה, ּבהן ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשאין
חּוט ּכמֹו מחלקין ׁשהיּו אֹו ּברּבּה, מעּוטן אֹו ְְְְִִִֶָָָָָֻֻּבמעּוטּה,
אֹו ּבּצדדין, ׁשהיּו אֹו מׁשּלׁש, ּכמֹו אֹו עּגּול, ּכמֹו אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָֻׁשוה,
עליו מחברֹו, והּמֹוציא ספק; אּלּו ּכל - עקּלתֹון ּדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
סלע אֹו מּלמּטה, וסלע מּלמעלה עפר היה אם וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהראיה.

ספק. זה הרי - מּלמּטה ועפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלמעלה
רבע‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע ּבּה נמּדדהיה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נמּדד זה אין - ׁשהּוא ּכל אפּלּו לּמצר סמּו היה ואם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָעּמּה;
ע הפסיק ספק.עּמּה. זה הרי לּמצר, סלע ּבין פר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּה„. היּו אפּלּו - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּכבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵַָָָָָאמר
ּגבֹוהים סלעים אֹו יתר, אֹו טפחים עׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יתר אֹו טפחים .עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָָ
בחבל'‰. מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר

ּכל הֹותיר ואם הּדמים; מן לֹו ינּכה ׁשהּוא, ּכל ּפחת אם -ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ
לֹו יחזיר .ׁשהּוא, ֲִֶַ

.Âּכמי זה הרי - 'ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָאמר
ּפחת ואם יתר'; ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור 'ּבית ואמר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּפרׁש
סאה, לכל רבע ׁשהּוא ועׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמן
יחׁשב ּכן, על יתר הּגיעֹו. - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹאֹו
ׁשּפחת וכל הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ּכּלן הרבעים ּכל על ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּמֹו



מו           
      

ּכֹור, ּבית על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה ּכֹור, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּבית
לֹו .יחזיר ֲִַ

.Êמּתׁשעת ּפחּותה הּתֹוספת היתה אם לֹו? מחזיר הּוא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּומה
הּמֹוכר; ּכח ליּפֹות הּמכירה, ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר - ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹקּבין
מחזיר מֹוכר, ׁשל אחרת לׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
ׂשדֹותיו, לׁשאר אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע, הּתֹוספת אֹותּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו

ּכלּום מפסיד קּבין,ואינֹו ּתׁשעת על יתרה הּתֹוספת היתה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הרבעים ּכל על יתר והּנׁשאר ּוסאה, סאה לכל רבע ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹנֹותנין
הּיתר עם ּכּלן הרבעים ּכל לֹו נֹותן קּבין, ּתׁשעת ּבֹו יׁש אם -ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

הּק מּמּנּו.מן ׁשלקח ּכׁשעה לֹו ונֹותנֹו רקע, ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

.Áממּכר ּבׁשעת ּבזֹול ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּמה
והּוזלה ּביקר היתה אם אבל הּיתר. החזרת ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהֹוקירה
ּתן ּכּלּה, הּתֹוספת ּדמי לֹו לּתן רצית 'אם לּלֹוקח: אֹומרין -ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּכפי לֹו ּתן קרקע, לֹו לּתן רצית ואם הּממּכר; לפי דמים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָלֹו

עּתה' ּׁשּׁשוה .מה ֶַַָָָ

.Ëּבׂשדה קּבין ּתׁשעת ּכדין ּבגּנה, קב חצי ׁשאםודין : ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
לֹו מחזיר אינֹו הרבעים, על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
עם הרבעים ּכל את לֹו מחזיר קב, חצי הֹותיר ּדמים; ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא

החזרה. עת ׁשל הּזֹול ּכּׁשער קרקע אֹו ּדמים, ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיתר,

.Èׂשדה ונעׂשית ּגּנה אֹו לֹוקח, ּביד ּגּנה ונעׂשית ׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמכר
ּבעת ׁשהיתה ּכדין לֹו מחּׁשב אם ספק זה הרי - לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביד

עּתה ׁשהיא ּכּדין אֹו .הּמכר, ִִֶֶֶַַַָ

.‡Èבחבל מּדה ל מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר
מֹוכר אני עפר ּכֹור 'ּבית לֹו: ׁשאמר אֹו יתר', ּבין חסר ֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבין
הּפחּות אחר הּל - בחבל' מּדה יתר ּבין חסר ּבין ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל

ּכּדין אּלא לֹו ואין מחבירו"]ׁשּבּלׁשֹונֹות, "מוציא אם[של , ְְִִֵֶֶַַָ
יתר[או]חסר .אם ִֵֵָָ

.Èּפחת - ּובמצריו' 'ּבסימניו לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמכר
ינּכה ׁשתּות, על יתר ּפחת הּגיעֹו; ׁשתּות, הֹותיר אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשתּות
אֹו ּדמים לֹו יּתן ׁשתּות, על יתר הֹוסיף הּדמים; מן ְִִִִִֵֵַַָָָלֹו
ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר היה אם הּׁשּיּור. לפי הּכל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹקרקע,
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹמּתׁשעת

ּדמים לֹו מחזיר - הּמֹוכר .לׂשדה ְְִִִֵֵַַָ
.‚È,מצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

מאתים', ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו: אמר אפּלּו - ּבּה הרּגל ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּוכבר
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהיא ּכלֹומר החׁשּבֹון, לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָוזה

מאתים ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„Èעל אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ּכֹור 'ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָהאֹומר

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין כור]ּפי מכר[חצי ׁשּלא הּגיעֹו; , ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
להביא הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור'. 'ּבית הּנקרא מקֹום אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָלֹו
ׁשּלי 'ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור'. 'ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּגפנים, ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - 'ל מֹוכר אני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
האֹומר וכן 'ּכרם'. אֹותֹו קֹוראין ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָהּגיעֹו;
רּמֹונים, ּבֹו אין אפּלּו - 'ל מֹוכר אני 'ּפרּדס ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַלחברֹו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן 'ּפרּדס'. ׁשּיּקרא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגיעֹו;
.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו מנהג, ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, הּדברים ;וכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ואחר הּמדינה, מנהג אחר הלֹו - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
להן. הידּועה הּמקֹום אנׁשי רב ְְְֵֶַַַָָָֹלׁשֹון

   
ּתֹורה‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מּקח מּקחן אין - :ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָֹ

החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,
חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעׂשיו ּבמּטלטלין ונֹותן נֹוׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּקטן

.,מדּבר ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש
ּברמיזה ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָאֹו
יתקּימּו לא ּבמּטלטלין, אף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹּבמּטלטלין,
ּבּדבר ּומתיּׁשבין רּבֹות, ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד .מעׂשיו, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּקח,‚. מּקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלם
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
יכּתב אֹו לגיטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקרקע;

ידֹו .ּבכתב ְִַָ

ואין„. ממּכר, ממּכרֹו ואין מּקח, מּקחֹו אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּׁשֹוטה
אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידין ּדין ּובית קּימת. מּמּתנֹותיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּתנה

לקטּנים ׁשּמעמידים ּכדר .לׁשֹוטים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַ
ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי

ּככל ולאחרים, לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעׂשיו ּכל ׁשפּוי, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעׂשה. מה עׂשה ׁשטּותֹו ּובתחּלת ְְְִִִֶַַָָָָׁשפּיּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום. לאחרים הקניתֹו אין ׁשנים, ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָקטן

ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם אֹותֹו: ּבֹודקין ׁשּיגּדיל, עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מּתנה, ּומּתנתֹו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו -ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ
ׁשכיב מּתנת ּבין ּבריא מּתנת ּבין מּועט, ּבדבר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמרּבה
יּבטל ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, מּדברי זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמרע.
ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו ׁשּימּכר מי יּמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹולא

ׁשּיגּדיל עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ּבקרקע .אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום מעׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

מקּים ּבמּטלטלין, ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו .מּקחֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
.Áאֹו ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע אם לידע הּקטן את ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבֹודקין

יֹודע ׁשהּוא נבֹון קטן ׁשם ׁשּיׁש לפי ׁשּיגּדיל; עד יֹודע, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאינֹו
- עׂשרה ׁשלׁש ּבן הּוא ׁשאפּלּו אחר, ויׁש ׁשבע, ּבן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹוהּוא

ּומּתן מּׂשא טיב יֹודע ּומּתןאינֹו מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן . ְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ּבמּטלט ונתן ׁשּנׂשא אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ּדינֹוׁשאין - וטעה לין, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ותחזר קנה ׁשתּות, מחילה; מּׁשתּות, ּפחֹות הּגדֹול: ְְְְְְִִִַַָָָָָֹּכדין
אני ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּקח, ּבטל ׁשתּות, על יתר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָההֹוניה;
אּלא ּבמּטלטלין, קּימין ּוממּכרֹו הּקטן מּקח ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹומר,
וחזר הּמּקח, על מעֹות נתן אם אבל .המׁשי אֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשּמׁש
עֹומדין ּבֹו, ׁשחזרּו ואחרים ׁשּפרע'; 'מי מקּבל אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבֹו

ׁשּפרע'. ְִֶַָּב'מי
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הׂשּכיר אֹו הּקטן, מּיד קנה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָוכן

ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח: קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
ּכׁשטר ׁשהּקנין - ּכלּום הּקטן מּיד הּקנין העדיםואין ואין , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּגדֹול. אדם ׁשטר על אּלא ְְִֶַַָָָָחֹותמין

           
      

.Èׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
זֹוכה ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
מּדין ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא אֹוׁשליחּות הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
חצרּה ׁשּנתרּבת הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשכירּות
אֹו מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּידּה,

מקֹום. ְִִָּבׂשכירּות

.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
ּכל ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ׁשהּקטןּתעמד ּום; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹּכמי
אּלא .ּבפניולֹו ְֶָָָ

.Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
קּימין, מעׂשיו אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָּומּתנתֹו

ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
ׁשּיהיה עד ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאבֹותיו,
ּפי על ואף ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשּדעּתֹו מּפני ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיֹודע
העֹולם ּבדרכי ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר .נֹוטה ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

.„Èּבין ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו
הניה לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹּגדֹולה,

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂËּבן ּכׁשהּוא אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמה
ׂשער ׁשּתי ּכׁשהביא סריס.עׂשרים? סימני לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ואין הּוא, קטן עדין - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹאבל
ׁשנֹותיו לרב ׁשּיּגיע עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע .ממּכרֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
אין - לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשֹומעין
אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם

.ÊÈמּיד ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפחֹות
מן ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּלֹוקח,
ׁשּנטע אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
ּוכׁשּנעׂשה אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
הּמעֹות, ׁשּלקח ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבן
ולא עׂשרים ּבן ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונׁשּתּמׁש

ּבממּכרֹו. רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה

.ÁÈקּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

ׁשׁש. מּבן ּפחֹות ְִֵֶָָָּכקטן

   
לּלֹוקח‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

אין לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול לפיכ,הּמֹוכר . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ּולעֹולם עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹותבין
הּסֹופר ׂשכר נֹותן המכירה]הּלֹוקח שטר את ואפּלּו[שכותב , ְֲִֵֵֵַַַַַ

רעתּה. מּפני ׂשדהּו ְִֵֵַָָָָָמכר

.יד - לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכן
קּימין אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאדֹון
הּוא ּבלבד ּובדברים מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹוקנּו;

ּכלּום מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון .ׁשּמקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבין‚. ּבעלּה, ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
ׁשהכניס קרקע אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּום ּפילּה על אף - ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּׁשעׂשה מה ּכל הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּקנּו

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבטל;

.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
קּימה ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

הּלֹוקחין קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ
מּטלטלין‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל

ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא[לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Âלא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹותקנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבין יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין אֹותםּבקרקע ׁשּמּנּו ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָּבית
נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר

קּימין מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום

  
יקנה היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובּמה
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתנה
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.Èׂשכר אֹו מּידן, וקנּו מאחרים, מּטלטלין ׁשּקנה קטן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
זֹוכה ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא - הּמקֹום ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמהן
חצרֹו ׁשאין - לּדבר ראיה הּגדֹולים. ּבהן ׁשּזֹוכין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּדרכים
מּדין ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ולא קטן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

ידֹו מּדין ולא אֹוׁשליחּות הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
חצרּה ׁשּנתרּבת הּקטּנה אבל מחצרֹו. ּגדֹול הּמקֹום ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשכירּות
אֹו מּידּה, קנּו אם מאחרים, הּמּטלטלין ּתקנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּידּה,

מקֹום. ְִִָּבׂשכירּות

.‡È- והחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
ּכל ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ׁשהּקטןּתעמד ּום; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם וזכין הּוא; ּבפנינּו ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹּכמי
אּלא .ּבפניולֹו ְֶָָָ

.Èהּזכר והביא ׁשהגּדיל, ׁשלׁשקטן אחר ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה
ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
קּימין, מעׂשיו אין ּבקרקע, אבל ּבמּטלטלין; מּתנה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָּומּתנתֹו

ׁשּיגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעד

.‚Èׁשּירׁש ּבקרקע אבל ׁשּלֹו. ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה
ׁשּיהיה עד ממּכר, ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאבֹותיו,
ּפי על ואף ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עׂשרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
ׁשּדעּתֹו מּפני ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; מּׂשא ּבטיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיֹודע
העֹולם ּבדרכי ּדעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין הּמעֹות, אחר .נֹוטה ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

.„Èּבין ּבריא מּתנת ּבין - עׂשרים מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו
הניה לֹו הּגיעה לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי מרע, ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד. מצּוי ׁשאינֹו ּדבר והּוא נתן; לא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹּגדֹולה,

נׁשמעין' ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, 'ּתתקּים .חכמים: ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂËּבן ּכׁשהּוא אביו ּבקרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבּמה
ׂשער ׁשּתי ּכׁשהביא סריס.עׂשרים? סימני לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ואין הּוא, קטן עדין - סריס נעׂשה ולא הביא, לא אם ְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹאבל
ׁשנֹותיו לרב ׁשּיּגיע עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר ּבקרקע .ממּכרֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

.ÊË,ומת אביו, ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ּובאּומי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
אין - לבדקֹו ּובּקׁשּו ׁשּמכר, ּבעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָקרֹוביו
להׁשּתּנֹות עׂשּויין ׁשהּסימנין ועֹוד, לנּולֹו; להן ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשֹומעין
אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ׁשאין היא, וחזקה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמיתה.

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ידעּו ּכן ְְִֵֵֶַַַָָאם

.ÊÈמּיד ּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עׂשרים מּבן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפחֹות
מן ּומֹוציא עׂשרים; אחר ּבין עׂשרים קדם ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹהּלֹוקח,
ׁשּנטע אֹו הֹוצאֹות, הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו זה ּכדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו, ׁשמין - ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוזרע
ּוכׁשּנעׂשה אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואני
הּמעֹות, ׁשּלקח ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עׂשרים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבן
ולא עׂשרים ּבן ּכׁשהּוא ּבפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹונׁשּתּמׁש

ּבממּכרֹו. רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּביד נתקּימה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחה

.ÁÈקּימין ּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מּקח, מּקחֹו - .הּׁשּכֹור ְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
ואינֹו ׁשעֹוׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעׂשיו אין - ּיעׂשה מה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָיֹודע

ׁשׁש. מּבן ּפחֹות ְִֵֶָָָּכקטן

   
לּלֹוקח‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר

אין לּקח, רצה ואם העליֹונה: על הּלֹוקח יד - מּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה ּתחזר רצה, לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול לפיכ,הּמֹוכר . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ּולעֹולם עּמֹו; הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר, ׁשטר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹותבין
הּסֹופר ׂשכר נֹותן המכירה]הּלֹוקח שטר את ואפּלּו[שכותב , ְֲִֵֵֵַַַַַ

רעתּה. מּפני ׂשדהּו ְִֵֵַָָָָָמכר

.יד - לֹו נּתנה אֹו מּתנה, נתן אֹו קנה אֹו ׁשּמכר העבד ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוכן
קּימין אּלּו הרי מעׂשיו, לקּים רצה אם העליֹונה: על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאדֹון
הּוא ּבלבד ּובדברים מעׂשיו. ּכל ּבטלּו רצה, לא ואם ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹוקנּו;

ּכלּום מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון .ׁשּמקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבין‚. ּבעלּה, ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות, ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה,
העליֹונה: על הּבעל יד - מּתנה לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר הּבעל אבל הּכל. לבּטל רצה, לקּים; ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹרצה,
ׁשהכניס קרקע אֹו ּבכתּבתּה, אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּום ּפילּה על אף - ּבכתּבתּה לּה ׁשּיחד קרקע אֹו מּׁשּלֹו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּׁשעׂשה מה ּכל הרי מעׂשיו, ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּקנּו

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת אֹומרת: ׁשהיא מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבטל;

.„- מּטלטלין ּבין מקרקעין ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָמכר
קּימה ואם מבּטלת; לבּטל, רצתה העליֹונה: על האּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיד

הּלֹוקחין קנּו .מעׂשיו, ְֲִַַָָ
מּטלטלין‰. אֹו ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל

ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - מּׁשּלֹו לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - נתן ְְְִִִֵַַָָָָָָָָאֹו
ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹוכן

לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּבה; אּלא[לגבות]ׁשעּבּוד טֹורפת, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֻ
מּידּה. וקנּו ּתחּלה, לּלֹוקח ּכתבה ְְְִִִֵַַָָָָָָאם

.Âלא לבעלּה, ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
מּידֹו ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ּבהלכֹותקנה; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבין יתֹומים, ּבנכסי ׁשּלקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָאיׁשּות.
האּפיטרֹוּפ וכן ּבמּטלטלין, ּבין אֹותםּבקרקע ׁשּמּנּו ּבין סין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

מּקח, מּקחן - יתֹומים אבי אֹותם ׁשּמּנה ּבין ּדין ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָּבית
נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום, אינּה מּתנתם אבל ממּכר. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּוממּכרן

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר
.Ê- טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַָָהּמֹוכר

קּימין מעׂשיו אֹותֹו, ׁשּמּכין ּפי על ׁשּקנּואף מי ּכל וכן . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ּבׁשּבת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָמּידֹו

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום

  
יקנה היא ההפקר, מן זֹוכה ּדין לידע ההלכֹות, אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָענין
ואיזֹו חֹוזרת מּתנה ואיזֹו ּומקּבל, מּתנה נֹותן ודין יקנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובּמה
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור חֹוזרת. אינּה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּתנה



מח           
      

   
זכה‡. ּבֹו, הּמחזיק ּכל - והּנהריםההפקר הּמדּברֹות וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּכגֹון זכה, ּבֹו הּקֹודם וכל הפקר, ׁשּבהן ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּגדֹולים,
ּבהן. וכּיֹוצא יער ׁשל האילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעׂשבים

.והּנהרֹות הּיּמים מן ּדגים מיניהּצד אֹו עֹופֹות ׁשּצד אֹו , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יצּוד ׁשּלא ּובלבד זכה; ּבעלים, להן ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחּיה
ּבביבר הּדגים היּו ואם קנה. ׁשם, צד ואם חברֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבׂשדה

ּפי[כלוב] על אף - ׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הן הרי צידה, מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

ּגזלן. זה הרי מּׁשם, והּצד ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהּביברין;

מצֹודתֹו‚. מּתֹו ּדגים הּלֹוקח ּכׁשהיא[חכה]אבל חברֹו ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּמדּבר פרּוסה ּכׁשהיא מּמצֹודתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו הּים, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּבתֹו
ּכלי, הּמצֹודה היתה ואם סֹופרים; מּדברי אסּור זה הרי -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

ּגזלן. זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָולקח

אף„. - עֹוף אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו, ּבׂשדה מצֹודה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּפֹורׂש
קנה זה, ּדבר לעׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי ּבעלעל היה ואם . ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבעל קנה - ׂשדי' לי 'זכת ואמר: ׂשדהּו, ּבצד עֹומד ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּׂשדה
ּכלּום. הּמצֹודה לבעל ואין ְְְְֵֶַַַַָָהּׂשדה,

ׁשּזֹו‰. הּספינה; ּבעל קנה הּספינה, לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדגים
ואינּה היא, הּמׁשּתּמרת הןחצרּכחצר ׁשהּמים המהּלכת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, .ׁשּמֹוליכין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Âׁשּמת איןּגר - ׁשּנתּגּיר אחר ּביׂשראל ּבנים הֹוליד ולא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואין ּבהן, זכה ּבנכסיו, והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא יֹורׁשין; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלֹו

היא. ּכמּתנה ׁשּזֹו ּבדמים, לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּבעל

.Êּבאחת החזיק ּביניהן, אחד ּומצר הּגר, ּבנכסי ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתי
חברּתּה ואת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק קניּה. - לקנֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָמהן
ּבּה החזיק קנה. לא חברּתּה, אבל קנה; ּבּה, ׁשהחזיק זֹו -ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מּפני חברּתּה, מהן: אחת קנה לא חברּתּה, את לקנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכדי
לקנֹותּה. ּכדי ּבּה החזיק ׁשּלא מּפני וזֹו, ּבּה; החזיק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
ׁשּביניהן, הּמצר ואת חברּתּה את ולקנֹות לקנֹותּה ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָהחזיק
ואם ספק; זה הרי - ׁשּתיהן את לקנֹות ּבּמצר ׁשהחזיק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָאֹו

האחרֹון זכה לקנֹותּה, ּבּה והחזיק אחר .ּבא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
.Áמהן ּבאחד ׁשהחזיק מּזה, לפנים זה בּתים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָוכן

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה אף הּׁשני, את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה לא ּבֹו .ׁשהחזיק ְִֶֶָָֹ
.Ëהּכתּובה הּקרקע לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ּבׁשטר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּמחזיק

ע אֹותֹו לצר ּבלבד, הּׁשטר אּלא קנה לא - הּׁשטר לּבאֹותֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבה וכּיֹוצא צלֹוחיתֹו .ּפי ְְִִֵַָ

.Èאחד מּכֹוׁש ּבּה ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבמצריה המסּימת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשדה
אחת] חפירה -[חפר ּבמצריה מסּימת אינּה ואם ּכּלּה. קנה ,ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּצמד ׁשּיל ּכדי מּכֹוׁש, ּבאֹותֹו מּמּנה שווריםקֹונה [זוג ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
יחד] והּמצרשחורשים ויחזר. חריׁשה והחצב[גבול]ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

לעומק] חוצבים ששורשיו הּתחּומין,[צמח ּבֹו ְְֲִִֶַַׁשּמתחמין
עד אּלא קנה לא ּבּׂשדה, הּמחזיק וכל הּגר; ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמפסיקין

החצב. עד אֹו ֶֶֶַַָָהּמצר
.‡Èהּגר ּבנכסי מפסיק לפאה, הּמפסיק ּכגֹוןּכל ּכיצד? . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

אּלא קנה לא ּבהן, וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהיה
מפסיק ׁשּבת, רׁשּיֹות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל ְְְְִִַַַַַַַַַַָָָָֻעד

ׁשהיה ּכגֹון הּגר, אֹוּבנכסי הּיחיד רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לגיטין. ׁשחֹולקת רׁשּות ּביניהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכרמלית;

.Èהּגר ּבנכסי מפסיק לטמאה, הּמפסיק ּדבר ּכגֹוןּכל ּכיצד? . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ואינֹו ּבצּדּה, אחרת ּבבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנכנס

ׁש מקֹום ּכל - לאו אם הּטמאה למקֹום הּגיע אם ּמחזיקיןיֹודע ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
עצמֹו. ּבפני מּופלג אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֻאֹותֹו

.‚È,אחד ּגר ׁשל וכּלן הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ּגדֹולה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבקעה
מּדברים ּדבר ולא חצב ולא מצר לא ּביניהן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹולא
את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו קֹונה הּגר, אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - .ּכּלּה ְִֵֵֶַַַָָֹֻ

.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגֹוי
ּבדמים אֹו ּבמׁשיכה ּומקנה ּבמׁשיכה, קֹונה - .מּיׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ואינֹו ּבׁשטר, אּלא מּיׂשראל אֹותּה קֹונה אינֹו - הּקרקע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ּבׁשטר; אּלא ליׂשראל אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמקנה
ונתן הּגֹוי, מן ׂשדה ׁשּלקח יׂשראל ,לפיכ הּׁשטר. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ּבּה והחזיק אחר יׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק וקדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּדמים,
לראׁשֹון ונֹותן האחרֹון, זכה - הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדר
רׁשּותֹו, סּלק הּדמים, ׁשּלקח מעת ׁשהּגֹוי, מּפני הּדמים; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
נכסים ונמצאּו לידֹו; הּׁשטר ׁשּיּגיע עד קנה לא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹויׂשראל

זכה. ּבהן, הּמחזיק ּכל - הּגר ּכנכסי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָאּלּו

.ÂËידּוע מׁשּפט ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
יזּכה ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם אבל ;ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹלּמל
וכּיֹוצא ּדמים, הּנֹותן אֹו ׁשטר, ׁשּכֹותב למי אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
הּמל ּדיני ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוׂשין - אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבדברים

ּדנין ּפיהן על .ּבממֹון, ְִִֶַָָ

    
וׂשדה‡. ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָנכסי

ּבּה החזיק לא ועדין ליׂשראל הּגֹוי ּדינןׁשּמכרּה ּכּלן - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו החזקה מּדרכי ּבדר ּבהן הּמחזיק ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוה:

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
.ּבאכילת ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

קנה - אֹוּפרֹותיה ההפקר, ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
קנה לא ׁשנים, ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו - הּגר ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּבנכסי
ּבגּוף מעׂשה ׁשּיעׂשה עד הּקרקע, ּגּוף ולא האילן ּגּוף ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָֹֹלא
אחת ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבאילן. עבֹודה יעבד אֹו ְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ,
והחזיק אחד ּובא ׁשנה, עׂשרה ׁשלׁש ּדקל ּפרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאכלה
לפני מעׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ׁשעבד ּבעבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבאילן

קנה. האחרֹון זה ואמרּו: ְְֲֲִֶַָָָָָחכמים,
קנה‚. לא הּלֹוקח, ּבהם החזיק ׁשאם רּבים ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

הפקר, נכסי אֹו הּגר, ּבנכסי מהם ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין;
פלטֹורין הּמֹוצא ּכיצד? קנה. - ּבהן [ארמונות]וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

בנכ אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין סּיּודּגדֹולים ּבהן וסּיד הפקר, סי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
ּכּיר אֹו יתר[צייר]אחד, אֹו אּמה ּכגֹון אחד, ּכּיּור ּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

קנה. - הּפתח ְֶֶֶַַָָּכנגד
קנה„. הּגר, ּבנכסי צּורה מּצעֹותהּצר הּמּציע [מחצלאות]. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָ

           
      

הּנר קנה. הּגר, קנה.[חורש]ּבנכסי הּגר, ּבנכסי הּׂשדה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׂשריגי[חותך]המפּצל אֹו הּגפן האילנֹות[ענפי]זמֹורֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

האילן, לעבֹודת ּדעּתֹו אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָוכּפֹות
קנה. לא לבהמה, העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹקנה;

ׁשּנתּכּון‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
היה האילן; אּלאלעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדעּתֹולעצים אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן

.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים הרי[עצים , ְֲִֵֵֵַַַַַ
הּדק והּניח הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָזה
- הארץ ּפני הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו מקֹוםאם ת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ֲִֶֶַָָֹֹׁשּיעמיד

.Êלּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
זה, על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
- הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
ואם קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זהּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ëוהעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון קנה - ּדלתֹות ּבגּוףלהם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.Èקנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡Èאחרת מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשהֹועיל ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעׂשה ּבא .מאליו ֲֵֵֶַַָָ
.È- לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על .אף ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚Èעדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„Èיׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
ׁשּמת ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂËּבֹו והחזיק אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

הּׁשאר את קֹונה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח -. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.ÊËּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום.מּדעּתֹו, האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

.ÊÈׁשּמת עבדיםּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים

ּכבהמה ּדרכיהן ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

    
ּבאחד‡. אּלא ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן

רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן
להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּתן

ּבהן נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ואםאֹו . ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָקרקע
לא - ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

.ׁשהיה הּפּקדֹון לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמחל
ואינֹו ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמפקד

אחר ּדבר ׁשּבארנּו.צרי ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
הּמנה ׁשהיה ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, ׁשּבארנּו.חֹוב ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדר
ּבמּתנֹות ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָהּדבר

המׁשּקרין מּפני אּלא עדים צריכין אין .ּובמחילֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
הּמקֹום לֹו ׁשּיסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר
ּפלֹונית' ּבׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל -ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק ְִֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
.Âׁשהתנה ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

הּתנאי, נתקּים אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה ּבטלה הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; ,נתקּימה ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּבארנּו ּבמּקחּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי לכּפל ּדעּתיצרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהן
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הּנר קנה. הּגר, קנה.[חורש]ּבנכסי הּגר, ּבנכסי הּׂשדה את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׂשריגי[חותך]המפּצל אֹו הּגפן האילנֹות[ענפי]זמֹורֹות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

האילן, לעבֹודת ּדעּתֹו אם - הּגר ּבנכסי הּתמרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָוכּפֹות
קנה. לא לבהמה, העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹקנה;

ׁשּנתּכּון‰. חזקתֹו הרי ּומּכאן, מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
היה האילן; אּלאלעבֹודת מתּכּון אינֹו אחת, מרּוח ּכֹורת ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדעּתֹולעצים אם - הּׂשדה מן ועׂשבים עצים המלּקט וכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
קנה. לא לעצים, ואם קנה; הארץ, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתּקן

.Âהּגס לּקט גדולים]ּכיצד? קטנים]והּדק[עצים הרי[עצים , ְֲִֵֵֵַַַַַ
הּדק והּניח הּגס לּקט הארץ; את לתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָזה
- הארץ ּפני הּמׁשוה וכן לעצים. ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

להׁשוֹו ּדעּתֹו ואם קנה; הארץ, לתּקן ּדעּתֹו מקֹוםאם ת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
קנה. לא ּגרן, ּבֹו ֲִֶֶַָָֹֹׁשּיעמיד

.Êלּמקֹום ונֹותנֹו הּגבֹוּה הּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָָּכיצד?
זה, על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ. מתּקן זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
- הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהרי
ואם קנה; הארץ, לתּקן אם - הארץ לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה לא הּדגים, .לצּוד ִַָָָָֹ
.Á?זהּכיצד הרי ּבלבד, הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחד להכניס אחד פתחים, ׁשני עׂשה הארץ; לתּקן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמתּכּון
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא,

.Ëוהעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטֹורין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
האחרֹון קנה - ּדלתֹות ּבגּוףלהם עׂשה לא ׁשהראׁשֹון ; ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

הארץ ּגב על אבנים ּגל ׁשעׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ
רחב ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד לֹו, מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.Èקנה לא הּתלמים, לתֹו זרע ׁשהׁשליהּמפיץ ׁשּבעת ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשבח - והׁשּביח ׁשצמח ּובעת ּכלּום; הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּזרע,
קֹונה. ואינֹו הּוא, מאליו ְֵֵֵֶַָָהּבא

.‡Èאחרת מחיצה ועׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
ׁשהֹועיל ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעׂשה ּבא .מאליו ֲֵֵֶַַָָ
.È- לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר, הּגר ּבנכסי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה לא וגדר, ׁשּבנה ּפי על .אף ְִֶַַַָָָָָֹ
.‚Èעדר קנה; לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר, ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעׂשיו ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה, ּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה זה הרי ההפקר, מן לקנֹות .אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

.„Èיׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
ׁשּמת ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - ּבּמׁשּכֹון והחזיק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחר

ׁשעּבּודֹו ּבטל .הּגר, ְִֵַַָ
.ÂËּבֹו והחזיק אחר יׂשראל ּובא יׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

הּׁשאר את קֹונה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח -. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.ÊËּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה

ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום.מּדעּתֹו, האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

.ÊÈׁשּמת עבדיםּגר ּבהם והיּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין. ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים

ּכבהמה ּדרכיהן ּבארנּו ּוכבר זכה; ּבהן הּמחזיק וכל , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
העבדים. את ּבּה ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶַָָָָָהחזקה

.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה, ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת

קנה לא ּובראׁשֹונה, קנה; ּבּׁשנּיה, הּמחזיק ּכל - .אׁשּתֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָֹ

    
ּבאחד‡. אּלא ּבּה, זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן

רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן
להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלּתן

ּבהן נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ואםאֹו . ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָקרקע
לא - ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,

ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

.ׁשהיה הּפּקדֹון לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמחל
ואינֹו ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמפקד

אחר ּדבר ׁשּבארנּו.צרי ּכמֹו , ְְִֵֵֶַַָָָ

.‚- לזה' ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוכן
לזה הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקנה,
הּמנה ׁשהיה ּבין מּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, לֹו ׁשהיה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבחֹוב

ּבידֹו ּפּקדֹון ׁשהיה ּבין אצלֹו, ׁשּבארנּו.חֹוב ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ

לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מּקח לענין עדים צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדר
ּבמּתנֹות ּכ - ּוכפירה טענה ׁשם היתה אם ּבלבד, ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָהּדבר

המׁשּקרין מּפני אּלא עדים צריכין אין .ּובמחילֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

ׁשּבארנּו‰. ּכמֹו הּממּכר לסּים צרי ׁשהּמֹוכר ּכּכׁשם , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו: הּכֹותב ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו: ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא - ידּוע ואינֹו לֹו, ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
הּמקֹום לֹו ׁשּיסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹומר
ּפלֹונית' ּבׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו: אמר אם אבל לֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּנתן
נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, וסּים הֹואיל -ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות מן חלק ְִֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
.Âׁשהתנה ּבין הּנֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

הּתנאי, נתקּים אם - ּבּה וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה ּבטלה הּתנאי, נתקּים לא ואם הּמּתנה; ,נתקּימה ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא, ׁשאכל; ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּבארנּו ּבמּקחּכבר אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש הּתנאין ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוממּכר,
אחד חסר ואם לקּימֹו; ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה למעׂשה, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָקֹודם

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי - אּלּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָמּכל
.Áואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה הרי - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכל

הּתנאי לכּפל ּדעּתיצרי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכזה . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּולהקּדים הּתנאי את לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד; וגיטין ּבקּדּוׁשין אּלא ללאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהן
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.Ëׁשהתנה ּבין מּתנה; זֹו הרי להחזיר, מנת על מּתנה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנֹותן
ימי ּכל אֹו קצּוב, ּבזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהחזירּה
זֹו הרי - ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהן, אחד ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחּייו
זמן ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע; ּבין ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּתנה,

.הּמּתנה ַַָָ

.Èמנת על ּבמּתנה ל נתּון זה 'ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר
אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו',
עליו התנה ׁשּלא קדֹוׁש, אינֹו - לי' ׁשּתחזירהּו מנת 'על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלֹו:

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר לֹו ׁשּיחזיר .אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
.‡Èלגר הּוא נֹותן אבל לגֹוי, חּנם מּתנת לּתן ליׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאסּור

מכרּתֹוׁשב אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה. לא ּבמכירה, - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹלנכרי"
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה
מּגר ּפחֹות העני זה יהיה לא ּכלֹומר: ,"עּמ וחי ותֹוׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"ּגר

.עּמ חי ׁשהּוא ְִֶַָּתֹוׁשב
.Èוהאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ;הּנֹותן ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל הּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,רׁשּות ּבּה לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה הּבעל, קנה - רׁשּות ּבּה לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולעבד
הּנֹותן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאדֹון.
ולא האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּבגּופּה

הּבעל. ַַַָָקנה
.„Èהּמעֹות 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

ותׁשּתי ּבהן ׁשּתאכלי מנת על ּבמּתנה לי נתּונים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהאּלּו
ּבהן ׁשּתעׂשי מנת 'על אֹו ּבהן', ׁשּתלּבׁשי מנת 'על אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהן',
אם וכן הּבעל. קנה לא - 'ּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמה
מנת 'על ותׁשּתה', ּבהן ׁשּתאכל מנת 'על לעבד: ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. קנה לא - לחרּות' ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּתצא

.ÂËּבן ויצא עצמֹו, קנה - מּתנה לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָהּנֹותן
הּנכסים ׁשאר וקנה אפּלּוחֹורין, ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; קנה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּטלטלין
ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר, ׁשּלא ּומּתֹו ּבּגט; ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיר

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום

    
והּוא‡. לידֹו ׁשּבאת ואחר ּבּה, וזכה הּמּתנה, את ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהמקּבל

מקּבלּה', 'איני אֹו ּבּה', רֹוצה 'איני ואמר: ּבֹו חזר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹותק,
- ּבּה' לי נראה זה 'מּום ׁשאמר: אֹו ּבטלה', היא 'הרי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּכלּום אמר ּכלא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר ּבּה' רֹוצה 'איני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהמקּבל
ּבּה. ׁשּזכה אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי זכה, ּבּה הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוכל
וחֹוזרת המקּבל, קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
.ּבּה ׁשהחזיק ּכיון - אחר ידי על ּבמּתנה לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהמזּכה

לידֹו, קרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין, ׁשּמׁש ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהאחר,
הּגיעה ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה - ּבּקרקע החזיק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו

ּבֹו לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו; ידֹומּתנה המקּבל, אבל . ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּזכין יקּבל. לא רצה, ואם מקּבל; רצה, אם העליֹונה: ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעל
לֹו היא ּוזכּות ּבפניו; אּלא לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלאדם
נֹותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתּנתן

ּכרהֹו. ּבעל מּתנה ְְְַַָָָָָלאדם

.‚ּכ ואחר ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזּכה
ׁשּׁשתק, זה אם ספק, זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָצוח
מּפני ׁשּׁשתק, זה אֹו ּבֹו, חזר וצוח, ׁשחזר וזה רצה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבר
על סֹופֹו הֹוכיח ׁשּצוח, וזה ּכלּום, לידֹו הּגיע לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשעדין

איןּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר, קדם אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; אֹותּה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹוציאין
ּולקחּה, ׁשּקדם וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו הפקירּה, הרי ּבּה', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה

ּותפסּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. ההפקר מּידמן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא מּידן; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
ּוברׁשּות אֹותּה; קנה ולא ּתחּלתֹו, על סֹופֹו הֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹהמקּבל

עדין. קּימת היא הראׁשֹונים ְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבעליה
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

אֹו: לׁשמעֹון', זֹו ּבמאה 'זכה לֹו: אמר אם - לוי ידי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָעל
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זֹו מאה אמר'ּתן אם אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ׁשּיּגיע עד ּבֹו, לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זֹו מאה היל' ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
ׁשמעֹון. ליד ְְִֵַַָהּמאה

לׁשמעֹון,‰. להֹוליכּה ּבידֹו ׁשּנׁשּתּלחה זֹו ּבמאה לוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהל
ּבחּיי ׁשמעֹון מת לראּובן. יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹּובּקׁש
ׁשמעֹון ּבחּיי ראּובן מת ליֹורׁשיו. אֹו לראּובן יחזיר - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָראּובן
ּדברי לקּים ׁשּמצוה ליֹורׁשיו; אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן -ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּמאה ׁשהרי ּבריא, והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמת,

עדין ׁשליח ׁשל .ּבידֹו ְֲִִֶַַָָ
.Âּגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו, ּבמּתנה זֹוכה אדם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין

ּדעת ואפּלּוּובן איׁש, אׁשת ואפּלּו אּׁשה, ואחד איׁש אחד , ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ראּוי ואינֹו הֹואיל זֹוכה; אינֹו הּגֹוי אבל וׁשפחה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָעבד
ׁשאין ּוכׁשם ליׂשראל. זֹוכה אינֹו ּכ לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלׁשליחּות

ז אינֹו ּכ לגֹוי, ׁשליח נעׂשה לגֹוי.יׂשראל ֹוכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
.Ê,לעצמֹו זֹוכה - ונֹוטלֹו אגֹוז וזֹורקֹו, צרֹור לֹו ׁשּנֹותנין ְְְְְְְְֱִֶֶַָָקטן

לאחרים ולא לעצמֹו, לא - מּזה ּפחֹות לאחרים. זֹוכה .ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
והמזּכה לאחרים; ולא לעצמֹו לא זֹוכה, אינֹו הּׁשֹוטה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוכן
ּכמֹו לעצמֹו, זֹוכה החרׁש אבל זכה. ּדעת, ּבן ידי על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשֹוטה

ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְִֵֵֶַָׁשּבארנּו
.Áלקטן ּביןזכין ּבפניו ּבין ּולגדֹול, אחד, יֹום ּבן אפּלּו , ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ּבפניו. ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ּכאּלּו לחצרֹו, הּמּתנה ׁשהּגיעה ּכיון ׁשם; עֹומד ׁשאינֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

אחר. ּבּה לֹו ֵַָָָזכה
.Ëּבחצר אבל הּמׁשּתּמרת. ּבחצר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

עֹומד ׁשּיהיה עד - וחרּבתֹו ׂשדהּו ּכגֹון מׁשּתּמרת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינּה
ׂשדי' לי 'זכת ויאמר: אדםּבצּדּה ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטה, לֹו קֹונין ּבצּדן, עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶָָׁשהּוא
אֹו הרּבים, ּברׁשּות אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבחצר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים,
קטּנה, לידֹו. מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה, אינֹו - חברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׂשדה
זֹוכה, אינֹו הּקטן אבל ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע חצרּה, לּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתזּכה

מּתנ ׁשּתּגיע אחר.עד לֹו ׁשּיזּכה אֹו לידֹו ה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

           
      

.Èּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּכיצד?
אמרּו ואם ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבׁשטר
אמר אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן - לפלֹוני' ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
הּגט. ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולין

.‡È:ׁשּכתב אֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹותב
לפלֹוני' ּכׁשּיּגיע'נתּתיה זכה, זה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפי על אף - לֹו' 'אּתנּנה ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
לעדים: ׁשּיאמר עד המקּבל, זכה לא עדים, עליו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהעידּו
המקּבל ׁשאין ונֹותנין; וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ'ּכתבּו
על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזֹוכה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ְְְֲִֵֵֵֶַידי

.Èלא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:
אחר ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אםנתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע ּבןּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע

.‚Èמּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל
'ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס', ּכרהי 'ּבעל אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהיתה
ונׁשּבע קּימין; ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאֹו

לבעליה ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה .על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èׁשּלא' ׁשאמר: אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען
'אּתה אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּדעּתי

ונפטר הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי .נתּתּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

    
ּגלּויה‡. ׁשּתהיה צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן

אינּה - לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
ׁשּיחזרּכלּום; אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשּיּתן. אחר ְְִִֵֶַַֹוימּכר
.לנּו 'ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפלֹוני
ּומפרסמת', ׁשּמאּגלּויה לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

המקּבל זכה ולא היא, מסּתרת .מּתנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
אּלא ּגּלּוי ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה האחרֹון - סתם .מּתנה ְֲַַָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה והֹואיל הּנֹותן; ּדעת אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבמּתנה,
מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. מּתנתֹו ּבּה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצה
הּמּתנה ׁשּנתינת ּפי על אף - זֹו מּתנה לּתן ּדעּתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין

ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ׁשּנתנּה ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּגלּויה,
והּׁשנּיה, מסּתרת; ׁשהיא מּפני הראׁשֹונה, ּבטלֹות: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמּתנֹות
הּמּתנה, זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו מֹוכיח ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני

לּה. מֹודעה ּכמֹו ְְִֵֶָָָׁשּנמצאת

נּׂשאת‰. 'איני לֹו: ואמרה אּׁשה, לּׂשא ׁשרצה ּבאחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעׂשה
על וצוח הּגדֹול, ּבנֹו ׁשמע ;'נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ,ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו 'לכּו לעדים: אמר ריקן; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמּניחֹו
ּובא ּונׂשאּה. נכסיו, ּכל לזֹו ּכתב ּכ ואחר מּתנה', ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָָנכסי
קנת; האּׁשה ולא קנה הּבן 'לא ואמרּו: חכמים, לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמעׂשה
ּגּלה ׁשהרי הּוא, ּביצרֹו ּוכאנּוס לּה, ּכתב ברצֹונֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ּבּמּתנה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדעּתֹו

מסּתרת' אּלּו.ׁשהיא ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻ

.Âאחת ׂשדה על ּכתּובין והן אחד, יֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ,ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעֹות, לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - ּבמּתנה ּבין ּבמכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
מסּור הּדבר הרי ׁשעֹות, לכּתב ּדרּכן אין ואם זכה. הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּכל
יעמידּו. ּבידֹו, זֹו ׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלּדּינים:

.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשהּגיע מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׂשדה
ּכל - קנין מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה. לידֹו ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָׁשטרֹו
עדים ׁשם היּו אם וכן העדים. ויּׁשאלּו זכה; הּקנין, לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּקדם

הראׁשֹון קנה ּתחּלה, מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע .ׁשּזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ׂשדה על הּיֹוצאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני
והאחרֹון מכר מּׁשניהן אחד ׁשטר היה אם ׁשוה, זמּנם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה, הראׁשֹון הּׁשטר היה (אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּתנה
לֹו ׁשּלהֹוסיף לֹומר ׁשּיׁש הראׁשֹון, את האחרֹון ּבּטל לא -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר, ּבׁשם וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחריּות

אחריּות הראׁשֹוןׁשם אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ׁשאחריּות , ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון, מּזמן הּׂשדה קנה - מּתנה) והּׁשני ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמכר
הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּכחֹו את ליּפֹות אּלא הּמּתנה ׁשטר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלֹו

.Ëהֹוסיף אם - ּבמּתנה ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים; הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את הּׁשני הּׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּתֹוספת.

