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‰‰(‰‚ÂÓ È˙Ï

È‰ÈÂאסּתר היא הדּסה את ּבּגמרא1אֹומן ואיתא קרי2, «¿ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּמה ּבּגמרא, ּוממׁשי אסּתר, לּה וקרי הדּסה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָלּה
וכן הדּסים, ׁשּנקראּו הּצּדיקים ׁשם על הדּסה ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָנקרא

אֹומר ׁשמּה3הּוא נקראת ולמה ההדּסים, ּבין עֹומד והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשּנאמר דבריה, מסּתרת ׁשהיתה ׁשם על אין4אסּתר, ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אסּתר נקראת לּמה ׁשם, ּבּגמרא ּדעה ועֹוד מּגדת. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאסּתר
וצרי אסּתהר. ׁשּום על אֹותּה קֹורין העֹולם אּמֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשהיּו
מה וגם, ואסּתר. ּדהדּסה הּׁשמֹות ב' ענין מהּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלהבין
ּבזה והענין אֹותּה. קֹורין העֹולם אּמֹות היּו אי ,5ּנֹוגע ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

ב'6ּכּידּוע ּבּה ויׁש הּמלכּות, ספירת היא ׁשאסּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּומדריגה הדּסה, ׁשּנקראת עליֹונה מדריגה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמדריגֹות,
היא הדּסה אֹומר הּוא זה ועל אסּתר, ׁשּנקראת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתחּתֹונה
היא אסּתר, ׁשּנקראת הּתחּתֹונה הּמדריגה ׁשּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּתר,

מּזה7הדּסה והּפעלֿיֹוצא הענין, ּבאּור להבין וצרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּׁשּכתב מה ּכּידּוע ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻּבעבֹודה,

ההׂשּכלה8אדמֹו"ר ענין ּדכל פעמים ּכּמה זה על וחזר ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבהׂשּכלה, ׁשּיׁשנֹו ענין וכל לעבֹודה, הקדמה רק ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ּובמלא ּבעבֹודה, ּבכן מּמּנּו (אראּפטראגן) להביא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפׁשר

ּבעבֹודה. ּבכן מּמּנּו להביא ְְְֲִִִֵֶָָָָֻמכרחים

ּבּגמראÔÈÚ‰Âב) איתא ּדהּנה הּתֹורה9הּוא, מן אסּתר ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדכתיב ּביֹום10מּנין ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ

הסּתר. ּבבחינת הם (ּפני) ּדלמעלה ׁשהּפנים והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההּוא,
הּגּוף ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף מּכל11ּדהּנה, , ְְְִִֵֵֵֶַַָ
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‰‰(‰‚ÂÓ È˙Ï

È‰ÈÂאסּתר היא הדּסה את ּבּגמרא1אֹומן ואיתא קרי2, «¿ƒְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
לּמה ּבּגמרא, ּוממׁשי אסּתר, לּה וקרי הדּסה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָלּה
וכן הדּסים, ׁשּנקראּו הּצּדיקים ׁשם על הדּסה ׁשמּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָנקרא

אֹומר ׁשמּה3הּוא נקראת ולמה ההדּסים, ּבין עֹומד והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשּנאמר דבריה, מסּתרת ׁשהיתה ׁשם על אין4אסּתר, ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

אסּתר נקראת לּמה ׁשם, ּבּגמרא ּדעה ועֹוד מּגדת. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאסּתר
וצרי אסּתהר. ׁשּום על אֹותּה קֹורין העֹולם אּמֹות ְְִִֶֶֶַָָָָָָֻׁשהיּו
מה וגם, ואסּתר. ּדהדּסה הּׁשמֹות ב' ענין מהּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלהבין
ּבזה והענין אֹותּה. קֹורין העֹולם אּמֹות היּו אי ,5ּנֹוגע ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

ב'6ּכּידּוע ּבּה ויׁש הּמלכּות, ספירת היא ׁשאסּתר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּומדריגה הדּסה, ׁשּנקראת עליֹונה מדריגה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמדריגֹות,
היא הדּסה אֹומר הּוא זה ועל אסּתר, ׁשּנקראת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתחּתֹונה
היא אסּתר, ׁשּנקראת הּתחּתֹונה הּמדריגה ׁשּגם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּתר,