ׁשני מּזמן אּלא אחריּות לֹו ׁשאכלואין הּפרֹות ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
על היה ואם אֹותן. מחזיר ׁשני, זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק הּׂשדה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק, ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

    
סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן: ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוׂשין - ּכיצד?ּדעּתֹו . ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּכל וכתב ועמד ׁשּמת, וׁשמע הּים למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר ּגמּורה, ּגלּויה מּתנה לאחר ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָנכסיו

קּימת; לאמּתנתֹו קּים, ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל לזה נֹותן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָהיה

קּימת. מּתנתֹו - מּטלטלין ּבין קרקע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבין
.ּבריא ׁשהיה ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָוכן

ּבעריסה הּמּטל קטן הּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבין
ּכאחד הּנכסים ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו לא -ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ



ני            
      

.Èּכגט לׁשליח.הּמּתנה ּדברים למסר יכֹול אדם ׁשאין , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני 'אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹּכיצד?
אמרּו ואם ּכלּום; זה אין - לפלֹוני' ויּתנּוהּו מּתנה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבׁשטר
אמר אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן - לפלֹוני' ּותנּוהּו מּתנה, ּבׁשטר וחתמּו 'ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
הּגט. ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיכֹולין

.‡È:ׁשּכתב אֹו לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכֹותב
לפלֹוני' ּכׁשּיּגיע'נתּתיה זכה, זה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו: , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּפי על אף - לֹו' 'אּתנּנה ּבׁשטר: ּכתב אם אבל לידֹו. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
לעדים: ׁשּיאמר עד המקּבל, זכה לא עדים, עליו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהעידּו
המקּבל ׁשאין ונֹותנין; וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ'ּכתבּו
על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו, מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזֹוכה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחרים, ְְְֲִֵֵֵֶַידי

.Èלא' אֹומר: והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹהאֹומר:
אחר ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין, - לי' אםנתן אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא ,'ל ונתּתי 'ּכתבּתי ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹאמר:
ּדין ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם - ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלי'

ע ּבןּכמאה ואם ׂשדהּו. ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, דים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר: והּוא זֹו', ׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר: הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד ׁשליׁש, ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא. היא הּדבר ִֵֶַַַָָָׁשּיּודע

.‚Èמּתנה אינּה ידי, ׁשּתחת 'זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל
'ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה', אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס', ּכרהי 'ּבעל אֹו: קּבלּתיה', ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹהיתה
ונׁשּבע קּימין; ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא 'ּבטעּות', ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאֹו

לבעליה ותחזר הּסת, ׁשבּועת זה .על ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èׁשּלא' ׁשאמר: אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר: הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען
'אּתה אֹומר: וזה ,'ּביד היא 'ּגזלה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּדעּתי

ונפטר הּסת, ׁשבּועת המקּבל נׁשּבע - לי .נתּתּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

    
ּגלּויה‡. ׁשּתהיה צרי - חֹולה ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן

אינּה - לֹו' ּותנּו ּבּסתר 'ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
ׁשּיחזרּכלּום; אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי הּוא, מערים ׁשּזה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ׁשּיּתן. אחר ְְִִֵֶַַֹוימּכר
.לנּו 'ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפלֹוני
ּומפרסמת', ׁשּמאּגלּויה לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

המקּבל זכה ולא היא, מסּתרת .מּתנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
אּלא ּגּלּוי ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה האחרֹון - סתם .מּתנה ְֲַַָָָָָָ
ּבארנּו„. -ּכבר מּתנה נתן ּכ ואחר מֹודעה, ׁשהּמֹוסר , ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הֹולכין ׁשאין אנס; ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבטלה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּתנה
ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה והֹואיל הּנֹותן; ּדעת אחר אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבמּתנה,
מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. מּתנתֹו ּבּה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצה
הּמּתנה ׁשּנתינת ּפי על אף - זֹו מּתנה לּתן ּדעּתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין

ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ׁשּנתנּה ונמצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּגלּויה,
והּׁשנּיה, מסּתרת; ׁשהיא מּפני הראׁשֹונה, ּבטלֹות: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמּתנֹות
הּמּתנה, זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו מֹוכיח ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני

לּה. מֹודעה ּכמֹו ְְִֵֶָָָׁשּנמצאת

נּׂשאת‰. 'איני לֹו: ואמרה אּׁשה, לּׂשא ׁשרצה ּבאחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעׂשה
על וצוח הּגדֹול, ּבנֹו ׁשמע ;'נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ,ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו 'לכּו לעדים: אמר ריקן; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמּניחֹו
ּובא ּונׂשאּה. נכסיו, ּכל לזֹו ּכתב ּכ ואחר מּתנה', ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָָנכסי
קנת; האּׁשה ולא קנה הּבן 'לא ואמרּו: חכמים, לפני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹמעׂשה
ּגּלה ׁשהרי הּוא, ּביצרֹו ּוכאנּוס לּה, ּכתב ברצֹונֹו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי
מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ּבּמּתנה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדעּתֹו

מסּתרת' אּלּו.ׁשהיא ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻ

.Âאחת ׂשדה על ּכתּובין והן אחד, יֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ,ׁשני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשעֹות, לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - ּבמּתנה ּבין ּבמכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
מסּור הּדבר הרי ׁשעֹות, לכּתב ּדרּכן אין ואם זכה. הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּכל
יעמידּו. ּבידֹו, זֹו ׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלּדּינים:

.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשהּגיע מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׂשדה
ּכל - קנין מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה. לידֹו ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָׁשטרֹו
עדים ׁשם היּו אם וכן העדים. ויּׁשאלּו זכה; הּקנין, לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּקדם

הראׁשֹון קנה ּתחּלה, מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע .ׁשּזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ׂשדה על הּיֹוצאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני
והאחרֹון מכר מּׁשניהן אחד ׁשטר היה אם ׁשוה, זמּנם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה, הראׁשֹון הּׁשטר היה (אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּתנה
לֹו ׁשּלהֹוסיף לֹומר ׁשּיׁש הראׁשֹון, את האחרֹון ּבּטל לא -ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר, ּבׁשם וכתב חזר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחריּות

אחריּות הראׁשֹוןׁשם אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ׁשאחריּות , ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון, מּזמן הּׂשדה קנה - מּתנה) והּׁשני ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמכר
הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּכחֹו את ליּפֹות אּלא הּמּתנה ׁשטר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלֹו

.Ëהֹוסיף אם - ּבמּתנה ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים; הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את הּׁשני הּׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּתֹוספת.

ׁשני מּזמן אּלא אחריּות לֹו ׁשאכלואין הּפרֹות ּכל ,לפיכ . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
על היה ואם אֹותן. מחזיר ׁשני, זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק הּׂשדה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאֹותּה

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק, ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

    
סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן: ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוׂשין - ּכיצד?ּדעּתֹו . ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּכל וכתב ועמד ׁשּמת, וׁשמע הּים למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמי
אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר ּגמּורה, ּגלּויה מּתנה לאחר ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָנכסיו

קּימת; לאמּתנתֹו קּים, ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל לזה נֹותן ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָהיה

קּימת. מּתנתֹו - מּטלטלין ּבין קרקע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבין
.ּבריא ׁשהיה ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָוכן

ּבעריסה הּמּטל קטן הּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּבין
ּכאחד הּנכסים ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עׂשהּו לא -ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ



ני           
      

אחיו להיֹות אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמאחיו;
לֹו -נׁשמעין מּטלטלין ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבּמּתנה. הּבן ֵַַַָָָָזכה

אם‚. אבל הּבנים. ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לאחד אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכתב
ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - הּיֹורׁשין ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹמן

קּימת .מּתנתֹו ְֶֶַַָ
מרע„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

אּפיטרֹוּפיא אּלא אֹותּה עׂשה לא מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף -ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו מאחרת, אֹו מּמּנה, ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין יֹורׁשיו; ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשיו. ׁשאר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחיו,

לּה. ׁשּכתב ּכל קנת - ְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנׂשּואה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

הרי ּכלּום, ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף - גרּוׁשה אֹו ארּוסה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת ּומּתנתֹו אדם ּכל ּכׁשאר .היא ְְִִֶֶַַָָָָָ

.Âחצי האחר קנה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו, ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנכסים

אחיו ׁשאר על .אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְֶַַָָ
.Êקנ האחר - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם הוכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

הּמחצה על אּפיטרֹוּפּיא ואׁשּתֹו .מחצה, ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָ
.Á,ּכתּבתּה אּבדה - ּבמּתנה בעלּה נכסי ּכל ׁשּקנת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּנכסים ּכל והלכּו חֹוב, ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָותּקרע;
ּתּקח ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּבחֹובֹו
הּבאה ׁשּבהניה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה
ׁשּיׁש זכּות ּכל אּבדה נכסיו, ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָלּה

זֹו מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים .לּה ְִִַַָָָָ
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה - מחת ולא הּבנים, ּבין ׁשּתף אֹותּה ועׂשה ְְְִִִִֵַָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסים אבל ּכלּום. אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה מהן נֹוטלת אּלּו, אחר לֹו .ׁשּיבֹואּו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
.Èּבלבד מּטלטלין עּמהן לּה קרקעּכתב לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיר ׁשאפּלּו היא, ּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכל
אֹומרת: היא ׁשהרי קּימת, ּכתּבתּה - ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמּטלטלין
ּתרד ּׁשּׁשּיר, למה ׁשּתרד ּומּתֹו ּגֹובה'; אני ּׁשּׁשּיר ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ'מּמה

ותטרף. נכסים ְְְְִִִָָֹלׁשאר
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

ׁשּמת, זה מחלק ּכתּבתּה ּגֹובה זֹו הרי - הּבנים מן ׁשּלאאחד ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
מהן מּלטרף אּלא זכּותּה .אּבדה ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

.È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה מת אֹו ונתּגרׁשה, נּׂשאת, ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא .מּבעלּה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
את מּתנה המקּבל קנה ּבעלּה, ּבחּיי היא מתה אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה ׁשנתּגרׁשה, ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה ּכׁשּתבטל - נכסיהן ּכל הּנֹותנין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּפרֹות מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסין

להחזיר מנת על ּבפרּוׁש מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאכל;
הּמּתנה זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי ּפלֹוני, חּיי ימי ,ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„È'לבני אּלּו 'יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
ּכגֹון לּבנים, לבנים הראּוי ולּבנֹות; לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מׁשי ּכלי ּכגֹון לּבנֹות, לבנֹות והראּוי מלחמה, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָספרים

וחלי ראּויין[נזם]הּצבּועים היּו הּבנֹות. אֹותן יּטלּו זהב, ְְְֲִִִִַַַָָָָָ
ּכלים המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו ולנקבֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָלזכרים
אֹותן יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו סתם, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָלביתֹו
אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת אמּדן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּבנֹותיו;

נׁש אֹותן יּטלּו - נׂשּואֹות ּבנֹותיו נֹוטהׁשהיּו ׁשהּדעת בניו; י ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשלח. ֶֶַָָׁשּלהן

.ÂË,והּוא הּבית; קנה ּבבית, לבתּולה ּגדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא
אחר ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
זה ּבדבר חכמים ונגעּו הן, טעם לּה ׁשאין ּכהלכה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום; לעצמֹו ּבֹו ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהרי
ּפי על אף - בית ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא אחד, ְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ

אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית [מחסןׁשּׁשּיר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
קנה.תבואה] לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא

.ÊËאם וכן קנה. לא עלּיה, קנה; ּבית, - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד
ואכסדרה ּבית לֹו בּתים[מרפסת]יחד ׁשני אכסדרה. קנה לא , ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבֹו. ׁשּנׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים ְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹזה
.ÊÈּבארנּו ּופסקּכבר ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיּו ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נֹותן אּתה 'ּכּמה ואמרּו: בּתֹו, ידי על וזה בנֹו ידי על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָזה
;'וכ ּכ' ?'לבנ נֹותן אּתה 'וכּמה ;'וכ ּכ' ?'ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָלבּת
עד זֹו, ּבאמירה קֹונין ואין זֹו; ּבאמירה קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו

הּנ ׁשּיהיּוׁשעת ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ּׂשּואין, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותן, מצּויין ׁשּפסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּדבר

ּכׁשטר, אינן לפיכ ּבהן.עדלהּכתב; ׁשּיטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
.ÁÈּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו - האּׁשה את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
ּגמּורה מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה להן .ׁשאין ֲֵֶֶָָָ
.ËÈהּמעֹות חֹוזרין טעּות, קּדּוׁשי היּו .ואם ְְִִִֵַָָָ
.Îקּדּוׁשין ׁשאין יֹודע אדם מּתנה; הּמעֹות אחֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

מּתנה לׁשם ונתן ּגמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, .ּתֹופסין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.‡Îסבלֹונֹות ּבין[מתנות]הּׁשֹולח מרּבין ּבין - חמיו לבית ְְְִִִֵֵֵֵַַָֻ

ּבין אכל, לא ּבין ארּוסין סעּודת ׁשם ׁשאכל ּבין ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּועטין,
יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ּבין הּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמת

והּמׁשקה. הּמאכל מן חּוץ ּכּלן, ְְְֲִִֶַַַַַָָֻהּסבלֹונֹות
.Îּבביתוכן ּבהן להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטין ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מׁשּתּלמין. אינן אבדּו, אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָאביה
ּדין; ּבבית אֹותן וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל

ּבלבד נֹוי ּדר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚Î,והּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר ּבֹו, היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹחזרה

           
      

ּדמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל

ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Îארּוס ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשין מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָסעּודה
- ּבֹו וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל נׁשּבע זה ׁשאין .הֹוציא, ְְִִֵֵֶֶָ

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

    
אּׁשה,‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג

על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדע הרעים אֹותן ּובאין ּבּמׁשּתה, ׁשּמֹוציא יןההֹוצאה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אֹו הּמׁשּתה ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו,
ׁשּמׁשּלחין הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמקצתן,

'ׁשֹוׁשבינּות' אֹותן[ריעות]נקראין ׁשּׁשלחּו האנׁשים ואֹותם , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
'ׁשֹוׁשבינין'. נקראים החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָהּמעֹות

.ׁשּלא ידּועים, הּדברים ּגמּורה; מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות
ולא אחד; ּבזּוז ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי דינרין, עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
ּכמֹו לֹו ויׁשלח יחזר הּוא, יּׂשא ׁשאם ודעּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשלח
הּׁשֹוׁשבינּות לֹו החזיר ולא זה, נׂשא אם ,לפיכ לֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלח

מּמּנּו ּומֹוציאּה ּבּדין, ּתֹובע זה הרי -. ֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּכיצד?‚. הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו, יכֹול ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואינֹו

ואחר ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ּבתּולה, ׁשּנׂשא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָראּובן
להחזיר לראּובן לתּבע יכֹול אינֹו - אלמנה ׁשמעֹון נׂשא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכ
אּלא ל מחזיר 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׁשֹוׁשבינּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו
אלמנה, ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי'. ׁשּנתּת ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבבתּולה

בתּולה ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר לתבעֹו יכֹול .אינֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשמעֹון„. ועׂשה ּובפרהסיה, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשה

ּבפרהסיה ׁשמעֹון ועׂשה ּבצנעה, ראּובן ׁשעׂשה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבצנעה,
אּלא עּמ עֹוׂשה 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו, יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עּמי' ׁשעׂשית ּכדר. ְִִִֶֶֶָָ
וׁשתה‰. ואכל ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ׁשּנׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָראּובן

ּובא עצמן, ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָעּמֹו,
ולא לאכל ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו, וׁשתה ואכל ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹֹראּובן

טבלה קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו לבֹוא, שמכרצה ים[לוח ְְְִֶַַַָָָָָָָָ
אורחים] להזמין אחדעליו אחד לקרֹות ּדרּכן ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַָָָָּבמקֹום

לֹו להחזיר חּיב - ּבא ולא וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ולא ידע ׁשהרי ּכּלּה; ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻהּׁשֹוׁשבינּות

ּבא. ולא אחד אחד לקרֹות ְְְִֶֶֶַָָָָֹׁשּדרּכן
.Âוׁשתה ּׁשאכל מה ּדמי לֹו מנּכין - ּבּמדינה ראּובן היה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

היה אם וכן הּׁשֹוׁשבינּות. ׁשאר ּומחזיר אצלֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשמעֹון
לֹו ויׁש לֹו; מנּכין - הֹודיעֹו לא אֹו קראהּו ולא ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹּבּמדינה,

הֹודיעֹו ׁשּלא מּפני ּתרעמת, .עליו ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êׁשמעֹון לֹו ׁשלח אחד ּדינר אם ּבּנּכּוי, נהגּו מנּכין? ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָוכּמה

יתר ואם ּׁשאכל. מה ּדמי הּוא ׁשּזה ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּולמעלה, מּסלע מחצה. לֹו מנּכה לֹו, ׁשלח סלע עד ּדינר ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
המׁשּלח ּדעת .אֹומדין ְְִֵַַַַַ

(.Á)לֹו מנּכה הּוא, חׁשּוב אדם אם - הּׁשֹוׁשבינּות ְְְִִִֶַַָָָוׁשעּור
אּלא לֹו מנּכה אינֹו ּבהֹוצאתֹו, ּומדקּדק עין צר ואם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;

הּׁשאר לֹו ּומׁשּלם וׁשתה, ּׁשאכל מה .ׁשעּור ְְְִֵֶַַַַָָָָ

.Ëימי ּבתֹו ּומת נׂשא אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
ּכלּום, ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמׁשּתה

עּמֹו' ואׂשמח ׁשֹוׁשביני לי 'ּתנּו להם: אֹומר .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

.Èלֹו ׁשּקרא אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר עּמֹו ׂשמח אם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ
הֹואיל - הֹודיעֹו ׁשּלא אֹו ּבּמדינה, היה ׁשּלא אֹו ּבא, ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹולא

ׁשמ מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי ראּובןוׁשלמּו חּיב עֹון, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לא אם ּבנּכּוי, אֹו ּכּלּה, אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות ְְְְְְִִִִַַָָֹֻלהחזיר

ּבּמדינה עּמֹו היה לא אֹו .הֹודיעֹו ְִִִַָָָֹ

.‡Èימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
הּיֹורׁשין, מן הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהּמׁשּתה
אין נהגּו, ׁשּלא ּומקֹום ּבנּכּוי; להחזיר ראּובן יֹורׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹופין

ּכלּום מׁשּלמין .הּיֹורׁשין ְְְְִִַַ

.Èימי וׁשלמּו אּׁשה ׁשמעֹון ׁשּנׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
מקֹום, ּבכל הּׁשֹוׁשבינּות לׁשּלם יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמׁשּתה
לׁשּלם, חּיב היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהם נתחּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהרי

ּבנּכּוי מׁשּלמין ּבנּכּוי, ואם ּכּלּה; את .מׁשּלמין ְְְְְְְִִִִִֶַַָֻ
.‚È- ּדין ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמּׁשה

ּכעין ּבעֹונתּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה מלוה. ּכמֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאינּה
ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה - ראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנּׂשּואי
לֹו ׁשלח אפּלּו רּבית; מּׁשּום ּבּה ואין ׁשלחּה. זֹו ּדעת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשעל
לֹו להֹוסיף מנת על ׁשּלא מּתר, - עׂשרה לֹו והחזיר ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻדינר,
אֹותֹו לּגׂש יכֹול ׁשאינֹו מׁשּמטּתּה, הּׁשביעית ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלח.
ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּולתבעֹו
הּבכֹור ואין ראּוי, ׁשהּוא מּפני לּיֹורׁשין, ּכׁשּתחזר ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפי

ּכבמּוחזק ּבראּוי ּבמקֹומֹו.נֹוטל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ
.„È,ידֹו ּכׁשּמטה מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו, ּתׁשּורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹולח

והפציר ּתּקח ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ּפ על אף - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ׁשּלקח, עד הריּבֹו ּפרׁש, ׁשּלא י ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

מלוה. ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד ולתּבע, לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאּלּו
.ÂËּבעת ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו הּׁשֹולח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכן

חסדים; ּגמילּות ׁשהן מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אינן - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָהּנּׂשּואין
ּבלבד ּבמעֹות אּלא הּׁשֹוׁשבינּות ּדיני נאמרּו .ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

    
הּפּסח[עיוור]הּסּומה‡. רגליו]אֹו הּגּדם[נקטעו [נקטעואֹו ִִֵֵַַַַָ

וכּיֹוצאידיו] ּבידֹו, אֹו ּברגלֹו אֹו ּבעינֹו אֹו ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו ,ְְְְְְֵֵֵַַַָֹ
ּומּתנֹותיו. ּומּקחֹו ּבממּכרֹו ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן

.החלי מחמת וכׁשל ּגּופֹו, ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
להּל יכֹול ׁשאינֹו עלעד נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

אינן מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע', 'ׁשכיב הּנקרא הּוא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמּטה
ּבריא וכ,ּכמּתנת ּכ לפלֹוני לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹולּתן
ּכׁשּימּות הּכל זכּו - צריּכתב ואינֹו להן, ּׁשּנתן מה ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



ני            
      

ּדמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
ּבּה; חזרה אם ארּבעה, מׁשּלמת - ׁשּׁשה והּמׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמאכל

ּבֹו. ּתחזר ׁשּלא ודעּתֹו אּלא זֹו, מּתנה לּה נתן ְְְֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

.„Îארּוס ּכל ׁשּיעׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשין מעֹות יחּלק אֹו רעיו, ויאכיל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָסעּודה
- ּבֹו וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוׂשין ּכדר ועׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹונֹו, לאּבד לֹו ּגרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל נׁשּבע זה ׁשאין .הֹוציא, ְְִִֵֵֶֶָ

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

    
אּׁשה,‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹמנהג

על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדע הרעים אֹותן ּובאין ּבּמׁשּתה, ׁשּמֹוציא יןההֹוצאה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אֹו הּמׁשּתה ימי ּבׁשבעת החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשלחּו,
ׁשּמׁשּלחין הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמקצתן,

'ׁשֹוׁשבינּות' אֹותן[ריעות]נקראין ׁשּׁשלחּו האנׁשים ואֹותם , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
'ׁשֹוׁשבינין'. נקראים החתן עם וׁשֹותין ואֹוכלין ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָהּמעֹות

.ׁשּלא ידּועים, הּדברים ּגמּורה; מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוׁשבינּות
ולא אחד; ּבזּוז ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי דינרין, עׂשרה זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלח
ּכמֹו לֹו ויׁשלח יחזר הּוא, יּׂשא ׁשאם ודעּתֹו אּלא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשלח
הּׁשֹוׁשבינּות לֹו החזיר ולא זה, נׂשא אם ,לפיכ לֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלח

מּמּנּו ּומֹוציאּה ּבּדין, ּתֹובע זה הרי -. ֲִִִֵֵֶֶַַָ
ּכיצד?‚. הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו, יכֹול ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואינֹו

ואחר ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ּבתּולה, ׁשּנׂשא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָראּובן
להחזיר לראּובן לתּבע יכֹול אינֹו - אלמנה ׁשמעֹון נׂשא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכ
אּלא ל מחזיר 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׁשֹוׁשבינּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלֹו
אלמנה, ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי'. ׁשּנתּת ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבבתּולה

בתּולה ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר לתבעֹו יכֹול .אינֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָ
ׁשמעֹון„. ועׂשה ּובפרהסיה, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשה

ּבפרהסיה ׁשמעֹון ועׂשה ּבצנעה, ראּובן ׁשעׂשה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּבצנעה,
אּלא עּמ עֹוׂשה 'איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו, יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

עּמי' ׁשעׂשית ּכדר. ְִִִֶֶֶָָ
וׁשתה‰. ואכל ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח ׁשּנׂשא, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָראּובן

ּובא עצמן, ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָעּמֹו,
ולא לאכל ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו, וׁשתה ואכל ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹֹראּובן

טבלה קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו לבֹוא, שמכרצה ים[לוח ְְְִֶַַַָָָָָָָָ
אורחים] להזמין אחדעליו אחד לקרֹות ּדרּכן ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַָָָָּבמקֹום

לֹו להחזיר חּיב - ּבא ולא וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ולא ידע ׁשהרי ּכּלּה; ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹֻהּׁשֹוׁשבינּות

ּבא. ולא אחד אחד לקרֹות ְְְִֶֶֶַָָָָֹׁשּדרּכן
.Âוׁשתה ּׁשאכל מה ּדמי לֹו מנּכין - ּבּמדינה ראּובן היה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

היה אם וכן הּׁשֹוׁשבינּות. ׁשאר ּומחזיר אצלֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשמעֹון
לֹו ויׁש לֹו; מנּכין - הֹודיעֹו לא אֹו קראהּו ולא ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹּבּמדינה,

הֹודיעֹו ׁשּלא מּפני ּתרעמת, .עליו ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êׁשמעֹון לֹו ׁשלח אחד ּדינר אם ּבּנּכּוי, נהגּו מנּכין? ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָוכּמה

יתר ואם ּׁשאכל. מה ּדמי הּוא ׁשּזה ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּולמעלה, מּסלע מחצה. לֹו מנּכה לֹו, ׁשלח סלע עד ּדינר ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
המׁשּלח ּדעת .אֹומדין ְְִֵַַַַַ

(.Á)לֹו מנּכה הּוא, חׁשּוב אדם אם - הּׁשֹוׁשבינּות ְְְִִִֶַַָָָוׁשעּור
אּלא לֹו מנּכה אינֹו ּבהֹוצאתֹו, ּומדקּדק עין צר ואם ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחצה;

הּׁשאר לֹו ּומׁשּלם וׁשתה, ּׁשאכל מה .ׁשעּור ְְְִֵֶַַַַָָָָ

.Ëימי ּבתֹו ּומת נׂשא אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ׁשמעֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמת
ּכלּום, ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּמׁשּתה

עּמֹו' ואׂשמח ׁשֹוׁשביני לי 'ּתנּו להם: אֹומר .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָ

.Èלֹו ׁשּקרא אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר עּמֹו ׂשמח אם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלפיכ
הֹואיל - הֹודיעֹו ׁשּלא אֹו ּבּמדינה, היה ׁשּלא אֹו ּבא, ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹולא

ׁשמ מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי ראּובןוׁשלמּו חּיב עֹון, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לא אם ּבנּכּוי, אֹו ּכּלּה, אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות ְְְְְְִִִִַַָָֹֻלהחזיר

ּבּמדינה עּמֹו היה לא אֹו .הֹודיעֹו ְִִִַָָָֹ

.‡Èימי וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נׂשא ּכ ואחר ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמת
הּיֹורׁשין, מן הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהּמׁשּתה
אין נהגּו, ׁשּלא ּומקֹום ּבנּכּוי; להחזיר ראּובן יֹורׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּכֹופין

ּכלּום מׁשּלמין .הּיֹורׁשין ְְְְִִַַ

.Èימי וׁשלמּו אּׁשה ׁשמעֹון ׁשּנׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָמת
מקֹום, ּבכל הּׁשֹוׁשבינּות לׁשּלם יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמׁשּתה
לׁשּלם, חּיב היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהם נתחּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהרי

ּבנּכּוי מׁשּלמין ּבנּכּוי, ואם ּכּלּה; את .מׁשּלמין ְְְְְְְִִִִִֶַַָֻ
.‚È- ּדין ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָחמּׁשה

ּכעין ּבעֹונתּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה מלוה. ּכמֹו אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאינּה
ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה - ראׁשֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנּׂשּואי
לֹו ׁשלח אפּלּו רּבית; מּׁשּום ּבּה ואין ׁשלחּה. זֹו ּדעת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשעל
לֹו להֹוסיף מנת על ׁשּלא מּתר, - עׂשרה לֹו והחזיר ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻדינר,
אֹותֹו לּגׂש יכֹול ׁשאינֹו מׁשּמטּתּה, הּׁשביעית ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלח.
ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין הּוא. ׁשּנׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּולתבעֹו
הּבכֹור ואין ראּוי, ׁשהּוא מּפני לּיֹורׁשין, ּכׁשּתחזר ׁשנים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפי

ּכבמּוחזק ּבראּוי ּבמקֹומֹו.נֹוטל ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ
.„È,ידֹו ּכׁשּמטה מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו, ּתׁשּורה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשֹולח

והפציר ּתּקח ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ּפ על אף - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ׁשּלקח, עד הריּבֹו ּפרׁש, ׁשּלא י ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

מלוה. ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד ולתּבע, לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאּלּו
.ÂËּבעת ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו הּׁשֹולח ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוכן

חסדים; ּגמילּות ׁשהן מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אינן - ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָהּנּׂשּואין
ּבלבד ּבמעֹות אּלא הּׁשֹוׁשבינּות ּדיני נאמרּו .ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

    
הּפּסח[עיוור]הּסּומה‡. רגליו]אֹו הּגּדם[נקטעו [נקטעואֹו ִִֵֵַַַַָ

וכּיֹוצאידיו] ּבידֹו, אֹו ּברגלֹו אֹו ּבעינֹו אֹו ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו ,ְְְְְְֵֵֵַַַָֹ
ּומּתנֹותיו. ּומּקחֹו ּבממּכרֹו ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן

.החלי מחמת וכׁשל ּגּופֹו, ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבל
להּל יכֹול ׁשאינֹו עלעד נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

אינן מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע', 'ׁשכיב הּנקרא הּוא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמּטה
ּבריא וכ,ּכמּתנת ּכ לפלֹוני לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹולּתן
ּכׁשּימּות הּכל זכּו - צריּכתב ואינֹו להן, ּׁשּנתן מה ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



ני           
      

זה ודבר הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע, ׁשכיב ׁשּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָקנין;
מּדבריהן, אּלא קֹונה ׁשאינּה ּפי על ואף סֹופרים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדברי

ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה ּדעּתֹו[תתבלבל]עׂשּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
קּימים. ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעליו

מּמּנּו,‚. קֹונין ּבׁשּבת, אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר: אם ,ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ
צרי אינֹו הּקנין ׁשּזה .מּפני ְְִִִֵֵֶֶַָָ

הּׁשֹומע„. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין
מיתתֹו ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי .ּדבריו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

זכה‰. - אׁשּתֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לּתן ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשכיב
ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ׁשּבארנּו.העּבר, ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.Â,נקבה ואם מנה, יּטל זכר, אׁשּתי ילדה 'אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נֹוטלת נקבה, ילדה מנה; נֹוטל זכר, ילדה - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים'
מאתים; והּנקבה מנה נֹוטל הּזכר ּונקבה, זכר ילדה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָמאתים;

טמטּום ונקבה]ילדה או זכר איברי אנּדרֹוגינֹוס[ללא [ישאֹו ְְְְִַָָֻ
נקבה] ושל זכר של איברים ׁשּבׁשניהם.לו ּכּפחּות נֹוטל ,ְִֵֵֶֶַָ

.Êׁש מרע 'ּדֹומהׁשכיב להן: ואמר למי'? 'נכסיו לֹו: אמרּו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני', נכסיו מעּברת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף - מעּברת ,אׁשּתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין

.Áואין מיתה; לאחר אּלא קֹונה, אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת
מּטלטלין, ּבין מקרקעין ּבין ּבֹו ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

מיתה לאחר .אּלא ְִֶַַָָ

.Ëוהּבנֹות האלמנה ולמזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
ּבכתּבה הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להן, ׁשּצּוה אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּיד

מיתה לאחר אּלא יקנּו לא להן ׁשּנתן ואּלּו .ּובמזֹונֹות, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.Èּבמקצת היתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּתנת

ּגמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל היתה ּבין ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה .לאחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

.‡È:ּבּה ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹואם
קּימת היא הרי - זֹו' מּתנה על מּוסף מּמּנּו .'וקנינּו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

.Èקדם ּומת לפלֹוני', מנה ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב
לא ׁשּמא לֹו; נֹותנין ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹׁשּיכּתבּו

מיתה לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא להקנֹותֹו .ּגמר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
.‚È:ׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו וחתמּו ּכתבּו ואף לפלֹוני, מנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ'ּתנּו
מיתה לאחר ונֹותנין .ּכֹותבין ְְְְִִִַַָ

.„Èּכלּום ׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
ּבין ּכחֹו, את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר, - עמד אם -ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדעת ׁשאמּדן לׁשנים; ׁשּכתבן ּבין לאחד, נכסיו ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהקנה
אּלא ּכלּום יקנּו ׁשּלא ונתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּוא,

מֹותֹו. ְַַלאחר
.ÂËלעצמֹו ּכלּום זֹוׁשּיר הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַ

הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר, אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת

.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, 'הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו

ּבריא' ּכמּתנת .מחּיים ְְִִֵַַַָ

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין, צרי אינֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

הּמקצת זה קנה עמד, לא ואם קנין,חֹוזר; ּבּה היה ואם . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו, ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
אּלא מרע, ׁשכיב מּתנת זֹו ׁשאין מחּיים, והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
המקּבל, ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים; מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר

ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו

.ËÈּבחּיים' ּבּה: וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן
הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו: ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתב ׁשּזה מרע; ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכתּוב
ּבּה ׁשּכתב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא 'ּובּמות', ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּה

זה מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו ליּׁשב סימן .'ּבחּיים', ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
אינֹו ועמד, מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת; ּכמּתנה זֹו הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר.
מחזק ׁשּיהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי, 'ּכל ׁשּיאמר: עד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּים,

ּבּכל מּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו; אּלא נכסים לֹו .ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.‡Îאם רֹואין: לאחרים, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב
ואם ּבכּלן. חֹוזר עמד, ּכּלן; קנּו מת, אם - ּכתבם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
על מּידֹו וקנּו וכתב, וחזר וכתב, וחזר ׁשּׁשּיר, אחר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכנמל
אּלא חֹוזר אינֹו עמד, ּכּלן; קנּו מת, - ואחד אחד ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכל

הּנׁשארים נכסיו ּכל לֹו נתן ׁשהרי .ּבאחרֹון, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ

.Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו, נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב
חֹורין ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; .חֹוזר ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

.‚Îּדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב
על אף - ּדבריו מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה

חֹוזר עמד, אם - ּבמקצת מּידֹו ׁשּקנּו .ּפי ְְִִִִֵֶַָָָָ
.„Îּבׁשּירה והּיֹוצא לּים, ּבקֹולר[למדבר]והמפרׁש והּיֹוצא , ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ

לגרדום] והכּביד[מובל החלי עליו ׁשּקפץ והּוא והמסּכן, ,ְְְְְֳִִִֶַַַָָָָֻ
הּוא, מיתה מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן, אחד ּכל - חליֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין וכמסּורין, ּככתּובין ּדבריו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוהרי
מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר ּבמקצת, מּידֹו קנּו אפּלּו - ועמד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָנּצֹול

מיתה. ֲִֵַָמחמת
.‰Îהל ולא עמד לא אם - לחלי מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹׁשכיב

מּתנה מּתנתֹו ּבּׁשּוק, מׁשענּתֹו .על ְְְִַַַַַָָָ
.ÂÎוהל מּמּנּו, ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל
קּימת. מּתנתֹו אין לאו, ואם קּימת; מּתנתֹו מת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
ּבטלּו אּלא אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואם

הראׁשֹונֹות.מּתנֹותיו ְִַָָ
.ÊÎׁשּצּוה זה חלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּתנת

ׁשהרי ּפי על אף - להם לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבֹו
ראיה, מיתתֹו ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי מת, המצּוה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה

            
      

אחר חלי חלה ּכ ואחר הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי עמד ְֳֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
ראיה ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומת;

מת זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן החלי ׁשּמּתֹו. ֳִִֵֶֶַַַָָָ

    
ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו, מּתנה ּתגּלּו 'לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב

ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מֹותֹו' לאחר אּלא אדם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָבּה
אמר: הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשּתקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה

אֹותּה' .'ּגּלּו ַָ
.הּמּתנה';מצ את 'ּגּלּו לֹומר: צרי אינֹו מיתה, מחמת ּוה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין סתם, ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
היא .מסּתרת ְִֶֶֻ

נכסי',‚. 'מקצת אֹו נכסי' ּפלֹוני 'יּטל ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשכיב
הן מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', וכןאֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

'יחסן' אמר: בארמית]אם ירושה מי[לשון על 'יירׁש' אֹו ְִִִֵַַַַָ
קנה. זה הרי לירׁשֹו, ְְֲֵֶֶָָָָׁשראּוי

קנה„. לא - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', ּפלֹוני .'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראּוי‰. אינֹו אם - לאחר נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכיב
מּׁשּום נֹוטלן לירׁשֹו, ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן ְְְְְְְִִִַָָָָָָָלירׁשֹו,

אחתירּׁשה הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
לא מּבניו, לאחד ּכתבן אם אבל יֹורׁשין. מּׁשאר ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא ְְְֵֶֶַַָָָעׂשהּו
.Âׁשּמא הן? למי נכסי' מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

ראּוי אם רֹואין: - למי'? 'ואּלא להן: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפלֹוני'?
מּתנה מּׁשּום נֹוטלן לאו, ואם ירּׁשה; מּׁשּום נֹוטלן .לירׁשֹו, ְְְְְְִִִַָָָָָָָֻ

.Êׁשּי יֹורׁשֹו,ּגר ואינֹו הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּבמּתנתּכמֹו נכסיו לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ירּׁשה ׁשּלׁשֹון - מקצתן ולא נכסיו ּכל לא מרע, ְְְְְְְִִֶַָָָָָָֹֹֻׁשכיב
זה נמצא יקנה, ּתאמר ואם הּוא. אחד - יֹורׁש לגּבי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומּתנה,

אביו; ירׁש ְִִַָָּכאּלּו
.Áקּימת מּתנתֹו הּגרים, מּׁשאר לגר נתן אם ,לפיכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ëׁשהֹודה מרע ּתנּוהּוׁשכיב ,וכ ּכ אצלי לפלֹוני לֹו 'ׁשּיׁש : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּתנּוהּו לפלֹוני, ּבידי ּפּקדֹון הּוא ּפלֹוני 'ּכלי ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָלֹו',
ּפלֹוני ּביד לי ׁשּיׁש 'חֹוב הּוא', ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית 'חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָלֹו',
ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל - הּוא' ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
ּבקדּׁשה, הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודיתֹו

לֹו. נֹותנין לגֹוי, מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין; ְְְְְֲִִִִַַָָָָּדבריו
.È,לֹו ׁשֹומעין אין - מּתנה לגֹוי לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

ּבנכסיו עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי .ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין', ּבן אֹותֹו עׂשּו עבּדי 'ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:

את ּכֹופין - חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָ'עׂשיתי
ׁשהעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין מצוֹותהּיֹורׁשין, ּבמקצת .יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

.È,לּה עֹוׂשין - רּוח' קֹורת לּה עׂשּו ׁשפחתי 'ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָאמר:
העבֹודֹות מּכל בּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָואינּה

מקֹום ּבאֹותֹו לעבדים .הידּועֹות ְְֲִַַָָ
.‚Èאיני' הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה לא - ּבהן' .רֹוצה ֶֶָָָֹ

.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק,
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק, וכיון ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹוכמסּורין;

.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב
ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין - ׁשּימּות עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא מרע .ׁשכיב ְְִִַ

.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה, ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
לעצמֹו ולא לאחר לא - לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום; ּביןקנין , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈּבּכל חזר ּבמקצת, ׁשחזר מרע ּכלׁשכיב נתן ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכד מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ונתןנכסיו וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות י ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

קנה; הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן
ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈּכּלן את נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֻנתן
קנה - מת אם - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
- עמד ואם הּׁשאר; את האחרֹון וקנה הּמקצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹון

קנה לא אחרֹון קנה, .ראׁשֹון ֲִַָָָָֹ

.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב
ּבּכל חֹוזר עמד, אם - לענּיים חּלקן אֹו .הפקירן, ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ

.Îּכּבריא קּים ממּכרֹו מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא .מכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
.‡Î,עמד אם - קּימֹות עצמן הּמעֹות אם - נכסיו ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזֹור יכֹול אינֹו הּמעֹות, הֹוציא ואם .חֹוזר; ְֲִִֵֵַַָָ
.Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע 'ׁשכיב אֹומר: הּוא - מרע ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, 'ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי', ואחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי
ׁשכיב ׁשלא ראיה להביא המקּבל על - לחזר' יכֹול ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹואינֹו
הּסת ׁשבּועת הּנֹותן יּׁשבע - ראיה מצא לא היה. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמרע

הּנֹותן ּבחזקת הּקרקע ותעמד .ויּפטר, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

זֹו מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי .לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.„Îעל אף - ירכֹו על לֹו קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמי

להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ּבעדים, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה זֹו הרי -. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם
מרע ׁשכיב מּתנֹות ּככל קּימין ׁשּבּה הּדברים ּכל - .הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
ואמר ׁשליׁש יד על הּׁשטר ונתן הּיֹורׁשין, מן אֹו מּבניו, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבן
לֹו: ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,'אצל זה 'יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹלֹו:
כלּום אינֹו זה הרי - ומת ּתעׂשה', מה ל ׁשאמר עד .'הּנח ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת יום

    
לאחר‡. יּתנּו - ומת לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשכיב

ואין הן; וכמסּורין ּככתּובין מרע, ׁשכיב ׁשּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָמיתה;
קבּור לֹו ׁשּיׁש מנה על ׁשּמא כלשהו]חֹוׁשׁשין במקום [טמון ְִֵֶֶֶַָָָ

אֹומר .הּוא ֵ
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אחר חלי חלה ּכ ואחר הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי עמד ְֳֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
ראיה ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומת;

מת זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן החלי ׁשּמּתֹו. ֳִִֵֶֶַַַָָָ

    
ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו, מּתנה ּתגּלּו 'לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב

ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מֹותֹו' לאחר אּלא אדם ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָבּה
אמר: הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשּתקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה

אֹותּה' .'ּגּלּו ַָ
.הּמּתנה';מצ את 'ּגּלּו לֹומר: צרי אינֹו מיתה, מחמת ּוה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין סתם, ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
היא .מסּתרת ְִֶֶֻ

נכסי',‚. 'מקצת אֹו נכסי' ּפלֹוני 'יּטל ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹׁשכיב
הן מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', וכןאֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

'יחסן' אמר: בארמית]אם ירושה מי[לשון על 'יירׁש' אֹו ְִִִֵַַַַָ
קנה. זה הרי לירׁשֹו, ְְֲֵֶֶָָָָׁשראּוי

קנה„. לא - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', ּפלֹוני .'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ראּוי‰. אינֹו אם - לאחר נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשכיב
מּׁשּום נֹוטלן לירׁשֹו, ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן ְְְְְְְִִִַָָָָָָָלירׁשֹו,

אחתירּׁשה הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
לא מּבניו, לאחד ּכתבן אם אבל יֹורׁשין. מּׁשאר ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא ְְְֵֶֶַַָָָעׂשהּו
.Âׁשּמא הן? למי נכסי' מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

ראּוי אם רֹואין: - למי'? 'ואּלא להן: ואמר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָלפלֹוני'?
מּתנה מּׁשּום נֹוטלן לאו, ואם ירּׁשה; מּׁשּום נֹוטלן .לירׁשֹו, ְְְְְְִִִַָָָָָָָֻ

.Êׁשּי יֹורׁשֹו,ּגר ואינֹו הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּבמּתנתּכמֹו נכסיו לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ירּׁשה ׁשּלׁשֹון - מקצתן ולא נכסיו ּכל לא מרע, ְְְְְְְִִֶַָָָָָָֹֹֻׁשכיב
זה נמצא יקנה, ּתאמר ואם הּוא. אחד - יֹורׁש לגּבי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומּתנה,

אביו; ירׁש ְִִַָָּכאּלּו
.Áקּימת מּתנתֹו הּגרים, מּׁשאר לגר נתן אם ,לפיכ. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Ëׁשהֹודה מרע ּתנּוהּוׁשכיב ,וכ ּכ אצלי לפלֹוני לֹו 'ׁשּיׁש : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּתנּוהּו לפלֹוני, ּבידי ּפּקדֹון הּוא ּפלֹוני 'ּכלי ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָלֹו',
ּפלֹוני ּביד לי ׁשּיׁש 'חֹוב הּוא', ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית 'חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָלֹו',
ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל - הּוא' ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
ּבקדּׁשה, הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודיתֹו

לֹו. נֹותנין לגֹוי, מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין; ְְְְְֲִִִִַַָָָָּדבריו
.È,לֹו ׁשֹומעין אין - מּתנה לגֹוי לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל

ּבנכסיו עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי .ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין', ּבן אֹותֹו עׂשּו עבּדי 'ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:

את ּכֹופין - חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָ'עׂשיתי
ׁשהעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין מצוֹותהּיֹורׁשין, ּבמקצת .יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

.È,לּה עֹוׂשין - רּוח' קֹורת לּה עׂשּו ׁשפחתי 'ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָאמר:
העבֹודֹות מּכל בּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָואינּה

מקֹום ּבאֹותֹו לעבדים .הידּועֹות ְְֲִַַָָ
.‚Èאיני' הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה לא - ּבהן' .רֹוצה ֶֶָָָֹ

.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק,
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק, וכיון ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹוכמסּורין;

.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב
ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין - ׁשּימּות עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא מרע .ׁשכיב ְְִִַ

.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה, ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
לעצמֹו ולא לאחר לא - לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום; ּביןקנין , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹ

מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈּבּכל חזר ּבמקצת, ׁשחזר מרע ּכלׁשכיב נתן ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּכד מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ונתןנכסיו וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות י ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

קנה; הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן
ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈּכּלן את נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֻנתן
קנה - מת אם - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
- עמד ואם הּׁשאר; את האחרֹון וקנה הּמקצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹון

קנה לא אחרֹון קנה, .ראׁשֹון ֲִַָָָָֹ

.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב
ּבּכל חֹוזר עמד, אם - לענּיים חּלקן אֹו .הפקירן, ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ

.Îּכּבריא קּים ממּכרֹו מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא .מכר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
.‡Î,עמד אם - קּימֹות עצמן הּמעֹות אם - נכסיו ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזֹור יכֹול אינֹו הּמעֹות, הֹוציא ואם .חֹוזר; ְֲִִֵֵַַָָ
.Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע 'ׁשכיב אֹומר: הּוא - מרע ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, 'ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי', ואחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי
ׁשכיב ׁשלא ראיה להביא המקּבל על - לחזר' יכֹול ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹואינֹו
הּסת ׁשבּועת הּנֹותן יּׁשבע - ראיה מצא לא היה. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמרע

הּנֹותן ּבחזקת הּקרקע ותעמד .ויּפטר, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

זֹו מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי .לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.„Îעל אף - ירכֹו על לֹו קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמי

להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו ּבעדים, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפי
ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה זֹו הרי -. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם
מרע ׁשכיב מּתנֹות ּככל קּימין ׁשּבּה הּדברים ּכל - .הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
ואמר ׁשליׁש יד על הּׁשטר ונתן הּיֹורׁשין, מן אֹו מּבניו, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבן
לֹו: ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,'אצל זה 'יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹלֹו:
כלּום אינֹו זה הרי - ומת ּתעׂשה', מה ל ׁשאמר עד .'הּנח ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת יום

    
לאחר‡. יּתנּו - ומת לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשכיב

ואין הן; וכמסּורין ּככתּובין מרע, ׁשכיב ׁשּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָמיתה;
קבּור לֹו ׁשּיׁש מנה על ׁשּמא כלשהו]חֹוׁשׁשין במקום [טמון ְִֵֶֶֶַָָָ
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נו            
      

.ּביד לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון אֹו 'הלואה ׁשאמר: מרע ׁשכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכן
למעמדּפלֹוני צרי ואינֹו קּימין, ּדבריו - לפלֹוני' אֹותּה ּתנּו , ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבמה זכה לפלֹוני', ּפלֹוני ׁשטר 'ּתנּו אמר: אם וכן ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָׁשלׁשּתן.
מׁש ׁשּלא ּפי על אף ּומסר, ּכתב ּוכאּלּו ּבּׁשטר, ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּׁשּיׁש
ּבמּתנת ׁשּנּתן זה, ׁשטר למחל יכֹול הּיֹורׁש ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטר;
לחברֹו חֹוב ׁשטר הּנֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָׁשכיב
אין חֹוב, ׁשטר ׁשּנתן מרע ּוׁשכיב מחּול, ּומחלֹו, הּיֹורׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָוחזר
מּדבריהם. ׁשּבׁשטר, הראיה ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּומֹוחלֹו; הּתֹורה מן הּוא ׁשּלֹו הּׁשטר זה עדין הּיֹורׁש, ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָלפיכ
אֹותּה עׂשּו מּדבריהם, ׁשהיא ּפי על אף - מרע ׁשכיב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומּתנת
והּגיע הּתֹורה, מן ׁשּבּׁשטר ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָּכׁשל

מֹוחל. אינֹו ּולפיכ קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלידֹו,

'ּתנּו',‚. אמר אם - ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשכיב
יׁש 'מנה אמר לא ׁשּמא נֹותנין, אין 'ּתנּו', אמר לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנֹותנין;
ממֹון להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי', .לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשם„. היה ולא הֹודאה, ּדר זה ּדבר אמר אם ,ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹלפיכ
'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין, - ערמה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹחׁשׁש

מ‰. ׁשהטמין אביהן את ראּו ּבֹו, ּתבהּכּיֹוצא ּבׁשּדה עֹות ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּכמֹוסר אם - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומגּדל,
ּכלּום אמר לא ּכמערים, אם קּימין; ּדבריו הרי להן, .ּדבריו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

.Âאביכן את ראיתי 'אני להן: ואמר אחד ּבא אם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכן
ׁשל הן, ּפלֹוני ׁשל ואמר ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה מעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהטמין
ּכלּום; אמר לא ּבּבית, טמּונין היּו אם - הן' ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעׂשר

קּימין. ּדבריו לּטלן,ּבּׂשדה, יכֹול ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּכלּום. אמר לא לאו, ואם קּימין; ְְְִִַַָָָָָֹּדבריו

.Êידע ולא אביו, לֹו ׁשהּניח מעֹות על מצטער ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
ּובמקֹום הן, וכ ּכ' ּבחלֹום: לֹו ואמרּו החּביאן, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָהיכן
ּומצאן הן', ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני וׁשל הן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני
מעׂשה, היה זה - לֹו ׁשּנאמר וכּמנין לֹו, ׁשּנאמר ְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקֹום
מֹורידין' ולא מעלין לא - חלֹומֹות 'ּדברי חכמים: .ואמרּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָֹֹ

.Áואמרּו מנה, ּבידֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשכיב
ונׁשּבעין נאמנין, - ּפרעּתיו' אבינּו: לנּו ואמר 'חזר ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָיתֹומים:

הּסת ׁשבּועת זה .על ְֵֶֶַַ
.Ë:אּבא לנּו ואמר 'חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִַַַַָָָָָָאמר

נאמנין אין - .ּפרעּתיו' ְְֱִִֵֶַָ
.Èאין - 'נתננּו' יתֹומין: ואמרּו ּבידי', לפלֹוני 'מנה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאמר:

לּתן ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין 'ּתנּו', אמר לא ׁשהרי ?נאמנין; ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר:

ׁשּנתנּו .הּסת ְֵֶֶָ
.Èזֹו מנה הֹול' לֹו: ואמר לאחד מנה ׁשּנתן מרע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשכיב

לֹו ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם - ׁשּמת ּומצאֹו הל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפלֹוני',
ׁשכיב ׁשּדברי לֹו; ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו מרע, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשכיב
יחזרּו קּים, היה לא ואם הן. וכמסּורין ּככתּובין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמרע,

למת קנין ׁשאין המׁשּלח; .ליֹורׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
.‚Èּוׁשלׁש לפלֹוני, זּוז מאתים 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֶַַַָָֹׁשכיב

אֹומרין: אין - לפלֹוני' זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, זּוז ְְְְְִִִִִֵֵֵַַמאֹות
מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם ,לפיכ זכה'. ּבּׁשטר הּקֹודם ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ'ּכל
ׁשטר עליו יצא ואם להן. ּׁשּכתב מה לפי הּנמצא חֹולקין -ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו. ּׁשּנתן מה ּכפי ואחד אחד מּכל מּכּלן, ּגֹובה - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻחֹוב
הּמאתים ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב היה ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?
הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ּובעל מאה, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹנֹותן

מאתים נֹותן .מאֹות ִֵֵַָ

.„Èׁשלׁש ואחריו לפלֹוני, זּוז מאתים 'ּתנּו אמר: אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹאבל
הּקֹודם ּכל - לפלֹוני' מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמאֹות

זכה מןּבּׁשטר ּגֹובה חֹוב, ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ . ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
פניו. מּׁשּלפני ּגֹובה לֹו, אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה לֹו, אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאחרֹון;

.ÂËּפלֹוני 'יאכל זה', ּבבית ּפלֹוני 'ידּור ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשכיב
ׁשּיׁש ּדבר להם הקנה ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה' ּדקל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּפרֹות
ּכדּבּור הן הרי ּבהן, וכּיֹוצא והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו
לפלֹוני זה ּבית 'ּתנּו אמר: אם אבל נקנין. ׁשאינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשנה
ּכדי לפלֹוני זה ּדקל 'ּתנּו אֹו: ּפלֹוני', זמן עד ּבֹו ׁשּידּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּכדי
הּגּוף להן הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו' ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלּפרֹות,

    
ּבכלל.‡. הּבנֹות אין לבני', אּלּו 'נכסים ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשכיב

ּפי על אף - הּבן ּובן ּבן אֹו אחת, ּובת אחד ּבן לֹו ִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיה
לבנֹו; אּלא נֹותנין אין רּבים, לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאמר

'ּבנים' נקרא האחד .ׁשהּבן ְִִֵֶֶַָָָָ

.אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשכיב
ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר: טֹובּיה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָֻׁשּׁשמֹו

ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן; אינֹו טֹובּיה', ּבֹו,[רגיל]'רב ְְְְִִִֵַַַָָָָ
נֹוטלן. - ּבׁשמֹו אֹותֹו ְְְִֵָוקֹורא

.‚- 'טֹובּיה' ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו
קֹודם; חכמים ּתלמיד חכמים, ּתלמיד מהן אחד היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן ּבהן והיה חכמים, ּתלמיד ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין

ק ואחד ׁשכן אחד היה ׁשניהםקֹודם; קֹודם. הּׁשכן רֹוב, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
יעׂשּו חכמים, ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ׁשניהם אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָקרֹובים
זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם: ׁשּיראה ּכמֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּדּינין

רּבים היּו אם וכן לֹו. נֹותנין .אמר, ְְִִִֵַַָָ

.„- ּופלֹוני' ּופלֹוני לפלֹוני 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָׁשכיב
מאה הן אפּלּו ּבׁשוה, .חֹולקין ְְֲִִֵֵֶָָ

ּבניו‰. וכל מחצה, נֹוטל ּפלֹוני - ּולבני' לפלֹוני 'נכסי ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר:
,'ּולבני לי 'נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעׂשה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצה.

מחצה' הּבנים וכל מחצה, היא 'ּתּטל חכמים: .ואמרּו ְְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ
.Âפלֹוני ּבני נֹוטלין - פלֹוני' ּובני ּופלֹוני 'לפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָאמר:

מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,
.Ê.מחצה יּטל - ּבנכסי' ּפלֹוני 'יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מי ויׁש עׂשר; מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי' לפלֹוני חלק ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ'ּתנּו
הּנכסים רביע ׁשיּטל .ׁשהֹורה ְְִִִֶֶַַָָֹ

.Áׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב
הרי - ּבחבית' חלק ּבֹו לֹו 'ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלי'

ׁשמין ויּטל חלק[שמינית]מעט, ּבֹו לֹו 'ּתנּו אמר: הּיין. ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
לֹו 'ּתנּו אמר: הּיין. מן עׂשר מּׁשנים חלק נֹוטל - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלּקדרה'

לּטפיח' חלק קטן]ּבֹו שתיה מּׁש[כד חלק נֹוטל עׂשר- ּׁשה ִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
נתּכּון. מּועט ׁשּלחלק ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי ׁשּבּבֹור, הּיין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמן

            
      

.Ëאחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין .ואין ְְְִִִִִֵֵֵַַָ

.È- הּבנים' מן ּכאחד אׁשּתי 'ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשכיב
- הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו; ּכאחד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָנֹוטלת
עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרפין
מּכן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה לֹו היּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻּכּלן.
ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד חלק נֹוטלת - ׁשנים לֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנֹולדּו

הּממֹון ּכל .ׁשתּות ְַָָ
.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהן נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה

ּבהן לּה אין - הּצּואה אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּצּואה,
ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקנה אדם ׁשאין .חלק; ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.Èּכלי נֹוטל - לפלֹוני' ׁשּלי 'מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב
'ּכל אמר: ּבהן; וכּיֹוצא ּוׂשעֹורים חּטים לא אבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹתׁשמיׁשֹו,

הּכל נֹוטל - ׁשּלי' .מּטלטלין ְְִִִֵֶַַֹ
.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין; ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים

ּבארץ מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, .וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
.„Èהּתחּתֹונה הרחים אף נֹוטל - הּמּטלטל' 'ּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאמר:

ּבּה .וכּיֹוצא ְֵַָ
.ÂËּכל נֹוטל - לפלֹוני' 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשכיב

ו והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות, וכל הּבהמההּמּטלטלין ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
נכסים. ּבכלל הּכל ספרים; ׁשאר עם והּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוהעֹופֹות,
אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש ּתֹורה, ספר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂשֹו, אם לפיכ. ְְִִִִִֵָָָ
.ÊËבכֹורי ּבני לפלֹוני זּוז מאתים 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו ונֹוטל נֹוטלן, - לֹו' .ּבראּוי ְְְֵָָָָ
.ÊÈ,ּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר:

נֹוטל זּוז, מאתים רצה .נֹוטל; ִֵֵַָָָ
.ÁÈּבראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים 'ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן

ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר: ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן, - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה'
העליֹונה .על ְֶַָָ

.ËÈ- לֹו' ּבראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים 'ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
חֹובֹו אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר: חֹובֹו. ונֹוטל .נֹוטלן, ְְְֵֵֶַָָָ

.Îויּׂשא לפלֹוני, זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב
מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּתי'
יּׂשא ולא הּמעֹות, לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח; - ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּירצה
מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי 'יּקח אמר: אם אבל יּקח. - ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָהּבת

הּבת ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה הרי - .זּוז' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
.‡Îּבּתי לפלֹונית זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָׁשכיב

להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם - 'לכתּבתּה' אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻּבכתּבתּה',
נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב הּנדּוניא, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּומת
אּלא סתם, זּוז' מאֹות 'ארּבע אמר לא ׁשהרי מאתים; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ּבכתּבתּה ׁשּומתֹו ּׁשּתהיה מה לּה 'ּתנּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻֻ'בכתּבתּה';

זּוז' מאֹות .ארּבע ְֵַַ
.Îוכ וכ ּבגדים, וכ ּכ לבּתי נדּוניא 'ּתנּו ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָאמר:

לּיתֹומים, הרוח - ּכן אחר והּכלים הּבגדים וזלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלים',
זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו אמר: אם וכן הּזֹול. ּכׁשער לּה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָונֹותנין
לּה ונֹותנין לּיתֹומים, הרוח - הּיין והּוקר לבּתי', הּיין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּדמי

ּבלבד זּוז מאֹות ּבקֹולרארּבע יֹוצא ׁשהיה ּבאחד מעׂשה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לגרדום] מּיין[הובל זּוז מאֹות ארּבע לפלֹוני 'ּתנּו ואמר: ,ְְְְִִִֵֵַַַָ

מּדמי זּוז מאֹות ארּבע 'יּטל חכמים: ואמרּו ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹמקֹום
ארּבע מׁשקל הּיין מן לֹו לּתן זה נתּכּון ׁשּלא הּיין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאֹותֹו
ליּפֹות ּביין, ׁשּיחדן וזה לדמים; אּלא נתּכּון ולא זּוז, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמאֹות
ומת, לבּתי' 'הּדקל ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה וׁשּוב ּכחֹו'. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
חציים, הּׁשני 'ּתּטל חכמים: ואמרּו ּדקל; חציי ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּניח
ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה וׁשּוב ּדקל'. ׁשּקרא והן נתּכּון, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלזה
ׁשּיׁש הּבית ונמצא ּכּדין', מאה הּמחזיק ּבית לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ'ּתנּו
'זכה חכמים: ואמרּו ועׂשרים, מאה מחזיק המצּוה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזה
הּנֹותן, ׁשּכל היתה; לזה ׁשּכּונתֹו מראין ׁשהּדברים זה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבבית

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן נֹותן'. יפה ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹּבעין

.‚Îאֹו ׁשּבת', ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשכיב
מסּפיק ׁשאין ונמצא ׁשקל', אּלא להם ּתּתנּו 'אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּלא צרּכן; ּכל להם נֹותנים - ׁשּבת ּבכל סלע אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם
ירויחּו ׁשּלא אֹותן, לזרז אּלא ּבניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנתּכּון

ההוצאות]ּבהֹוצאה את מּדי.[יגדילו יתר ִֵַַָָָ

.„Îסֹופדין אין יסּפדּוהּו', 'אל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשכיב
עלאֹותֹו ׁשּיחּוס לֹו, ׁשֹומעין אין - מּנכסיו' ּתקּברּוהּו 'אל .ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּבלא להּניחֹו ׁשאסּור הּצּבּור, על עצמֹו ויּפיל ּבניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממֹון
מּנכסיו. לקברֹו הּיֹורׁשין את ּכֹופין אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקבּורה;

    
יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני' ּפלֹוני 'ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב

ּבין ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּו ולא לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאֹותֹו
קּימין ּדבריו - הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו .הּבנֹות, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

.קּימין ּדבריו אין הּבריא, .אבל ְֲִִֵַַָָָָָ

אין‚. - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב
ראׁשֹון ּׁשּׁשּיר מה אּלא .לּׁשני ִִִֵֵֶֶַַָ

מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם
ּכלּום לּׁשני אין - היאהּבנים הרי לּיֹורׁש, מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין - וירּׁשה ירּׁשה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון
לפלֹוני'. ואחרי'ְְֲִִֶַ

לזה:‰. וכתב זֹו, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני' ואחרי ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ'נכסי
לירׁשֹו. ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּבין

.Âוהיה לפלֹוני', ואחרי ל 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשכיב
אני ירּׁשה מּׁשּום 'לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻהראׁשֹון
- הפסקּתיה' והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

הראׁשֹון ּׁשּׁשּיר מה קֹונה עלהּׁשני הּמעֹות נתן אם ,לפיכ . ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: אֹו ׁשליׁש, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותן אני ירּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - לפלֹוני' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיהיה

להם. ְִֶַָמסּפיק
.Ê;ׁשני קנה ראׁשֹון, מת - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ'נכסי

הראׁשֹון, ּבחּיי הּׁשני מת הּׁשני; ליֹורׁשי אּלּו הרי ׁשני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת
הראׁשֹון ליֹורׁשי הּנכסים יהיּו .הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָ

.Áאסּור הראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ולּתן למּכר ׁשּימּות,לראׁשֹון עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופן; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשני .ויזּכה ְְִִֵֶַ
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.Ëאחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין .ואין ְְְִִִִִֵֵֵַַָ

.È- הּבנים' מן ּכאחד אׁשּתי 'ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשכיב
- הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו; ּכאחד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָנֹוטלת
עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו עם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצטרפין
מּכן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה לֹו היּו ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻּכּלן.
ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד חלק נֹוטלת - ׁשנים לֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנֹולדּו

הּממֹון ּכל .ׁשתּות ְַָָ
.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהן נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה

ּבהן לּה אין - הּצּואה אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּצּואה,
ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקנה אדם ׁשאין .חלק; ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

.Èּכלי נֹוטל - לפלֹוני' ׁשּלי 'מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב
'ּכל אמר: ּבהן; וכּיֹוצא ּוׂשעֹורים חּטים לא אבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹתׁשמיׁשֹו,

הּכל נֹוטל - ׁשּלי' .מּטלטלין ְְִִִֵֶַַֹ
.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין; ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים

ּבארץ מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, .וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
.„Èהּתחּתֹונה הרחים אף נֹוטל - הּמּטלטל' 'ּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאמר:

ּבּה .וכּיֹוצא ְֵַָ
.ÂËּכל נֹוטל - לפלֹוני' 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשכיב

ו והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות, וכל הּבהמההּמּטלטלין ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
נכסים. ּבכלל הּכל ספרים; ׁשאר עם והּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹוהעֹופֹות,
אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש ּתֹורה, ספר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל

מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂשֹו, אם לפיכ. ְְִִִִִֵָָָ
.ÊËבכֹורי ּבני לפלֹוני זּוז מאתים 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו ונֹוטל נֹוטלן, - לֹו' .ּבראּוי ְְְֵָָָָ
.ÊÈ,ּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר:

נֹוטל זּוז, מאתים רצה .נֹוטל; ִֵֵַָָָ
.ÁÈּבראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים 'ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן

ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר: ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן, - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה'
העליֹונה .על ְֶַָָ

.ËÈ- לֹו' ּבראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים 'ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
חֹובֹו אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר: חֹובֹו. ונֹוטל .נֹוטלן, ְְְֵֵֶַָָָ

.Îויּׂשא לפלֹוני, זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב
מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּתי'
יּׂשא ולא הּמעֹות, לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח; - ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּירצה
מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי 'יּקח אמר: אם אבל יּקח. - ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָהּבת

הּבת ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה הרי - .זּוז' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
.‡Îּבּתי לפלֹונית זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָׁשכיב

להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם - 'לכתּבתּה' אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻּבכתּבתּה',
נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב הּנדּוניא, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשּומת
אּלא סתם, זּוז' מאֹות 'ארּבע אמר לא ׁשהרי מאתים; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ּבכתּבתּה ׁשּומתֹו ּׁשּתהיה מה לּה 'ּתנּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻֻ'בכתּבתּה';

זּוז' מאֹות .ארּבע ְֵַַ
.Îוכ וכ ּבגדים, וכ ּכ לבּתי נדּוניא 'ּתנּו ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָאמר:

לּיתֹומים, הרוח - ּכן אחר והּכלים הּבגדים וזלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלים',
זּוז מאֹות ארּבע 'ּתנּו אמר: אם וכן הּזֹול. ּכׁשער לּה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָונֹותנין
לּה ונֹותנין לּיתֹומים, הרוח - הּיין והּוקר לבּתי', הּיין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּדמי

ּבלבד זּוז מאֹות ּבקֹולרארּבע יֹוצא ׁשהיה ּבאחד מעׂשה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לגרדום] מּיין[הובל זּוז מאֹות ארּבע לפלֹוני 'ּתנּו ואמר: ,ְְְְִִִֵֵַַַָ

מּדמי זּוז מאֹות ארּבע 'יּטל חכמים: ואמרּו ּפלֹוני', ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹמקֹום
ארּבע מׁשקל הּיין מן לֹו לּתן זה נתּכּון ׁשּלא הּיין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹאֹותֹו
ליּפֹות ּביין, ׁשּיחדן וזה לדמים; אּלא נתּכּון ולא זּוז, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמאֹות
ומת, לבּתי' 'הּדקל ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה וׁשּוב ּכחֹו'. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
חציים, הּׁשני 'ּתּטל חכמים: ואמרּו ּדקל; חציי ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּניח
ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה וׁשּוב ּדקל'. ׁשּקרא והן נתּכּון, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלזה
ׁשּיׁש הּבית ונמצא ּכּדין', מאה הּמחזיק ּבית לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ'ּתנּו
'זכה חכמים: ואמרּו ועׂשרים, מאה מחזיק המצּוה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזה
הּנֹותן, ׁשּכל היתה; לזה ׁשּכּונתֹו מראין ׁשהּדברים זה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבבית

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן נֹותן'. יפה ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹּבעין

.‚Îאֹו ׁשּבת', ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשכיב
מסּפיק ׁשאין ונמצא ׁשקל', אּלא להם ּתּתנּו 'אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּלא צרּכן; ּכל להם נֹותנים - ׁשּבת ּבכל סלע אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם
ירויחּו ׁשּלא אֹותן, לזרז אּלא ּבניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנתּכּון

ההוצאות]ּבהֹוצאה את מּדי.[יגדילו יתר ִֵַַָָָ

.„Îסֹופדין אין יסּפדּוהּו', 'אל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשכיב
עלאֹותֹו ׁשּיחּוס לֹו, ׁשֹומעין אין - מּנכסיו' ּתקּברּוהּו 'אל .ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ּבלא להּניחֹו ׁשאסּור הּצּבּור, על עצמֹו ויּפיל ּבניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממֹון
מּנכסיו. לקברֹו הּיֹורׁשין את ּכֹופין אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקבּורה;

    
יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני' ּפלֹוני 'ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב

ּבין ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּו ולא לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאֹותֹו
קּימין ּדבריו - הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו .הּבנֹות, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

.קּימין ּדבריו אין הּבריא, .אבל ְֲִִֵַַָָָָָ

אין‚. - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב
ראׁשֹון ּׁשּׁשּיר מה אּלא .לּׁשני ִִִֵֵֶֶַַָ

מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם
ּכלּום לּׁשני אין - היאהּבנים הרי לּיֹורׁש, מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין - וירּׁשה ירּׁשה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון
לפלֹוני'. ואחרי'ְְֲִִֶַ

לזה:‰. וכתב זֹו, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני' ואחרי ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ'נכסי
לירׁשֹו. ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּבין

.Âוהיה לפלֹוני', ואחרי ל 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשכיב
אני ירּׁשה מּׁשּום 'לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻהראׁשֹון
- הפסקּתיה' והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

הראׁשֹון ּׁשּׁשּיר מה קֹונה עלהּׁשני הּמעֹות נתן אם ,לפיכ . ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: אֹו ׁשליׁש, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותן אני ירּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - לפלֹוני' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיהיה

להם. ְִֶַָמסּפיק
.Ê;ׁשני קנה ראׁשֹון, מת - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ'נכסי

הראׁשֹון, ּבחּיי הּׁשני מת הּׁשני; ליֹורׁשי אּלּו הרי ׁשני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת
הראׁשֹון ליֹורׁשי הּנכסים יהיּו .הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָ

.Áאסּור הראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ולּתן למּכר ׁשּימּות,לראׁשֹון עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופן; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשני .ויזּכה ְְִִֵֶַ



נח           
      

.Ëמֹוציא הּׁשני אין ּבמּתנה, ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם
הּפרֹות, מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמּיד
'רׁשע'. נקרא למּכר, לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל הּנׁשאר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין מעׂשיו - למת ּתכריכין .ועׂשאן ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו לבנֹו ּבמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרים.
ׁשכיב ּבמּתנת נתנן אם וכן ּכלּום. עׂשה לא מּיֹורׁשיו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני יקנה - ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה .מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון, על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - אּלּו מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותן מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.

היּפֹוּתיקי עׂשאן אפּלּו ּכלּום; להם מגּבין אין - [ייחדאּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לגבייה] ּגֹוביןאותם אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ׁשּיחדן ְְְֲִִִִֵֶָָָָֻאֹו

ׁשני. ׁשל הן שהרי ּכלל, אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָמּנכסים
.Èואחרי ,לי 'נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני',
לפלֹוני' ואחרי' לּה ּכׁשּנאמר איׁש אׁשת היתה הּבעל. ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּיד
ּתנאי על ּבּנכסים ׁשּזכת ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני -ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
אחרי' ּבפרּוׁש לּה אמר ּכאּלּו נמצא נׂשּואה, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָזה
ּכׁשהיא אּלּו נכסים מכרה אם לפיכ הּבעל'. לא ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיקנה
הּלֹוקח; ּביד נכסים יעמדּו - הּבעל ּתחת ּומתה הּבעל, ְְְִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָּתחת
נׂשּואה, ּכׁשהיא ׁשּמכרה מּפני לֹוקח, מּיד ּבעל יֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאם
מּיד ּומֹוציא חֹוזר והּלֹוקח הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַהרי
ראׁשֹון; ּׁשּׁשּיר מה אּלא לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשני
ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, אּלא ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואין
ליֹורׁשי', ואחריה לאּמי, 'נכסי ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבידֹו.
אם ּובחּיי הּבעל ּבחּיי הּבת ּומתה נׂשּואה, ּבת לֹו ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהיתה
הּבעל 'אין חכמים: ואמרּו הּזקנה; מתה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָאביה,
זכת ולא לאׁשּתֹו, ראּויין ׁשהן מּפני הּנכסים, אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹיֹורׁש

ׁשּמתה' אחר אּלא האּׁשה ּבןּבהם הּבת הּניחה אּלּו אבל . ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשיו ׁשּמׁשמע הּנכסים, יֹורׁשין היּו - ּבת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאֹו
לבּתי הם הרי - הּזקנה 'ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹורׁשיו.

אׁשּתֹו. מיתת אחר אֹותם יֹורׁש הּבעל היה ְְִִֵֵַַַַַַַָָָָמעכׁשו',

.‚Èמּזמן ּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו לאחר לבנֹו נכסיו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
יכֹול אינֹו האב ,לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשטר,
מּפני למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן, נתּונין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹלמּכר,

האב ּברׁשּות לּקרקעׁשהם מחּברין ּפרֹות והּניח האב, מת . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבנֹו. אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
עבר יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיּו
הּבן - האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהאב
אֹותן ׁשמין מחּברין, ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלֹוקח. מּיד ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמֹוציא
להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, היּו ּדמיהן; הּבן ונֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלּלֹוקח
עד ּכלּום לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי -ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מת ּכ ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּימּות
ּפרֹות, אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; יקנה האב, ּכׁשּימּות - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאב

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַוקנין
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה: ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף - אּלּו ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו .זֹוכה ְְִֵֵֶֶַַָָ
.ÂËלאחר ּפלֹונית ׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשטר

ּכיון - קנין ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמיתה,
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּכתּוב
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו .להקנֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
מיתה', ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו',

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, ְִִִֵֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'ּבחּיים ּבּׁשטר: וכתב מּתנה, ׁשּנתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבריא

וזה 'ּבחּיים'; ּבּה ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, ּגמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר: ּכמֹו 'ּובּמות', ּבֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה הּוא הׁשטר .נֹוי ְֶַָ
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא המעׂשה, ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

ּבנדיבים לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא והרימאדם; ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יחיה". - מּתנת "וׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



        

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום

    
ּתֹורה‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְִִִֵֵַַָָָָָָמּמ
זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו הּימים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָּובאֹותן

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות וסתֹותיהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּומׁשּמרֹות

.לידי יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוטרח
הּיֹום מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;

ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות לפיכמתחילין ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ראת ׁשאם - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
סמּו ימים ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּיֹום
ראּיה ׁשּמּתחּלת למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלנּדתּה,
ראתה ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמתחלת

קטּנה. ְְִַָוהיא

           
      

הּדמים‚. ּבראּיֹות הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ,ּובימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
למנֹות הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָימי
ׁשּתראה ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
זֹו„. על יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ,ועֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּתראה יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻונהגּו
טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּופסק[זעירה]ּדם ּבלבד ּכחרּדל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹ

נּדתּה. ּבעת ראת ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
- יתר אֹו ּכּלן, הּׁשבעה אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין
ּגדֹולה, ּכזבה נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק
ּביֹום אֹו זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוטֹובלת
ּתהיה ּכ ואחר - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשמיני

לבעלּה .מּתרת ְֲֶֶַָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים ימי ׁשבעת ּבׁשנערּוצריכה ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּצבי[בבל] ראת[ישראל]ּובארץ ׁשאם ּובּמערב, ּובספרד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת ׁשּספרה אחר ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדם
אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָימי
ּדם ּכל אּלא ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק
ׁשבעת סֹופרת - טהר ּדם ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתראה

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְִִִֵֶַַַָֹימי
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, ׁשםודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבימי עצמן על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדם
ׁשּיֹוׁשבת טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחכמי
אחר טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
לא ראּויין טהר ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹספירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא ְְְְְִִֵֶַָָֹלנּדה
.Êעד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זההּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áקטּנהוכן היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל

טמאה היא הרי ׁשבעתהּמּכה, סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)ורצתיתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת
ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל ּתטּבל ּכ. ְְִִֵָָֹ
.Èיׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא יֹודע חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר .אסּורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ

.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים חּדּוׁשּדין ּבּדבר ואין ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
היא הרי טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולא
נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה,
לחש ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיֹום

הּכתם;לזיבּות, ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ְֵֶֶֶָָָָׁשאין

.Èטהֹורה היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכן
ׁשהׁשליכה אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּזמן
הּזה; ּבּזמן אף טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻחתיכה
טמא. ּדם רֹואה זֹו ואין טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.‚Èהּדם ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכן
אּלא ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעם

ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאמרנּוספירת ּכמֹו ,טמא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
טמאים. - ּדמים מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָוׁשּיהיּו

.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

ּגאֹונים סֹוףלמקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלאארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה למדּו[כת ְְִַָ
לדברי ּולהחזירן מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּדבר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹחכמים,

.ÊËעד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּהׁשּתטּבל ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

הּכׁשר הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּפסּול,
ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ּבמרחץ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָרחצה
הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה אחר היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו
.ÊÈׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
.ÁÈאףואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּבארנּו.נּדה ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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הּדמים‚. ּבראּיֹות הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ,ּובימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
למנֹות הּנׁשים ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹונתקלקלּו
וגזרּו ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָימי
ׁשּתראה ּדם ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו

זיבּות. ּדם ְִֵַספק
זֹו„. על יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ,ועֹוד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשּתראה יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻונהגּו
טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּופסק[זעירה]ּדם ּבלבד ּכחרּדל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹ

נּדתּה. ּבעת ראת ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
- יתר אֹו ּכּלן, הּׁשבעה אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבין
ּגדֹולה, ּכזבה נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת הּדם, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק
ּביֹום אֹו זבה, ספק ׁשהיא ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוטֹובלת
ּתהיה ּכ ואחר - ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשמיני

לבעלּה .מּתרת ְֲֶֶַָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים ימי ׁשבעת ּבׁשנערּוצריכה ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּצבי[בבל] ראת[ישראל]ּובארץ ׁשאם ּובּמערב, ּובספרד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשבעת ׁשּספרה אחר ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדם
אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָימי
ּדם ּכל אּלא ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיפסק
ׁשבעת סֹופרת - טהר ּדם ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתראה

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְִִִֵֶַַַָֹימי
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, ׁשםודין יהיה ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבימי עצמן על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּדם
ׁשּיֹוׁשבת טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחכמי
אחר טהר ּבימי ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו
לא ראּויין טהר ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹספירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא ְְְְְִִֵֶַָָֹלנּדה
.Êעד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זההּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áקטּנהוכן היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל

טמאה היא הרי ׁשבעתהּמּכה, סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)ורצתיתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת
ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל ּתטּבל ּכ. ְְִִֵָָֹ
.Èיׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
ׁשהיא יֹודע חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר .אסּורה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ

.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים חּדּוׁשּדין ּבּדבר ואין ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
היא הרי טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹולא
נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה,
לחש ּכדי הּכתם ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמּיֹום

הּכתם;לזיבּות, ּבֹו ׁשּנמצא יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ְֵֶֶֶָָָָׁשאין

.Èטהֹורה היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכן
ׁשהׁשליכה אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבּזמן
הּזה; ּבּזמן אף טהֹורה היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻחתיכה
טמא. ּדם רֹואה זֹו ואין טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.‚Èהּדם ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוכן
אּלא ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעם

ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ׁשאמרנּוספירת ּכמֹו ,טמא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
טמאים. - ּדמים מראה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַָָוׁשּיהיּו

.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

ּגאֹונים סֹוףלמקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלאארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה למדּו[כת ְְִַָ
לדברי ּולהחזירן מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּדבר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹחכמים,

.ÊËעד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּהׁשּתטּבל ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

הּכׁשר הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
אם אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּפסּול,
ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ּבמרחץ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָרחצה
הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה אחר היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו
.ÊÈׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
.ÁÈאףואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּבארנּו.נּדה ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ



ס           
      

.ËÈעֹוׂשהּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ
הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה

ּבפניו הּמּטה ּומּפניוהּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מּפני ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תש"ע אדר א' שני יום

    
אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

איׁשּות ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מןיׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ
עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
"ואׁשר עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואחד
לבנינּו". נּקח לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלא

.חתנּות ּדר אּלא ּתֹורה אסרה הּגֹויהולא על הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּגזרה סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּדר
עליה חּיב - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
ואם זֹונה; ּומּׁשּום ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, ְְִִִִִִִָָָָמּׁשּום
ּגֹויה. מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלא

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין ְְִִִִֵֵֶָוכל
ּכהן‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם„. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם והרגּוהּו,[הלוחמים ְֲִִֵַַָָָָ

ּוז מׁשּבחין אּלּו מּסיניהרי למׁשה הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא,

ּכזמרי,‰. מעׂשה, ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת איןׁשּנאמר: - ּפרׁש אם אבל ; ְֱֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לּטל הּקּנאי ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, ְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָֹהֹורגין
ׁשהּוא ּפי על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָרׁשּות
את להרג הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבׁשעת
מּידֹו עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָהּבֹועל,
אין ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין -ְֱֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודהמפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּכאּלּו ּגֹויה ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
ונקרא נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנתחּתן

קדׁש'. ְֵֶַֹ'מחּלל
.Êקל יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעוֹון

ּכמֹותֹו:ּבעיני העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

יחׁשב, יׂשראל ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּבן
ּבנֹו, אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָואף
מּלהיֹות אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

ה'. ֲֵַאחרי

.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר
ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

.Ëנהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי
נהרג אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ

.Èׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל
היה ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָויֹום
ּבזדֹון הּגֹויה על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ,קטן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ידיה, על ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
היּו הּנה "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכבהמה.