מּזה7הדּסה והּפעלֿיֹוצא הענין, ּבאּור להבין וצרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּׁשּכתב מה ּכּידּוע ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻּבעבֹודה,

ההׂשּכלה8אדמֹו"ר ענין ּדכל פעמים ּכּמה זה על וחזר ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבהׂשּכלה, ׁשּיׁשנֹו ענין וכל לעבֹודה, הקדמה רק ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָהּוא
ּובמלא ּבעבֹודה, ּבכן מּמּנּו (אראּפטראגן) להביא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָאפׁשר

ּבעבֹודה. ּבכן מּמּנּו להביא ְְְֲִִִֵֶָָָָֻמכרחים

ּבּגמראÔÈÚ‰Âב) איתא ּדהּנה הּתֹורה9הּוא, מן אסּתר ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדכתיב ּביֹום10מּנין ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ

הסּתר. ּבבחינת הם (ּפני) ּדלמעלה ׁשהּפנים והינּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָההּוא,
הּגּוף ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף מּכל11ּדהּנה, , ְְְִִֵֵֵֶַַָ
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ו   

ׂשמאל ימין ּפנים ּבחינת למעלה ׁשּיׁש ידּוע הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמקֹום
ׁשּבבחינת הינּו ּפני, אסּתיר ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָואחֹור.
ׁשהּוא ּכמֹו ויׁש ּבגּלּוי ׁשהּוא ּכמֹו יׁש למעלה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָהּפנים
מלכּות ּבחינת הּוא דפנים ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבהסּתר.
שהיא ּכמֹו מדריגֹות, ב' ּבּה ויׁש (ּכדּלקּמן), ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּדאצילּות
ּדלהיֹות הּצּדיקים, ׁשם על הדּסה נקראת ׁשאז ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבאצילּות,

ּכתיב שהיא12ׁשּבאצילּות ּכמֹו לכן רע, יגּור לא ְְְְֲִִִֵֶֶָָָֹ
ּכמֹו ויׁש הּצּדיקים, ׁשם על הדּסה נקראת ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבאצילּות
ואז ּבהסּתר, היא ׁשאז לבריאה עּתיק נעׂשית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמלכּות
אֹומר זה ועל דבריה. ׁשמסּתרת ׁשם על אסּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָנקראת
ּכמֹו מלכּות ּבחינת ׁשּגם הינּו אסּתר, היא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָהדּסה
יׁש מּטה, למּטה ּומׁשּתלׁשלת לבריאה עּתיק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנעׂשית
שהיא ּכמֹו ּבמלכּות ׁשּיׁשנם והענינים הּבחינֹות ּכל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּה

ֲִָּבאצילּות.

e‡e,הנה ּפנים, נקראת ּדאצילּות ׁשמלכּות הענין ≈ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
אֹור עצמּות ּבחינת היא ּבכללּות ּפנים ְְְְִִִִִַַַָָּבחינת
ההׁשּתלׁשלּות ּוכללּות מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה סֹוף ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָאין
הּמדריגֹות ּובפרטּיּות ואחֹור. חּצֹוניּות ּבחינת ְְְְִִִִִֵַַַָָהּוא
ּפנים, ּבחינת הּוא אצילּות הנה ּגּופא, ְְְְְֲִִִִִֵַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ואחֹור חּצֹוניּות הּוא עׂשּיה יצירה ׁשּכתב13ּובריאה ּכמֹו , ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
המדר14הרמ"ז הםׁשד' ואחֹור ׂשמאל ימין ּפנים יגֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

היא ואצילּות עׂשּיה, יצירה ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ְְֲֲֲִִִִִִַָָָָד'
ּפנים נקראת ׁשחכמה ּבזה, והענין ּפנים. ,15ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּבאצילּות מקּננא עּלאה ׁשאּבא ּכללּות16ולהיֹות לכן , ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
אחרֹונה הּיֹותר ּבחינה וגם ּפנים, ּבחינת הּוא ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָהאצילּות
ּבאצילּות ּבהיֹותּה הּנה ּדאצילּות, מלכּות ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָׁשּבאצילּות,
יֹורדת שהיא ּכמֹו אבל ּפנים. ּבבחינת ּכן ּגם היא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרי
הארת רק ׁשּזהּו עׂשּיה, יצירה לבריאה עּתיק ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונעׂשית

ּבלבד הנה17הּמלכּות ׁשּבּה, החיצֹונּיּות רק ּגּופא ּובזה , ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהּמלכּות ההּוא, ּביֹום ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי נאמר זה ועל הסּתר, ּבחינת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹזהּו
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ובכ"מ.12) ואילך. סע"ג ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, ב'לד13)תהלים ע' תשא אוה"ת גם ראה

ואילך. 59 ע' תש"ה ואילך. רטז ע' תרע"ח סה"מ ב.14)ואילך. צג, ח"א15)לזח"ג נ"ך אוה"ת ראה

תקטז. וש"נ.16)ע' .199 ע' תרצ"ו סה"מ א. עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב נאמר:17)רמ"ז אולי

בלבד. הארה שהיא החכמה) בחינת בה שאין (היינו מלכות רק

    
הוא? הקדושֿברוך ÌB˜Óאצל ÏkÓדרגה שישנה כיון 'פנים' לומר שייך ƒ»»

ש וכו' 'פנים' בשם הנקראת Èa˙למעלה ‰ÏÚÓÏ LL Úe„È È‰¬≈»«∆≈¿«¿»¿ƒ«
,È Èz‡ e˙k ‰Ó e‰ÊÂ .B‡Â Ï‡Ó ÔÈÓÈ ÌÈ»ƒ»ƒ¿…¿»¿∆«∆»«¿ƒ»«
LÈÂ Èea ‡e‰L BÓk LÈ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ‰ ˙ÈaL eÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ««»ƒ¿«¿»≈¿∆¿ƒ¿≈

.z‰a ‡e‰L BÓk¿∆¿∆¿≈
‡e‰ ÌÈÙ„ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ˙Èa¿ƒ««¿«¬ƒ
 da LÈÂ ,Ôn˜„k¿ƒ¿«»¿≈»

,˙BÈ„Ó'א‡È‰˘ BÓk «¿≈¿∆ƒ
˙‡˜ Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ∆»ƒ¿≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ÌL ÏÚ ‰q„‰¬«»«≈««ƒƒ
˙eÏÈˆ‡aL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆»¬ƒ

È˙k12Ú eÈ ‡Ï ¿ƒ…¿¿»
עולם רע. עמך ידור [=לא

טוב שכולו עולם הוא האצילות

רע מציאות כלל שם ואין

התחתונים)], מעולמות (בשונה

ÔÎÏהמלכות‡È‰˘ BÓk »≈¿∆ƒ
‰q„‰ ˙‡˜ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒƒ¿≈¬«»

,ÌÈ˜Ècv‰ ÌL ÏÚ'וב «≈««ƒƒ
˙eÎÏn‰L BÓk LÈÂיורדת ¿≈¿∆««¿

ÈzÚ˜ו ˙ÈÚ[מקור=] «¬≈«ƒ
Ïה שלמטהÈ‡‰עולם ƒ¿ƒ»

‰È‡מאצילות Ê‡L∆»ƒ
˙‡˜ Ê‡Â ,z‰a¿∆¿≈¿»ƒ¿≈
˙zÓL ÌL ÏÚ z‡∆¿≈«≈∆«¿∆∆
ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰È„¿»∆»¿«∆≈
eÈ‰ ,z‡ ‡È‰ ‰q„‰¬«»ƒ∆¿≈«¿
BÓk ˙eÎÏÓ ˙Èa ÌbL∆«¿ƒ««¿¿
‰‡ÈÏ ˜ÈzÚ ˙ÈÚpL∆«¬≈«ƒƒ¿ƒ»

˙ÏLÏzLÓeויורדתÓÏ‰h ƒ¿«¿∆∆¿«»
Ïk da LÈ ,‰hÓ«»≈»»
ÌÈÈÚ‰Â ˙BÈa‰«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
BÓk ˙eÎÏÓa ÌLL∆∆¿»¿«¿¿

.˙eÏÈˆ‡a ‡È‰∆̆ƒ»¬ƒ
Â‡Â ÌÈÙהאדם שאצל כשם .