ּבלעם ּבדבר יׂשראל למׁשּכב.לבני איׁש ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
הרגּו". - ֲָָֹזכר

.‡Èעליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
ולכלל הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות

ּבאּו לא אחדיׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
ׁשּנאמר: לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו ֲִִִֵָָֹ"אם
.Èזה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּותולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ּכמֹו[חצי , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚Èמן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - הּׁשפחההּתֹורה מן ׁשהּבן , ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

להתחּלל הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעבד
עבד ּבעילת ּכלל המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָולהיֹותם

קדׁשה".וׁשפ תהיה ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
.„Èאין - עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבא

אינֹו חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּנאין
יצאת מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלֹוקה

הּגֹויים. ְִִַַמּכלל
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד ספק מהן אחד ּומׁשחררוכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊËוהּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויהעל ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
אחת וכל ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק ְִֵֵֶֶמהן
.ÊÈהּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה לכלׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
האּלּו, ׁשהאּמֹות - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבלבד,

           
      

לענין אּלא ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשּיתּגּיר
ּבּקהל .ּביאה ִַָָָ

.ÁÈולאוכיצד זכרים עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
וגֹו' ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: .נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּוא - הּזכר והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוהלכה
סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאסּור
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻהעֹולם;

.ËÈראׁשֹוןמצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ

וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Îׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשאמצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּולד - ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָמצרית
ּבלדה. ּתלאן הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשני,

‡Î.ׁשּנׂשא מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגר
אחר הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעּמֹונית,

הּפחּות אחר הֹול נתּגּירּו, .הּזכר; ְְִֵַַַַַָָָ
.Îהּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הּגבעֹונים. אּלא מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר זכריםויהֹוׁשע אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מקּדׁש, ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתן
.‚Îּבא הּמקּדׁש. לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהן

ׁשאין ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדוד
והּׂשריםמקּדׁש ּדויד ׁשּנתן הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבּמקּדׁש. אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹלעבדת
.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבהם ׁשהיתה ׁשאּולואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדהמצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב מן ׁשּפרׁש חזקתֹו ּבּזמןלהתּגּיר, הּגר ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּזה
ואחד הּזכרים אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמֹואבי,

מּיד. ּבּקהל לבֹוא מּתרין ְִִֵַַָָָָָֻהּנקבֹות,

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

    
ּוטבילה,‡. ּבמילה, - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה

.וקרּבן ְְָָ
.יאכל לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילהּבֹו" ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,
ּתֹורה‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכׁשּנאמר: - וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם

ּכל ידי על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ"וּיׁשלח
הקרי בּום.יׂשראל ְְִִִֵָ

ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן
מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת

קרּבן והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
והרצאת ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:

קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,
אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה

עֹולה ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי

.Âׁשּימּול עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר
ּביתויטּבל צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

ּבּלילה; ולא טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין,
ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ְְֲִִִֵֵֶואם

.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבילהלֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשנים ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'

.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי

ּדין ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
.Ëּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת

וכן ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
ׁשּיטּבלּו אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים והחזקּו הֹואיל .ּבפנינּו, ְְְְִִֵָֻ
.È,נאמן - ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר אמּורים?ׁשהּפה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבחזקת ׁשם הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּכ ואחר ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל.

יׂשראלית ּבּיחּוסין.יּׂשא מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני ; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.‡Èאת ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשם

עבדּות לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים מןהעבדים עבד הּלֹוקח . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
והּוא עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגֹוי,
ואם ּגרּות'; לׁשם ּבפניכם טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשּיאמר

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני לגירות]טבל ּכיון[שהוא אּלא , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבּמים לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ נׁשּתחרר. עליוׁשּטבל, [להטיל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

במים] בעודו והּואמלאכה ׁשּיעלה עד ׁשעּבּודֹו[עדיין], ּתחת ְְֲִֶֶַַַַ
לשחרור] שהיא הטבילה את לפרש ניתן לא ּבפני[וכך ּומֹודיעֹו ,ְִִֵ

ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין מטּבילֹו; עבדּות ׁשּלׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדּינין,
היא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר, ּובּיֹום, ְְְִִֵֵֶַָָֹׁשלׁשה

.Èהעבד ׁשלׁשהּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לקּבל צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
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לענין אּלא ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשּיתּגּיר
ּבּקהל .ּביאה ִַָָָ

.ÁÈולאוכיצד זכרים עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
וגֹו' ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: .נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּוא - הּזכר והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוהלכה
סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאסּור
האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻהעֹולם;

.ËÈראׁשֹוןמצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ

וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.Îׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשאמצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּולד - ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָמצרית
ּבלדה. ּתלאן הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשני,

‡Î.ׁשּנׂשא מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגר
אחר הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעּמֹונית,

הּפחּות אחר הֹול נתּגּירּו, .הּזכר; ְְִֵַַַַַָָָ
.Îהּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

הּגבעֹונים. אּלא מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר זכריםויהֹוׁשע אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

מקּדׁש, ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואחד
ּתלה אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ּבּמקּדׁש. ְְִַַָָָָהרחקתן
.‚Îּבא הּמקּדׁש. לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהן

ׁשאין ּבזמן ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדוד
והּׂשריםמקּדׁש ּדויד ׁשּנתן הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבּמקּדׁש. אֹותם ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹלעבדת
.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבהם ׁשהיתה ׁשאּולואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Îוערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדהמצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב מן ׁשּפרׁש חזקתֹו ּבּזמןלהתּגּיר, הּגר ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ּבין עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּזה
ואחד הּזכרים אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמֹואבי,

מּיד. ּבּקהל לבֹוא מּתרין ְִִֵַַָָָָָֻהּנקבֹות,

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

    
ּוטבילה,‡. ּבמילה, - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹּבׁשלׁשה

.וקרּבן ְְָָ
.יאכל לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילהּבֹו" ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,
ּתֹורה‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכׁשּנאמר: - וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם

ּכל ידי על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ"וּיׁשלח
הקרי בּום.יׂשראל ְְִִִֵָ

ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן
מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת

קרּבן והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
והרצאת ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:

קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,
אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה

עֹולה ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי

.Âׁשּימּול עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגר
ּביתויטּבל צרי והּדבר והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

ּבּלילה; ולא טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹּדין,
ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ְְֲִִִֵֵֶואם

.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבילהלֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשנים ּבפני ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'

.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי

ּדין ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
.Ëּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת

וכן ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
ׁשּיטּבלּו אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים והחזקּו הֹואיל .ּבפנינּו, ְְְְִִֵָֻ
.È,נאמן - ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר אמּורים?ׁשהּפה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּבחזקת ׁשם הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּכ ואחר ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל.

יׂשראלית ּבּיחּוסין.יּׂשא מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני ; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
.‡Èאת ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשם

עבדּות לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים מןהעבדים עבד הּלֹוקח . ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
והּוא עצמֹו; קנה - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגֹוי,
ואם ּגרּות'; לׁשם ּבפניכם טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹׁשּיאמר

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני לגירות]טבל ּכיון[שהוא אּלא , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּבּמים לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ נׁשּתחרר. עליוׁשּטבל, [להטיל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

במים] בעודו והּואמלאכה ׁשּיעלה עד ׁשעּבּודֹו[עדיין], ּתחת ְְֲִֶֶַַַַ
לשחרור] שהיא הטבילה את לפרש ניתן לא ּבפני[וכך ּומֹודיעֹו ,ְִִֵ

ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין מטּבילֹו; עבדּות ׁשּלׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדּינין,
היא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר, ּובּיֹום, ְְְִִֵֵֶַָָֹׁשלׁשה

.Èהעבד ׁשלׁשהּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לקּבל צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
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.‚Èהּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה
ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת

ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„Èיעל אֹואל יׂשראל, את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה יׂשראל מל ּבגּיּותן;ׁשלמה נכרּיֹות נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

אֹו הּגר ּכׁשּיבֹוא הּנכֹונה ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּיּטל, ממֹון ּבגלל ׁשּמא - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּגּיֹורת
להּכנס ּבא הּפחד, מּפני אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבאּׁשה נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלּדת;
מּבחּורי ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא היא, אּׁשה ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָיהּודית,
על ּכבד אֹותן מֹודיעין - עּלה להן נמצא לא אם ְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹֹיׂשראל.
ּכדי הארצֹות, עּמי על ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
מאהבה ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיפרׁשּו;
ללכת היא מתאּמצת ּכי "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אליה". לדּבר וּתחּדל ְְִֵֵֶֶַַַָָאּתּה,
.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ּבׁשביל ׁשּמא ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
ׁשּכל חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמלכּות
מּגרי אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָהחֹוזר

ּדודהּצדק ּבימי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
להן, חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּוׁשלמה
מקרבין ולא מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

אחריתן. ׁשּתראה עד ֲִֵֶֶַַָָָאֹותן,
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאןּולפי נׁשים ׁשלמה ונׂשא,ר ּגּיר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּפי על ולא ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהּדבר
ּובאּסּורן ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבית
עֹובדֹות ׁשהן ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָעֹומדין.
הּכתּוב עליו והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָעבֹודה

ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכאּלּו
.ÊÈהּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר

ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
ואף נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי ְִִֶַָָעל
.ÁÈליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' יׂשראל,ּכנגע את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ארע מה ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוקׁשה

הּתאוה ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה הּנסיֹונֹותּבּמדּבר רב וכן ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף -ְְֲִֶַָָָָ

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום

    
ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

ׁשּבאת ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

.ואּסּור הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
'הוי לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
חּללּת אם ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחר
מדקּדקין ואין עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת,
רעה, לדר טֹובה מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹעליו,
רּכים; רצֹון ּבדברי אּלא האדם את מֹוׁשכין אין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּתחּלה
ּכ ואחר אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָוכן

אהבה". ֲֲַַָ"ּבעבֹותֹות
מֹודיעין‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצוֹות ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלאאּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל
אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין

ּבעֹולם ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכדי(‰.) ּפרענּות, רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ּומאריכיןׁשּלא עֹומדין'; והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
הֹול - לקּבל רצה ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּדבר
מּיד; אֹותֹו מלין אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדרּכֹו.
עד אֹותֹו ּומׁשהין ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָואם

מט ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה אֹותֹו.ׁשּיתרּפא ּבילין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Êיעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

ולא מל ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹעבֹודה
העֹולם; אּמֹות מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֻטבל
ּבינינּו להֹוׁשיבֹו לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻולּמה

יׂשראל זרה.ּבארץ עבֹודה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.Áנֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבלואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, -ּבּזמן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
אֹותֹו. מקּבלין ְְִֵַאין

.Ëהּגֹויים מן הּנלקח ראיתהעבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדיׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו הּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל

           
      

ּכמֹו ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
אֹותֹו ּומֹודיעין ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ְִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמֹודיעין
ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשהּוא
ואם ּכן. על יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעׂשר
ּתֹוׁשב ּכגר יהיה אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹהתנה
עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ְִֵֶֶַַָָּכזה

.Èואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

עריֹות ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר
להן. ֶָָֻמּתרֹות

.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר
אינן עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;
זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚Èנׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ואׁשּתֹוׁשּבארנּו הּוא ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּגּיר, אחר האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמּדברי
ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזה
אביו. ׁשאר על ּגזרּו לא כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת
אּמֹו אחֹות וכן ׁשּנתּגּירּו; אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאֹו
אבל לֹו. מּתרת - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאביה,
ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינֹו
אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו אחיו ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשת

זה הרי ּגֹוי, ּכׁשהּוא אחיו נׂשאּה לֹו.אם מּתרת ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני
אח אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא
- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר
.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ

אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואיןּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈ- לּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, ׁשפחתֹואסּור אדם נֹותן . ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

עבדים לׁשני אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלעבּדֹו
ּכבהמה. הן הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכּתחּלה,
היא אחת מיחדת, ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוׁשפחה
הּגֹויים, על לגֹויים אֹו ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
יׂשראל. על לעבדים ולא העבדים, על לעבדים לא ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹאבל

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום

    
ּבּתֹורהאיזה‡. האמּור "ממזר" מןהּוא מערוה הּבא זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

.ממזרת ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ללֹוקה ׁשאין - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי אּלאּבכל קּדּוׁשין, ּבלא עילה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכהן
ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

ּכׁשר‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאים ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן„. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב ּכדיעל ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

אֹותֹו‰. - איׁש אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
מערבים עבדּות וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּבן

לעֹולם ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ .ּבֹו; ְְְְְְְְִִִָָָָָָ
.Âועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי הּולד הּגֹויה, על ׁשּבא אבלׁשּטבל האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Êלגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áולדתֹו ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת
ׁשּיׁשּתּקע עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבקדּׁשה,
ּבממזרת יאסר ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו .ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לכּלן. אחד ּדין מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻואחד



סי            
      

ּכמֹו ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
אֹותֹו ּומֹודיעין ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ְִִִִִִֵֵֶֶַַַׁשּמֹודיעין
ׁשנים ּכל עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכׁשהּוא
ואם ּכן. על יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹעׂשר
ּתֹוׁשב ּכגר יהיה אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹהתנה
עבד מקּימין ואין ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר -ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ְִֵֶֶַַָָּכזה

.Èואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

עריֹות ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר
להן. ֶָָֻמּתרֹות

.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר
אינן עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;
זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚Èנׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

ּכמֹו אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ואׁשּתֹוׁשּבארנּו הּוא ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנתּגּיר, אחר האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבוּדאי ׁשּיֹודע ּפי על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמּדברי
ׁשל ׁשאביו ּברּור ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזה
אביו. ׁשאר על ּגזרּו לא כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה
אביו, אחי ואׁשת מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ
לאביו אֹו לאחיו ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת
אּמֹו אחֹות וכן ׁשּנתּגּירּו; אחר לבנֹו אֹו אביו לאחי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָאֹו
אבל לֹו. מּתרת - ׁשּנתּגּירה ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאביה,
ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ולא מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינֹו
אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו אחיו ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשת

זה הרי ּגֹוי, ּכׁשהּוא אחיו נׂשאּה לֹו.אם מּתרת ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני
אח אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ

.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא
- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר
.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ

אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואיןּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈ- לּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, ׁשפחתֹואסּור אדם נֹותן . ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ

עבדים לׁשני אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָלעבּדֹו
ּכבהמה. הן הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכּתחּלה,
היא אחת מיחדת, ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻוׁשפחה
הּגֹויים, על לגֹויים אֹו ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
יׂשראל. על לעבדים ולא העבדים, על לעבדים לא ְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹאבל

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום

    
ּבּתֹורהאיזה‡. האמּור "ממזר" מןהּוא מערוה הּבא זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

.ממזרת ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ללֹוקה ׁשאין - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי אּלאּבכל קּדּוׁשין, ּבלא עילה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכהן
ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

ּכׁשר‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּבאים ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן„. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב ּכדיעל ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

אֹותֹו‰. - איׁש אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
מערבים עבדּות וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּבן

לעֹולם ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ .ּבֹו; ְְְְְְְְִִִָָָָָָ
.Âועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי הּולד הּגֹויה, על ׁשּבא אבלׁשּטבל האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Êלגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áולדתֹו ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגּיֹורת
ׁשּיׁשּתּקע עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבקדּׁשה,
ּבממזרת יאסר ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו .ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

לכּלן. אחד ּדין מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻואחד
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.Ëהּולד - ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגר
ּדבר לכל ּבממזרת.יׂשראלי ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

.Èּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים הערוהמּדברי מן ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּספק ׁשּבא זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוּדאית,
אֹו קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָערוה,
ׁשּמת ׁשּׁשמעה האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנתּגרׁשה
והיא עליה ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעלּה,

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַּתחת
.‡Èהעּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה

הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה
ּכׁשר והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' עלּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי

.Èחרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם
ׁשֹוטה אֹו אּלמת נבעלּתי',אֹו הּממזר 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו, ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני ְְֲִִִִִִֶֶֶַָאֹו
לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי

- 'ׁשתּוקי' הּנקרא הּוא וזה אחר. עם זנתה אתּכ ׁשּמּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו ְִִִֵֶַַַָאּמֹו,

.‚Èהּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן
הּוא מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ

.„Èאֹותֹו אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
ּכׁשר הּבן הרי ּכׁשר, ׁשלּפלֹוני ּבנֹו זה להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

אסּור הּבן ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפלֹוני.
אינּה - ממזר ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָּבקרֹובֹות
אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנאמנת

ממזר. ספק ְְְִֵֵֶַיהיה
.ÂË'הּוא ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

אֹותֹו האמינה ׁשּלא נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן; -ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבנֹו על אּלא הּׂשנּואהּתֹורה ּבן הּבכר את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו ֲִִִֵֶַַַיּכיר",
.ÊËלֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתהׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈּבחזקת הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָארּוסה

נבּדקה ואם ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזר;
ּכׁשר והּולד נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: ואםאּמֹו . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי - עליה' ּבאתי לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹהכחיׁשּה
ממזר' זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּולד
לֹומר: נאמנת אּלא זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. -ְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
תצא, לא - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ'לארּוסי

ּכׁשר. מּמּנּו ְִֵֶָָָּוולדּה
.ÁÈועם ארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהיּו

חמיו, ּבבית ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנׁשים

לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי
לאחרים -הפקירה מארּוסי' זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה ְְֲֵֵֵֶֶַָהרי

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
הּבעל ׁשאין ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמרה:
אּמֹו ּבמעי מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻיכֹול

חדׁש. עׂשר ׁשנים על ְֵֵֶַָָָֹיתר
.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת

הן, ממזרים ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
אבל לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשרב
יתר ּפרּוצה היתה ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָהיא

חֹוׁשׁשין לבניה אף .מּדי, ְְִִֶַַָָ
.‡Îלא" ׁשּנאמר: ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר ולאיבֹוא ּבּקהל, לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָֹ
הּספקֹות ּכל ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָספק;
וּדאית, ממזרת לּׂשא מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלבֹוא
יׂשראל. ּבת לּׂשא אסּור - אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאבל

.Î- לֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור
ׁשל ּוממזר וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמא

ּדבריהם ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר הּספקֹותּדבריהם ׁשאר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מּזה. זה לּׂשא ֲִִִֶֶָאסּורין

.‚Îלבֹוא אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָּכיצד?
ּבגט יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; והּולדזה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מן ׁשּיּׂשאּו אּלא ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק
הּפגּום אחר הֹול והּולד .הּגרים; ְִֵֵַַַַַָָָ

.„Î,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?
ׁשתּוקי הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ּגר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאֹו

אסּופי. ֲִאֹו
.‰Îרב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי

יחּוסין לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ
עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו
רב היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל אבדתֹו לֹו מחזירין מצוהיׂשראל, - למחצה מחצה . ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּוא והרי ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהחיֹותֹו
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלענין

.ÊÎהראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה
עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
והּבא איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּיּׂשא

מּספק הֹורגין ׁשאין ּפטּור: ׁשהּׁשתּוקיעליה לי, יראה וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
אׁשת ספק זֹו הרי - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּנׂשא

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְֲִִִִֵֶָָאיׁש,
.ÁÎהיא ּכלואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

וכל אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה

           
      

אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה
אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת

.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין
ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
הא זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת,
אֹומר אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ïה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, איבריו]ּולד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, הּקמיעין[משחה]אֹו אֹו ּבעיניו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבצּוארֹו,
לעיר, הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
נמצא אם אבל הּוא. ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשּמרין
אילן ּתחת אפּלּו - העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשל
מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו
.Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ïּברּור והאסּופיּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ואסּופי ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּתר

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

    
-ּפצּוע‡. ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּואה'" ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ;ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

ּבקדּׁשתֹו; ׁשאינֹו ּומׁשחררת, ּגּיֹורת לּׂשא מּתר - ּדּכא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּפצּוע
לֹו; מּתרת הּספקֹות, מן אחת אֹו נתינה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻואפּלּו

.על ּבֹו ּגזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

הּספקֹות על ולא ׁשפכההּנתינים ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו; הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
ׁשּלֹו הּגיד ׁשּנכרת ּכל - אפׁשרׁשפכה איברין ּובׁשלׁשה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיֹוליד
אחד ׁשּנפצע וכיון ביצים'; 'חּוטי הּנקראין והן הּזרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת
ּפסּול. זה הרי - נּדֹו אֹו נכרת, אֹו אּלּו, אברים ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּׁשלׁשה

.„נּדֹו אֹו הּגיד נפצע העטרה[נמעך]ּכיצד? ׁשּנכרתה אֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
העטרה,א מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹו

ּכׁשר; - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻונׁשּתּיר
ּכ מעטרה למעלה הּגיד של]נכרת חיתוך אֹו[- קּולמֹוס ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

לצד]ּכמרזב מצד חיתוך צינור; ּכׁשר.[= - ְְֵֵַָ

אם‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
הּנקב, נסּתם ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה

להכׁשרֹו ּבתֹוחזר למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה,

.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול זה הרי - ּבֹו .ׁשּמׁשּתין ְֲִֵֶֶַָ

.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
חּוטי נכרתּו ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּנּדֹוכה,
ּפסּול זה הרי - נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו .ביצים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב
ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל

ּכׁשר זה הרי - .זרע ֲֵֵֶֶַָ
.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבדבר וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו יםּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה, ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותם והמסה ׁשחין ּבהן ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל, לבֹוא .ּכׁשר ִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
.Èהּזרעאסּור אברי חּיהלהפסיד ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָועֹוף,
מּפי תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלארץ;
הּכתּוב, וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
וכל אחרים. ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלא
אחר מסרס ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהמסרס

לֹוקה. ְֵֶַָהמסרס
.‡Èאת וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?

אֹוהּביצים הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּוכרתֹו
את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם, ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִֵֵֵַָָָָָהּנקבה,
.Èעּקרין מעקר]הּמׁשקה ּכדי[סם מינים, לׁשאר אֹו לאדם, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

מּתרת ואּׁשה עליו; לֹוקין ואין אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלסרסֹו
את ׁשּכפת הרי ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשּתֹות
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעׂשהּו עד חּיֹות, ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָהאדם
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אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה
אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת

.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין
ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
הא זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלמדּת,
אֹומר אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ïה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, איבריו]ּולד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, הּקמיעין[משחה]אֹו אֹו ּבעיניו, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹו נכנסת חּיה ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבצּוארֹו,
לעיר, הּסמּו הּכנסת ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
ׁשהן מאחר אסּופי; מּׁשּום ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
נמצא אם אבל הּוא. ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹמׁשּמרין
אילן ּתחת אפּלּו - העיר מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמׁשל
מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

אסּופי. זה הרי - ֲֲִֵֶלֹו
.Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ïּברּור והאסּופיּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ואסּופי ּוׁשתּוקי ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּתר

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

    
-ּפצּוע‡. ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּואה'" ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ;ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

ּבקדּׁשתֹו; ׁשאינֹו ּומׁשחררת, ּגּיֹורת לּׂשא מּתר - ּדּכא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּפצּוע
לֹו; מּתרת הּספקֹות, מן אחת אֹו נתינה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻואפּלּו

.על ּבֹו ּגזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל

הּספקֹות על ולא ׁשפכההּנתינים ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ
הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ּוכרּות‚. ׁשּלֹו; הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
ׁשּלֹו הּגיד ׁשּנכרת ּכל - אפׁשרׁשפכה איברין ּובׁשלׁשה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּתתּבּׁשל ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיֹוליד
אחד ׁשּנפצע וכיון ביצים'; 'חּוטי הּנקראין והן הּזרע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשכבת
ּפסּול. זה הרי - נּדֹו אֹו נכרת, אֹו אּלּו, אברים ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּׁשלׁשה

.„נּדֹו אֹו הּגיד נפצע העטרה[נמעך]ּכיצד? ׁשּנכרתה אֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
העטרה,א מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֹו

ּכׁשר; - הּגיד לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻונׁשּתּיר
ּכ מעטרה למעלה הּגיד של]נכרת חיתוך אֹו[- קּולמֹוס ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

לצד]ּכמרזב מצד חיתוך צינור; ּכׁשר.[= - ְְֵֵַָ

אם‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
הּנקב, נסּתם ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיראה

להכׁשרֹו ּבתֹוחזר למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב . ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול ְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻהעטרה,

.Âמּׁשביל זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול זה הרי - ּבֹו .ׁשּמׁשּתין ְֲִֵֶֶַָ

.Êאֹו מהן, אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
חּוטי נכרתּו ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּנּדֹוכה,
ּפסּול זה הרי - נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו .ביצים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב
ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל

ּכׁשר זה הרי - .זרע ֲֵֵֶֶַָ
.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבדבר וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו יםּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנֹולד אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה, ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
זה הרי - ּכרתן אֹו אֹותם והמסה ׁשחין ּבהן ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל, לבֹוא .ּכׁשר ִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
.Èהּזרעאסּור אברי חּיהלהפסיד ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָועֹוף,
מּפי תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלארץ;
הּכתּוב, וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
וכל אחרים. ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלא
אחר מסרס ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהמסרס

לֹוקה. ְֵֶַָהמסרס
.‡Èאת וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?

אֹוהּביצים הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
אּלא האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּוכרתֹו
את והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם, ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִֵֵֵַָָָָָהּנקבה,
.Èעּקרין מעקר]הּמׁשקה ּכדי[סם מינים, לׁשאר אֹו לאדם, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

מּתרת ואּׁשה עליו; לֹוקין ואין אסּור, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלסרסֹו
את ׁשּכפת הרי ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשּתֹות
ׁשפכה, ּכרּות ׁשעׂשהּו עד חּיֹות, ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָהאדם



סו            
      

תׁשמיׁש אברי מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג, אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאֹו
מרּדּות. מּכת להּכֹותֹו וראּוי ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו -ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָ

.‚Èהּואאסּור לקחּה ואם ׁשּלנּו; ּבהמה לסרס לגֹוי לֹומר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
זה, ּבדבר יׂשראל הערים ואם מּתר. אֹותּה, לסרס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעצמֹו
מּתר הּגדֹול לבנֹו ואפּלּו אחר; ליׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻקֹונסין
לֹו נֹותנּה ולא לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל .למכרּה; ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָֹ

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת יום

    
וזֹונהׁשלׁש‡. ּגרּוׁשה, - הּכהנים ּכל על נאסרּו נׁשים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

לאסור] נישאה או וחללה[נכרית כהונה], מאסורי ;[נולדה ֲַָָ
ּכהן אחד והאלמנה. הּׁשלׁש, אּלּו - ארּבע ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
ואחד ּבבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּגדֹול

העֹובד מׁשּוחּכהן ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ואסּורין הּבתּולה על מצּוין ּכּלן - ּבאלמנה.מלחמה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻ

.ּביןּכל ּגדֹול ּכהן ּבין נׁשים, מהּׁשלׁש אחת ׁשּנׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אינֹו - זנּות ּדר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

חללה אֹו ּגרּוׁשה, אֹו זֹונה, מּׁשּום "לאלֹוקה ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ
ויבעל. ׁשּיּקח עד - ְְִִִֶַַָֹיּקחּו"

ּפי‚. על אף אחת, לֹוקה - אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
יחּלל" "ולא ׁשּנאמר: קּדׁש, חּללּהׁשּלא ׁשּבעלּה, ּכיון - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הן הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה; ְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
ּגדֹול ּכהן לֹוקה לפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻמחּללֹות
קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף אלמנה ּבעילת על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלבּדֹו
אּׁשה, לא - ּכׁשרים יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשהרי

זרעֹו. ְְַֹולא
ׁשּתיםקּדׁש„. לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול אחתּכהן : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּובין יחּלל". "לא מּׁשּום ואחת יּקח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמּׁשּום
ו הארּבע מן אּׁשה ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ּגדֹול ּבעלּכהן לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

לֹוקה. אינֹו -ֵֶ
ׁשאינֹו‰. מקֹום וכל לֹוקה, היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל

לֹוקה אינּה היא - לאיׁשלֹוקה אּׁשה ּבין הפרׁש ׁשאין ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה אּלא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקהּכל - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּגֹויה, על הּבא ּכהן ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין; ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין .זֹונה, ְְִִֵֵֵָָ
.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנׂשאּכגרּוׁשה ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
ּכאחת ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור אֹועל , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

האּסּור, אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם ְֲִִִִִֵֵֶָָָאֹו

Ë.Èׁשהיתה אּׁשה ונעׂשתלפיכ ּגרּוׁשה, ונעׂשת אלמנה, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,

לכהן אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻארּבע
אּסּור ּבּה נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻּגדֹול
אּסּור על אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונאסרה
- חללה נעׂשת ּתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהאלמנה,
מּתרת היא ועדין ּבתרּומה, נאסרה ׁשהרי אּסּור, ּבּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנֹוסף
על ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל - זֹונה נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָליׂשראל.

אחר אּסּור ּבּה נֹוסף ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם והּואיׂשראל . ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
ואחר חללה ׁשּנעׂשת הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדין
אם אבל אחת; ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ֲִִֶֶַַַָָָָָֹּכ

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו זה, סדר ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּתּנה

.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ּביאה ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - אלמנה,הרּבה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין
.È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

חֹולץ אּלא ייּבם, לא זה ּכהןהרי והּוא יבמה לֹו נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
ׁשּנתמּנה; אחר ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
הרי - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ּומת קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻזה

אלמנה ספק זֹו הרי - .ארּוסּה ְְֲֲֵֵַָָָ
.‚Èּגדֹולמצות ּכהן על ּבתּולה;עׂשה נערה ׁשּיּׂשא , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"
זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח
.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ

זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף
מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ּבעּולה,ּבגט ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ; ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה
.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס

ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא הריּפּתּה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈזה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
ּגּופּה ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, יֹוציא.לא לא ּכנס, ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈהּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה אבלאחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה
.ËÈאֹו לאׁשּתֹו', ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא

אין - ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'נתן
ּתצא אחר, לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה; מּתחת אֹותּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמֹוציאין

הּׁשני .מן ִִֵַ
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

לּה ּגרּוׁשין.חֹוׁשׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יצא, אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

            
      

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול לכהן ותּנׂשא איןלּה, - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

מזּנה ׁשהיא ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
ּומת מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה

אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻקדם
ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה



       

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום

. ˘ ‡Ï Â

― 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:

ה'תש"ע אדר א' שני יום

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

. ˘ ‡Ï Â

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿאתֿה "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
הּמכלּתאתֹונה" ּולׁשֹון  : ְְְִֶַָ

ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― לאֿתֹונה" ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ"וגר
אתֹו" תֹונּו "לא  ּובספרא . ְְִָֹֹ

עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת יום

. ˘ Â
„‡'Â˘'Ï̆„Â˜˘Â˘‡ÌÂÈ

― 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 ְִֶֶֶֶֶֶַָ





סז             
      

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול לכהן ותּנׂשא איןלּה, - ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

מזּנה ׁשהיא ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹחֹוׁשׁשין
מּׁשּום ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּבעיר
ּומת מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשעברה

אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻקדם
ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה



       

ה'תש"ע שבט ל' ראשון יום

. ˘ ‡Ï Â

― 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:

ה'תש"ע אדר א' שני יום

ה'תש"ע אדר ב' שלישי יום

. ˘ ‡Ï Â

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿאתֿה "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
הּמכלּתאתֹונה" ּולׁשֹון  : ְְְִֶַָ

ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― לאֿתֹונה" ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ"וגר
אתֹו" תֹונּו "לא  ּובספרא . ְְִָֹֹ

עבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ
הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תש"ע אדר ג' רביעי יום

ה'תש"ע אדר ד' חמישי יום

ה'תש"ע אדר ה' שישי יום

ה'תש"ע אדר ו' קודש שבת יום

. ˘ Â
„‡'Â˘'Ï̆„Â˜˘Â˘‡ÌÂÈ

― 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 ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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(‡).Â˘„˜:זמינו()Â‡ ˘ ÌÂÈÓ

.ÌÈÚÈ È˜עליהם שבא הפורענות וראו
הקב"ה שעשה הגבורה ואת עלי, בית בעון

.בפלשתים: È‡ Â‚Â ÂÈÂידי על
ושופטם לעיר, מעיר מחזר שהיה שמואל,

ולשוןÂÈÂ.ומוכיחם: הוא, המשכה לשון
וכן לפולחני, תתנהו הוא: יא)ארמי ז :(יחזקאל

אל למושכם תועלת בהם אין בהם, נה ולא
כמו יללה, לשון 'וינהו', חברו, ומנחם הטוב.

ד) ב וכן(מיכה נהיה, נהי שם): ולא(יחזקאל :
שהתאבלו ה', אחרי וינהו ופירוש בהם, נה
לשון ה'. אחרי ושבו הרעים, מעשיהם על

כמו וינהו, יז)אחר: ג ונקוו(ירמיהו ויתאספו :
למפלח ויתנהון מתרגמינן: העמים, כל אליה
כן גם הענין מזה ויהיה עממיא, כל בה

שם) שאמר(יחזקאל כענין בהם, נה ולא :(שם):
שבהם, מנה ולא מהמונם, ולא מהם לא

שלהם מקבוץ ולא אינו)(ספריכלומר אחרים :ם
(Â).ÂÙ˘ÈÂ ÌÈÓ Â‡˘ÈÂ:יונתן תרגם

ולפי ה'. קדם כמיא בתיובתא לבהון ושפיכו
אנו הרי הכנעה, סימן אלא אינו משמעו,

הנשפכין: הללו כמים ˘Ï‡ÂÓ.לפניך ËÙ˘ÈÂ
או שביניהם, ממון עסקי על לרעהו, איש בין

שעברו: עבירה עסקי על

 
(‡).Ú‚:יערים בקרית מקום שם והוא בגבעה, אשר

.Â˘„˜,לראותו מי יבוא לבל הארון, את לשמור הזמינו
לפניו: ולרבץ מהתחלתÌÂÈÓ.()ולכבד לומר: רצה

להתחרט ישראל ויללו נהו ההוא הזמן בכל שם, ישב אשר שנה עשרים במספר שהיו הרבים הימים וכל הארון שבת
ה': אחרי ללכת ושבו טובים, לא אשר מעשיהם וכל:ÂÈ.(‚)על שתוף:Â„Ï.מכל ÌÈÓ.(Â)בלא Â‡˘ÈÂרצה

ה': לפני בתפלה ושפכו דמע, מי ולהזיל לשאוב התעוררו לחבירו:ËÂÙ˘ÈÂ.לומר: אדם שבין ÂÏÚÈÂ.(Ê)בדברים
למלחמה: לצאת ישראל שנתקבצו חשבו כי בם, להלחם

 
(‡).Â˘„˜כמו ד)הזמינו, ו מלחמה:(ירמיהו עליה קדשו :

().˘:עכבה ויללה:ÂÈÂ.ענין נהי מלשון
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום צמישי עמ' ב



צח   


             

    

ÏB„b ÌBi‰ ÔÈÈ„ÚL Ù"Ú‡ Ì‰ÈÏÚ ˙aL ÈÚ‰ ÈL‡ eÏa˜ Îe ÈÚÏ ‡aL Ì„‡Ì‡Â Î"‚ ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÏÁ 
Â" Èa ‡a˙ÈL BÓk ‰ÚÈ ‡‡ epnÓ BÈ‰Ï ÂÈ„Èa eÏÏÈ ‡Ï ˙BÚÓ B‡ ‰ˆ˜eÓ ıÙÁ ÌeL ÂÈÏÚ ‰È‰ 

:˘"ÚÂ ˙aMa ÂÈÏÚ BqÈk ÁÎML ÈÓa
ÔpeÚn‰ ÌBia ‰ÚhL ÈÓÌBi‰ „BÚL BÏ Ú„B Î"Á‡Â ˙aL ÏL ˙ÈÚ Ï˙‰Â LnÓ ‰ÎLÁ ‡e‰L BÂ 

Èˆ ˙aL ˙ÙB˙Ï Èe‡‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ‚ÏÓ ‰È‰ ÏÏ˙‰LkL Ù"Ú‡ ÏB„bBÁÏ ‡e‰  
‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈÓ ‡‡ ˙aL ˙ÙB ˙Ïa˜ ÈÓ B˙ÈÙ˙a ÔÈek˙ ‡Ï ‡e‰L ÔÂÈk ˙ÈÚ Ï˙‰ÏeÏ˙‰ È‰Â 

˙eÚha˙eÚha ‰˙È‰ ‰BL‡‰ ‰ÏaL ÈÙÏ ‰iM‰ ‰ÈÙ˙a ˙aL ˙Ïa˜ Ì„B˜ ‰Î‡ÏÓ ˙BÚÏ BÏ eÓe 
:ÌeÏk ‰eLÁ È‡Â

כֿכא סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

 
   אם אבל המנחה, פלג לאחר -

לא - כדין שלא - המנחה פלג קודם שבת עליהם קיבלו
השבת. עליו חלה

  קבלת בשעת טעה אם הדין והוא -
בשעת או החורף, לשעון קיץ שעון בין שטעה כגון שבת,

וכד'. השבת כניסת
   סמוך שהוא וחשב טעה אם -

שבת קבלת והתפלל ברכו)לחשכה, שבת(עד תוספת לשם

ומתפלל חוזר ואינו - שבת עליו חלה לא -,
חלה - שבת תוספת לשם ערבית תפלת כל התפלל אם אבל

טעה אפילו שבת .עליו
   תפלתו באמצע דאם ופשוט -

ברכה באמצע אפילו להפסיק צריך היום .האיר
   ערבית להתפלל דרכו אם אבל -

ולהתפלל לחזור צריך אין - החשכה .קודם

 
כשהוא192) בשבת ונזכר עליו כיסו ששכח ומי יט: סעיף

יכול המעורבת עיר בתוך אפילו או החצר בתוך או הבית בתוך
נופל והכיס חגורו יתיר ושם מוצנע חדר לתוך עד עמו לילך

דכ מוקצה טלטול איסור בזה כברואין עליו ישנו שהמוקצה יון
בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לכל עליו לנושאו יכול הוא הרי

ש"ח.
סק"י.193) עו סי' השלחן בדי
ולהתפלל194) לחזור צריך שאינו שכל רבינו מלשון משמע כן

צריך כן אם אלא להתיר אין ברבים ואפילו שבת, עליו חלה -
בדעתו, שבת תוספת היתה מקום מכל - טעות שהוא (ואף לכך

סק"ו). קו"א ראה
י.195) ס"ק עו סי' השלחן בדי
קודם196) להתפלל דרכו כשאין ואפילו פד, ס"ק החיים כף

התפלל לא ואם התפילה, י"ח יצא בדיעבד מקום מכל - החשכה
שבת (תוספת פעמיים שחרית להתפלל צריך אינו מכן לאחר

לא). ס"ק

•

     

ללות ורוצה התפלה אחר מיד נחוץ דבר לעשות צריך אם
שיתבאר (כמו בלילה או ביום אח"כ ולפורעה לו הקבוע עת
ע"א) ס"ה ד' הדר פרק דערובין מהש"ס ס"ב רל"ח בסימן
אחר מיד אחד פסוק או אחת הלכה אפילו שילמוד טוב אעפ"כ

התפלה.

בידו הליכה ושכר המדרש לבית ילך ללמוד יודע שאינו מי ואף
שמים יראת ויכניס שיודע בזה מעט וילמוד מקום לו יקבע או
ויפרוש עבירה צד איזה בהם ימצא אולי במעשיו ויפשפש בלבו

ממנה:

ב סעיף תורה בתלמוד חייב אחד שכל קנה, סימן א חלק

1

2

3

4
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א

             

         
       

        
        

        
         

         
        


          

         
           

    
       


        

         
          

   
         

         
       

        
         

          
       

   
          

          
          

         
       

         
          

      
         


          

          
         

           
    

        
      

         
       

          
        

        
    

         
         

        
            

      















































































































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' ב



צט    


             

    

ÏB„b ÌBi‰ ÔÈÈ„ÚL Ù"Ú‡ Ì‰ÈÏÚ ˙aL ÈÚ‰ ÈL‡ eÏa˜ Îe ÈÚÏ ‡aL Ì„‡Ì‡Â Î"‚ ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÏÁ 
Â" Èa ‡a˙ÈL BÓk ‰ÚÈ ‡‡ epnÓ BÈ‰Ï ÂÈ„Èa eÏÏÈ ‡Ï ˙BÚÓ B‡ ‰ˆ˜eÓ ıÙÁ ÌeL ÂÈÏÚ ‰È‰ 

:˘"ÚÂ ˙aMa ÂÈÏÚ BqÈk ÁÎML ÈÓa
ÔpeÚn‰ ÌBia ‰ÚhL ÈÓÌBi‰ „BÚL BÏ Ú„B Î"Á‡Â ˙aL ÏL ˙ÈÚ Ï˙‰Â LnÓ ‰ÎLÁ ‡e‰L BÂ 

Èˆ ˙aL ˙ÙB˙Ï Èe‡‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ‚ÏÓ ‰È‰ ÏÏ˙‰LkL Ù"Ú‡ ÏB„bBÁÏ ‡e‰  
‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈÓ ‡‡ ˙aL ˙ÙB ˙Ïa˜ ÈÓ B˙ÈÙ˙a ÔÈek˙ ‡Ï ‡e‰L ÔÂÈk ˙ÈÚ Ï˙‰ÏeÏ˙‰ È‰Â 

˙eÚha˙eÚha ‰˙È‰ ‰BL‡‰ ‰ÏaL ÈÙÏ ‰iM‰ ‰ÈÙ˙a ˙aL ˙Ïa˜ Ì„B˜ ‰Î‡ÏÓ ˙BÚÏ BÏ eÓe 
:ÌeÏk ‰eLÁ È‡Â

כֿכא סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

 
   אם אבל המנחה, פלג לאחר -

לא - כדין שלא - המנחה פלג קודם שבת עליהם קיבלו
השבת. עליו חלה

  קבלת בשעת טעה אם הדין והוא -
בשעת או החורף, לשעון קיץ שעון בין שטעה כגון שבת,

וכד'. השבת כניסת
   סמוך שהוא וחשב טעה אם -

שבת קבלת והתפלל ברכו)לחשכה, שבת(עד תוספת לשם

ומתפלל חוזר ואינו - שבת עליו חלה לא -,
חלה - שבת תוספת לשם ערבית תפלת כל התפלל אם אבל

טעה אפילו שבת .עליו
   תפלתו באמצע דאם ופשוט -

ברכה באמצע אפילו להפסיק צריך היום .האיר
   ערבית להתפלל דרכו אם אבל -

ולהתפלל לחזור צריך אין - החשכה .קודם

 
כשהוא192) בשבת ונזכר עליו כיסו ששכח ומי יט: סעיף

יכול המעורבת עיר בתוך אפילו או החצר בתוך או הבית בתוך
נופל והכיס חגורו יתיר ושם מוצנע חדר לתוך עד עמו לילך

דכ מוקצה טלטול איסור בזה כברואין עליו ישנו שהמוקצה יון
בסי' שיתבאר כמו שירצה מקום לכל עליו לנושאו יכול הוא הרי

ש"ח.
סק"י.193) עו סי' השלחן בדי
ולהתפלל194) לחזור צריך שאינו שכל רבינו מלשון משמע כן

צריך כן אם אלא להתיר אין ברבים ואפילו שבת, עליו חלה -
בדעתו, שבת תוספת היתה מקום מכל - טעות שהוא (ואף לכך

סק"ו). קו"א ראה
י.195) ס"ק עו סי' השלחן בדי
קודם196) להתפלל דרכו כשאין ואפילו פד, ס"ק החיים כף

התפלל לא ואם התפילה, י"ח יצא בדיעבד מקום מכל - החשכה
שבת (תוספת פעמיים שחרית להתפלל צריך אינו מכן לאחר

לא). ס"ק

•

     

ללות ורוצה התפלה אחר מיד נחוץ דבר לעשות צריך אם
שיתבאר (כמו בלילה או ביום אח"כ ולפורעה לו הקבוע עת
ע"א) ס"ה ד' הדר פרק דערובין מהש"ס ס"ב רל"ח בסימן
אחר מיד אחד פסוק או אחת הלכה אפילו שילמוד טוב אעפ"כ

התפלה.