ושם פנימיותו בפניו משתקפת

למעלה כך רגשותיו, מתגלים

גילוי על מורה 'פנים' בחינת

'אחור' זאת לעומת יתברך. אורו

המסתיר כאדם העלם, על מורה

פנימיותו תתגלה שלא פניו

יבאר, הבא בקטע לזולת.

דווקא אינו ואחור פנים שהכינוי

באופן אלא מסויימת, דרגה על

אור יותר מאיר בה דרגה יחסי,

'אחור'. שנקראת ממנה, הנמוכה דרגה לעומת 'פנים', נקראת

˙Èa ,‰‰ ,ÌÈ ˙‡˜ ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓL ÔÈÚ‰ e‡e≈»ƒ¿»∆«¿«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ≈¿ƒ«
‰ÏÚÓL B ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ ˙Èa ‡È‰ ˙eÏÏÎa ÌÈ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó,העולמות˙Èa ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎe ≈ƒ¿«¿¿¿»«ƒ¿«¿¿¿ƒ«
B‡Â ˙eÈBv.לעומתו ƒƒ¿»

˙BÈ„n‰ ˙eÙeƒ¿»ƒ««¿≈
‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿»

‡ˆeÏÈ˙[=עצמה], ‰‰ƒ≈¬ƒ
,ÌÈ ˙Èa ‡e‰¿ƒ«»ƒ
‰Ú ‰ÈˆÈ ‰‡Èe¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

B‡Â ˙eÈBv ‡e‰13, ƒƒ¿»
ÊÓ‰ ˙kL BÓk14 ¿∆»«

ÌÈ ˙BÈ„Ó‰ „L∆««¿≈»ƒ
„ Ì‰ B‡Â Ï‡Ó ÔÈÓÈ»ƒ¿…¿»≈
‰‡Èa ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Â ,‰Ú ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ
ÔÈÚ‰Â .ÌÈ ˙Èa ‡È‰ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»
˙‡˜ ‰ÓÎL ,‰Êa»∆∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈ15חכמת" שכתוב כמו »ƒ
פניו", תאיר ¿BÈ‰ÏÂ¿ƒ˙אדם

‡p˜Ó ‰‡Ú ‡a‡L∆«»ƒ»»¿«¿»
˙eÏÈˆ‡a16עליונה [=חכמה «¬ƒ

באצילות], ומאירה ≈«ÔÎÏשורה
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ˙eÏÏk¿»»¬ƒ
‰Èa ÌÂ ,ÌÈ ˙Èa¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ»
‰B‡ ˙B‰«≈«¬»
˙eÎÏÓ ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ«¿
d˙BÈ‰a ‰p‰ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒƒ≈ƒ¿»
Ôk Ìb ‡È‰ È‰ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ¬≈ƒ«≈
Ï‡ .ÌÈ ˙Èaƒ¿ƒ«»ƒ¬»

BÈ„˙ה'מלכות' ‡È‰˘ BÓk¿∆ƒ∆∆
‰‡ÈÏ ˜ÈzÚ ˙ÈÚÂ¿«¬≈«ƒƒ¿ƒ»
˜ e‰L ,‰Ú ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»∆∆«

„Ïa ˙eÎÏn‰ ˙‡‰17, ∆»«««¿ƒ¿»
˙eBˆÈ‰ ˜ ‡Ùeb ‰Êe»∆»««ƒƒ
˙Èa e‰Ê ‰‰ ,daL∆»ƒ≈∆¿ƒ«
Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,z‰∆¿≈¿«∆∆¡«
È Èz‡ z‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«
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אסּתיר) (הסּתר מסּתּתרת (ּפני) ּפנים ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָשהיא
ההּוא). (ּביֹום עׂשּיה יצירה ְְֲִִִִַַָָָּבבריאה

שהיאBÚÂ„ג) לפי ּפנים נקראת ׁשהּמלכּות טעם ¿ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ּדנׁשמֹות 18הּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֶַָָ

מלכּות ּבחינת היא זאת ּביׂשראל, לפנים והיא19וזאת , ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹ
והענין יׂשראל. ּדנׁשמֹות הּפנימּיּות הינּו ּביׂשראל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָלפנים

חיים20הּוא ּבעץ ּדאיתא ׁשהּוא21, מאד קטן נּצֹוץ ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וזה ׁשּבּבֹורא) הּתחּתֹונה (מדריגה כּו' אלקּות ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחינת
יחידה. הּנקרא כּו' נברא אחד נּצֹוץ ּבכח מתלּבׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּצֹוץ

ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מּמה ּגם נקראּו22וכּמּובן ׁשמֹות חמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
נפׁש היאלּה יחידה ׁשּגם הינּו, יחידה, חּיה נׁשמה רּוח ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלבד ׁשם מּבחינת23רק ּגם למעלה היא הּנׁשמה ועצם , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נברא, אחד נּצֹוץ ענין היא הּיחידה ּבחינת ּכי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָהּיחידה,
ׁשל הּפנימּיּות והיא ּבֹורא, הּנּצֹוץ היא הּנׁשמה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָועצם
הּפנימּיּות ּפנים, ׁשּנקראת מלכּות ּבחינת וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה.
עׂשּיה, ּבחינת היא ׁשּנפׁש ידּוע ּדהּנה, יׂשראל. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדנׁשמֹות
חּיה ּבריאה, ּבחינת נׁשמה יצירה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַַָָָָָרּוח
ּבחינת הינּו ּכתר, ּבחינת היא ויחידה אצילּות, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָּבחינת
הּוא נברא ּבהּנּצֹוץ ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא והּנּצֹוץ ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָארי
מחׁשבה ׁשהּוא ּבא"ק ּגם ּכן ּוכמֹו עּתיק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבחינת
ּבחינת ׁשם ׁשּיׁש ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּקדּומה
מחצב היא לבּוׁשים ּבחינת ספירֹות, ּובחינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַלבּוׁשים

הּספירֹות מחצב היא ספירֹות ּובחינת הּנה24הּנׁשמֹות, , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּנׁשמֹות, ממחצב היא נברא הּנּצֹוץ שהיא יחידה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת
ממחצב הּוא נברא) ּבנּצֹוץ (ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא הּנּצֹוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאבל
ׁשּבּבֹורא. ּתחּתֹונה מדריגה לֹומר ׁשּי ׁשּבזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּספירֹות,
מהּספירֹות, למעלה הּוא ּבֹורא ענין ואמּתת ׁשעצם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואף
סֹוף, אין מאֹור ונאצלּו ּׁשּנמצאּו ּבּכלים אֹורֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶׁשהם
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ז.18) ד, זאת.19)רות מערכת הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ועוד. סע"ב. רצז, זח"ג ראה

ואילך.20) 54 ע' תש"ה ואילך. ריג ע' תרע"ח סה"מ גם אבי"ע)21)ראה דרושי (שער מב שער

א. כז, ראה פ' בלקו"ת הובא הוא22)פ"א. (ודפוסים) מקומות בכמה לז. פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

ובכ"מ. שם. חיים בעץ נרנח"י) – (כבפנים כ"ה אבל הסדר. ס"ע23)בשינוי תרצ"ו סה"מ גם ראה

וש"נ. ואילך. ערב24)56 ע' ח"א להצ"צ הזוהר ביאורי גם וראה ב. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי

    
˙zzÓ (È ÌÈ ˙ÈÁa ‡È‰˘ ˙eÎÏn‰L ,‡e‰‰ ÌBÈa««∆««¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡e‰‰ ÌBÈa ‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa (Èz‡ z‰– "ההוא" «¿≈«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»««
האור על והסתר העלם בבחינת שהם בעולמות מסתתרת המלכות העלם. לשון

הפנימיות שהיא מפני גם 'פנים' נקראת שהמלכות יבאר, הבא בסעיף האלקי).