בידו הליכה ושכר המדרש לבית ילך ללמוד יודע שאינו מי ואף
שמים יראת ויכניס שיודע בזה מעט וילמוד מקום לו יקבע או
ויפרוש עבירה צד איזה בהם ימצא אולי במעשיו ויפשפש בלבו

ממנה:

ב סעיף תורה בתלמוד חייב אחד שכל קנה, סימן א חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

             

        
        

         
        

          
        

          
          

           
          

       
         

          
         

         
        

          
         

         
         
         

           
       

       
            

        
         

         
         

        
           

          
         

 
           

         
       

             
         

          
            

     
          

          
          

































































































ק   

     

לעשות‡ עת ע"פ קיט סי' בתהלים בפרש"י (וכ"ה אמרו לא
אלא לתורה עתים קביעת שם) ובילקוט תורתך הפרו לה'
אבל ביתו ונפשות נפשו להחיות ארץ בדרך לעסוק שצריך במי
בו והגית לקיים חייב אחרים משל שמתפרנס או לכך שא"צ מי
ע"ב צ"ט דף חלק פרק בסנהדרין (ועיין כמשמעו ולילה יומם
שם תנאי ושאר כו' ובדוק צא ע"ב צ"ט דף י"א פרק ובמנחות
כ"א פ' ובאדר"נ ארץ בדרך לעסוק שצריך במי אלא פליגי לא
ע"פ א קט"ו דף רבה ובקהלת דאיכה פתיחתא ריש ובמד"ר

כו'). זו טחנה מה הטחנה קול בשפל

פרנסתו כדי עראי אלא עיקר מלאכתו יעשה לא לכך שצריך מי ואף
עמה שאין תורה כל אבל בידו יתקיימו וזה וזה קבע ותורתו בלבד
מי אלא קונו דעת על יעבירנו העוני כי בטלה סופה מלאכה
יעשה כראוי זו מצוה לקיים לבו ונשא בתורה נפשו שחשקה
בתורה: עוסק ולילו יומו ושאר חייו כדי יום בכל מעט מלאכה

כדי אלא כוונתו תהיה לא ונותן נושא או מלאכה וכשעושה
בכל כמ"ש לבוראו לעבוד שיוכל כדי הגוף צרכי למצוא
ובח' פי"ז באדר"ן מזה (ועיין ו') ג' סי' (משלי וגו' דעהו דרכיך

פ"ה). להרמב"ם פרקים

אינו ואם בסחורה לעסוק או מלאכה לבנו ללמוד אדם כל וחייב
בשביל הבריות את ללסטם שסופו לסטות מלמדו כאלו כן עושה

פרנסתו.

והין שנאמר דבורו את יחליף שלא באמונה וליתן לישא ויזהר
כלומר צדק שלך ולאו צדק שלך הן שיהיה לך יהיה צדק
(ועיין אותם והצדק דבריך קיים לאו או הן מדבר כשאתה
ובפי' ה"ח מכירה מה' ופ"ז הי"ג דיעות מה' פ"ה בהרמב"ם
קי"ד דף שלו חולין במסכת ובשל"ה שביעית סוף המשניות

א המחליף וכל באמונה) מו"מ ענין גבי כאילוע"א דבורו ת
טוב בלבו שנגמרה מחשבה ואפילו ומזלות כוכבים עובד
בלבבו אמת ודובר שנאמר שמים יראת בידו שיש מי כל לקיימה
אבל לחבירו שבינו בדבר אמורים דברים במה טו) סי' (תהלים
לקיימן. א"צ מצוה סמך בהן אין אם מצרכיו עצמו דברי (אם)

מותר אמרו ולא לחבירו שקר יבטיח לא השלום מפני ואפילו
(ומכל עברו שכבר דברים בסיפור אלא השלום מפני לשנות
במ"ר כמ"ש המצות מכל גדול שהשלום כיון קצת צ"ע מקום
דבורו לשנות התיר ובגמ' ורדפהו שלום בקש ע"פ חוקת פ'
אלא הוא היתר דלאו כתב מציאות אלו פ' והרי"ף השלום מפני
בכל ע"ד להתיר יש שמא אסור בלהבא דלשנות מנלן א"כ מצוה
בראשית פ' במד"ר ועי' ע"א ס"ג דף דברכות פ"ט דעהו דרכיך

שלהבא. בדבר ולא ובפמ"ג) מזה רבא באליה ועי' פ"א

השם שהזכרת מקום שבכל לבטלה שמים שם מלהזכיר ויזהר
ובין זה דין בין לחלק (ופשוט מצויה עניות או מיתה מצויה
דברכות). פ"ט במשנה חכמים שהתירו בשם חבירו שלום שאלת

המלך לינאי לו היו עיירות שאלף באמת אפילו מלשבע ויזהר
מקיימים שהיו אע"פ שבועות נשבעים שהיו לפי נחרבו וכולם

אותם:

בדרכיו‚ והלכת שנאמר ה' בדרכי לילך התורה מן עשה מצות
נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש למדו וכך ט) כח תבא (בפ'
רחום נקרא הוא מה חנם מתנת ועושה חנון היה אתה אף חנון

ארך היה אתה אף אפים ארך נקרא הוא מה רחום היה אתה אף
בהם עצמו להדמות צריך באדם שיש המדות כל שאר וכן אפים

בטוב. ולבחור שבהם ברע ולמאוס לבוראו

יעשה בו שיקבעו עד טובות במדות עצמו אדם ירגיל וכיצד
בהם ויחזור האלו המדות פי על שעושה במעשים וישלש וישנה
כגון בנפשו המדות ויקבעו בעיניו קלה עשייתן שתהיה עד תמיד
גם חסד ויגמול לעניים הרבה ממון ויתן יפזר כילי היה אם
חסד ורב מדת בנפשו שתקבע עד ויתן ויחזור לעשירים

הקב"ה. בה שנשתבח

דף שדהו המקדיש פרק (בערכין זו מדה בנפשו שתקבע ואחר
ע"א נ' דף נערה פרק ובכתובות שם וגמרא במשנה ע"א כ"ח
דף דחולין ו' ובפרק ע"א ט"ז דף דביצה פ"ב בפרש"י ועיין

אינה שזו מדאי יותר יפזר לא ע"א) ותקנתפ"ד טובה דרך
הוא המיצוע בדרך ינהג אלא מחומש יותר יבזבז שלא חכמים

והישרה. הטובה דרך

כל ה' תועבת כי רוח שפל הוי מאד שמאד הרוח משפלות חוץ
וכל האחרון קצה עד מזה יתרחק לכן ה') טז סי' (משלי לב גבה
את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר כפר כאלו לבבו המגביה
הוא הרוח גסות בידו שיש מי וכל י"ד) ח' עקב (בפ' וגו' ה'

המתים. בתחיית ננער עפרו ואין כאשרה

יתרחק לכן באה היא הרוח ומגסות מאוד רעה מדה הכעס וכן
העם על לכעוס צריך אם ואפילו אחרון קצה עד כן גם מזה
הוא כאלו עצמו יראה למוטב ולהחזירם עבירה מדבר להפרישם
חכמים ואמרו עצמו לבין בינו עליו מיושבת דעתו ותהיה כועס
ממנו מסתלקת ונשמתו ומזלות כוכבים עובד כאלו הכועס כל
ציוו לפיכך ד) י"ח סי' (באיוב באפו נפשו טורף שנאמר
לדברי כלל ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מן להתרחק
שומעים עולבים ואינם עלובים צדיקים דרך וזו המכעיסים
ועליהם ביסורים ושמחים מאהבה עושים משיבים ואינם חרפתם
סוף שופטים (בס' בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב

ה'). סי'

ישיב לא הוא מהעם אחד וביזהו וחירפו חכם תלמיד הוא ואם
יבא ואם התורה בזיון על עונש לו יהיה מקום ומכל חרפתו על
ועל בידו ימחה ולא ישתוק המשפט בקיום נקמתו לנקום אחר
תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד כל אמרו זה
בזיונה על מקפיד ואינו בעיניו חשובה תורתו ואין הואיל חכם
זה שבפיוס מיד להתפייס צריך אותו מפייסים אם מקום ומכל
מדותיו על המעביר כל אמרו זה ועל התורה כבוד נתקן כבר
בצער זה וכל פשעיו כל על לו מעבירין שמפייסו למי ומוחל
בלבו ליטור אסור חכם תלמיד אף שבממון בדבר אבל הגוף

לנקום. לומר צריך ואין

תקום לא שנאמר תעשה בלא עובר הנוטר או מחבירו והנוקם
אמר נקימה איזהו תהיו) קדושים (בפ' עמך בני את תטור ולא
ואמר אצלו חבירו בא ולמחר השאילו ולא קרדומך השאילני לו
השאלתני שלא כדרך משאילך איני לו ואמר מגלך השאילני לו
היא זו כמותך ואיני משאילך הריני לו אמר ואם נקימה היא זו
לב על יעלה ולא יזכירנו ולא מלבו הדבר ימחה אלא נטירה

בזה: ליזהר האדם כל וצריך לעולם
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שם„ בהשגות הרמב"ן וגם ו' סימן בעשין בסה"מ (רמב"ם
שאין כתב סק"ב שם אסתר שהמגלת וכ"ש לזה מודה ז' סי'
כדבריו סע"ב ג' דף דתמורה בפ"ק וכ"ה הרמב"ן כמ"ש הגירסא
ביודעי לידבק עשה מצות ח') סי' עשין סמ"ג שם. פירש"י וכן

שנא ובתורתו ונכפלה' כ') יו"ד עקב (בפרשת תדבק ובו מר
רז"ל ואמרו נצבים) (ס"פ בו ולדבקה שנאמר אחר במקום הציווי
בפירוש חכמים אמרו כך אלא בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי
וכן מעשיהם ללמוד כדי ובתלמידיהם בחכמים הדבק זו מצוה
בצמא שותה והוי רגליהם בעפר מתאבק הוי ואמרו חכמים ציוו
תלמיד בת לישא להשתדל אדם כל צריך לפיכך דבריהם את
תלמידי עם ולשתות ולאכול חכם לתלמיד בתו ולהשיא חכם
בכל להם ולהתחבר חכמים לתלמידי פרקמטיא ולעשות חכמים
שתלמיד מסעודה הנהנה וכל בו ולדבקה שנאמר חיבור מיני

השכינה. מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי חכם

כך שמתוך אגדה דברי למד בו ולדבקה שם בספרי דרשו ועוד
ועיין פכ"ט באדר"ן (ועיין העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה
והוא הוא גד כזרע והמן ע"פ ע"א ע"ה דף דיומא בתרא פ' בגמ'

מהמכילתא):

שנאמר‰ כגופו ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה
ממונו ועל כבודו על לחוס צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת
לו אין חבירו בקלון והמתכבד שלו וממון כבוד על שחס כמו

הבא: לעולם חלק

Âעליו מצוה אלא וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא
תוכיח הוכח שנאמר וכך כך לי עשית למה ולומר להודיעו
מדת זה הרי להוכיחו ולא לו למחול רוצה ואם עמיתך את

המשטמה: על אלא התורה הקפידה ולא חסידות

אֿו סעיפים ומתן משא סדר קנו, סימן א חלק
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"לא הכתוב ופירוש עקב; י' אותיות - יעקב שם ביאור

ביעקב להביט יכול אינו שה"און" - ביעקב" און הביט

ה וענין פירוש שנתבאר עבד)עבודה"[לאחר (עבודת "

הקב ש"לגבי הטעם את זה) (בפרק יבאר זועבודה"ה, "

" למדריגת כמיעקבשייכת דוקא, """ אליש יעקבשמע

]."עבדי

        
      

 
לגבי ה"עבודה" ענין - הנה עד שנתבאר מה כל
התפלה ידי על למטה ית' אורו להמשיך שהוא הקב"ה,
היא - בתחתונים דירה ית' לו לעשות המצוות, וקיום

עבדי". "יעקב של והבחינה המדריגה

יעקב:] בשם נק' זו מדריגה מדוע [ומבאר

      

       
       
       

     
חוט במשל וענינו עקב", "י' אותיות הוא "יעקב"

הנ"ל: השדרה

על רומזת בלבד, נקודה שהיא - יו"ד נקודתאות

במוח השוכנת הנפש, ועצמיות מהות של החיות
- "י' וענין זועקבהאדם; חיות התפשטות על מורה "

שהיא עד הגוף, אברי לכל השדרה חוט דרך (ה"יו"ד")
ענין וזהו האדם. של (עקב) ולרגלים לירכים מגיעה

ה" "יו"ד"יעקב", בחינת עד שנמשך ".עקב"

       
  

משאר בשונה ולכן, בלבד, נקודה היא יו"ד אות
לרוחב) או (לאורך התפשטות להן שיש האותיות

מלבד וממילא מסוימת ישוצורה שבאות ה"שחרות"
בתוכם", לובן בבחינת האות] קוי [בין "חלל בכולם
שחרות אלא בה אין - בלבד נקודה שהיא - היו"ד הנה

לובן. שום בלי לבד,

החיות נקודת על רומזת "יו"ד" דאות זו ונקודה
והיא האדם, במוח השוכנת הנפש, מעצמיות
ל"עקב". שמגיעה עד השדרה, חוט דרך המתפשטת

אות דנקודת - האדם בעבודת בנמשל, גם הוא [וכך

שממשיך:]ד"יו" וכפי ית', ועצמותו מהותו על רומזת "

       
    
(שחרות, ה"אוכמא" יו"דחושךנקודת אות של (

יתברך הוא כי עצמו, ב"ה סוף מאין המשכה על רומזת
למעלה שהוא מאחר סתימין", דכל "סתימו נקרא
נאמר ועליו כלל, בי' תפיסא מחשבה ולית השגה מגדר

"סתר"חשך"ישת בבחינת הוא שהקב"ה היינו סתרו",
כלל. להשיגו אפשר שאי סתום בבחינת ו"חשך",
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קי   

זו. מבחינה נמשכת היו"ד ונקודת

הנפש שחיות במשל, משנת"ל ע"ד [והוא
נקודת היא השדרה, חוט דרך האדם ממוח הנמשכת

ועצמותהחיות הכחממהות מקור היא (שלכן הנפש
יו"ד אות ענין הוא וכך - ממש) לו בדומה להוליד

ב"ה סוף אין המשכת על שמורה ].עצמולמעלה,

      
       
זו בחינה להמשיך הוא, עקב" - "י' עבודת ענין
עולם לתוך למטה, סתרו") חשך ("ישת יו"ד דאות

"עקביים". בחינת שהוא ממש, הזה

ד"דירה הענין אורבתחתוניםוזהו גילוי - (כנ"ל) "
שהוא הגשמי, הזה בעולם עצמו ב"ה סוף אין
נקרא ולכן ממנו", למטה תחתון שאין . . "התחתון

" בחינת הזה חלקעקבייםעולם שהם העקביים כמו ,"
שבגוף. תחתון היותר

      
       

   

      
(די עקב" - "י' דעבודת הענין בתחתונים)עיקר רה

שני בהן שיש מעשיות, מצוות קיום ידי על נפעל
הן שהרי דמלכא" "אברין נק' - אחד מצד קצוות:
- ומאידך עצמו", ב"ה סוף אין אור להשראת ה"כלים
הזה עולם וענייני גשמיים בדברים מלובשות המצוות
ב"ה סוף אין אור נמשך ידן על ולכן עקביים), (בחינת

העולם. גשמיות בתוך ממש", ב"תחתונים

        
     
התעוררות (שהיא התפלה הקדמת לאחר דוקא

- דלבא" ב"הרצוןמ"רעותא סוף אין אור נמשך הלב)
מעשיות. מצוות ידי על עקב") - ("י' למטה

הדבר:] [וטעם

       
אותיות ד' בדוגמת מדריגות, ד' בנשמה יש כידוע,
רצון, - שבנפש כלליות מדריגות ד' והם הוי', שם

ומעשה. דיבור מחשבה,

כנגד היא הלב) (רצון דלבא" ד"רעותא והעבודה
הם ומעשה דיבור מחשבה כי הוי', דשם י' אות

שכלי ענין למשל כמו הנפש, של הגלויים ה"ביטויים"
הדיבור ידי (ועל בו לדבר או בו, לחשוב יכול שהאדם
מעשה איזה לעשות או זולתו), לאדם גם אותו ימסור

ההוא. השכל פי על למתחייב בהתאם

כפי עצמה הנשמה "רצון" הוא מזה למעלה אך
הנעוץ האדם, של הגלויות מהמחשבות למעלה שהוא

שבנפש. יו"ד אות והוא בנפש, מאד עמוק עמוק

      
     
       

  
באופן נמשכים שלמעלה הגילויים כל כידוע,
התורה, עסק ידי על ולדוגמא: מדה", כנגד ד"מדה
"מוחין" נמשכים האדם, במוח והשגה הבנה שענינו
עליונים חסדים נמשכים חסד עשיית ידי על דלמעלה;

וכו'.

ב"ה סוף אין אור את להמשיך כדי בעניננו: וכך
עבודת כלל", מושג שאינו סתימו "בחינת עצמו,
עם להיות צריכה ית' בו ודביקותו לקונו האדם

דל "רעותא שהוא לבבו, נקודת (רצוןעצמיות בא"
ודעת, טעם פי על רצון זה שאין היינו כנ"ל, הלב)
בכל ית' אליו נמשך שהאדם מה אלא גלוי, רצון שהוא
נפשו כוחות כל ממילא (ובדרך ועצמותו מהותו

ה'). אחרי נמשכים

מצד ית' בו הדביקות - הנשמה של זו עבודה על
לא ועמך בשמים לי "מי נאמר - דלבא" "רעותא
מלבד דבר שום רוצה האדם שאין בארץ", חפצתי
כדוגמת . . וכל מכל רצון "ביטול שזהו אלקות,

היו"ד". של הנקודה

האדם צריך שבה התפלה, עבודת של ענינה וזהו
ודוקא דלבא", ב"רעותא ית' אליו להתקרב להתעורר

העליון". "רצון גילוי נמשך זה ידי על

עילאה" ב"חכמה מלובשת העליון" "רצון [בחינת
למטה; העליון רצון נמשך ידה ועל ית'), חכמתו (היא
הגוף בכל נמשכים נפשו שחיי להבדיל, באדם, כמו

כנ"ל].מוחודרך ,
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ידי על - העליון רצון לבחינת שמגיעים לאחר
אפשר - דליבא" "רעותא בבחינת התפלה עבודת

הגילוי את עשהלמטהלהמשיך מצוות רמ"ח בקיום ,
באריכות). כנ"ל ב"ה, סוף אין לאור "כלים" (שהם

"אשר המצוות ברכת נוסח ענין קדשנווזהו

ב"ה,וצונובמצותיו העליון רצון הוא - "וצונו" :"
בחינת היינו העליון", "קדש בחינת הוא - ו"קדשנו"
יו"ד בחינת והיא העליון", קודש "שנק' עילאה חכמה

הנ"ל;

במצותיו קדשנו "אשר המצוות ברכת תוכן וזהו
העליון "רצון הנה המצוות קיום ידי שעל וצונו",

למטה. אלינו נמשך עילאה" בחכמה המלובש

       


היום, בתחילת להיות התפלה צריכה זה מטעם
למטתי"), ("סמוכה משינתו האדם קימת לאחר מיד
לימוד (כמו ה' עבודת עניני שאר כל קודם ואפילו
אור של ה"המשכות" כל כי המצוות), וקיום התורה
התורה לימוד ידי על העליון) (רצון ב"ה סוף אין
("התעוררות התפלה בעבודת תלויות המצוות וקיום

דלבא"). רעותא

[לסיכום:

בעבוד "הבחינה הנקראת השם עבדית היאיעקב - "

להמשיך דוקא, בתחתונים דירה ית' לו לעשות העבודה

" בשם כנרמז הגשמי, הזה בעולם למטה -יעקבאלקות "

היו המשכת - עקב ב"י' סוף אין אור על (המורה ה"ד

ל עד ממש.עקב"עצמו) ביותר) התחתונה (המדריגה "

הרע נגד מלחמה עם קשורה זו שעבודה מובן ומזה

טבעם אשר מסביב, ובעולם שבאדם אחרא והסטרא

האור. גילוי ענין היפך - ולהעלימה הקדושה את להסתיר

" הכתוב לפירוש חוזר ביעקבועתה און הביט :]"לא

        
  

און "ואיש כמו והרמאות, המרמה הוא און פירוש,
[רעים], בישין והרהורין מחשבות שהוא מחשבותיו",
עבודה שהיא דתפלה טובה מחשבה בחינת שלעומת
ראיתי אם "און וזהו דקדושה, מחשבה ובחינת שבלב

בלבי".

האלקים", עשה זה לעומת זה את "כי כתיב:
מדה יש - בקדושה שיש ובחינה מדה שכל פירוש,

לדוגמא, אחרא. וסטרא בקליפה גם כנגדה זו ובחינה
ש"בלב" ועבודה טובה" "מחשבה בחינת לעומת
והם - בקליפה רעים והרהורים מחשבות יש בתפלה

און "ואיש כמ"ש "און", וכןמחשבותיוהנקראים ,"
ראיתי אם "און לעומתבלבינאמר דייקא, "בלבי" - "

תפלה".שבלב"עבודה זו

כפי ומעשה, דיבור בבחינות גם זה דרך [ועל

שממשיך:]

       
     

גם וכן "און", נק' פיו") ("דברי רעים דיבורים גם
") רעים און").פועלימעשים

     
      
      

 

     
        
        

     
   

כחו מקום מכל אלקים", עשה זה לעומת ש"זה אף
אחרא הסטרא מכח יותר וחזק גדול הוא יעקב של

שכנגדו.

" של כחו שגודל רבינו, מצדיעקב[ומבאר הן הוא "

שהקב מאחר - ובעיקר - והן לו:]"עצמו, עוזר ה

        
   

אור בין מלחמה שום להיות יכולה שלא כשם
החשך הרי חשוך למקום אור שמכניסים מיד כי וחשך,

מפניו וממילאנדחה מןמאליו האור "יתרון (וזהו
של והסכלות החושך ממילא" נדחה "כך החשך"),
גודל וזהו האלקית. הנפש קדושת אור מפני הקליפה

עצמו". "מצד יעקב בחינת כח

       
מחמת הוא יעקב של כחו ותוקף גודל עיקר אמנם
אף כי עמו"; אלקיו "ה' מלמעלה, והסיוע העזר
עצמה" להגבי' ויכולת "רשות לקליפה נתן שהקב"ה
שהאדם "כדי רק זה הרי האלקית, הנפש קדושת כנגד
לאדם מיוחד עזר ישנו ולכן עלי'", להתגבר יתעורר
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ידי על - העליון רצון לבחינת שמגיעים לאחר
אפשר - דליבא" "רעותא בבחינת התפלה עבודת

הגילוי את עשהלמטהלהמשיך מצוות רמ"ח בקיום ,
באריכות). כנ"ל ב"ה, סוף אין לאור "כלים" (שהם

"אשר המצוות ברכת נוסח ענין קדשנווזהו

ב"ה,וצונובמצותיו העליון רצון הוא - "וצונו" :"
בחינת היינו העליון", "קדש בחינת הוא - ו"קדשנו"
יו"ד בחינת והיא העליון", קודש "שנק' עילאה חכמה

הנ"ל;

במצותיו קדשנו "אשר המצוות ברכת תוכן וזהו
העליון "רצון הנה המצוות קיום ידי שעל וצונו",

למטה. אלינו נמשך עילאה" בחכמה המלובש

       


היום, בתחילת להיות התפלה צריכה זה מטעם
למטתי"), ("סמוכה משינתו האדם קימת לאחר מיד
לימוד (כמו ה' עבודת עניני שאר כל קודם ואפילו
אור של ה"המשכות" כל כי המצוות), וקיום התורה
התורה לימוד ידי על העליון) (רצון ב"ה סוף אין
("התעוררות התפלה בעבודת תלויות המצוות וקיום

דלבא"). רעותא

[לסיכום:

בעבוד "הבחינה הנקראת השם עבדית היאיעקב - "

להמשיך דוקא, בתחתונים דירה ית' לו לעשות העבודה

" בשם כנרמז הגשמי, הזה בעולם למטה -יעקבאלקות "

היו המשכת - עקב ב"י' סוף אין אור על (המורה ה"ד

ל עד ממש.עקב"עצמו) ביותר) התחתונה (המדריגה "

הרע נגד מלחמה עם קשורה זו שעבודה מובן ומזה

טבעם אשר מסביב, ובעולם שבאדם אחרא והסטרא

האור. גילוי ענין היפך - ולהעלימה הקדושה את להסתיר

" הכתוב לפירוש חוזר ביעקבועתה און הביט :]"לא

        
  

און "ואיש כמו והרמאות, המרמה הוא און פירוש,
[רעים], בישין והרהורין מחשבות שהוא מחשבותיו",
עבודה שהיא דתפלה טובה מחשבה בחינת שלעומת
ראיתי אם "און וזהו דקדושה, מחשבה ובחינת שבלב

בלבי".

האלקים", עשה זה לעומת זה את "כי כתיב:
מדה יש - בקדושה שיש ובחינה מדה שכל פירוש,

לדוגמא, אחרא. וסטרא בקליפה גם כנגדה זו ובחינה
ש"בלב" ועבודה טובה" "מחשבה בחינת לעומת
והם - בקליפה רעים והרהורים מחשבות יש בתפלה

און "ואיש כמ"ש "און", וכןמחשבותיוהנקראים ,"
ראיתי אם "און לעומתבלבינאמר דייקא, "בלבי" - "

תפלה".שבלב"עבודה זו

כפי ומעשה, דיבור בבחינות גם זה דרך [ועל

שממשיך:]

       
     

גם וכן "און", נק' פיו") ("דברי רעים דיבורים גם
") רעים און").פועלימעשים

     
      
      

 

     
        
        

     
   

כחו מקום מכל אלקים", עשה זה לעומת ש"זה אף
אחרא הסטרא מכח יותר וחזק גדול הוא יעקב של

שכנגדו.

" של כחו שגודל רבינו, מצדיעקב[ומבאר הן הוא "

שהקב מאחר - ובעיקר - והן לו:]"עצמו, עוזר ה

        
   

אור בין מלחמה שום להיות יכולה שלא כשם
החשך הרי חשוך למקום אור שמכניסים מיד כי וחשך,

מפניו וממילאנדחה מןמאליו האור "יתרון (וזהו
של והסכלות החושך ממילא" נדחה "כך החשך"),
גודל וזהו האלקית. הנפש קדושת אור מפני הקליפה

עצמו". "מצד יעקב בחינת כח

       
מחמת הוא יעקב של כחו ותוקף גודל עיקר אמנם
אף כי עמו"; אלקיו "ה' מלמעלה, והסיוע העזר
עצמה" להגבי' ויכולת "רשות לקליפה נתן שהקב"ה
שהאדם "כדי רק זה הרי האלקית, הנפש קדושת כנגד
לאדם מיוחד עזר ישנו ולכן עלי'", להתגבר יתעורר
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קי   

"אלמלא (כמרז"ל הטוב ליצר עוזר שהקב"ה מלמעלה,
נפש על ה' אור "שמאיר לו"), יכול אין עוזרו הקב"ה
הכסיל סכלות על ושליטה יתרון לה להיות האלקית

החשך". מן האור כיתרון הרע ויצר

מצד יעקב בחינת כח - אלו דברים שני [ומחמת

מחשבות - מלמעלה האלקי העזר מחמת ובעיקר, עצמו,

" בחינת על להתגבר יכולות אינן ]."יעקבהאון

        
        

 

און הביט "לא בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
ביעקב":

על קאי הביט" "לא בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
"און"; שום ביעקב רואה אינו שהקב"ה היינו הקב"ה,
על קאי הביט" "לא הענינים, פנימיות פי על אבל
והסטרא הרע כח הוא ה"און", פירוש: - עצמו ה"און"
ולבלבלו לבטלו ביעקב, להביט יוכל לא אחרא,
יכולות אינן דלעומתֿזה שמחשבות היינו ה', מעבודת
מפניו נדחות הן כי בתפלה, מעבודתו יעקב את לבלבל

החשך. מן האור כיתרון
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וכלי[י] חומר שהן הגשמי' דגלגלי' הגלגל עד"מ
מרכבותיו אופן את ויסר בפי' כידוע להאופנים
יורד שבו העליון זה וגלגול שבסיבוב רואי' אנו הרי כו',
חוזר הב' ובגלגול למעלה עולה שבו והתחתון למטה
כמה חלילה חוזר וכן תחתון והעליון עליון התחתון להיות
פעמים שכמה דהיינו והגילגול, הסיבוב בענין פעמים
באמת נודע שלא [עד עליון ומתחתון תחתון נעשה מעליון
כשהוא הגלגל בעיגול גם תחתון ולזה עליון לזה לקרות
ולהיות להתגלגל שעומד מאחר כלל גלגול בלי עומד
עצם מצד וגם שיעור בלי עליון] ומתחתון תחתון מעליון
בקו כמו ומטה מעלה בחי' בו לומר א"א דגלגל עיגול בחי'
ג"כ יובן מזה והנמשל כו', אחד מטעם והכל כידוע דיושר
מעלה בחי' בהם שאין העגולי' בבחי' שהן האופנים בבחי'
והוא כו' הגשמי בגלגל הנ"ל [ע"ד] ותחתון עליון ומטה
תחתון נק' הנ"ל ההודאה בחי' רק שהוא נה"י שבחי' כידוע
בהם שנא' בשרפים והנה עליון. נק' דחב"ד ההשגה ובחי'
האופנים אבל כו', לעולם מנה"י למעלה חב"ד הרי עמידה
וחב"ד למעלה נה"י בחי' עולה לפעמי' הרי שמתגלגלי'
להוי' להודות בגילוי בהם ההודאה שבחי' דהיינו למטה
אלקי' [ה]השגה בחי' אבל וכו', האלקי אור הפלאו' על
וה"ז מהם והפלאה בהעלם היא ההודאה באה שמחמתה

שלהם חב"ד שבחי' למטה,כמו המדריגה בירידת היא
למעלה הוא הרי בהם גמור בגילוי שהוא שבהם נה"י ובחי'
להיות העליון חוזר ומיד כו' גילוי בבחי' באלקות ליכלל
חב"ד בבחי' בהעלם שיש העצמי' ביטול בחי' והוא תחתון
ביטול מבחי' יותר גבוה שהוא באופנים שבהעלם זה
למטה שלהם ההודאה ובחי' הטעם כנ"ל דשרפים דחב"ד
שבחי' מפני תחתון להיות העליון חוזר ומיד כו' במדריגה
כו', בהעלם [הוא] העצמי וביטול [בגילוי] דהודאה נה"י
עליון ומתחתון תחתון נעשה דמעליון דהגילגול בגילוי ופי'
בחי' שם שאין הדעת מן שלמעלה ביטול בחי' הוא הכל
במציאות ביטול ונק' כו' [ה]עליון מי נודע ולא וסוף ראש
עליון וסוף ראש בו יש ה[דעת] שמצד ביטול משא"כ כו',
ולא עליון להיות התחתון יעלה ולא א' בסדר תמיד ותחתון
ההשגה מן מסתעף הביטול שבחי' מאחר כו', העליון ירד
מסתעף נה"י ובחי' עליון יותר בגילוי ההשגה בחי' הרי
שעומד אדם כמו כלל, יתגל[גל] ולא למטה ועומד ממנו
למטה ראשו אין בהודאה ראשו שכופף שאעפ"י רגליו על
מהרגל למעלה הראש כי למטה רגליו אלא למעלה ורגליו
שהוא דאופנים הודאה בחי' משא"כ עומדים, שרפים וז"ש
מבלי עד ראש הסוף ומן סוף נעשה שהראש העגולי' בחי'

וד"ל. כנ"ל כלל וסוף ראש בחי' ימצא
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הריבויכ) התהוות בענין ביאור בתוס' להבין
כנ"ל הצירופים ריבוי מחמת שהוא בנבראים
אומר א' כתוב דחגיגה בפ"ב דאי' מארז"ל להקדים יש

וריבוא ישמשוני' אלפים וכתובאלף יקומון קדמוהי רבבון
אבא משום אומר רבי תניא לגדודיו, מספר היש אומר א'
א' גדוד מספר ישמשוני' אלפים אלף דוסאי בן יוסי
של מספר הוא אלפים אלף ופרש"י מספר, אין ולגדודיו
והענין יש, גדודין כמה מספר אין אבל וגדוד גדוד כל
א' ומחנה כת וחיות יניקת של המקור היינו גדוד פי' דהנה
ובכל דגלים לארבעה נתחלקו שישראל כמו כי ממלאכים
הם דלעילא בתקונא המלאכים כן כמו שבטים כמה דגל
מחנות כמה ידו ועל מיכאל מחנה דגל דשכינתא תקוני ד'
האצילות מבחי' יניקתן ושרש כו' גבריאל מחנה בדגל וכן
בבריאה למטה נמשכו (שמזה אלכסון גבולי מי"ב הוא
י"ב שהם מלמעלה עליהם עומד שהים בקר י"ב בחי'
שבט שבטים י"ב כמו א' מחנה יש א' שלכל כללי' מלאכי'
הנעשה האור בחי' הוא האלכסון ענין והנה כו') ראובן
הוא דחח"נ ידוע כי זה, עם זה והתכללותן המדות ממזיגת
חכמה מבחי' וההמשכה השמאל בקו ובג"ה הימין בקו
עם זה כשמתכללי' הנצח עם הבינה וכן אלכסון נק' להוד
מזיגה שנעשה חדשה הארה ענין והוא אלכסון נק' זה
לקו הימין מקו זה עם זה הספי' התכללות ע"י חדשה
גבולי י"ב ענין וזהו הימין לקו השמאל מקו או השמאל
ממזיגת הנעשה האור ענין הוא אלכסון בחי' שכל אלכסון
מחנה של וחיות השפע מקור והוא המדות והתכללות
ממדות ההמשכה והנה גדוד, הנק' והוא דבריאה מלאכים
הוא המלאכים התהוות להיות בבי"ע דאצילות אלו
המלביש העליון דיבור בחי' שהיא המל' באמצעות
כי המלאכים מתהוים הדיבור אותיות ומצירופי להמדות
של השמות צירופי ענין וזהו א' מלאך נעשה דיבור מכל
אשר ששמו בספרים כמ"ש כו' יופי הדריאל המלאכים
מהמשכת עד"מ ויובן אותו, המחי' הצירוף הוא לו יקראו
בלבו עדיין המדה שבהיות בדיבור שבלב המדה וגילוי
אותה עדיין אז הרי בלבו דבר לאיזו ומתאוה כשאוהב כגון
כשמגלה משא"כ פשוט א' מציאת היא והתשוקה האהבה
מתחלקת היא הרי הדבור אותיות ע"י לזולתו אותה ומפרש
מאחר ממנה והארה חלק יש ודיבור דיבור שבכל לחלקים
ממנה חלק שיש ממילא כולה נגבלת היא הללו שבדיבורים
נעשה הדיבור שע"י רואים אנו הרי פרטי, דיבור בכל
עצם היתה בלבו כשהיתה שמתחלה בהמדה התחלקות
לחלקים מתחלקת היא בדיבור וכשמתגלית אחד פשוט

מלאכים רבבות ריבוא שהתהוות למעלה יובן וכך רבים
ממזיגת הנעשי' דאצילות א' מדה שהיא א' מגדוד דבי"ע
דאצי' שהמדה ע"י דוקא הוא כנ"ל, המדות והתכללות
דאצי' מל' בחי' שהיא העליון בדיבור ומתלבשת נמשכת
שהוא רבים לחלקים המדה מתחלקת דוקא בדיבור ששם
א' מלאך מתהוה צירוף ומכל במשל כנ"ל הצירופים ריבוי
מזה, זה המלאכים שינוי הוא לכן הצירופים שינוי ומחמת
השגתו וכן מיכאל אהבת כמו ותכלית בע"ג ג"כ הם ולכך
הי' ואילו בעצם מוגבל שהוא מאחר בודאי מוגבלים שהם
לגמרי ונפסד כלה היה מוגבלת בלתי אהבה לו נמשך
ששם המל' ע"י עליונות ממדות הארה שמקבל לפי והיינו
השפע ושיהי' לחלקים השפע והתחלקות צמצום נעשה
בעצמותן שהם כמו דאצי' המדות משא"כ ותכלית בגבול
דינור נהר גבריאל מחנה פחד בבחי' וכן א"ס, בבחי' הם
שהארת מפני והיינו היא מוגבלת ומ"מ כו' מזיעתן יוצא
ע"י הוא דאצילות עליון מפחד להם הנמשך הפחד
משא"כ כו' גבריאל מקבל א' ומצירוף כנ"ל התחלקות
אמרם ענין וזהו א"ס, בבחי' הוא באצי' עליון הפחד מקור
מלאכים וכמה כמה מספר שיש א' בגדוד אלפים אלף ז"ל
כנ"ל גדוד ענין שהוא דאצי' א' מדה משפע שמתהוים
לחלקים התחלקות בבחי' נמשכה שהשפע מפני והיינו
כנ"ל בע"ג מלאך התהוות חלק מכל שיהי' מוגבלים
שזהו (ובאמת ההתחלקות למספר גבול ג"כ שיש וממילא
מהות לצמצם הא' המל' בבנין שיש גבורות בחי' ב' ע"י
התלבשות שאין באדם עד"מ בדיבור הנמשך המדות שפע
שיהי' הוא הב' ממש בעצם שהיא כמו בדיבור המדה
הצירופים ריבוי ע"י רבים לחלקים השפע התחלקות
אבל ר"ה). בשער בסידור ע' תפתח שפתי אד' ע"פ וכמ"ש
בחי' דהיינו שלהם היניקה למקור פי' מספר אין לגדודיו
שיכול לפי כלל מספר להם אין עצמן שבאצילות המדות
שבגבורה שבחסד חסד בהמדות מזיגות וכמה כמה להיות
מהתכללות הנעשית מדה וכל כו' שבת"ת שבחסד וחסד
הנעשה שבגבורה החסד מדת בחי' כגון בזו זו המדות
שע"י הגבורה מדת עם החסד מדת ומזיגת מהתכללות
חסד בחי' והיא חדשה ומזיגה מדה נולד זו התכללות
השפע מקור שהיא ית' ממדותיו מדה היא הרי שבגבורה
שבחסד החסד מדת וכעד"ז כנ"ל גדוד ונק' לנבראים
דאיהו משום מספר אין ולגדודיו אמרו וע"ז וכו' שבגבורה
מיוחדות הם גרמוהי הנק' הכלים שאפי' חד וגרמוהי
כך ותכלית סוף לו אין ית' שהוא וכמו ב"ה במאצילן
ג"כ הם בהן מתייחד שהוא כו' והגבורה החסד ית' מדותיו
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הריבויכ) התהוות בענין ביאור בתוס' להבין
כנ"ל הצירופים ריבוי מחמת שהוא בנבראים
אומר א' כתוב דחגיגה בפ"ב דאי' מארז"ל להקדים יש

וריבוא ישמשוני' אלפים וכתובאלף יקומון קדמוהי רבבון
אבא משום אומר רבי תניא לגדודיו, מספר היש אומר א'
א' גדוד מספר ישמשוני' אלפים אלף דוסאי בן יוסי
של מספר הוא אלפים אלף ופרש"י מספר, אין ולגדודיו
והענין יש, גדודין כמה מספר אין אבל וגדוד גדוד כל
א' ומחנה כת וחיות יניקת של המקור היינו גדוד פי' דהנה
ובכל דגלים לארבעה נתחלקו שישראל כמו כי ממלאכים
הם דלעילא בתקונא המלאכים כן כמו שבטים כמה דגל
מחנות כמה ידו ועל מיכאל מחנה דגל דשכינתא תקוני ד'
האצילות מבחי' יניקתן ושרש כו' גבריאל מחנה בדגל וכן
בבריאה למטה נמשכו (שמזה אלכסון גבולי מי"ב הוא
י"ב שהם מלמעלה עליהם עומד שהים בקר י"ב בחי'
שבט שבטים י"ב כמו א' מחנה יש א' שלכל כללי' מלאכי'
הנעשה האור בחי' הוא האלכסון ענין והנה כו') ראובן
הוא דחח"נ ידוע כי זה, עם זה והתכללותן המדות ממזיגת
חכמה מבחי' וההמשכה השמאל בקו ובג"ה הימין בקו
עם זה כשמתכללי' הנצח עם הבינה וכן אלכסון נק' להוד
מזיגה שנעשה חדשה הארה ענין והוא אלכסון נק' זה
לקו הימין מקו זה עם זה הספי' התכללות ע"י חדשה
גבולי י"ב ענין וזהו הימין לקו השמאל מקו או השמאל
ממזיגת הנעשה האור ענין הוא אלכסון בחי' שכל אלכסון
מחנה של וחיות השפע מקור והוא המדות והתכללות
ממדות ההמשכה והנה גדוד, הנק' והוא דבריאה מלאכים
הוא המלאכים התהוות להיות בבי"ע דאצילות אלו
המלביש העליון דיבור בחי' שהיא המל' באמצעות
כי המלאכים מתהוים הדיבור אותיות ומצירופי להמדות
של השמות צירופי ענין וזהו א' מלאך נעשה דיבור מכל
אשר ששמו בספרים כמ"ש כו' יופי הדריאל המלאכים
מהמשכת עד"מ ויובן אותו, המחי' הצירוף הוא לו יקראו
בלבו עדיין המדה שבהיות בדיבור שבלב המדה וגילוי
אותה עדיין אז הרי בלבו דבר לאיזו ומתאוה כשאוהב כגון
כשמגלה משא"כ פשוט א' מציאת היא והתשוקה האהבה
מתחלקת היא הרי הדבור אותיות ע"י לזולתו אותה ומפרש
מאחר ממנה והארה חלק יש ודיבור דיבור שבכל לחלקים
ממנה חלק שיש ממילא כולה נגבלת היא הללו שבדיבורים
נעשה הדיבור שע"י רואים אנו הרי פרטי, דיבור בכל
עצם היתה בלבו כשהיתה שמתחלה בהמדה התחלקות
לחלקים מתחלקת היא בדיבור וכשמתגלית אחד פשוט

מלאכים רבבות ריבוא שהתהוות למעלה יובן וכך רבים
ממזיגת הנעשי' דאצילות א' מדה שהיא א' מגדוד דבי"ע
דאצי' שהמדה ע"י דוקא הוא כנ"ל, המדות והתכללות
דאצי' מל' בחי' שהיא העליון בדיבור ומתלבשת נמשכת
שהוא רבים לחלקים המדה מתחלקת דוקא בדיבור ששם
א' מלאך מתהוה צירוף ומכל במשל כנ"ל הצירופים ריבוי
מזה, זה המלאכים שינוי הוא לכן הצירופים שינוי ומחמת
השגתו וכן מיכאל אהבת כמו ותכלית בע"ג ג"כ הם ולכך
הי' ואילו בעצם מוגבל שהוא מאחר בודאי מוגבלים שהם
לגמרי ונפסד כלה היה מוגבלת בלתי אהבה לו נמשך
ששם המל' ע"י עליונות ממדות הארה שמקבל לפי והיינו
השפע ושיהי' לחלקים השפע והתחלקות צמצום נעשה
בעצמותן שהם כמו דאצי' המדות משא"כ ותכלית בגבול
דינור נהר גבריאל מחנה פחד בבחי' וכן א"ס, בבחי' הם
שהארת מפני והיינו היא מוגבלת ומ"מ כו' מזיעתן יוצא
ע"י הוא דאצילות עליון מפחד להם הנמשך הפחד
משא"כ כו' גבריאל מקבל א' ומצירוף כנ"ל התחלקות
אמרם ענין וזהו א"ס, בבחי' הוא באצי' עליון הפחד מקור
מלאכים וכמה כמה מספר שיש א' בגדוד אלפים אלף ז"ל
כנ"ל גדוד ענין שהוא דאצי' א' מדה משפע שמתהוים
לחלקים התחלקות בבחי' נמשכה שהשפע מפני והיינו
כנ"ל בע"ג מלאך התהוות חלק מכל שיהי' מוגבלים
שזהו (ובאמת ההתחלקות למספר גבול ג"כ שיש וממילא
מהות לצמצם הא' המל' בבנין שיש גבורות בחי' ב' ע"י
התלבשות שאין באדם עד"מ בדיבור הנמשך המדות שפע
שיהי' הוא הב' ממש בעצם שהיא כמו בדיבור המדה
הצירופים ריבוי ע"י רבים לחלקים השפע התחלקות
אבל ר"ה). בשער בסידור ע' תפתח שפתי אד' ע"פ וכמ"ש
בחי' דהיינו שלהם היניקה למקור פי' מספר אין לגדודיו
שיכול לפי כלל מספר להם אין עצמן שבאצילות המדות
שבגבורה שבחסד חסד בהמדות מזיגות וכמה כמה להיות
מהתכללות הנעשית מדה וכל כו' שבת"ת שבחסד וחסד
הנעשה שבגבורה החסד מדת בחי' כגון בזו זו המדות
שע"י הגבורה מדת עם החסד מדת ומזיגת מהתכללות
חסד בחי' והיא חדשה ומזיגה מדה נולד זו התכללות
השפע מקור שהיא ית' ממדותיו מדה היא הרי שבגבורה
שבחסד החסד מדת וכעד"ז כנ"ל גדוד ונק' לנבראים
דאיהו משום מספר אין ולגדודיו אמרו וע"ז וכו' שבגבורה
מיוחדות הם גרמוהי הנק' הכלים שאפי' חד וגרמוהי
כך ותכלית סוף לו אין ית' שהוא וכמו ב"ה במאצילן
ג"כ הם בהן מתייחד שהוא כו' והגבורה החסד ית' מדותיו
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קו   

שבהן ומזיגה ההתכללות בחי' גם וע"כ ותכלית גבול בלי
אין ולתבונתו מ"ש יובן ועפ"ז ממש, סוף לאין ג"כ הם
התבונה על מספר לשון נופל איך תמוה דלכאורה מספר,
הנה כי ובת בן אותיות דתבונה הענין אך חקר, אין והל"ל
היינו עילאה בינה פי' תתאה ובינה עילאה בינה יש
תתאה ובינה עדיין למדות מקור שאינה ההשגה עצמיות
ה' ובעבודת המדות להולדת ושרש מקור כשנעשית היינו
ההשגה ונעשה ותפארתו ה' בגדולת כשמתבונן היינו
איך בשכלו מזה שנמשך להתפעלות מקור וההתבוננות
ובת בן תבונה נק' וזה ממנו וליראה אותו לאהבה שראוי
תבונה הנק' דבינה בהשגה הכלולים המדות כללות שהם

עליונות המדות הולדת כי מספר אין לומר ע"ז שייך ולכן
מספר לאין בריבוי הם הבינה מן ונמשכים שנולדים ובת בן
ענין וזהו זה עם זה המדות התכללות מצד גבול בלי ממש
כמה מספר יש גדוד בכל אבל כנ"ל מספר אין ולגדודיו
בבי"ע נמשכת שהמדה לפי ממנו ונמשכים נתהוי' מלאכים
אותיות צירופי ע"י ההתחלקות נעשה ששם המל' ע"י
מלאכים כמה וגם כנ"ל גבול בעלי מלאכים שיתהוו
מספר שהוא רק הנ"ל מטעם במספר כו' גדוד מכל יומשכו
ונמשכים נולדים רבבות וריבוא אלפים אלף ועצום רב
כנ"ל גדוד הנק' והיא המדות מהתכללות הנעשית א' ממדה

מספר: אין ולגדודיו
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Â‰ÊÂשלא וארז"ל דבר ודבר חפצך ממצוא בשבת שנא'
דבור שבשבת חול, של כדבורך שבת של דבורך יהא
הוא ולמעלה הנהגה, ל' הוא דבור כי מפני והיינו אסור,
רואים שאנו וכמו הדבור עולם בחי' אלקינו עיר בחי'
בחי' משא"כ לחוץ, ויוצא נפרד הוא שהדבור באדם
מקור הוא הדבור שבחי' למעלה יובן עד"ז כך המחשב',
דבור בשבת ולכן כו', ונפרדי' הנבראי' עולמות להתהוות
הוי' גילוי בחי' הוא ואז השביתה בחי' הוא שבת כי אסור
מבחי' הי' למעלה השביתה הלא צ"ל לפ"ז אמנם כו',
ובאמת הדבור בבחי' למטה האיסור עיקר צ"ל והי' הדבור
אסור אינו והדבור מעשה רק הוא מדאוריי' האיסור עיקר
שארז"ל ומה הדבור. מותר תורה דין אבל מדרבנן, אלא
ממאמר שבות אתה אף ממאמר שבת הוא מה בירושלמי
הוי הקב"ה של דבורו דהנה הוא הענין אך מדרבנן, רק זהו
לזרעך באברהם וכתי' נעשו, שמים ה' בדבר וכמ"ש מעשה
שאמר מפני אך ניתנה, לא עדיין כי הגם הארץ את נתתי
ובאמת ניתנה, כבר כאלו דומה הוא הרי כך הקב"ה לו
דבורו וא"כ כו', העליונה ארץ בחי' לו נתן כבר למעלה
נתהווה אם לי' איכפת דמאי כמעשה ממש הוי הקב"ה של
דבורו בחי' דהיינו למעשה הדומה מבחי' או מעשה מבחי'
המעשה הוא תורה דין האיסור עיקר לכן כו', הקב"ה של

משא"כ מאומה, יתהווה לא האדם של דבור מבחי' כי
והרי להעשות יוכל האדם מעשה שע"י המעשה, מבחי'
של שמדבורו כביכול הקב"ה של לדבורו דומה הוא
כו', להעשות יוכל האדם וממעשה נתהווה, הקב"ה
דומה הדבור כי מפני מ"מ אך כו'. הדבור מבחי' משא"כ

לכ דבור בחי' הם ששניהם הקב"ה של לדבורו אסורקצת ן
אסור שדבור דבר ודבר וזהו כו', הדבור בחי' גם מדרבנן

כו'. מדרבנן רק
Ù"ÚÂערכי בשער בפרד"ס נת' בראשית מעשה הקבלה

אדריכל, נק' המד"ר ובל' מל' בחי' שהוא הכנויים
שיש פרסא בחי' כמה ויש הפרסא בחי' הוא הצמצום וענין
בין לכם הפרוכת והבדילה מ"ש שזהו גופא באצי' פרסא
בחי' יש דאצי' מל' בבחי' וגם כו', קדה"ק ובין הקדש
ומעלים שמסתיר לעשי' יצי' בין שמפסיק פרסא ויש פרסא
מאחר אבל כלל מסתיר אינו ית' קמי' כי הגם לגמרי,
אינו זהו כי מלאכה, בעשיית מותר לכן לפנינו שמסתיר
הוא בשבת אבל כו', מסתיר הפרסא כי המלך בפני נק'
העושה הרי הפרסא מן מלמעלה ומאיר הדבור עליות בחי'
לכן כו', המלך בפני מלאכה כעושה דומה בשבת מלאכה
כי מדרבנן אסור דבור ואפי' מלאכה, עשיית אסור בשבת

כו'. למקורו הדבור עליות בחי' הוא בשבת
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על פועל שאינו לומר א"א שבנפש יחידה בבחי'
יחידה בחי' בהתגלות דודאי הנה"ב, חומריות
מההיפך מהותו עצם להפוך הנה"ב על פועל ה"ז שבנפש
קדה"ש על בפו"מ מס"נ לידי כשבא וכמו ההיפך, אל
וספק ספק שום בלי הנה מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה
הקצה אל הקצה מן ונתהפך הטבעית נפשו שנשתנה ספיקא
עצם התגלות אצלו הי' שהרי ממש, אחר אדם שנעשה
הטבעית הבהמית נפשו על פועל בודאי וזה ממש הנשמה
המס"נ עצם בו שפועל וכמו לגמרי ולהפכה לשנותה
(וצ"ע לחיות רק רוצה מצ"ע שהנה"ט קדה"ש על שיהרג
על בפרט למס"נ נעלם כח בבחי' גם בהנה"ט יש אם
עצמית ההתקשרות מצד הוא דמס"נ הכח שהרי קדה"ש,
לא בנה"א רק שייך וזה מאלקות, נפרד להיות לו שא"א
הרצוא תוקף בחי' וכן דנה"ט והמס"נ מק"נ, שהיא בנה"ט
מצ"ע דנה"א מהרצוא יתירה בתגבורת שהוא דנה"ט
ההעלאה וכן הנה"ט, על שפועל מהנה"א הכל כנודע,
מה שזהו מלמטלמ"ע ההעלאה בענין וכנודע מצ"ע דנה"ב
וכמ"ש כו' בוכין מ"ת שז"ע כו' עולים מצ"ע שהתחתונים
יתרון בזה ויש בנה"ב פועל שהנה"א מה הוא כ"ז במ"א.
מבחי' שלמעלה וההסתירים דההעלמות ומקור שרש מצד
ירצה בטבעו בעצמו שהנה"ב לא אבל כנודע, הגילוי
בעצם המתאווה שהכח בכ"ד למ"ש סותר זה ואין באלקות.
שאין רק זהו התורה חקת זאת ד"ה בלקו"ת וכמ"ש רע אינו
הוא בטבעו ואדרבא טוב אינו מ"מ אבל בעצם רע ציור בו
הוא קדה"ש על המס"נ ענין וא"כ חומריים. לענינים נמשך

מניעה שום שאין עליו פועל והנה"א לגמרי) טבעו היפך
ממילא בפו"מ, למסו"נ רוצה הוא גם ואדרבא למס"נ מצדו
הקצה מן לגמרי מתהפך שלו החומריות עצם שגם מובן
עצם והתגלות ביציאת אמיתית בתשובה וכמו הקצה, אל
כאשר ובפרט הנה"ב עצם מהות מתהפך הרי הנשמה
בעומק הוא המיצר כאשר והיינו הנה"ב, מן גם היא הצעקה
איז גוטסקייט ניט די (אז בעצמו מקום שום לו שאין ביותר
שום קיין ניט האט ער אז שטארק זייער און טיף זייער
זיך ביי האט און בעצמו נחת שום קיין און צופרידענקייט
הוא והמיצר שהצער הוראה שזהו בפו"מ) ארט שום קיין
(והיינו ריחוקו על ומצטער לו טוב לא שהנה"ב מהנה"ב
גדול הוא שלו שהצער כנ"ל) עליו פועל שהנה"א מה
מאתו הוא שהריחוק מפני א' סיבות מב' (וזהו ביותר
אלקי כח שאינו מפני והב' טבעי, ענין אצלו וזה ובסיבתו
שנתרחק ממה האלקי הרגש בו יש דבהצער (ומובן בעצם)
כו') ביותר גדול הצער דעי"ז המרירות בענין במ"א כמ"ש
היציאה תוקף בבבחי' נפשו במר שצועק בהצעקה הנה
משתנה הרי כו') החיים אל המות מן (כבורח והרצוא
התגלות דבחי' הנ"ל מכל ומובן כו'. וכל מכל לגמרי מהותו
לגמרי מהותו ומהפך החומריות על גם פועל שבנפש יחידה
לה ואין לגמרי מופשט שבנפש יחידה שבחי' מפני (והיינו
מקום בכל פועלת ה"ה פנימיים בהכחות כלל אחיזה שום
כמ"ש בגוף עכ"פ מוגדרת הנפש שעצם ההגדרה מצד
הכחות בכל באמת נמצא יחידה בחי' שהרי והראי' במ"א,

במ"א). וכמ"ש מעשה בסוף גם עד
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ּוּמזוגתהממּצעת היאהּמחּברת ּבינה עם חכמה ¿«¿ƒ»ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
חּוה", את ידע "והאדם ּדכתיב וזהּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּדעת,
ּבינה, היא וחּוה חכמה, הּוא אדם הּנה – ּבּספירֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשענינֹו
החכמה ּדהתקּׁשרּות ידע" "והאדם הּמּדֹות, ׁשל הּבנים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאם
לה' מקּׁשר ׁשּיהיה הּוא ּובעבֹודה הּדעת, ידי על הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּובינה

מה ׁשּמתּבֹונן, הּבינה ּבמחׁשבת הּלב ּפנימּיּות נקּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבעמק
ואפּלּו לבד, ּבּמחׁשבה הענין היֹות היא לבּדּה ּבינה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּׁשאין
אבל ּכלל, ללּבֹו ּדהינּו לעצמּותֹו נֹוגע אינֹו הּמחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעמק

ּדלּבא רעּותא ּבבחינת ּודבקּותֹוטזּכׁשהיה לבבֹו התלהבּות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבכל מאד ּדבּוק ּבהענין ּכּלֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמחׁשב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהענין
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על פועל שאינו לומר א"א שבנפש יחידה בבחי'
יחידה בחי' בהתגלות דודאי הנה"ב, חומריות
מההיפך מהותו עצם להפוך הנה"ב על פועל ה"ז שבנפש
קדה"ש על בפו"מ מס"נ לידי כשבא וכמו ההיפך, אל
וספק ספק שום בלי הנה מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה
הקצה אל הקצה מן ונתהפך הטבעית נפשו שנשתנה ספיקא
עצם התגלות אצלו הי' שהרי ממש, אחר אדם שנעשה
הטבעית הבהמית נפשו על פועל בודאי וזה ממש הנשמה
המס"נ עצם בו שפועל וכמו לגמרי ולהפכה לשנותה
(וצ"ע לחיות רק רוצה מצ"ע שהנה"ט קדה"ש על שיהרג
על בפרט למס"נ נעלם כח בבחי' גם בהנה"ט יש אם
עצמית ההתקשרות מצד הוא דמס"נ הכח שהרי קדה"ש,
לא בנה"א רק שייך וזה מאלקות, נפרד להיות לו שא"א
הרצוא תוקף בחי' וכן דנה"ט והמס"נ מק"נ, שהיא בנה"ט
מצ"ע דנה"א מהרצוא יתירה בתגבורת שהוא דנה"ט
ההעלאה וכן הנה"ט, על שפועל מהנה"א הכל כנודע,
מה שזהו מלמטלמ"ע ההעלאה בענין וכנודע מצ"ע דנה"ב
וכמ"ש כו' בוכין מ"ת שז"ע כו' עולים מצ"ע שהתחתונים
יתרון בזה ויש בנה"ב פועל שהנה"א מה הוא כ"ז במ"א.
מבחי' שלמעלה וההסתירים דההעלמות ומקור שרש מצד
ירצה בטבעו בעצמו שהנה"ב לא אבל כנודע, הגילוי
בעצם המתאווה שהכח בכ"ד למ"ש סותר זה ואין באלקות.
שאין רק זהו התורה חקת זאת ד"ה בלקו"ת וכמ"ש רע אינו
הוא בטבעו ואדרבא טוב אינו מ"מ אבל בעצם רע ציור בו
הוא קדה"ש על המס"נ ענין וא"כ חומריים. לענינים נמשך

מניעה שום שאין עליו פועל והנה"א לגמרי) טבעו היפך
ממילא בפו"מ, למסו"נ רוצה הוא גם ואדרבא למס"נ מצדו
הקצה מן לגמרי מתהפך שלו החומריות עצם שגם מובן
עצם והתגלות ביציאת אמיתית בתשובה וכמו הקצה, אל
כאשר ובפרט הנה"ב עצם מהות מתהפך הרי הנשמה
בעומק הוא המיצר כאשר והיינו הנה"ב, מן גם היא הצעקה
איז גוטסקייט ניט די (אז בעצמו מקום שום לו שאין ביותר
שום קיין ניט האט ער אז שטארק זייער און טיף זייער
זיך ביי האט און בעצמו נחת שום קיין און צופרידענקייט
הוא והמיצר שהצער הוראה שזהו בפו"מ) ארט שום קיין
(והיינו ריחוקו על ומצטער לו טוב לא שהנה"ב מהנה"ב
גדול הוא שלו שהצער כנ"ל) עליו פועל שהנה"א מה
מאתו הוא שהריחוק מפני א' סיבות מב' (וזהו ביותר
אלקי כח שאינו מפני והב' טבעי, ענין אצלו וזה ובסיבתו
שנתרחק ממה האלקי הרגש בו יש דבהצער (ומובן בעצם)
כו') ביותר גדול הצער דעי"ז המרירות בענין במ"א כמ"ש
היציאה תוקף בבבחי' נפשו במר שצועק בהצעקה הנה
משתנה הרי כו') החיים אל המות מן (כבורח והרצוא
התגלות דבחי' הנ"ל מכל ומובן כו'. וכל מכל לגמרי מהותו
לגמרי מהותו ומהפך החומריות על גם פועל שבנפש יחידה
לה ואין לגמרי מופשט שבנפש יחידה שבחי' מפני (והיינו
מקום בכל פועלת ה"ה פנימיים בהכחות כלל אחיזה שום
כמ"ש בגוף עכ"פ מוגדרת הנפש שעצם ההגדרה מצד
הכחות בכל באמת נמצא יחידה בחי' שהרי והראי' במ"א,

במ"א). וכמ"ש מעשה בסוף גם עד
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ּוּמזוגתהממּצעת היאהּמחּברת ּבינה עם חכמה ¿«¿ƒ»ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ
חּוה", את ידע "והאדם ּדכתיב וזהּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּדעת,
ּבינה, היא וחּוה חכמה, הּוא אדם הּנה – ּבּספירֹות ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשענינֹו
החכמה ּדהתקּׁשרּות ידע" "והאדם הּמּדֹות, ׁשל הּבנים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאם
לה' מקּׁשר ׁשּיהיה הּוא ּובעבֹודה הּדעת, ידי על הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּובינה

מה ׁשּמתּבֹונן, הּבינה ּבמחׁשבת הּלב ּפנימּיּות נקּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻּבעמק
ואפּלּו לבד, ּבּמחׁשבה הענין היֹות היא לבּדּה ּבינה ּכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּׁשאין
אבל ּכלל, ללּבֹו ּדהינּו לעצמּותֹו נֹוגע אינֹו הּמחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעמק

ּדלּבא רעּותא ּבבחינת ּודבקּותֹוטזּכׁשהיה לבבֹו התלהבּות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבכל מאד ּדבּוק ּבהענין ּכּלֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמחׁשב ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהענין
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ּגֹורם הּוא הּנה הּדעת, ּבחינת ענין ׁשּזהּו ּגּופֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַחּוׁשי
חזק ּברב ׁשּיגרֹום ּדהינּו לּבינה, החכמה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתתחּבר
ראּית חּוׁשית, ראּיה ּבחינת ּבהּבינה ׁשּיהיה עד ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָההתּבֹוננּות
נקראת הּבינה עם חכמה המחּבר ּדעת ּבחינת והּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהחכמה.
להיֹות המחּבר ּתחּתֹון ּדעת ּבחינת ויׁש עליֹון", ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַ"ּדעת

ּבחינת והינּו ּבּמּדֹות, הּמחין הּמּדֹות.התקּׁשרּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַֹ
ּומׁשּפיע ׁשּממׁשי ּגדֹול, ּכחֹו הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּנה
ּדבריאהֿיצירהֿ ּבּנׁשמֹות ּגם יׂשראל, ּבנׁשמֹות ּדעת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבחינת
ּדעת ּבחינת ּבהם ׁשּיהיה ּבהמה", "זרע ּבׁשם ׁשּנקראים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעׂשּיה
את "ּדע כּו', הּיֹום" "וידעּת להיֹות ּבאלקּות והרּגׁשה ְְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָֹהּכרה
לבינה חכמה ּבחינת ּוממׁשי המזּוג והּוא ,"אבי ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָָֹאלקי
עליו רּבנּו מׁשה ּכי ראּיה, ּבחינת ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
רֹועים, מּׁשבעה המיחד אחד מהימנא, רעיא הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּׁשלֹום
מח אליהם ּבהׁשּפעתֹו יׂשראל נׁשמֹות את ּומפרנס ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשרֹועה
האמּונה, את ׁשּמפרנס מהימנא, רעיא ּפרּוׁש ׁשּזהּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּדעת,
ׁשהּוא ּגֹואל ּפרּוׁש אחרֹון, וגֹואל ראׁשֹון ּגֹואל הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶַָּולכ
עּמהם ּדּבּורֹו ּבתחּלת ׁשהרי הּדעת, ּבחינת להם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמׁשּפיע
ּפרׁשת ּבריׁש ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי'", אני ּכי "וידעּתם להם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאמר
לזה ּומּקדם יׂשראל", ּבני אל ּכן מׁשה "וידּבר ּדכתיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוארא,
ּומׁשה לבד, אמּונה ּבבחינת ׁשהיה העם", "וּיאמן ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכתיב

להיֹות אחרֹון ּגֹואל הּוא כן ּוכמֹו הּדעת, ּבחינת להם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָהׁשּפיע
"ּכי להוי', וטפל ּבטל להיֹות הוי'", את ּדעה הארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ"ּומלאה
זהּו מצרים ּבגאּלת ׁשּנמׁש הּדעת ּכי והינּו אֹותי", ידעּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻֻכּלם

עלמין ּכל ממּלא ּבבחינת ּגםיזרק הּדעת ׁשּיהיה אבל , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
עלמין ּכל סֹובב צדקנּויחּבבחינת מׁשיח ּבביאת יהיה זה – ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

צרי הּכל ּדראׁשית ּבהוי'", "ּבטח וזהּו אמן. ּבימינּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבמהרה
ׁשּלא והינּו ּדבר, ּבפעל יהיה והּבּטחֹון ּבה', ּבֹוטח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלהיֹות
"ועׂשה אמרֹו והּוא ּבפעל, ׁשּיהיה אּלא ּבלבד ּבדּבּור רק ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיהיה
מנּוחה, ׁשל חּיים לֹו יהיה זה ידי ועל מּמׁש, ּבפעל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹטֹוב"

ּדמהימנּותא הּדעתיטוהּמיכלא הּוא האמּונה את ּומפרנס ׁשּזן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
את אֹוהבים הם יׂשראל ּכל ּדהּנה הּדבר, את ּומקרב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּׁשר
את ּולקּים ּתֹורה ללמד ּוׂשמחים וׂשׂשים ּומצוֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּתֹורה
אלקים, יראי והם העברֹות את ׂשֹונאים יׂשראל וכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהּמצות,
הּדעת וענין ּדתֹורה, והבנה הּׂשכל ּפי על הּוא זה ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאבל
אין וואס הייליקייט ּדי הּתֹורה, קדּׁשת את להרּגיׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּוא

ׁשהּואכּתֹורה טֹוב הּדבר את מקרב ׁשהּדעת הּנ"ל וכּמׁשל , ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּנה הרע, הּדבר מן ּגדֹול ּופחד חרדה מטיל אֹו וׂשמח ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָׂשׂש
הּמצות, ּבקּיּום ּגדֹולה ׂשמחה נעׂשה הּדעת ידי ׁשעל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכן
ׁשהּדעת וזהּו חטא, ירא להיֹות ּגדֹולה אימה עליו ׁשּמטיל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

האמּונה. את ּומפרנס ׁשּזן ּדמהימנּותא, מיכלא ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָהּוא

    

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

העולמות.יז. בעול.יח.כל אלקי באור יותר בוהה דרה העולמות כל את מקי האמונה.יט.ובב הקדושהכ.ומאכל
בתורה. שישנה

•
 


‡ ‡   

.‡.   
.    

       
        . 
       

.
  .   
       
      

  1   2.

       
       3

        
         

.
       
       
       

.      
       
         
       . 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

עמוד1) ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ואילך ח' עמוד ח"ו התמים אודותו ראה
.42 .23
באחד2) (קרעטשמע) המלון שם על - מאזינקער ר"ש בשם ג"כ נודע

למד - רבות. שנים משך הר"ש דר שם אשר באבינוביץ', בסביבות היערות

דייקן. שמועה בעל - תרי"גֿתרי"ח. בשנות צדק" ה"צמח אדמו"ר בישיבת
ובדבר בלישנא, ומדייק אמונים איש שהוא עליו אמר מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק

זכרונותיו. בספר כותבו היה לא ספק איזה אצלו שהיה
ב.3) נט, ח"ג בזהר
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ועוד. .12 ע' תש"ז תמוז
פסח6) שיחת ראה לזה שקדמו המאורעות מווילנא. גינזבורג מלשינות

פ"ה ההשכלה" ותנועת צדק הצמח "אדמו"ר קונטרס ואילך. סג אות ה'תש"ג
צדק. הצמח רבנו - התולדות ספר וראה א. קובץ סוף מכתבים קובץ ואילך.

הזקן.7) לרבנו מובהק תלמיד - מסמיליאן בירך אברהם ר' של בנו הר"נ
שבט ט"ו נולד הזקן. רבנו של בנו אברהם חיים ר' הרה"ק של חתנו שני בזווג
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ואילך.8) כח ע' ח"ד התמים .78 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות ספר ראה
ב.9) נה, חולין
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ימים. חודש משך בטלוסט בעלֿשםֿטוב ישראל ר' אצל שהו בניו ושני מוויאזין ברוך ר'

לעבר לדרך לצאת ומיד תיכף להתכונן ברוך ר' החל סלוצק, ליד אשר לאחוזתם הביתה שבו כאשר
הבעלֿשםֿטוב. שהורהו כפי ישראל, ארץ

בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של החסידות דרך את היטב כבר הכירו ובניו הוא

- הרוחנית נחלתו את גם להם העביר כן כמו לבניו, ורכושו עסקיו את מחדש ברוך ר' מסר עתה
הישיבה.

תלמידים הישיבה הכינה - היווסדה מעת - בתחילה ואם שנה. ארבעים קיימת כבר הייתה זו ישיבה
יוכלו אשר תלמידים להכין הישיבה החלה עתה הרי והמקובלים, הנסתרים שיטת את לקלוט שיוכלו

החסידות. שיטת את לקלוט

ושיישארו ניהלה, שהוא כפי רוחני כיוון באותו הישיבה את לנהל שימשיכו לבניו ציווה ברוך ר'
בעלֿשםֿטוב. ישראל ר' של לדרכו צמודים

לבעלֿשםֿטוב. לנסוע צריכים היו שנים בשלוש פעם לפחות
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לבעל נסע ושוב אחוזתו את עזב ישראל, לארץ נסיעתו לקראת הכנותיו כל את ברוך ר' סיים כאשר
ישראל. לארץ משם נסע שבועות, ארבעה טוב שם הבעל אצל ששהה לאחר טוב. שם

היו מה לנו מוכרות לא אך ישראל. לארץ רבות שליחויות ברוך ר' בידי מסר הבעלֿשםֿטוב
הקודש. בארץ ברוך ר' של קורותיו המשך היו מה לנו מוכרות לא כן אלו. שליחויות

ועמד הבעלֿשםֿטוב, של החדשה דרכו את הקודש בארץ הפיץ ברוך שר' לשער, רק אפשר
הבעלֿשםֿטוב. עם מכתבים בחילופי

אביהם. שציוום כפי טוב, שם לבעל לטלוסט שוב נסעו ברוך ר' של ובניו שנים שלוש חלפו לא
חשובה. משימה טוב שם הבעל הטיל שכמם ועל

להם: הורה טוב שם הבעל

טחנותיו, נהרותיו, על ראדזיויל לנסיך השייך הרכוש כל את שישכרו לביתם, ישובו שכאשר
מקור להם שיהיה כדי יהודים יתיישבו זה בכל ואשר מתקניהם. כל על שבהם והפונדקים המלבנות

לפרנסה.

השם לעבודת יותר טוב להתמסר "יוכלו טוב שם הבעל אמר פרנסה" ליהודים תהיה "כאשר
יתברך".

סלוצק לעיר הישיבה את שיעבירו העת, הגיעה כי ברוך ר' של לבניו טוב שם הבעל אמר כן כמו
עצמה.

מכן ולאחר והמקובלים, הנסתרים של מתנגדיהם בהתחלה הקנאים, המתנגדים של עירם סלוצק,
הייתה צריכה ובניו ברוך ר' שהחזיקו זו כמו שישיבה הכרח היה לא שוב רבות. השתנתה החסידים, של

חשש. כל ללא עצמה בסלוצק הישיבה את להחזיק אפשר כבר היה מסלוצק. להתרחק

הישיבה. את העבירו אליו גדול, בניין בסלוצק בנו הם ברוך. ר' של בניו קיימו זה ציווי

זה. בניין של הבית חנוכת התקיימה ת"ק שנת סיוון בחודש

גדול. "יוםֿטוב" זה יום היה זה מאורע לכבוד

זוהי הישיבה. של הבית לחנוכת יבוא טוב שם בעל ישראל שר' משאלה, הביעו ברוך ר' של בניו
החדשה. החסידית השיטה של מנהיגה עם היכרות תהיה "המתנגדית" שלסלוצק הכושר שעת

ימים. חודש שהה בה לסלוצק ונסע להזמנה, נענה טוב שם הבעל

לא הקנאים שם. שהה שם בעל אדם שר' בזמן שהייתה כפי עיר אותה הייתה לא כבר סלוצק
את לא וגם ההעזה את להם הייתה לא מתנגדים, בעיר היו אם ואפילו טוב. שם הבעל על התנפלו

וחסידיו. טוב שם הבעל נגד בסערה לצאת הכוח

ומקרוב. מרחוק חסידיו אליו הגיעו בסלוצק, טוב שם הבעל שהה בו זה בחודש

טוב, שם מהבעל חדשים תורה דברי שמעו בה לחסידים. מקוםֿמפגש להיות הפכה סלוצק
חדשה. שליחות אחד כל קבלו הקרובים ותלמידיו

אשר הארקי, מהעיירה הנסתרים החסידים גם טוב שם הבעל את לפגוש כדי אז הגיעו לסלוצק
מייסדה של אביו - ברוך שאב ממנו מדוברומיסל. הנפח של חתנו שאול יצחק ר' של מוצאו היה משם
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בעבודת החדשה ושיטתו טוב שם הבעל אודות הראשונות ידיעותיו את - חב"ד חסידות של העתידי
הבורא.

שם הבעל אל הגיע - שאול יצחק ר' של אביו - ניסן ר' שגם ברוך שמע שאול יצחק ר' מדברי
בסלוצק. טוב

לפעם. מפעם מכן לאחר עליהם חוזר והיה טוב, שם הבעל של רבים תורה דברי אז רשם ניסן ר'
הצעיר. לברוך אלו "תורות" מסר שאול יצחק ר'

וחסידיו. טוב שם הבעל אל - קרוב ולפחות - קשור לפתע עצמו ברוך חש כזה באופן

לו הייתה לברוך. נהירה נהייתה טוב שם הבעל בידי והמקובלים הנסתרים הנהגת קבלת סדר כל
שם בעל ישראל ר' בה חידש ומה הקודמים והמקובלים מהנסתרים החסידות צמחה איך ידיעה גם

טוב.

אודותיו אשר וויאזנער, ברוך החוליהר' הצעיר ברוך עבור היה שאול, יצחק ר' רבות לו סיפר
ר' מקומו ממלא ולאחריו מוורמייזא, שם הבעל אליהו מרבי החל שם. בעלי של דורות כמה שקישרה
ר' לאחרון ועד מראפשיץ בעלֿשם אדם לר' ההנהגה עברה ממנו אשר מזאמושטש, שם הבעל יואל
תפוצות בכל להתפשט והחלה החסידות הנהגת התפרסמה תחתיו אשר עצמו, טוב שם בעל ישראל

ישראל.

אשר הבורא בעבודת החדשה הדרך את מצא הוא האם רבות. עתה מהרהר היה הצעיר ברוך ר'
חיפש? כלֿכך אותה

יצחק [=ר' הוא ואשר פשוט יהודי נפח של חתנו - שאול יצחק בר' הקב"ה בחר אמנם האם
החסידות? לדרך ברוך] [=את להכניסו - חותנו מלאכת את עצמו על קיבל גם שאול]

ללכת חייב הוא אין לדעת, הצעירה נשמתו שחפצה מה את למצוא כדי אשר מזמן, כבר חש ברוך
מצא קרובות לעיתים בתורתם. ומתגאים ובלמדנותם בידענותם לפניהם הולך שמם אשר לאלו דווקא

ורגש. לב בעלי יהודים - פשוטים יהודים אצל שהטרידוהו משאלותיו הרבה על מענה

בעל לכך ונוסף צדיק למדן, היה הוא נפשו. אוותה אשר כל את מצא הוא שאול יצחק ר' אצל
"בזיעת לחמו את הרוויח הוא בה". לחפור "קרדום התורה את לעשות רצה לא הוא נדירות. מדות

חותנו. של בנפחייתו עבודה ידי על אפיו"

כצמא הכל. את קלט וברוך לגלות, הרבה כך וכל לספר, הרבה כך כל שאול יצחק לר' לו היה
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נוספות? ידיעות - לברוך - לו נחוצות האם

הבעלֿשםֿטוב? אל ולהגיע לדרך לצאת בעצמו הוא צריך ואולי

משפחתו. את עזב הוא צעיר. מאוד עדיין היה - ברוך - הוא

שם בוויטעבסק הפסח את אצלה יחגוג ברוך, שהוא, חפצה כלֿכך אשר לאה דבורה מאחותו
מוצא אינו הוא כאשר מהם, השתמט ברוך אך - יצחק יוסף ר' הישיבה ראש בעלה עם דרה הייתה

הסבר. כל לעצמו

אודות לשמוע היה יכול ממנו שאול, יצחק ר' וחתנו הנפח אצל בדבראמיסל להיות משכו ליבו
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תרפ"ד] [אד"ר

רעים ולהיות דא"ח, ללמוד הק', רבותינו אבותינו כ"ק ...

לעצמו, במה לו בונה אחד כל רק נאמנים, וידידים אהובים

גס שהוא מי וטבעו, מהותו לפי אחד וכל בכה, וזה בכה זה

בטבעו שהוא ומי יותר, בגסות היא שבונה הבמה יותר

במה אופן בכל אבל כ"כ, בגסות אינו שלו הבמה גם איידעלער

המקדשי' ומהם ישרה, ודרכו עצמו בעיני צדיק אחד וכל היא,

טעמים. וכמה בכמה דרכיהם ומטהרים

נכבדי' אנשי' שי' באנ"ש ועיר עיר בכל הי' ומעולם מאז

לפי והכל בשנים, צעירים גם בזה זכו (ולפעמים חב"ד מזקני

שהם כו') עניניו וזיכוך בבירור והעבודה שבלב, העבודה רוב

שו"ב מלמד, רב, הי' אם הבדל מבלי בהעיר, העיקרים היו

הערט דער האט מיא ואיילע פנים נשיאות בזה הי' ולא ובע"ב,

נאך גיביינקט האבין דאנ"ש הפשוטים הבע"ב וגם אמת, דעם

ואחד אחד כל על פועל והי' דעם, נאך גיגארט האבין און אמת

הי' העיר בעניני מזדמן שהי' דבר כל הנה ובמילא ערכו, לפי

הנ"ל. להזקנים העיקרית הדעה

אמת, דעם פאר מורא האט מיא הדברים פני נשתנו ועתה

אלע און בזולתו, הכל ורואה זולתו את לבקר חפץ אחד וכל

מניחים אינם אמת א זאגין ויל ואס דער און דעה, א זאגין

כלל אנ"ּׁש מדרכי זה שאין ענינים בכמה אותו ומסבבים אותם

היפך שהוא מה הרביים ובכח החסידות בשם ומדברים וכלל,

החסידות. היפך היא ובמילא רבותינו דעת

נגד גמור מנגד הנני אשר גלוי דעתי לגלות רק הנני ובזה

יכול אני ואין שי' אנ"ּׁש בין להיות שיכולה מחלוקת כל

המצא ואם לבבות, פירוד של כזו הנהגה על בשו"א להסכים

שאינו או רב להיות צריך שאינו כזה איש שי' אנ"ש בין ימצא

וידידות, אהבה מתוך זאת לו לומר צריכים שו"ב, להיות צריך

למצוא וצריכי' האמת על ולהודות זאת לקבל צריך והוא

יש דרכים והרבה במחייתו, נזק לו יגיע שלא ואופנים דרכים

עבודתו כללות אל מתאים דאינו מוצאי' אם וכן בזה.

זאת לו להגיד וצריכי' בדבר פנים משוא שום אין ד' במלאכת

נר יהי' האמת כי דכולא ושרשא עיקרא ברורים. בדברים

נתיבותיהם בכל אור יהי' והידידות והאהבה שי' אנ"ש לרגלי

בשר ועד מנפש להצליחם עליהם ד' נועם יהי' ואז בגו"ר,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד בזכות
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ונעלם מוסתר זה עולם היה פגשם לולא ואשר חדש, עולם אצלם גילה שהוא נראה, היה לברוך
ממנו.

היכרות להם הייתה לּו - לגלות יכול היה מבעלה, ואפילו שלו מאחותו גם הרי האמת, למען
הובילו וממש הדרך את שסללו ביהדות שיטות לאותם שייכות הייתה משפחתו שלכל - יותר קרובה

החסידות. לשיטת

ומאם. מאב יתום צעיר, ילד עדיין היה כאשר לנכר אותו הובילה ונד נע להיות ברוך של תשוקתו

שיפיחו עניינים אחר חיפושיו בעת לו מועילים שהיו רבים דברים לו לספר יכולה הייתה אחותו אך
ומצוות. לתורה מחוזקת והתקשרות רעננה חיים רוח בו

הייתה זו מסורת אשר היחידה, לאחותו גם אלא משפחתו של למסורת מנוכר רק לא היה ברוך
שהיו מרתקים סיפורים לו לספר הייתה יכולה שתמיד כך בכתב. אצלה רשומה ואפילו בזיכרונה חקוקה

ממש. של תגלית ברוך עבור מהווים
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בטבעו שהוא ומי יותר, בגסות היא שבונה הבמה יותר

במה אופן בכל אבל כ"כ, בגסות אינו שלו הבמה גם איידעלער

המקדשי' ומהם ישרה, ודרכו עצמו בעיני צדיק אחד וכל היא,

טעמים. וכמה בכמה דרכיהם ומטהרים

נכבדי' אנשי' שי' באנ"ש ועיר עיר בכל הי' ומעולם מאז

לפי והכל בשנים, צעירים גם בזה זכו (ולפעמים חב"ד מזקני

שהם כו') עניניו וזיכוך בבירור והעבודה שבלב, העבודה רוב

שו"ב מלמד, רב, הי' אם הבדל מבלי בהעיר, העיקרים היו

הערט דער האט מיא ואיילע פנים נשיאות בזה הי' ולא ובע"ב,

נאך גיביינקט האבין דאנ"ש הפשוטים הבע"ב וגם אמת, דעם

ואחד אחד כל על פועל והי' דעם, נאך גיגארט האבין און אמת

הי' העיר בעניני מזדמן שהי' דבר כל הנה ובמילא ערכו, לפי

הנ"ל. להזקנים העיקרית הדעה

אמת, דעם פאר מורא האט מיא הדברים פני נשתנו ועתה
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מניחים אינם אמת א זאגין ויל ואס דער און דעה, א זאגין

כלל אנ"ּׁש מדרכי זה שאין ענינים בכמה אותו ומסבבים אותם

היפך שהוא מה הרביים ובכח החסידות בשם ומדברים וכלל,

החסידות. היפך היא ובמילא רבותינו דעת

נגד גמור מנגד הנני אשר גלוי דעתי לגלות רק הנני ובזה

יכול אני ואין שי' אנ"ּׁש בין להיות שיכולה מחלוקת כל

המצא ואם לבבות, פירוד של כזו הנהגה על בשו"א להסכים

שאינו או רב להיות צריך שאינו כזה איש שי' אנ"ש בין ימצא

וידידות, אהבה מתוך זאת לו לומר צריכים שו"ב, להיות צריך

למצוא וצריכי' האמת על ולהודות זאת לקבל צריך והוא

יש דרכים והרבה במחייתו, נזק לו יגיע שלא ואופנים דרכים

עבודתו כללות אל מתאים דאינו מוצאי' אם וכן בזה.