ישראל. שבנשמות

˙eÎÏn‰L ÌÚË „BÚÂ (‚¿««∆««¿
‡È‰˘ ÈÙÏ ÌÈ ˙‡˜ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆ƒ

˙eiÓÈ‰והשורש˙BÓLc «¿ƒƒ¿ƒ¿
e˙kL BÓk ,Ï‡È18 ƒ¿»≈¿∆»

,Ï‡Èa ÌÈÙÏ ˙‡Â¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈
˙ÈÁa ‡È‰ ˙‡…ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ19ÌÈÙÏ ‡È‰Â , «¿¿ƒ¿»ƒ
˙eiÓÈ‰ eÈ‰ ,Ï‡Èa¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒƒ
ÔÈÚ‰Â .Ï‡È ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»

‡e‰20‡˙È‡c [=מובא], ¿ƒ»
ÌÈÈÁ ıÚa21ıBv LiL ¿≈«ƒ∆≈ƒ

˙ÈÁa ‡e‰L „‡Ó ÔË»̃»¿…∆¿ƒ«
‰‚È„Ó eÎ ˙e˜Ï‡…«¿≈»
‰Â (‡BaaL ‰BzÁz‰««¿»∆«≈¿∆
ÁÎa LaÏ˙Ó ıBvp‰«ƒƒ¿«≈¿…«
eÎ ‡ „Á‡ ıBvƒ∆»ƒ¿»
- שבנשמה העליונה במדריגה

ÔenÎÂ .‰„ÈÁÈ ‡˜p‰«ƒ¿»¿ƒ»¿«»
e˙kM ‰nÓ Ìb«ƒ«∆»

L„Óa22˙BÓL ‰MÓÁ ¿ƒ¿»¬ƒ»≈
Ï e‡˜(לנשמה)LÙ ƒ¿¿»∆∆

,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL Áe«¿»»«»¿ƒ»
‡È‰ ‰„ÈÁÈ ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿ƒ»ƒ

„Ïa ÌL ˜23'שם' כמו «≈ƒ¿«
בשביל רק חיצוני. שהוא

בשמו, לקראו יוכל שהזולת

‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ¿∆∆«¿»»ƒ
ÚÓÏ˙ÈÁaÓ Ìb ‰Ï ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

˙ÈÁa ,Èk ,‰„ÈÁi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ıBv ÔÈÚ ‡È‰ ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ
ÌˆÚÂ ,‡ „Á‡∆»ƒ¿»¿∆∆
‡Ba ıBvp‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ«ƒ≈
(כנ"ל), נברא בניצוץ המתלבש

ÏL ˙eiÓÈ‰ ‡È‰Â¿ƒ«¿ƒƒ∆
Â .‰ÓLp‰בורא הניצוץ «¿»»¿

ÈÁa˙שבנשמה e‰∆¿ƒ«
,ÌÈ ˙‡˜pL ˙eÎÏÓ«¿∆ƒ¿≈»ƒ
˙BÓLc ˙eiÓÈ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿

.Ï‡Èמקדים זאת, להבין ƒ¿»≈
נשמה, רוח, נפש, השמות פירוש

יחידה: Úe„Èחיה, ,‰p‰c¿ƒ≈»«

‡È‰ LÙpLמ הנמשכת ÈÁa˙דרגה ‡e‰ Áe ,‰iÚ ˙ÈÁa ∆∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ«
‰„ÈÁÈÂ ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‰iÁ ,‰‡Èa ˙ÈÁa ‰ÓL ,‰ÈˆÈ¿ƒ»¿»»¿ƒ«¿ƒ»«»¿ƒ«¬ƒƒƒ»
LaÏ˙nL ‡Ba ıBvp‰Â ,È‡ ˙ÈÁa eÈ‰ ,˙k ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆∆«¿¿ƒ«¬ƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈

˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰ ‡ ıBvp‰a.[הכתר Ìb[=פנימיות Ôk BÓÎe ¿«ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ¿≈«
˜"‡aכל] קדמון' 'אדם - ¿

ספירות מעשר המורכב עולם

הספירות עשר כי 'אדם', נקרא

הכוחות עשר בדוגמת הן

הוא קדמון' 'אדם שבאדם.