זאת לו להגיד וצריכי' בדבר פנים משוא שום אין ד' במלאכת

נר יהי' האמת כי דכולא ושרשא עיקרא ברורים. בדברים

נתיבותיהם בכל אור יהי' והידידות והאהבה שי' אנ"ש לרגלי

בשר ועד מנפש להצליחם עליהם ד' נועם יהי' ואז בגו"ר,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד בזכות
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ונעלם מוסתר זה עולם היה פגשם לולא ואשר חדש, עולם אצלם גילה שהוא נראה, היה לברוך
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שהיו מרתקים סיפורים לו לספר הייתה יכולה שתמיד כך בכתב. אצלה רשומה ואפילו בזיכרונה חקוקה

ממש. של תגלית ברוך עבור מהווים

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



dnexzdkoey`xקיי meiqelwpe`

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
     ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³¨

      ¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
     §ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬

    ¨¤−¤§«¤§¥¤§©§¨¨²§©¬©
     ¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²

    §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«¤−¤
     ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤

    ©©¦«©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ
    §©«¤§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−
      §¨«§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥

ÓÈÓÏ:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
ÔeLÙÈÂב Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿

 Ï ÔÓ ‡˙eLÙ‡ ÈÓ„̃»««¿»»ƒ»¿«
˙È Ôez aÏ ÚzÈcƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»

:È˙eLÙ‡ג‡˙eLÙ‡ ‡„Â «¿»ƒ¿»«¿»»
‡ÎÂ ‡‰c ÔB‰Ó Ôe˙cƒƒ¿ƒ¿«¬»¿«¿»

:‡LÁeדÚˆe ‡Â‡Â ‡ÏÎ˙Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
:ÈfÚÓe ee ÈB‰ÊהÈÎLÓe ¿ƒ¿«≈«¿≈

‡B ÈÎLÓe È˜nÓ ÈÎ„„¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
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‡˙e„ ‡ÁLÓÏ ‡Óea¿«»¿ƒ¿»ƒ¿»
:‡Óea ˙Ë˜ÏÂז‡Ïe È‡ ¿ƒ¿…∆¿«»«¿≈¿»

‡ÚLÏ ‡˙eÓÏL‡ È‡Â¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡חÔe„aÚÈÂ ¿≈»¿¿»¿«¿¿

ÈzÎL ÈL‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„̃»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈaטÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎ ≈≈¿…ƒ¬»«¬≈


()‰Óez ÈÏeÁ˜ÈÂ.,לׁשמי:לי‰Óez. ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»

נדבה:הפרׁשה. מּממֹונם לי BaÏיפריׁשּו ecÈ. ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ
פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא נדבה ְְְְָָָלׁשֹון

‡˙È˙Óezּבלע"ז: eÁ˜z.'ג רּבֹותינּו: אמרּו ְַַƒ¿∆¿»ƒְֵַָ
ּכאן: אמּורֹות לּגלּגלת,ּתרּומֹות ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְֲֶֶַַַַַָֹֻ

ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנעׂשּו
לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ואחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻפקּודי".
ּתרּומת ואחת, צּבּור. קרּבנֹות מהן לקנֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָֻלּקּפֹות,

ּדברים י"ג ואחד. אחד ּכל נדבת האמּוריםהּמׁשּכן, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
לבגדי אֹו הּמׁשּכן, למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבענין,

ּבהם: ּכׁשּתדקּדק LÁe˙(‚)ּכהּנה, ÎÂ ‰Ê ְְְְֵֶֶַָָֻ»»»∆∆¿…∆
'B‚Â.,לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם ¿ְְִִִִֶַָָָָָֻ

לכל הּׁשקל מחצית ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָחּוץ
ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאחד.

ׁשּנאמר: יֹותר, לח)ּכסף העדה(לקמן ּפקּודי "וכסף ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכסף ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע ׁשםוגֹו' הּבא ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשרת: לכלי עׂשאּוה צמר.ÏÎ˙e˙(„)ּבנדבה, ְְֲִִֵֵָָָָָ¿≈∆ֶֶ
ירק וצבעֹו חּלזֹון ּבדם מד)צבּוע מנחות ד. :(יבמות ְְְִִַַָָָֹ

ÔÓ‡Â.:ארּגמן ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע צמר ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
LLÂ.:ּפׁשּתן עּזים,.ÌÈfÚÂהּוא ׁשל לכנֹוצה ¿≈ְִָ¿ƒƒְִִֶָָ

עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹּתרּגם
עּזיא: עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .ÌÈÓc‡Ó(‰)עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ¿»»ƒ

אדם היּו עּבּודןצבּועֹות כח).ÌÈLÁz:לאחר (שבת ְְִַַָָָֹ¿»ƒ
לׁשעה, אּלא היתה ולא חּיה, היּומין ּגונים והרּבה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלּה,
ÌÈhLׁשּלֹו: ÈˆÚÂ.?ּבּמדּבר להם היּו ּפרׁשּומאין ֶ«¬≈ƒƒְִִֵֵֶַַַָָָ

הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹרּבי
והביא ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָׁשעתידין
עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם למצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים

מּמצרים: ‡nÏ(Â)ּכׁשּיצאּו ÔÓL.ז זית ׁשמן ְְְִִִֵֶַ∆∆«»…ִֶֶַָ
ּתמיד: נר ‰ÁLn‰להעלֹות ÔÓLÏ ÌÈÓNa. ְֲִֵַָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»

למׁשח לקּדׁשֹו,ׁשּנעׂשה והּמׁשּכן הּמׁשּכן ּכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
תּׂשא": ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו ְְְְְְְִִִֶָָָֹוהּוצרכּו

ÌÈn‰ ˙Ë˜ÏÂ.,ּובקר ערב ּבכל מקטירין ׁשהיּו ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶֶֶֶַָָֹ
קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ְְְְְְְֶֶֶַַָָֹֹּכמֹו

עׁשן: ותמרֹות קיטֹור .‡Ì‰LÈ(Ê)העלאת ְְֲִִַַָָָ«¿≈…«
ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשּתים

מֹוׁשב.ÌÈ‡lÓּתצּוה": ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒִֵֶֶַַָָָָ
הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ְְְְְִִֶֶַַָָָָֻֻּכמין
קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני ְְְִִִֵַַָָֻקרּויים

ÔLÁÏÂמׁשּבצֹות: „Ù‡Ï.לאפד הּׁשהם ואבניאבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְֵֵֵַַַַָֹֹ
ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻהּמּלאים

ּתכׁשיט: מיני והם ÈÏ(Á)ּתצּוה", eNÚÂLc˜Ó. ְְְִִֵֵֶַַ¿»ƒƒ¿»
לׁשמי קדּׁשה:ועׂשּו ‡È(Ë)ּבית L‡ ÏÎ ְְְִִֵָָֻ¿…¬∆¬ƒ
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:ÔB‰aטוÔB‰È ‡B‡ ‡˙˜ÊÚa ¿¿ƒ¿¿»«¬»¿


˙B‡ ‰‡Ó.(כט ּתבנית(מנחות את הּמׁשּכן.ּכאן «¿∆¿ְְִִֶַַָָ

הימּנּו: ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמקרא
:"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי ÔÎÂ"ועׂשּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈

eNÚz.(יד שבועות טז. יאבד(סנהדרין אם לדֹורֹות, «¬ְִַֹ
עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחד
ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ְְְְְִֶָָָֻּכגֹון

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית שבתׁשלמה, (תוספתא. ְְְֲִֵַַָֹֹ
ׁשּלמעלהצח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם

'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,
וכליו: מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתעׂשּו',

(È)ÔB‡ eNÚÂ.ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְֲִִֶֹ
איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים ְְְֲִִִִֶַַַָרגלים,

ׁשּוליו: על eptˆz(È‡)יֹוׁשב ıeÁÓe ˙ÈaÓ.יומא) ֵַָƒ«ƒƒ¿«∆
וא'ׁשלׁשהעב) זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ְְְְֲֵֶַָָָָָֹ

ּופתּוחים אחד, לכל וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשל
זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָמלמעלה.
נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê:(שם ְִִִֶַֻ≈

‰Ê.,מּׂשפתֹו למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין »»ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ
ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשה
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי ְְְֳִֵֶֶֶַַַַָֹלמּול
הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשהּכּפרת
סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל ְְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

ּתֹורה: ּכתרּגּומֹו:.z˜ˆÈÂ(È)לכתר הּתכה, לׁשֹון ְֶֶָ¿»«¿»ְְְַַָָ
ÂÈ˙ÓÚt.העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: «¬…»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים היּו לּכּפרת, ְְְִִִִֶַַַַָָָֹסמּו
לרחּבֹו ּבהם,מּכאן נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

וחצי אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוארּכֹו
את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין
ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארֹון

הּלחם": ‰‡Á˙"ׁשּתי BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe.הן ְֵֶֶַ¿≈«»…««¿»∆»ֵ
היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן
"ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו ְְְְְִִֵֵַָָָהיּו,
הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָטּבעֹות",

האחת: צלעֹו על .È(È‚)צּדֹו:.ˆBÚÏהאּלּו ְֵֶַַָָָ«¿ִ«≈
ידמֹוטֹות: epnÓ(ÂË)תורה eÈ ‡Ï.(שם (יומא …»Àƒ∆
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אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית שבתׁשלמה, (תוספתא. ְְְֲִֵַַָֹֹ
ׁשּלמעלהצח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם

'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,
וכליו: מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתעׂשּו',

(È)ÔB‡ eNÚÂ.ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְֲִִֶֹ
איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים ְְְֲִִִִֶַַַָרגלים,

ׁשּוליו: על eptˆz(È‡)יֹוׁשב ıeÁÓe ˙ÈaÓ.יומא) ֵַָƒ«ƒƒ¿«∆
וא'ׁשלׁשהעב) זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ְְְְֲֵֶַָָָָָֹ

ּופתּוחים אחד, לכל וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשל
זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָמלמעלה.
נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê:(שם ְִִִֶַֻ≈

‰Ê.,מּׂשפתֹו למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין »»ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ
ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשה
מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי ְְְֳִֵֶֶֶַַַַָֹלמּול
הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשהּכּפרת
סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל ְְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

ּתֹורה: ּכתרּגּומֹו:.z˜ˆÈÂ(È)לכתר הּתכה, לׁשֹון ְֶֶָ¿»«¿»ְְְַַָָ
ÂÈ˙ÓÚt.העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: «¬…»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים היּו לּכּפרת, ְְְִִִִֶַַַַָָָֹסמּו
לרחּבֹו ּבהם,מּכאן נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

וחצי אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוארּכֹו
את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין
ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארֹון

הּלחם": ‰‡Á˙"ׁשּתי BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe.הן ְֵֶֶַ¿≈«»…««¿»∆»ֵ
היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן
"ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו ְְְְְִִֵֵַָָָהיּו,
הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָטּבעֹות",

האחת: צלעֹו על .È(È‚)צּדֹו:.ˆBÚÏהאּלּו ְֵֶַַָָָ«¿ִ«≈
ידמֹוטֹות: epnÓ(ÂË)תורה eÈ ‡Ï.(שם (יומא …»Àƒ∆
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:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰ÒכבÔnÊ‡Â «¬»ƒ∆≈»∆¡«≈
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‡Ô‡‰Ï(ÊË)לעֹולם: z˙Â.:ּבארֹון ּכמֹו: ְָ¿»«»∆»»…ְָָ
˙„Ú‰.,ּוביניכם,הּתֹורה ּביני לעדּות ׁשהיא »≈Àְִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּבּה: הּכתּובֹות מצוֹות אתכם .tÎ˙(ÊÈ)ׁשּצּויתי ְְְִִִִֶֶֶַָ«…∆
מלמ ּפתּוח ׁשהיה הארֹון, על עליוּכּסּוי ּומּניחֹו עלה ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ

ּדף: ‡dּכמין ÈˆÁÂ È˙n‡.,ארֹון ׁשל ּכארּכֹו ְִַ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְֶָָ
הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ּכרחּבֹו ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָֻורחּבּה
ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹארּבעּתם.

טפח עביּה ׁשהיה ה)רּבֹותינּו .È(ÁÈ):(סוכה ְֵֶֶַַָָָָ¿Àƒ
ּפרצּוף להם:ּדמּות NÚz‰ּתינֹוק ‰L˜Ó.ׁשּלא ְְִֶַָƒ¿»«¬∆ֶֹ

לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּתעׂשם
אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָעׂשּיתם
והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּטל
למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּובקרנס ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻּבפּטיׁש

קצֹותיו: ּבבליטת הּכרּובים בטדי"ץ.L˜Ó‰וצּיר ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»
ּכמֹו ו')ּבלע"ז, ה' נקׁשן":(דניאל לדא ˜ˆB˙"ּדא ְְְְַַָָָָ¿

˙t‰.:הּכּפרת ‡Á„(ËÈ)ראׁשי e ‰NÚÂ ««…∆ֵֶַַָֹ«¬≈¿∆»
‰ˆwÓ..וקצה קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא ƒ»»ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

מּזה": מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכÔÓ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָƒ
˙t‰.ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ««…∆ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל
לּכּפרת: ּותחּברם ÈÙÎ(Î)עצמם ÈNt.ׁשּלא ְְְֵֶַַַַָֹ…¿≈¿»«ƒֶֹ

ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּוגבהיםּתעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבחלל טפחים י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלמעלה

ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ה)ׁשּבין :(דף ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
(‡Î)˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô‡‰ Ï‡Â.לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ

את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכּפל,
לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ויׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֻהעדת"?
ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּבלא
את ּכׁשהקים מצינּו, וכן עליו. הּכּפרת את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּתן

נאמר: מ)המׁשּכן אל(לקמן העדּות את "וּיּתן ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הארֹון על הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהארֹון",

לÈz„ÚBÂ.(Î)מלמעלה": מֹועד ּכׁשאקּבע ְְִָָ¿«¿ƒְְְֵֶֶַ
ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלדּבר

:אלי ‰t˙לדּבר ÏÚÓ z‡ Èza„Â.ּובמקֹום ְֵֵֶַ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«««…∆ְָ
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אֹומר: הּוא א)אחר מאהל(ויקרא אליו ה' "וידּבר ְֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשני נמצאּו לּפרכת. מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמֹועד
הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּכתּובים

ּביניהם: ז)והכריע אהל(במדבר אל מׁשה "ּובבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹ
הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמֹועד
ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹוגֹו'",
ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּפתח,

מֹועד: ּבאהל למׁשה ונׁשמע Ïיֹוצא ˙Â ְְְְִֵֵֶֶָֹֹ¿≈»¬∆
ÏÈ ÈaÏ ˙B ‰.יתרה זֹו וי"ו הרי ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְֲֵֵָָ

"ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹּוטפלה,
אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

הּוא: יׂשראל, עבי.˜B˙Ó(Î‚)ּבני עם רגליו ּגבּה ְְִֵֵָ…»ְֳִִַַָֹ
קט)הּׁשלחן Ê‰(Î„):(פסחים Ê.לכתר סימן ְַָֻ≈»»ְִֶֶָ

ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן ְְְְֵֶֶַַָָֹֻמלכּות,
מלכים': 'ׁשלחן .ÒÓ˙(Î‰)ׁשאֹומרים: ְְְִִֶַָֻƒ¿∆∆

יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתרּגּומֹו:
לבזּבּזין ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאֹומרים:
היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּבׂשפת
ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻּתקּועה

מסּגרת: אֹותּה על ׁשֹוכב ‰ÊÊהּׁשלחן ˙ÈÚÂ ְְִֵֶֶַַָָֻ¿»ƒ»≈»»
BÒÓÏ.ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ

היתה: הּמסּגרת כוׁשעל nÚÏ˙(ÊÎ)תורה ְְִֶֶֶַַָָ¿À«
˙Úa‰ ÈÈ‰ ˙Òn‰.ּכנגד ּתקּועֹות ּברגלים «ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְִֶֶַַָ

הּמסּגרת: ÈÏראׁשי ÈÏ.יהיּו טּבעֹות אֹותן ְִֵֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒְִַָָ
הּבּדים: ּבהן להכניס ּבּתים:לצרÈÏ.ּבּתים ְְִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ

ÈÏ.:לאריחּיא לאתרא Â(ÁÎ)ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ¿ƒ»
.:הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, לׁשֹון »ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(ËÎ)ÂÈ˙ÎÂ ÂÈ˙Ú ˙ÈÚÂ.,זהקערֹותיו ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְֶָָ
היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדפּוס,
לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ּתבה ּכמין ְְְִִִֵֵֶַָָָָעׂשּוי
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È Ï ˙È ˙„‰Ò„ B ÏÚ Èƒ«¬»¿«¬»»»ƒ
ÏÈ Èa ˙ÂÏ ˙È „Ù«≈»»¿»¿≈ƒ¿»≈

Èכג ÈÚ B˙ „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ
dÈ˙Ù ˙nÂ d Èn È«¿≈«ƒÀ¿≈¿«¿»¿»≈

dÓ ÏÙ ˙nÂכדÈÙÁ˙Â ¿«¿»«¿»≈¿«¬≈
ÈÊ dÏ „aÚ˙Â ÈÎ ‰ d˙È»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈

BÁÒ BÁÒ ‰„כה„aÚ˙Â ƒ¿«¿¿¿«¿≈
BÁÒ  dÓ Ù„ dÏ≈¿«¿»≈À¿»¿
dÙ„‚Ï ‰„ ÈÊ „aÚ˙Â BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈

BÁÒ BÁÒכוdÏ „aÚ˙Â ¿¿¿«¿≈≈
˙È ˙Â ‰„ ˜ÊÚ Úa«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
È ˙ÈÂÊ Úa ÏÚ ˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ

È‰BÏ‚ ÚaÏכזÙ„ Ï˜Ï ¿«¿««¿ƒ»√≈¿«¿»
ÁÈÏ ˙Ï ˙˜ÊÚ ÈÂ‰È¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»«¬ƒ«»

B˙ ˙È ÏÓÏכח˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»»»¿«¿≈»
B‰˙È ÈÙÁ˙Â È ÈÚ ÁÈ¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
˙È B‰a ÈÏË B‰ÈÂ ‰«¬»ƒ»¿ƒ¿»

B˙כטÈ‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â »»¿«¿≈»ƒƒ
d˙ÏÈÎÓ d˙ÂÒ˜Â È‰BÊ»ƒƒ¿«¿»≈¿ƒ»≈
„aÚ ÈÎ ‰ ‰a ˙Èƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈


אֹומר: הּוא א)אחר מאהל(ויקרא אליו ה' "וידּבר ְֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשני נמצאּו לּפרכת. מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמֹועד
הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּכתּובים

ּביניהם: ז)והכריע אהל(במדבר אל מׁשה "ּובבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹֹ
הּכּפרת מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹמֹועד
ּבתֹו ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹוגֹו'",
ּומּׁשם הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּפתח,

מֹועד: ּבאהל למׁשה ונׁשמע Ïיֹוצא ˙Â ְְְְִֵֵֶֶָֹֹ¿≈»¬∆
ÏÈ ÈaÏ ˙B ‰.יתרה זֹו וי"ו הרי ¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ְֲֵֵָָ

"ואת ּתפּתר: וכה ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹּוטפלה,
אל אֹות אצּוה אׁשר ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר

הּוא: יׂשראל, עבי.˜B˙Ó(Î‚)ּבני עם רגליו ּגבּה ְְִֵֵָ…»ְֳִִַַָֹ
קט)הּׁשלחן Ê‰(Î„):(פסחים Ê.לכתר סימן ְַָֻ≈»»ְִֶֶָ

ּכמֹו ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן ְְְְֵֶֶַַָָֹֻמלכּות,
מלכים': 'ׁשלחן .ÒÓ˙(Î‰)ׁשאֹומרים: ְְְִִֶַָֻƒ¿∆∆

יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתרּגּומֹו:
לבזּבּזין ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאֹומרים:
היתה למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּבׂשפת
ודף הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻּתקּועה

מסּגרת: אֹותּה על ׁשֹוכב ‰ÊÊהּׁשלחן ˙ÈÚÂ ְְִֵֶֶַַָָֻ¿»ƒ»≈»»
BÒÓÏ.ּכאן ל ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ¿ƒ¿«¿ְְְֵֵַַָָָָ

היתה: הּמסּגרת כוׁשעל nÚÏ˙(ÊÎ)תורה ְְִֶֶֶַַָָ¿À«
˙Úa‰ ÈÈ‰ ˙Òn‰.ּכנגד ּתקּועֹות ּברגלים «ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְִֶֶַַָ

הּמסּגרת: ÈÏראׁשי ÈÏ.יהיּו טּבעֹות אֹותן ְִֵֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒְִַָָ
הּבּדים: ּבהן להכניס ּבּתים:לצרÈÏ.ּבּתים ְְִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ

ÈÏ.:לאריחּיא לאתרא Â(ÁÎ)ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ¿ƒ»
.:הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, לׁשֹון »ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(ËÎ)ÂÈ˙ÎÂ ÂÈ˙Ú ˙ÈÚÂ.,זהקערֹותיו ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְֶָָ
היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדפּוס,
לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ּתבה ּכמין ְְְִִִֵֵֶַָָָָעׂשּוי
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:ÔB‰˙ÈלÏ ‡B˙t ÏÚ Ô˙Â »¿¿ƒ≈«»»¿≈
:‡È„ ÈÓ„˜ ‡t‡לא„aÚ˙Â ««»√»«¿ƒ»¿«¿≈

„Ú˙ „È ÈÎ ‰„ ‡Ó¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰„È ˜e L ‡Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»
:ÔB‰È pÓ ‡‰pLBLÂ ‡‰e≈»»¿«»»ƒ«¿


ּומּכאן מּכאן וקֹופל ּכמיןלמּטה מעלה ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, לחם קרּוי ּולכ ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתלים,
נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָרֹואין
ׂשפת ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻארּכֹו

ּברזל.הּׁשלחן, ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְֶַַָָָָָָֻ
נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָּבׁשל
הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּבׁשל

קערה: קרּוי ּדפּוס ּבזיכין.ÂÈ˙tÎÂואֹותֹו הן ְְְָָָ¿«…»ִִֵָ
קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנֹותנין

ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין (ויקראלבֹונה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
זּכה":כה) לבֹונה הּמערכת על הן.ÂÈ˙BN˜e"ונתּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשה
ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב
ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבין
קסו"א: קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי ּובלׁשֹון ְְְְִִַַָָָָָָיתעּפׁשּו.

ÂÈ˙Óe.ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ
מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתדֹות
ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשלחן

) גורסׁשּׁשה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוראׁשי
על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,
ּכמֹו: סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. ְְְְְְְִִִִֵַַָָָהּתחּתֹונים
אי יֹודע איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ"נלאיתי
אֹומרים יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָנֹופל

צו) אֹותֹו(מנחות ׁשּמקּׁשין סניפין אּלּו קׂשֹותיו, :ְְְִִִֵֶַָ
יּׁשבר. ׁשּלא אֹותֹו הּקניםּומנּקּיתיו,ּומחזיקים אּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשּתרּגם: אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש. ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּמנּקין
הן מנּקּיֹות האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָמכילתּה,

Ô‰aסניפין: È L‡.ועל ּבהן, יכּסה אׁשר ְִִ¬∆À«»≈ְְֲֶֶֶַָֻ
ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא ְְֲִֵֶֶַָָָָֻקׂשֹותיו

וכּסּוי. אֹומר:סכ הּוא אחר ּבמקֹום ד)וכן (במדבר ְְְְִֵֵֵַָָ
לׁשֹון ,והּנס יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֻ"ואת

הם: וכּסּוי סכ(Ï)Èt Ï.ּפנים לֹו ׁשיׁש ְְִֵָ∆∆»ƒִֵֶָ
מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכמֹו

הּכהנים": אל ּב"אמר L˜Ó‰(Ï‡)מפרׁשים ְְֱֲִִֶַָֹֹֹƒ¿»
‰Bn‰ ‰NÚÈ.יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ≈»∆«¿»ְְֲֲֶֶֶַַָֹֹ

ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקניה
ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְִִֶֶֶֶַָָָָֻּכדר
האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻמחתיכה

ואיל איל הּקנים נגיד,.L˜Ó‰:ּומפריד ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָƒ¿»ְְִַ
העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלׁשֹון
מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן ְְְְְְִַַַַַָָָָָֻלכאן

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ ה)קרנס, לדא(דניאל "ּדא ְְְְַַָָָֻ
‰Bn‰נקׁשן": ‰NÚÈ.(תנחומא)לפי מאליה, ְָָ≈»∆«¿»ְִֵֵֶָ

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ּברּוׁשהיה הּקדֹוׁש לֹו אמר ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מ נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל אליה.הּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הּוא.ÎÈ:(מנחות ְְֲִֶַַָֹ¿≈»
הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרגל

ּולמּטה: הימּנה ׁשּלּה.˜Âיֹוצאין האמצעי הּקנה ְְִֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶַָָָָ
נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹולה
ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאמצעי

ׁשעֹוׂשין.ÈÚÈ‰:הּפתילה ּכֹוסֹות ּכמין הן ְִַָ¿ƒ∆»ְִִֵֶ
מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים ְְְֲִִִִִֶָָֻמּזכּוכית,
וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָואּלּו
לנֹוי: אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּמנין

‰È.ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְֲִִִִִַָֻ
לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָסביבֹות
ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפני
וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּכתּוב

לכפּתֹור: ּכפּתֹור ׁשּבין צּיּורין.Èe‰חלק ְְְֵֶַַָָ¿»∆»ִִ
ּפרחים: ּכמין ּבּה eÈ‰Èעׂשּויין ‰pnÓ.,מקׁשה הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְִַָֹ
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לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ÈcvÓ‰(Ï)וידּביקם: ÌÈ‡ˆÈ.,ּולכאן לכאן ְְִֵַ…¿ƒƒƒ∆»ְְָָ
ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאלכסֹון
קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, קנה ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָמנֹורה,
וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי,
ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמעלה
האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּה
קנים: הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָהּׁשביעי,

(‚Ï)ÌÈ„wLÓ.ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ
ניאל"ר: ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»

ÌÈ‚.קנ מּכל וקנהּבֹולטין Â:ה .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ
וקנה: קנה ‚ÌÈ(Ï„)לכל ‰‡ ‰e. ְְֶֶָָָ«¿…»«¿»»¿ƒƒ

ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבגּופּה
יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבּה

מּצּדיה הּיֹוצאים È‰:הּקנים ÌÈ„wLÓ ְִִִִֶַַָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰Èe.(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלהם
ּופרחיה: ּכפּתריה (Ï‰)מׁשּקדים Â ְְְִֶֶַָָָָֹֻ¿«¿…««

ÌÈw‰ ÈL.נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿≈«»ƒְְִִִִַַַָָָ
ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּׁשני

כט)הּמׁשּכן: טפחים,(מנחות י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶַָָָָָ

האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהרגלים
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים
ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוכפּתֹור
"מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֻהאמּורים
ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכפּתריה
ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ְְְְְִִִִֵַַַַָּכפּתֹורים
ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּקנים
ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָקנים
ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּוׁשני
ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ג'ּגבהּה ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָטפחים
ואחד, אחד לכל ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ְְְְִִִִֶֶָָָָָּגביעים
עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכפּתֹורים:
ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּקנים
ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים:
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e „ ‡È ÈÈˆÓ È„È«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
Ó Èc È ‡LÏ  LBLÂ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡Óלד‡‡ ‡Óe ¿«¿»ƒ¿«¿»«¿¿»
‡‰e ÈÈˆÓ È„È«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»

:‡‰pLBLÂלהÈ B eÂ ¿«»»¿≈¿¿≈
È È B eÂ pÓ È¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒ
pÓ È È B eÂ pÓƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«
:‡Ó Ó Èc È ‡LÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»


לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ÈcvÓ‰(Ï)וידּביקם: ÌÈ‡ˆÈ.,ּולכאן לכאן ְְִֵַ…¿ƒƒƒ∆»ְְָָ
ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאלכסֹון
קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, קנה ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָמנֹורה,
וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי,
ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמעלה
האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּה
קנים: הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָהּׁשביעי,

(‚Ï)ÌÈ„wLÓ.ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ
ניאל"ר: ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»

ÌÈ‚.קנ מּכל וקנהּבֹולטין Â:ה .היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ
וקנה: קנה ‚ÌÈ(Ï„)לכל ‰‡ ‰e. ְְֶֶָָָ«¿…»«¿»»¿ƒƒ

ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבגּופּה
יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבּה

מּצּדיה הּיֹוצאים È‰:הּקנים ÌÈ„wLÓ ְִִִִֶַַָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰Èe.(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלהם
ּופרחיה: ּכפּתריה (Ï‰)מׁשּקדים Â ְְְִֶֶַָָָָֹֻ¿«¿…««

ÌÈw‰ ÈL.נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿≈«»ƒְְִִִִַַַָָָ
ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּׁשני

כט)הּמׁשּכן: טפחים,(מנחות י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶַָָָָָ

האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהרגלים
ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים
ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוכפּתֹור
"מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֻהאמּורים
ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכפּתריה
ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ְְְְְִִִִֵַַַַָּכפּתֹורים
ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּקנים
ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני
ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָקנים
ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד
ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּוׁשני
ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ג'ּגבהּה ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָטפחים
ואחד, אחד לכל ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ְְְְִִִִֶֶָָָָָּגביעים
עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכפּתֹורים:
ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּקנים
ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים:
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ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָטפחים
האחד "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
"מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר
ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת עד":האמּור ירכּה "עד ְְְְֲֵַַַַָָָָָ
למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרחּה".

ּבמקֹומֹו: איׁש איׁש ּכמנינם לוּתמצאם תורה ְְְְִִִִִֵָָָ
(ÊÏ)‰È˙Œ˙‡.ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶָָ

והּפתילֹות: È‰הּׁשמן ÚŒÏÚ È‡‰Â.ּפי עׂשה ְְִֶֶַַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵ
מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי הּנרֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשׁשת
הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ּכלּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּוסּבים
אֹורם מּוסב ּפניה", עבר "אל מאירים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכׁשּתדליקם

הּקנה ּפני צד הּמנֹורה:אל ּגּוף ׁשהּוא האמצעי, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
(ÁÏ)‰ÈÁ˜ÏÓe.ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵַַָָ

ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהם
מלקחים, קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ועל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנרֹות,
טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִֵֶָָָוצביתהא

ׁשחֹותה.È˙zÁÓe‰ּבלע"ז: קטּנים ּבזיכין ּכמין הם ְַַ«¿…∆»ְְִִִִֵֶֶַָ
מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהן
וכבּו, הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ל)ּולׁשֹון (ישעיה ְְְְַַַָ
מּיקּוד": אׁש B‰Ë(ËÏ)"לחּתֹות ‰Ê kk. ְִֵַָƒ«»»»

לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשל מנה, ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות
ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה ְְִֶֶֶַָָָָָָֹקדׁש
ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָׁשּׁשֹוקלין
זהּובים: ארּבעה והּסלע סלעים כ"ה ְְְְְִִִֶַַַָָָזהּובים,

(Ó)‰ÚÂ ‰‡e.ּבהר ּכאן ׁשאניראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמראה
מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד ְְְֶֶַַַָָָָָהּמנֹורה,

אׁש: Ó‡‰ׁשל ‰z‡Œ‡.דאּת' ּכתרּגּומֹו: ֵֶ¬∆«»»¿∆ְְְִַַ
היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָמתחזי
חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּפתרֹונֹו:
ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָקמץ,

לנעׂשה): עֹוׂשה ּבין מפריד Œ˙‡Â(‡)(ׁשהּנּקּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַ¿∆
˙ÚÈÈ Ú ‰Úz Ôk‰.לגג לֹו להיֹות «ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְִָ

ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ְְְְְִִִִִֶַַָולמחּצֹות
לכּסֹותן: ÔÓ‡Âמאחֹוריהן ˙Ï˙e ÊÓ  ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

È ˙ÚÏ˙Â.חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ¿…««»ƒְְֲִִֵַַַָָָ
וחּוטוחּוט, חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל א' ְְְְְִִֶֶֶֶָ

כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ְְֲִִִֵֵֶַַָּכפּול
לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת Èk:(ברייתא ְְִָ¿Àƒ
Á ‰ÚÓ.,ּבאריגתן ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים «¬≈…≈ְְֲִִִֶַָָָָָֻ

מחט, מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ּבאריגהולא אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני

זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי ׁשאֹורגיןמּכאן: ּכמֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָ
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פייׁשיׁש"א: ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל בחגֹורֹות תורה ְֲִִֶֶֶַַ

(‚)˙Á ÔÈÈ‰z.חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד: וחמׁש ‡d˙Á‡ŒÏלבד ‰M‡.ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ֶֶָ

ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר לדּבר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּמקרא
ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ְְִִֵֶֶָָָׁשהּוא

ּבּכרּובים: כה)ׁשּנאמר אל(לעיל איׁש "ּופניהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַ
ּתרּגם.ÏÏ‡˙(„)אחיו": וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש ִָÀ¿…ְְְִֵֵַַ

עניבה: לׁשֹון ענּובין, Áa˙אּונקלֹוס: ‰Ó. ְְְֲֲִִָƒ»»«…»∆
חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף יריעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבאֹותּה

חֹוברת: קרּויה ÙNa˙היריעֹות ‰NÚz ÔÎÂ ְְִֶֶַָ¿≈«¬∆ƒ¿«
˙ÈM‰ ˙aÁa ‰BÈ‰ ‰ÚÈÈ‰.יריעה ּבאֹותּה «¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְְִָָ

החֹוברת: לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשהיא
(‰)d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó.ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה
ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ּוכמּדתן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמּזֹו,
ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻּכׁשּתפרׂש

זֹו, ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו לׁשֹוןיריעה וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶָָָֻ
לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָמקּבילֹות,

ּוכׁשחּבר ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן חמׁשהיריעֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיריעֹות
לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹוהּמׁשּכן,

וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּצפֹון.
לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹמן
וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשר
ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻּוׁשני
ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאפרׁשם
חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָלרחּבֹו
ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, ְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָֹרחב
ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּקרׁשים,
ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' ְְְְִֶַַַַַָָָָָלּצפֹון
רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.
עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאּמה
ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלארּכֹו,
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָֹואּמה
חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָקרׁשים
ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ׁשהּמס ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמּודים,
הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָוילֹון.
מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבּמערב

ׁשּבת ּבמּסכת אבל מּדֹות. דמּסכת (פרקּבבריתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
וט'הזורק) הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין :ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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(‚)˙Á ÔÈÈ‰z.חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
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ּובדבר נקבה. לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר לדּבר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּמקרא
ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ְְִִֵֶֶָָָׁשהּוא

ּבּכרּובים: כה)ׁשּנאמר אל(לעיל איׁש "ּופניהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַ
ּתרּגם.ÏÏ‡˙(„)אחיו": וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש ִָÀ¿…ְְְִֵֵַַ
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חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף יריעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבאֹותּה

חֹוברת: קרּויה ÙNa˙היריעֹות ‰NÚz ÔÎÂ ְְִֶֶַָ¿≈«¬∆ƒ¿«
˙ÈM‰ ˙aÁa ‰BÈ‰ ‰ÚÈÈ‰.יריעה ּבאֹותּה «¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְְִָָ

החֹוברת: לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשהיא
(‰)d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó.ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה
ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ּוכמּדתן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמּזֹו,
ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻּכׁשּתפרׂש

זֹו, ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו לׁשֹוןיריעה וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶָָָֻ
לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָמקּבילֹות,

ּוכׁשחּבר ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן חמׁשהיריעֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיריעֹות
לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹוהּמׁשּכן,

וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:
ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּצפֹון.
לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹמן
וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשר
ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻּוׁשני
ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאפרׁשם
חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָלרחּבֹו
ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, ְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָֹרחב
ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּקרׁשים,
ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' ְְְְִֶַַַַַָָָָָלּצפֹון
רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.
עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאּמה
ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלארּכֹו,
היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָֹואּמה
חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָקרׁשים
ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ׁשהּמס ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמּודים,
הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָוילֹון.
מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבּמערב

ׁשּבת ּבמּסכת אבל מּדֹות. דמּסכת (פרקּבבריתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
וט'הזורק) הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין :ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָָאּמֹות
ואם הּקרסים". ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמסּיענּו:

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת הּזאת, הּבריתא מןּכדברי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
אּמה: ולּמערב ‰Ê(Â)הּקרסים È. ְְֲִַַַַָָָ«¿≈»»

ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ְְִִֶַַַַָָָֹפירמיל"ׁש
ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו זֹו,ׁשּבחֹוברת ׁשּבחֹוברת ֹות ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבהן: ÌÈÚ(Ê)ּומחּברן ˙ÚÈÈ.עּזים ׁשל :מּנֹוצה ְְֶַָָ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ
ÔkLn‰ŒÏÚ Ï‰‡Ï.היריעֹות על אֹותן לפרׂש ¿…∆««ƒ¿»ְְִִַַָֹ

n‡a‰(Á)הּתחּתֹונֹות: ÌÈLÏL.ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ְַַ¿…ƒ»«»ְְֵֶֶָָ
נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלרחב
אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה מּכאן אּמה עֹודפֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָאּלּו
הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻמהּׁשּתי

מכּסה היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהאּמה
ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹותה,

אּמה: ‰È˙(Ë)ּגבהן ‰ÚÈÈ‰Œ˙‡ ÏÙÂ. ְַָָָ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒ
הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו :העֹודפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

Ï‰‡‰ È ÏeŒÏ‡.ּתלּוי היה רחּבּה וכפּולחצי ∆¿≈»…∆ְְֲִָָָָָָ
לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּפניה: על ּבצעיף המכּסה יצנּועה ÁÂ(È)תורה ְְְִֶַַָָָָָֻ¿∆«
Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈa Û„Ú‰.יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על »…≈ƒƒ…»…∆ְְְִִִַַָ

ּכמֹו אהל, ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹהאהל
אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן ְֲִֵֶֶַָָָָָהאמּור
על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְֵַַַַַָּומסּככֹות
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יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּתֹונֹות
האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, עׂשרה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת
רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹנׁשארּו

‡Áהּתחּתֹונֹות: ÏÚ ÁÒÔkLn‰ È.ׁשּתי לכּסֹות ְַַƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְֵַ
ּבּקרׁשים: מגּלֹות ׁשהיּו ‰ÔkLnאּמֹות ÈÁ‡.הּוא ְְִֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצד
ולׂשמאל: לימין צדדין קרּויין n‡‰Â‰(È‚)ודרֹום ְְְְְְִִִִָָָֹ¿»«»

‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ.:ּולדרֹום ‡aלצפֹון „Úa ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆
Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈ.יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ

אּמֹות: ׁשּתי ‰ÔkLnהּמׁשּכן ÈcˆÏÚ ÁeÒ ‰È‰È. ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»
ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָלצפֹון
הּיפה': על חס אדם 'ׁשּיהא ארץ: ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

(„È)Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ.,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶָ
מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָעׂשה

מּמּנּו למעלה ואֹותןועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמכסאֹות
רּבי ּולדברי נחמיה. רּבי ּדברי אּלּו י', ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָורחּבן
אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה, אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים: עֹורֹות ׁשל וחציֹו ÈNÚÂ˙(ÂË)מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ¿»ƒ»
ÌÈL‰˙‡.ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ∆«¿»ƒְְְִִַָָָָָ

מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר

ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹֻהעֹומדין
עּמהםּבמ להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּיצאּו
מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָהּוא
ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֻׁשּטים:
ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּבבלי
לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו :ארזים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ.ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְִֵֶַַ
ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹאר
רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹּתעׂשה
קרׁש: על קרׁש הּכתלים, לגבּה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקרׁשים

(ÊË)L‰ ‡ ˙n‡ NÚ.ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
אּמֹות: עׂשר Áמׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â. ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
אּמה: ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ְֲִִַַַַַַָָָָָּבּצפֹון

(ÊÈ)„Á‡‰ LÏ ˙„È ÈL.את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶָָ
רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקרׁש
הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע מּכאן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָרחּבֹו
לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהחריץ,
ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרׁש,
הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואז
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:‡kLÓ ÈÁ‡ ÏÚ ÁÒƒ¿««¬…≈«¿¿»
kÓ‡יג ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»

‡˙ÚÈÈ ‡k‡a ‡ÈÈ„aƒ¿«ƒ»¿À¿»¿ƒ¬»
ÈËÒ ÏÚ ÁÈÒ È‰È ‡kLÓ„¿«¿¿»¿≈¿ƒ««ƒ¿≈
:˙eÈÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

ÈÎLÓיד ‡ÒÙÏ ‰‡ÙÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈
ÈÎLÓ ‰‡ÙÁÂ È˜nÒÓ ÈÎ„„¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»»«¿≈

:‡ÚÓ ‡bÒÒ„טו˙È „aÚ˙Â ¿«¿»ƒ¿≈»¿«¿≈»
ÔÈhL ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡tc««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ

:ÔÈÓÈ˜טז‡k‡ ÔÈn‡ NÚ »¿ƒ¬««ƒÀ¿»
‡˙n‡ ˙ebÏÙe ‡˙n‡Â ‡t„„¿«»¿«¿»«¿«¿»

:„Á ‡t„c ‡È˙etיזÔÈ ¿»¿«»»«¿≈
‡„Á ÔÈLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈÈƒ̂ƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
Ètc ÏÎÏ „aÚ Ôk ‡„Á Ï˜Ï»≈¬»≈«¿≈¿…«≈


יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּתֹונֹות
האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, עׂשרה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת
רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹנׁשארּו

‡Áהּתחּתֹונֹות: ÏÚ ÁÒÔkLn‰ È.ׁשּתי לכּסֹות ְַַƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְֵַ
ּבּקרׁשים: מגּלֹות ׁשהיּו ‰ÔkLnאּמֹות ÈÁ‡.הּוא ְְִֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצד
ולׂשמאל: לימין צדדין קרּויין n‡‰Â‰(È‚)ודרֹום ְְְְְְִִִִָָָֹ¿»«»

‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ.:ּולדרֹום ‡aלצפֹון „Úa ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆
Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈ.יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ

אּמֹות: ׁשּתי ‰ÔkLnהּמׁשּכן ÈcˆÏÚ ÁeÒ ‰È‰È. ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»
ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָלצפֹון
הּיפה': על חס אדם 'ׁשּיהא ארץ: ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

(„È)Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ.,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶָ
מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָעׂשה

מּמּנּו למעלה ואֹותןועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמכסאֹות
רּבי ּולדברי נחמיה. רּבי ּדברי אּלּו י', ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָורחּבן
אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה, אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים: עֹורֹות ׁשל וחציֹו ÈNÚÂ˙(ÂË)מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ¿»ƒ»
ÌÈL‰˙‡.ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ∆«¿»ƒְְְִִַָָָָָ

מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר

ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹֻהעֹומדין
עּמהםּבמ להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּיצאּו
מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָהּוא
ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֻׁשּטים:
ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּבבלי
לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו :ארזים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ.ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְִֵֶַַ
ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹאר
רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹּתעׂשה
קרׁש: על קרׁש הּכתלים, לגבּה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקרׁשים

(ÊË)L‰ ‡ ˙n‡ NÚ.ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
אּמֹות: עׂשר Áמׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â. ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
אּמה: ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ְֲִִַַַַַַָָָָָּבּצפֹון

(ÊÈ)„Á‡‰ LÏ ˙„È ÈL.את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶָָ
רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקרׁש
הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע מּכאן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָרחּבֹו
לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהחריץ,
ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרׁש,
הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואז
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:‡Óיח‡itc ˙È „aÚ˙Â «¿¿»¿«¿≈»««»
Ú ÁeÏ ÔÈtc ÔÈÒÚ ‡ÓÏ¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿«≈«

:‡ÓBcיטÔÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â »»¿«¿¿ƒ«¿ƒ
ÔÈtc ÔÈÒÚ ˙BÁz „aÚz ÒÎcƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ«ƒ
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e È‰BcÈƒƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:È‰BcÈ ÔÈ˙Ï „ÁכÒÏÂ «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«
‡et ÁeÏ ‡˙Èz ‡Ó«¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»

:ÔÈtc ÔÈÒÚכאÔÈÚa‡Â ∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁzכבÈÙÈÒÏÂ ¿«»»¿ƒ¿»≈
‡z „aÚz ‡aÚÓ ‡Ó«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»

:ÔÈt„כג„aÚz ÔÈtc ÔÈ˙e «ƒ¿≈«ƒ«¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒa ‡Ó ˙ÈÂÏ¿»¿««¿¿»¿≈

ÁÎÂ„‡כד ÚlÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»
È‡˙ÚÏ dÈ ÏÚ ÔÈeÎÓ ÔB‰¿¿«¿ƒ«≈≈¿ƒ¿¿»


ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאמצע
רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבפרק
וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָחצי
היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיד
ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹרחב
מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻהרמּב"ן
אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָּבאדנים
הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָויֹוׁשבים
צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנכנסֹות

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ אתרחב ׁש ְְֳִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכל
ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלקרׁש
את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹוזהּו
זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, :צּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

˙lÓ.זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ¿À»…ְְְֲִִָָֻֻ
האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּזֹו

הּסּלם: עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ‡ŒÏּכׁשליבה ‰M‡ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻƒ»∆
d˙Á‡.ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות ¬…»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻ

מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת ְְְְְִִֵֵֶַָָֹזֹו
לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים ׁשהּואלצד הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ

לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּמה,
הּמפּתן: ּבחֹורי הּנכנסים a‚‰(ÁÈ)הּדלת ˙‡ÙÏ ְְְִִִֵֶֶַַַָָƒ¿«∆¿»

‰ÓÈ˙.הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ≈»»ְְִֵֵֶַַָָָָ
דרֹומא': עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, תורהקרּויה ְְְְֵֵַַַָָָָ

'ולסיפי'..È˙ÈÏe(Î)יט ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְִֵַָ
והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּולפי

הראׁש: הּוא ׁשהּפנים סֹוף, וזהּו NÚz‰אחֹורים. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆
ÌÈ ‰M.:רחב אּמֹות ט' Èe(Î‚)הרי ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ¿≈

˙ÚÓÏ ‰NÚz ÌÈ.צפֹונית למקצֹוע אחד ¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ
ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָמערבית,
אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים
מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזהנראֹות והאּמה לעׂשר, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה
ׁשוה: מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּצפֹון

(„Î)‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ.ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ
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:Á ‡  ÈÏ ‡Á«¿»¿«≈¿««¿¿»»


ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ּביניהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאדנים
רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיהיּו
את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקרׁש
ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׂשפת
חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלרחּבֹו

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי ÂcÁÈÂ:והּדרֹומי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿«¿»
ÌÈn˙ eÈ‰È.:ּתאֹומים B‡ּכמֹו ÏÚ.:קרׁש ׁשל ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ

˙Á‡‰ ˙Úah‰ Ï‡.חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ∆««««»∆»ְֶֶֶֶָָָָ
עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַָָָמלמעלה
מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו ְְְְִִִַַַַַַַַַַָטּבעת,
אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקרׁש

הן, היתהקבּועֹות ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי ְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָטּבעת
ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוהּצפֹוני'
ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹוהּצפֹוני
קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת ְֳֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה
קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹהּמערבי.

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשניהּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מחּברים: Ì‰ÈÏהּכתלים ‰È‰È Ô.לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים
הּמקצעֹות: לׁשני וכן ‰(Î‰)הּמערבי eÈ‰Â ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ¿»¿…»

ÌÈ.ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»ƒְְֲֲִֵֶַַָָָ
נמצאּו, למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻקרׁשים,
ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשמֹונה
היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'מעׂשה
הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָעֹוׂשה

חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּלמּטה
(וליּבאמצע, חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָנראה
להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְִִִֵַָָָֻֻֻׁשליבֹות
הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבחלל
ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון ְְְְְֲִִָָֻוהּוא
אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים ׁשני לתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּומכניסן
אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמּכאן
ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזהב,
הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ"ויהיּו
המקראֹות: ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּפרּוׁש

(ÂÎ)ÌÁÈ.אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, :ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
Ôn‰ÚÏ ÈÏ ‰Á.אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּבריח
חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַֹזה
ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹהּכתל,
ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמּצד
ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ׁשנים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָותחּתֹון,
קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכנגד
מןֿהּקצה מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשּנאמר:
להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאלֿהּקצה".
לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָטּבעֹות
הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻקרׁש,
וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאחד
ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאר
לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיהיּו



קכה dnexzekiriax mei qelwpe`

    §©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©
      ¨«¤¨®¥¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ

     ¦«§«§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤
      ¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥´£¨¦À©©©¤´¤

      ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
      §¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬

ÔÈÂ ÔÈ˙Ï ÔB‰ÈÂ˙Ï È‰È Ô ‡Á¬»≈¿≈¿«¿≈ƒ¿≈»¿»
:ÔB‰ÈכהÔÈ ‡È ÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿«¿»«ƒ

Ú ‡ Îc ÔB‰ÈÎÂ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»¬«
‡c ˙BÁ ÔÈÎ ÔÈ ÔÈÎ«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»
:Á ‡c ˙BÁ ÔÈÎ ÔÈ˙e Á«¿≈«¿ƒ¿«»»

ÔÈhכו ÈÚ‡c ÈaÚ aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ
:Á ‡  ÈÏ ‡Á«¿»¿«≈¿««¿¿»»


ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ּביניהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאדנים
רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיהיּו
את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקרׁש
ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׂשפת
חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלרחּבֹו

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי ÂcÁÈÂ:והּדרֹומי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿«¿»
ÌÈn˙ eÈ‰È.:ּתאֹומים B‡ּכמֹו ÏÚ.:קרׁש ׁשל ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ

˙Á‡‰ ˙Úah‰ Ï‡.חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ∆««««»∆»ְֶֶֶֶָָָָ
עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַָָָמלמעלה
מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו ְְְְִִִַַַַַַַַַַָטּבעת,
אם ידעּתי לא טּבעֹות, אֹותן אבל ׁשאצלֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקרׁש

הן, היתהקבּועֹות ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי ְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָטּבעת
ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוהּצפֹוני'
ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹוהּצפֹוני
קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת ְֳֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה
קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹהּמערבי.

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשניהּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מחּברים: Ì‰ÈÏהּכתלים ‰È‰È Ô.לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים
הּמקצעֹות: לׁשני וכן ‰(Î‰)הּמערבי eÈ‰Â ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ¿»¿…»

ÌÈ.ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»ƒְְֲֲִֵֶַַָָָ
נמצאּו, למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻקרׁשים,
ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשמֹונה
היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'מעׂשה
הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָעֹוׂשה

חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּלמּטה
(וליּבאמצע, חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָנראה
להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְִִִֵַָָָֻֻֻׁשליבֹות
הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבחלל
ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון ְְְְְֲִִָָֻוהּוא
אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים ׁשני לתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּומכניסן
אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני
ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמּכאן
ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזהב,
הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ"ויהיּו
המקראֹות: ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּפרּוׁש

(ÂÎ)ÌÁÈ.אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, :ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
Ôn‰ÚÏ ÈÏ ‰Á.אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּבריח
חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַֹזה
ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹהּכתל,
ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמּצד
ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ׁשנים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָותחּתֹון,
קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכנגד
מןֿהּקצה מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשּנאמר:
להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאלֿהּקצה".
לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָטּבעֹות
הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻקרׁש,
וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאחד
ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאר
לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיהיּו
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Ëכז „Ï ÔaÚ ‡LÓÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿«
ÔaÚ ‡LÓÂ ‡˙ ‡kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«¿»«¿ƒ
Ô‰Ï ‡kLÓ Ë „Ï¿«≈¿««¿¿»¿≈

‡aÚÓכחa ‰‡ÚÓ ‡aÚÂ ««¿»¿«¿»¿ƒ»»¿
Ï  ÔÓ aÚÓ ‡„««»«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Â˙כט ‡‰„  ‡ ˙Â¿»««»«¿≈«¬»¿»
‡˙‡ ‡‰„ „aÚ Ô‰˙˜Úƒ¿»¿«¿≈«¬»«¿»
‡‰ ‡aÚ ˙ ˙Â ‡aÚÏ¿«¿«»¿«¿≈»«¿«»«¬»

ל ˙kÏ‰k ‡kLÓ ˙ ˜˙¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒ
‡Ëa ‡˙˙‡לא„aÚ˙Â ƒ¿¬≈»¿»¿«¿≈

Ú ‡Â‡Â ‡ÏÎ ‡Î»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
„aÚ ÔÓ‡ „Ú L  ‰¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈


ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּתיכֹון
מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוהּוא
הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָזה,
ּכל אר ּובּדרֹום, ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונים
"מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְִִֶֶַַַָָָָאחד
וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּקצה
ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבריחים
ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן ּבמלאכת מפרׁשת צח)היא כז:(שבת תורה ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ
(ËÎ)aÏ a.יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים: ּבהן להכניס ‰aּבּתים ˙‡ ˙Â ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
‰.ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם
וקֹובען חלּול קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות רחבאצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּומּמּנה לכאן הּטּבעת מן והּבריחהּקרׁש לכאן, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָנכנס
ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, נמצאּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהּׁשני.
ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ְְְְִִִִִַַַָָָּבקרׁשים,
הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּטּבעֹות

מּבפנים: חלק הּכתל ּכל ‡˙(Ï)אּלא ˙Ó˜‰Â ְִִִֶֶַָָָָֹ«¬≈…»∆

ÔkLn‰.,ׁשּיּגמר ‰aהקימהּו:לאחר ˙‡‰. «ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»
סדר ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם

ּובלׁשֹון.Î˙(Ï‡)הקמתֹו: הּוא, מחּצה לׁשֹון ֲָָ»…∆ְְְִִָ
ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים:

ÔÓ‡Âהעם: ˙ÏÎ.ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ָָ¿≈∆¿«¿»»ְִִָָָָָ
חּוטין: ו' וחּוט Lחּוט ‰ÚÓ.ּפרׁשּתי ּכבר ְִ«¬≈…≈ְְִֵַָ

ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל אריגה היא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּזֹו
לזה: זה ּדֹומין אינן ׁשל.kעבריה צּיּורין ֲִֵֶֶֶָָָָ¿Àƒִִֶ

ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ְְְִִִֵֶַָָּברּיֹות
למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֻאדנים
ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹלהֹוׁשיב
עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָוהאּונקלּיֹות
ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹוהּפרכת

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות ׁשלי' ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
והימּנה אּמֹות עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמׁשּכן,
עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָּולחּוץ
ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּקרסים"
ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהמׁשּכן
ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן
מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשּכן,
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:ÔÈe ˙e d˙Èלבd˙È Ôz˙Â »««¿ƒ¿ƒ≈»«
ÔÈÁÓ ÔÈL È„enÚ ‡Úa‡ ÏÚ««¿¿»«≈ƒƒ¿«¿»
‡Úa‡ ÏÚ ‡‰ ÔB‰ÈÂÂ ‡‰«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒלג‡zÎ ˙È Ôz˙Â «¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»»À¿»
ÂÓ Ônz ÏÚ˙Â ‡ie ˙BÁz¿¿«»¿»≈«»ƒ»
‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ˙È ‡zÎÏ¿»À¿»»¬»¿«¬»
‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ L˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»

:‡iL„e˜ L„˜ ÔÈeלד˙È Ôz˙Â ≈…∆¿«»¿ƒ≈»
‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ÏÚ ‡z«À¿»«¬»¿«¬»

:‡iL„e˜ L„˜aלה˙È ÈeL˙e ¿…∆¿«»¿«ƒ»
˙ÈÂ ‡zÎÏ ‡aÓ ‡B˙»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ ÏÚ ‡B˙ Ï˜Ï ‡zÓ¿«¿»»√≈»»«ƒ»
ÏÚ Ôz˙ ‡B˙e ‡ÓB ‡LÓ„¿«¿¿»»»»»ƒ≈«

:‡e ËÒלו‡Ò „aÚ˙Â ¿«ƒ»¿«¿≈¿»»
‡Â‡Â ‡ÏÎz ‡LÓ Ú˙Ïƒ¿««¿¿»ƒ¿»¿«¿¿»»
„BÚ ÈÊL ee ÈB‰Ê Úe¿«¿ƒ¿ƒ«

:iלזÏ „aÚ˙Â‡LÓÁ ‡Ò «»¿«¿≈ƒ¿»»«¿»
‡‰ ÔB‰˙È ÈÁ˙Â ÔÈL È„enÚ«≈ƒƒ¿«¿≈»¿«¬»
‡LÓÁ ÔB‰Ï CÈz˙Â ‡‰ ÔB‰ÈÂÂ»≈«¬»¿«ƒ¿«¿»

:‡LÁ ÈÎÓÒא˙È „aÚ˙Â «¿≈¿»»¿«¿≈»
ÔÈn‡ LÓÁ ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈«ƒ
ÚaÓ ‡È˙e ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡‡À¿»«¬≈«ƒ¿»¿««
:dÓe ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó È‰È¿≈«¿¿»¿««ƒ≈


הּקרׁשים: את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי ְְְֲִֶַַַַָָָָוהּמֹותר

לב ‰ÔÁÏM(Ï‰)תורה ˙‡ zÓNÂ.,ּבּצפֹון ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְַָָֻ
ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן מׁשּוכה ּבּדרֹום, ְְְְִִֵֶַַַָָָֹּומנֹורה
ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּמֹות
וכּלם הּמזרח, ּכלּפי קמעא מׁשּו למנֹורה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻֻׁשלחן
אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹנתּונים
הּמזּבח אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכן
מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֻוהּׁשלחן

אּמֹות: CÒÓ(ÂÏ)עׂשר ˙ÈNÚÂ.מס ׁשהּוא וילֹון ֶֶַ¿»ƒ»»»ִֶָָ

ּכמֹו: הּפתח, א)ּכנגד לׁשֹון(איוב ּבעדֹו", "ׂשכּת ְְְְֲֶֶֶַַַַָ
˜מגין: ‰NÚÓ.מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות הּצּורֹות ִֵ«¬≈…≈ֲֲֵַַ

זה: עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמחט,
˜.עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, ׁשם ולא האמן ׁשם …≈ְְְֳֳֵֵַַָָָָֹ

הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא ְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹצּיר,
אּמֹות: י' על אּמֹות לזי' ‡˙(‡)תורה ˙ÈNÚÂ ַַַ¿»ƒ»∆

B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰.(נט (זבחים «ƒ¿≈«¿¿»…«…»
אֹומר: יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּדברים
ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַָָָָנאמר
ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ְְְְְְִִִִַַַָָָָּגבהֹו
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הּקרׁשים: את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי ְְְֲִֶַַַַָָָָוהּמֹותר

לב ‰ÔÁÏM(Ï‰)תורה ˙‡ zÓNÂ.,ּבּצפֹון ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְַָָֻ
ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני הּכתל מן ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמׁשּו
ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן מׁשּוכה ּבּדרֹום, ְְְְִִֵֶַַַָָָֹּומנֹורה
ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ּומזּבח ּומחצה, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּמֹות
וכּלם הּמזרח, ּכלּפי קמעא מׁשּו למנֹורה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻֻׁשלחן
אר ּכיצד? ולפנים, הּמׁשּכן חצי מן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹנתּונים
הּמזּבח אּמה. עׂשרים לּפרכת הּפתח מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמׁשּכן
מערב לצד הּפתח מן מׁשּוכים והּמנֹורה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָֻוהּׁשלחן

אּמֹות: CÒÓ(ÂÏ)עׂשר ˙ÈNÚÂ.מס ׁשהּוא וילֹון ֶֶַ¿»ƒ»»»ִֶָָ

ּכמֹו: הּפתח, א)ּכנגד לׁשֹון(איוב ּבעדֹו", "ׂשכּת ְְְְֲֶֶֶַַַַָ
˜מגין: ‰NÚÓ.מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות הּצּורֹות ִֵ«¬≈…≈ֲֲֵַַ

זה: עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשל ּכפרצּוף ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמחט,
˜.עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, ׁשם ולא האמן ׁשם …≈ְְְֳֳֵֵַַָָָָֹ

הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. עֹובד ולא ְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹצּיר,
אּמֹות: י' על אּמֹות לזי' ‡˙(‡)תורה ˙ÈNÚÂ ַַַ¿»ƒ»∆

B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰.(נט (זבחים «ƒ¿≈«¿¿»…«…»
אֹומר: יֹוסי רּבי יהּודה. רּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּדברים
ּלהּלן מה רבּוע. ּבּפנימי ונאמר רבּוע ּכאן ְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַָָָָנאמר
ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּכאן אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ְְְְְְִִִִַַַָָָָּגבהֹו
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‡Úaב ÏÚ È‰ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«
ÈtÁ˙Â È‰ ÔÈÂ‰z dÓ d˙ÈÂÊƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈

:‡Á d˙Èגd˙ÂzÎt „aÚ˙Â »≈¿»»¿«¿≈¿«¿¿»»≈
d˙È‚Óe dÓ ÈÓÏ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¿»≈
d˙ÈzÁÓe d˙ÈeˆÂ d˙ÊÓeƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈
:‡Á „aÚz È‰Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

Ú„ד ‡„ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«
ÏÚ „aÚ˙Â ‡Á„ ‡z„ˆÓ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿≈«
ÏÚ ‡Á ÔÊÚ Úa‡ ‡z„ˆÓ¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰ Úa‡הd˙È Ôz˙Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«
È‰˙e ÚÓ ‡Áa„Ó È ˙Áz¿»≈«¿¿»ƒ¿»¿≈
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ¿«¿»««¿«¿¿»


קמתֹו"? אּמֹות "ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ְְְֲִֵַַָָָָֹֹּכארּכֹו,

ּולמעלה: סֹובב ÂÈ˙()מּׂשפת ÔÈÈ‰z eÓ. ְְְִֵַַָƒ∆ƒ¿∆»«¿…»
ּבֹו: ויחּברם לבּדם יעׂשם Á˙ׁשּלא ˙‡ ˙ÈtˆÂ. ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆
ׁשּנאמר: מצח, עּזּות על מח)לכּפר "ּומצח(ישעיה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַ

יּורֹות:.ÂÈ˙È(‚)נחּוׁשה": .„Ïּכמין ְָƒ…»ְִ¿«¿
אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו ְְְְְְְִִִֵֶָָלהסיר
מּלֹות יׁש ּכי לתֹוכם, הּדׁשן לסּפֹות קטמּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָלמספי
ּבּפתרֹון מתחּלפת אחת מּלה - עברית ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּבלׁשֹון

ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין פ)לׁשּמׁש "וּתׁשרׁש(תהלים ְְְְְִִֵֵַַַָָ
ה)ׁשרׁשיה", וחּלּופֹו:(איוב מׁשריׁש", (שם"אויל ְְֱִִִֶַָָָ

וכמֹוהּו:לא) תׁשרׁש". יז)"ּובכלּֿתבּואתי (ישעיה ְְְְִֵַָָָ
וחּלּופֹו: ּפרּיה", י)"ּבסעפיה ּפארה",(שם "מסעף ְְְִִִִֵֶָָָָֹֻ
וכמֹוהּו: סעיפיה. נ)מפּׂשח האחרֹון(ירמיה "וזה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו. ׁשּבר כא)עּצמֹו", א (מלכים ְְְִִַַָָ
וחּלּופֹו: באבנים", סב)"וּיסקלהּו "סּקלּו(ישעיה ְְְְֲִִִַַָָֻ
וכן: אבניה, הסירּו ה)מאבן", "ויעּזקהּו(שם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָויסּקלהּו".
ׁשּנֹוטל.ÂÈÚÈÂאדׁשצנדר"יר: מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶַַ

מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבהם
וודי"ל: ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו לקּבל.ÂÈ˙ÊÓeּדק ְְֵַַַָƒ¿¿…»ְֵַ

הּזבחים: ּדם אּונקלּיֹות.ÂÈ˙‚ÏÊÓeּבהם ּכמין ְִֶַַָָƒ¿¿…»ְְְִִ
ּומתהּפכין ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכפּופים,
ׂשרפתן, ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהן
צּנֹורּיֹות חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, :ּובלע"ז ְְֲִִִִַַָ

ÂÈ˙zÁÓe.מן ּגחלים ּבהן לּטל להם יׁש קּבּול ּבית «¿…»ִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשם ועל לּקטרת, הּפנימי מזּבח על לׂשאתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים ל)חתּיתן אׁש(ישעיה "לחּתת ְְְְֲִִֵַַָָֹ
וכן: מּמקֹומּה, אׁש ׁשאיבת לׁשֹון ו)מּיקּוד", (משלי ְְְְִִִֵֵַָָ

ּבחיקֹו?!": אׁש איׁש ÂÈÏk"היחּתה ÏÎÏ.:ּכלּכמֹו ְְֲִֵֵֶַ¿»≈»ְָ
קריבל"ׁש,.aÎÓ(„)ּכליו: ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ֵָƒ¿»ְְִֶָָ

חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי לבּוׁש ְְְִִִִֵַַָָּכמין
'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס זה ּומקרא רׁשת, ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָֹֹּכמין

רׁשת': מעׂשה נחׁשת מכּבר ‰ÁaÊÓ(‰)לֹו kk. ְְֲִֵֶֶֶַַֹ«¿…«ƒ¿≈«
ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל ְְִִִֵַַַָָָָָֹסֹובב.

ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכלי":ּכמֹו ּגלמי הן 'אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל ְְְְִֵֵֶַָָָעץ:
וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻׁשעֹוׂשין
רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהעץ.

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי ּבדפנֹו אחריםאּמה (ספרים ְְְְְַָָָֹ
ּפישש) 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָָאּמֹות

אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹׁשנים
להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹקמתֹו"?
ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּכהנים
'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו. ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלפנים
ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכרּכֹוב?
אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן
"ּתחת והּכתיב: ׁשם, ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֹהּללּו
ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכרּכב
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Áa„ÓÏ‡ו ‡iÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»
ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡ ÈÁÈ‡¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡LÁזÈ‰BÁÈ‡ ˙È ÏÚÈÂ ¿»»¿»≈»¬ƒƒ
ÔÈz ÏÚ ‡iÁÈ‡ ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»«¿≈
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó ÈËÒƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

„Èח ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡eËa ˙È ÈÊÁ‡«¬ƒ»»¿»≈«¿¿

ÁeÏט ‡kLÓ ˙ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«
e ‡z„Ï ÔÈ„Ò ‡ÓB Ú≈«»»¿»ƒ¿»¿»¿
ÚÏ ‡k‡ ÔÈn‡ ‰‡Ó ÈÊL¿ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿≈«

:„ÁיÔÈÚ È‰B„enÚÂ »¿«ƒ∆¿ƒ
ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈

:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚיאÔÎÂ ««»¿ƒ≈¿«¿≈
‰‡Ó ÔÈ„Ò ‡k‡a ‡et ÁeÏ¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈÚ È‰B„enÚÂ ‡k‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ


'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּוא
זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד ְְְְְְֲֲִִֶַַָָֹהוֹו,
והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּדפן
אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרחּבֹו
ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּוא
למזּבח עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהעליֹונים
וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּבית
זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו. עֹולין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָּכבר
ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא
ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילתא. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
החצר לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה
ּולדברי קֹומתֹו, אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבּדרֹום,
לא קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻמ"ט

הּמקרא: מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת והחּוט, תורה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
(Ê)˙Úaha.:לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(Á)˙ÁÏ e.לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ
ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי
ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָעץ

ספינה,.˜ÌÈÚÏ(Ë)סּדן: קלעי ּכמין עׂשּויין ַָ¿»ƒְְְֲִִִֵַָ
אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹנקבים
סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום סרדין ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻותרּגּומֹו

ּככברה: מנּקבין ׁשהן ‰‡Á˙לפי ‰‡tÏ.הרּוח ּכל ְְְִִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָ
ּפאה: ÌÈÚ(È)קרּוי ÂÈ„nÚÂ.ּבין אּמֹות חמׁש ֵָָ¿«À»∆¿ƒֵֵַָ

העּמּודים.Ì‰È„‡Âלעּמּוד:עּמּוד נחׁשת.ׁשל ְַַ¿«¿≈∆ְִֶֶַָֹ
ּתקּועין והעּמּודים הארץ על יֹוׁשבים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהאדנים

קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה פלא"ׁש,לתֹוכן. ׁשּקֹורין ְְְִִִֶֶָָָָֻ
ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ג' ורחּבן טפחים ו' ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹארּכן
ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,
טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל
זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר: מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚמּלמּטה ÈÂÂ. ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות: העּמּודים.Ì‰È˜LÁÂהם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי
לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם
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Áa„ÓÏ‡ו ‡iÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»
ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡ ÈÁÈ‡¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡LÁזÈ‰BÁÈ‡ ˙È ÏÚÈÂ ¿»»¿»≈»¬ƒƒ
ÔÈz ÏÚ ‡iÁÈ‡ ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»«¿≈
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó ÈËÒƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

„Èח ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡eËa ˙È ÈÊÁ‡«¬ƒ»»¿»≈«¿¿

ÁeÏט ‡kLÓ ˙ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«
e ‡z„Ï ÔÈ„Ò ‡ÓB Ú≈«»»¿»ƒ¿»¿»¿
ÚÏ ‡k‡ ÔÈn‡ ‰‡Ó ÈÊL¿ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿≈«

:„ÁיÔÈÚ È‰B„enÚÂ »¿«ƒ∆¿ƒ
ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈

:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚיאÔÎÂ ««»¿ƒ≈¿«¿≈
‰‡Ó ÔÈ„Ò ‡k‡a ‡et ÁeÏ¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈÚ È‰B„enÚÂ ‡k‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ


'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּוא
זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד ְְְְְְֲֲִִֶַַָָֹהוֹו,
והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּדפן
אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרחּבֹו
ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּוא
למזּבח עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהעליֹונים
וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּבית
זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו. עֹולין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו
ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָּכבר
ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא
ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילתא. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
החצר לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה
ּולדברי קֹומתֹו, אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבּדרֹום,
לא קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻמ"ט

הּמקרא: מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת והחּוט, תורה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
(Ê)˙Úaha.:לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(Á)˙ÁÏ e.לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ
ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי
ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָעץ

ספינה,.˜ÌÈÚÏ(Ë)סּדן: קלעי ּכמין עׂשּויין ַָ¿»ƒְְְֲִִִֵַָ
אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹנקבים
סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום סרדין ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻותרּגּומֹו

ּככברה: מנּקבין ׁשהן ‰‡Á˙לפי ‰‡tÏ.הרּוח ּכל ְְְִִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָ
ּפאה: ÌÈÚ(È)קרּוי ÂÈ„nÚÂ.ּבין אּמֹות חמׁש ֵָָ¿«À»∆¿ƒֵֵַָ

העּמּודים.Ì‰È„‡Âלעּמּוד:עּמּוד נחׁשת.ׁשל ְַַ¿«¿≈∆ְִֶֶַָֹ
ּתקּועין והעּמּודים הארץ על יֹוׁשבים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהאדנים

קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה פלא"ׁש,לתֹוכן. ׁשּקֹורין ְְְִִִֶֶָָָָֻ
ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ג' ורחּבן טפחים ו' ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹארּכן
ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,
טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל
זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה
ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר: מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚמּלמּטה ÈÂÂ. ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות: העּמּודים.Ì‰È˜LÁÂהם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי
לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם
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ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈
:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿«

aÚÓ‡יב ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙ee¿»¿«¿»¿«««¿»
ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ÔÈ„Ò¿»ƒ«¿ƒ«ƒ«≈
:‡Ú ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Ú«¿»¿«¿≈«¿»

Óec‡יג ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙ee¿»¿«¿»¿«ƒ»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡ÁÈcÓידLÓÁÂ «ƒ¿»«¿ƒ«ƒ«¬≈

‡ÚÏ ÔÈ„Ò ÔÈn‡ ÈÚ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈

:‡˙ÏzטוLÓÁ ‡Èz ‡ÚÏe ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈ„Ò ÈÚ∆¿≈¿»ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂטזÚ˙ÏÂ ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿«
‡ÏÎz ÔÈn‡ ÔÈÚ ‡Ò ‡zc«¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
ÈÊL ee ÈB‰Ê Úe ‡Â‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ
‡Úa‡ ÔB‰È„eÓÚ i „BÚ««»«≈«¿¿»

‡Úa‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂיזÈ„enÚ Ïk ¿«¿≈«¿¿»»«≈
ÛÒk ÔÈLaÎÓ BÁÒ BÁÒ ‡z„«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

ÔÈn‡יח ‰‡Ó ‡z„„ ‡k‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ
‡ÓeÂ ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ ‡È˙ee¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»


ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט)חגֹורה, (שופטים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

חׁשּוקים: ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ְְֲֲֲִִִִֶֶַ"ועּמֹו
יא ÁÊÓ‰(È‚)תורה ‰Ó„ ˙‡Ï.הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵַָ

אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון קדם, ְְֲִִֶֶַָָָקרּוי
קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם קרּוי הּמזרח ,ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָלפיכ

אמר: דאּת ּכמה יא)אחֹור האחרֹון",(דברים "הּים ְְְֲֵַַַָָָָָ
מערבא: ‡n‰יּמא ÌÈMÓÁ.אּמה חמׁשים אֹותן ַַַָָָ¬ƒƒ«»ֲִִַָָ

הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם סתּומים היּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻלא
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ׁשּנא וזהּו עׂשריםאּמה, מס החצר "ּולׁשער מר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
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הּפתח: LÏL‰(È„)ּכרחב Ì‰È„nÚ.אּמֹות חמׁש ְֶַַַֹ«À≈∆¿…»ֵַָ
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dnexzfkiriay mei qelwpe`

      ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤
     §ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²

       §¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ÔB‰ÈÎÓÂ ÈL  ÔÈn‡ LÓÁ≈«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈
‡LÁיט‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ ¿»»¿…»≈«¿¿»

Èk ÏÎÂ È‰Bk ÏÎÂ ÁÏ ÏÎ¿…»¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ≈
   ‡LÁ ‡„„¿«¿»¿»»


מזרח ׁשלהעמיד החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ּפתחֹו ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַ

וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו נמצא, החצר. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאר
ּבין לאחֹוריו רוח אּמה כ' נמצאּו, ל'. לסֹוף ְְְְֲִֵֶַַַָָָארּכֹו
הּמׁשּכן, אחֹורי ׁשל ליריעֹות ׁשּבּמערב ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּקלעים
החצר. רחב ּבאמצע אּמֹות עׂשר הּמׁשּכן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹורחב
מן ּולדרֹום לצפֹון רוח אּמה עׂשרים לֹו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָנמצאּו

הּמׁשּכן ליריעֹות החצר למערב,קלעי וכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לפניו חצר חמּׁשים, על כג)וחמּׁשים :(עירובין ְֲֲִִִִֵַַָָָ

˙Bn‡ LÓÁ ‰Ó˜Â.והּוא החצר, מחּצֹות ּגבּה ¿…»»≈«ְְִֵֶַָֹ
הּקלעים: LÁ˙רחב ‰È„‡Â.אדני להביא ְִַַָֹ¿«¿≈∆¿…∆ְְִֵַָ

אּלא נחׁשת אדני נאמרּו לא ּתאמר: ׁשּלא ,ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּמס
אחר מין ׁשל הּמס אדני אבל הּקלעים, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלעּמּודי

ּוׁשנאן: חזר ׁשּלכ ּבעיני, נראה ּכ ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיּו,
(ËÈ)ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ.להקמתֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ

מּקבֹות ּכגֹון: ועּמּודיםּולהֹורדתֹו, יתדֹות :לתקע ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
˙„˙È.נגרי האהלּכמין ליריעֹות עׂשּויין נחׁשת ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ

סביב סביב ּבמיתרים קׁשּורים החצר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני מגּביהתן. הרּוח ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,
וכבדן ּותלּויין קׁשּורין אֹו ּבארץ, ּתחּובין אם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע
ואֹומר ּברּוח. ינּועּו ׁשּלא היריעֹות ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכּביד
ּבארץ, ּתקּועין ׁשהם עליהם מֹוכיח ׁשּׁשמן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאני,

מסּיעני זה ּומקרא יתדֹות, נקראּו לג)לכ (ישעיה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ
לנצח": יתדֹותיו ּבלֿיּסע ּבלֿיצען ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ"אהל

תרומה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור
ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קלי

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור
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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:

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

התועדות  מתיאור  כנראה  הנה  שבט,  יו"ד  ההילולא  ויום  כסלו  די"ט  התועדות  אודות  ...במ"ש 

השני', שעדיין לא משתדלים כדבעי בהמשכת האנשים הנמצאים, לע"ע, בחוצה להדרכת והנהגת תורת 

החסידות ולימודה. ואף שלימוד זכות יש בזה שדרך הקדושה הוא מעט מעט אגרשנו מפניך, הרי גם עפ"ז 

כבר הי' צריך להיות הדבר בהתפתחות גדולה יותר, ויה"ר שמכאן ולהבא יתוסף בזה ככל הדרוש.

במ"ש אודות בית הכנסת שאם בש"ק יהי' הוא בביהכ"נ אחד יבטל השיעור בביהכ"נ השני, ואם 

להיפך - אינו יודע אם יתקיים המנין, בודאי יש למצוא אופן להבטיח )באווארענען( את שני הענינים, כיון 

שיום השבת הרי הוא יותר מכ"ה שעות ויש די זמן לשני הענינים גם יחד. ויה"ר, שכמו שצריך להיות בעניני 

קדושה - הרי אדרבה ענין אחד יוסיף בענין השני.

מ"ש אודות המנהגים במשך הי"א חדש ובמשך השנה. הרי נדפסו רובם ככולם בהקונטרסים דב' 

ניסן ויו"ד שבט דשנים האחרונות.

וע"ד הקס"ד להתנהג בפרישות, אם תסכים על זה כו'. הנה אין דעתי נוחה מזה, כי מלבד, שברובא 

דרובא, המחילה היא לא בלב שלם, צריך עיון גדול אם הפרישות באופן כזה מוסיפה טהרה ומטהרת את 

המחשבה, או להיפך ח"ו. והרי כבר ידוע דמי שיש לו פת בסלו אינו רעב וכו'. וכיון שאחרי מחשבת הלב 

הדברים הולכים, הרי לדעתי אין הנ"ל דרך להמטרה אלי' שואף. ויעיין ג"כ תורה אור מגילת אסתר דף 

צ"ב סוף עמוד ד' )לא כן כי דבר גדול הוא וגם למעלה הוא דבר גדול וכו'(.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם קלי
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:148:338:309:069:0310:0210:0017:3017:3517:5417:5917:1418:08באר שבע )ח(

6:216:158:348:309:069:0210:0210:0017:2817:3317:5217:5717:0218:07חיפה )ח(

6:176:128:328:299:039:0010:009:5817:2917:3417:5417:5916:5418:06ירושלים )ח(

6:226:168:348:319:079:0410:0310:0117:2817:3317:5317:5817:1318:08תל אביב )ח(

6:596:499:008:559:329:2710:2410:2117:1817:2817:4917:5817:0818:11אוסטריה וינה )ח(

6:456:519:359:3810:0710:1011:1611:1820:2320:1620:5020:4219:5920:53אוסטרליה מלבורן )ק(

7:006:509:018:569:349:2910:2610:2317:2317:3217:5218:0117:1218:05אוקראינה אודסה )ח(

6:466:368:468:419:189:1310:1010:0717:0217:1217:3317:4216:5217:46אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:167:059:149:089:469:4010:3710:3317:2317:3317:5518:0517:1418:09אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:086:579:069:009:389:3310:3010:2617:1617:2717:4817:5817:0718:02אוקראינה קייב )ח(

6:346:248:358:299:079:019:599:5516:5317:0217:2317:3216:4217:36אוקראינה דונייצק )ח(

7:247:149:279:229:599:5410:5210:4817:5218:0018:2118:2917:4118:42איטליה מילאנו )ח(

6:176:178:508:509:209:2010:2310:2318:3918:3919:0119:0018:2119:04אקוואדור קיטו )ח(

6:246:309:119:149:449:4710:5210:5319:5019:4320:1620:0919:2720:20ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:027:109:5810:0110:2810:3211:3811:4120:5520:4721:2321:1420:3021:18ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:576:499:049:009:379:3310:3210:2917:4417:5118:1118:1817:3218:22ארה״ב בולטימור )ח(

6:486:408:558:519:279:2310:2110:1817:3317:4018:0018:0717:2118:18ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:486:408:558:519:279:2310:2210:1917:3317:4018:0018:0617:2018:18ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:267:189:339:2810:0410:0010:5910:5518:0718:1518:3518:4217:5518:53ארה״ב דטרויט )ח(

6:596:539:139:109:459:4210:4210:4018:1218:1718:3718:4117:5818:50ארה״ב היוסטן )ח(

6:356:288:478:449:199:1610:1510:1317:4017:4518:0518:1017:2618:19ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:546:509:109:089:439:4010:4010:3818:1618:2018:3918:4318:0118:52ארה״ב מיאמי )ח(

6:466:388:518:479:249:2010:1810:1517:2617:3417:5418:0117:1418:13ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:436:348:518:469:229:1710:1610:1317:2717:3417:5418:0217:1518:12ארה״ב שיקאגו )ח(

6:186:209:019:029:309:3110:3610:3619:1519:1219:3719:3418:5419:38בוליביה לא פאס )ח(

7:557:449:529:4610:2410:1811:1511:1117:5818:0918:3018:4117:4918:57בלגיה אנטוורפן )ח(

7:547:429:519:4510:2310:1711:1511:1018:0018:1118:3218:4217:5118:57בלגיה בריסל )ח(

7:177:049:109:039:429:3510:3110:2717:0417:1617:3917:5116:5617:55בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:495:538:318:339:039:0410:0910:0918:5218:4719:1519:1018:3019:17ברזיל ס.פאולו )ח(

5:365:398:188:198:498:519:559:5618:3818:3319:0118:5618:1619:03ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:137:019:109:049:429:3610:3310:2917:1717:2817:5018:0017:0818:15בריטניה לונדון )ח(

7:267:149:219:149:539:4610:4310:3917:2017:3217:5418:0617:1218:22בריטניה מנצ׳סטר )ח(
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7:057:029:249:239:579:5510:5610:5418:4018:4319:0319:0518:2419:09הודו בומביי )ח(

6:596:569:209:189:529:5010:5110:5018:3818:4119:0119:0318:2219:07הודו פונה )ח(

6:486:388:498:449:219:1610:1410:1017:0817:1717:3817:4716:5817:51הונגריה בודפשט )ח(

6:586:499:048:599:369:3210:3010:2717:3917:4718:0718:1417:2818:18טורקיה איסטנבול )ח(
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6:056:078:398:409:129:1210:1510:1518:3918:3719:0118:5818:1919:02פרו לימה )ח(

7:417:319:449:3910:1610:1111:0911:0618:0918:1818:3818:4717:5818:59צרפת ליאון )ח(

7:577:469:579:5210:2910:2411:2111:1718:1318:2318:4418:5318:0319:07צרפת פריז )ח(

6:036:028:358:349:059:0410:0710:0618:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:147:059:199:149:519:4610:4410:4117:5017:5818:1818:2617:3918:38קנדה טורונטו )ח(

6:546:458:578:529:299:2410:2210:1917:2317:3217:5218:0017:1218:13קנדה מונטריאול )ח(

6:326:258:408:379:149:1010:0910:0717:2817:3417:5317:5917:1518:03קפריסין לרנקה )ח(

7:527:389:459:3810:1610:0911:0511:0017:3617:4918:1218:2417:2918:40רוסיה מוסקבה )ח(

7:267:169:269:219:599:5310:5110:4717:4517:5518:1518:2417:3518:28רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:287:189:319:2610:029:5710:5510:5117:5218:0118:2218:3117:4218:43שוייץ ציריך )ח(

6:396:379:019:009:349:3210:3310:3218:2518:2718:4718:4918:0918:53תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קלה לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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 צאת 
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שבת
יציאת
שבת
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שאשאשאשאשאשא

6:586:559:229:209:539:5110:5210:5018:4418:4619:0619:0818:2819:12מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:455:548:398:439:129:1610:2310:2519:4119:3220:1020:0019:1420:04ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:366:318:548:529:259:2210:2310:2118:0018:0418:2318:2717:4518:31נפאל קטמנדו )ח(
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6:056:078:398:409:129:1210:1510:1518:3918:3719:0118:5818:1919:02פרו לימה )ח(

7:417:319:449:3910:1610:1111:0911:0618:0918:1818:3818:4717:5818:59צרפת ליאון )ח(

7:577:469:579:5210:2910:2411:2111:1718:1318:2318:4418:5318:0319:07צרפת פריז )ח(

6:036:028:358:349:059:0410:0710:0618:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:147:059:199:149:519:4610:4410:4117:5017:5818:1818:2617:3918:38קנדה טורונטו )ח(

6:546:458:578:529:299:2410:2210:1917:2317:3217:5218:0017:1218:13קנדה מונטריאול )ח(

6:326:258:408:379:149:1010:0910:0717:2817:3417:5317:5917:1518:03קפריסין לרנקה )ח(

7:527:389:459:3810:1610:0911:0511:0017:3617:4918:1218:2417:2918:40רוסיה מוסקבה )ח(

7:267:169:269:219:599:5310:5110:4717:4517:5518:1518:2417:3518:28רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:287:189:319:2610:029:5710:5510:5117:5218:0118:2218:3117:4218:43שוייץ ציריך )ח(

6:396:379:019:009:349:3210:3310:3218:2518:2718:4718:4918:0918:53תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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