בסדר הראשונה הדרגה

עשר בה שיש ההשתלשלות

LÁÓ‰ספירות ‡e‰L∆«¬»»
˙eÏÏk ÏÚ ‰Óe„w‰«¿»«¿»
ÌL LiL ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆≈»
˙ÈÁe ÌÈLeÏ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«

˙BÈÙישנו ספירה לכל ¿ƒ
החיצוניות שהוא 'לבוש',

אל הספירה של וההתפשטות

וכך ממנה, שלמטה הדרגות

ספירות ישנם ב'אדםֿקדמון'

ÌÈLeÏולבושים, ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ
˙BÓLp‰ ˆÁÓ ‡È‰ƒ∆¿««¿»
הנשמות], נחצבו [=משם

‡È‰ ˙BÈÙ ˙ÈÁe¿ƒ«¿ƒƒ
˙BÈÙ‰ ˆÁÓעולם של ∆¿««¿ƒ

ÈÁa˙24האצילות ‰p‰ ,ƒ≈¿ƒ«
ıBvp‰ ‡È‰˘ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆ƒ«ƒ
ˆÁÓÓ ‡È‰ ‡ƒ¿»ƒƒ∆¿«
ıBvp‰ Ï‡ ,˙BÓLp‰«¿»¬»«ƒ
ıBva LaÏ˙nL ‡Ba≈∆ƒ¿«≈¿ƒ
ˆÁÓÓ ‡e‰ (‡ƒ¿»ƒ∆¿«
iL ‰aL ,˙BÈÙ‰«¿ƒ∆»∆«»
‰BzÁz ‰‚È„Ó ÓBÏ««¿≈»«¿»
ÌˆÚL ‡Â .‡BaaL∆«≈¿«∆∆∆
‡e‰ ‡Ba ÔÈÚ ˙zÓ‡Â«¬ƒ«ƒ¿»≈
Ì‰L ,˙BÈÙ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ∆≈

M ÌÈÏka ˙BB‡הספירות ¿≈ƒ∆
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ז    

אסּתיר) (הסּתר מסּתּתרת (ּפני) ּפנים ּבחינת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָשהיא
ההּוא). (ּביֹום עׂשּיה יצירה ְְֲִִִִַַָָָּבבריאה

שהיאBÚÂ„ג) לפי ּפנים נקראת ׁשהּמלכּות טעם ¿ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ּדנׁשמֹות 18הּפנימּיּות ְְְְְִִִִֵֶַָָ

מלכּות ּבחינת היא זאת ּביׂשראל, לפנים והיא19וזאת , ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹ
והענין יׂשראל. ּדנׁשמֹות הּפנימּיּות הינּו ּביׂשראל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָלפנים

חיים20הּוא ּבעץ ּדאיתא ׁשהּוא21, מאד קטן נּצֹוץ ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וזה ׁשּבּבֹורא) הּתחּתֹונה (מדריגה כּו' אלקּות ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחינת
יחידה. הּנקרא כּו' נברא אחד נּצֹוץ ּבכח מתלּבׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנּצֹוץ

ּבמדרׁש ּׁשּכתּוב מּמה ּגם נקראּו22וכּמּובן ׁשמֹות חמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
נפׁש היאלּה יחידה ׁשּגם הינּו, יחידה, חּיה נׁשמה רּוח ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלבד ׁשם מּבחינת23רק ּגם למעלה היא הּנׁשמה ועצם , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נברא, אחד נּצֹוץ ענין היא הּיחידה ּבחינת ּכי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָהּיחידה,
ׁשל הּפנימּיּות והיא ּבֹורא, הּנּצֹוץ היא הּנׁשמה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָועצם
הּפנימּיּות ּפנים, ׁשּנקראת מלכּות ּבחינת וזהּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה.
עׂשּיה, ּבחינת היא ׁשּנפׁש ידּוע ּדהּנה, יׂשראל. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדנׁשמֹות
חּיה ּבריאה, ּבחינת נׁשמה יצירה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִַַַַָָָָָרּוח
ּבחינת הינּו ּכתר, ּבחינת היא ויחידה אצילּות, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָּבחינת
הּוא נברא ּבהּנּצֹוץ ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא והּנּצֹוץ ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָארי
מחׁשבה ׁשהּוא ּבא"ק ּגם ּכן ּוכמֹו עּתיק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבחינת
ּבחינת ׁשם ׁשּיׁש ההׁשּתלׁשלּות, ּכללּות על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּקדּומה
מחצב היא לבּוׁשים ּבחינת ספירֹות, ּובחינת ְְְְְְִִִִִִֶַַַלבּוׁשים

הּספירֹות מחצב היא ספירֹות ּובחינת הּנה24הּנׁשמֹות, , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
הּנׁשמֹות, ממחצב היא נברא הּנּצֹוץ שהיא יחידה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת
ממחצב הּוא נברא) ּבנּצֹוץ (ׁשּמתלּבׁש ּבֹורא הּנּצֹוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאבל
ׁשּבּבֹורא. ּתחּתֹונה מדריגה לֹומר ׁשּי ׁשּבזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּספירֹות,
מהּספירֹות, למעלה הּוא ּבֹורא ענין ואמּתת ׁשעצם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואף
סֹוף, אין מאֹור ונאצלּו ּׁשּנמצאּו ּבּכלים אֹורֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶׁשהם
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ז.18) ד, זאת.19)רות מערכת הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ועוד. סע"ב. רצז, זח"ג ראה

ואילך.20) 54 ע' תש"ה ואילך. ריג ע' תרע"ח סה"מ גם אבי"ע)21)ראה דרושי (שער מב שער

א. כז, ראה פ' בלקו"ת הובא הוא22)פ"א. (ודפוסים) מקומות בכמה לז. פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

ובכ"מ. שם. חיים בעץ נרנח"י) – (כבפנים כ"ה אבל הסדר. ס"ע23)בשינוי תרצ"ו סה"מ גם ראה

וש"נ. ואילך. ערב24)56 ע' ח"א להצ"צ הזוהר ביאורי גם וראה ב. שער ח"ג להרח"ו קדושה שערי

    
˙zzÓ (È ÌÈ ˙ÈÁa ‡È‰˘ ˙eÎÏn‰L ,‡e‰‰ ÌBÈa««∆««¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿«∆∆

‡e‰‰ ÌBÈa ‰iÚ ‰ÈˆÈ ‰‡Èa (Èz‡ z‰– "ההוא" «¿≈«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»««
האור על והסתר העלם בבחינת שהם בעולמות מסתתרת המלכות העלם. לשון

הפנימיות שהיא מפני גם 'פנים' נקראת שהמלכות יבאר, הבא בסעיף האלקי).

ישראל. שבנשמות

˙eÎÏn‰L ÌÚË „BÚÂ (‚¿««∆««¿
‡È‰˘ ÈÙÏ ÌÈ ˙‡˜ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆ƒ

˙eiÓÈ‰והשורש˙BÓLc «¿ƒƒ¿ƒ¿
e˙kL BÓk ,Ï‡È18 ƒ¿»≈¿∆»

,Ï‡Èa ÌÈÙÏ ˙‡Â¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈
˙ÈÁa ‡È‰ ˙‡…ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓ19ÌÈÙÏ ‡È‰Â , «¿¿ƒ¿»ƒ
˙eiÓÈ‰ eÈ‰ ,Ï‡Èa¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒƒ
ÔÈÚ‰Â .Ï‡È ˙BÓLc¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»

‡e‰20‡˙È‡c [=מובא], ¿ƒ»
ÌÈÈÁ ıÚa21ıBv LiL ¿≈«ƒ∆≈ƒ

˙ÈÁa ‡e‰L „‡Ó ÔË»̃»¿…∆¿ƒ«
‰‚È„Ó eÎ ˙e˜Ï‡…«¿≈»
‰Â (‡BaaL ‰BzÁz‰««¿»∆«≈¿∆
ÁÎa LaÏ˙Ó ıBvp‰«ƒƒ¿«≈¿…«
eÎ ‡ „Á‡ ıBvƒ∆»ƒ¿»
- שבנשמה העליונה במדריגה

ÔenÎÂ .‰„ÈÁÈ ‡˜p‰«ƒ¿»¿ƒ»¿«»
e˙kM ‰nÓ Ìb«ƒ«∆»

L„Óa22˙BÓL ‰MÓÁ ¿ƒ¿»¬ƒ»≈
Ï e‡˜(לנשמה)LÙ ƒ¿¿»∆∆

,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL Áe«¿»»«»¿ƒ»
‡È‰ ‰„ÈÁÈ ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿ƒ»ƒ

„Ïa ÌL ˜23'שם' כמו «≈ƒ¿«
בשביל רק חיצוני. שהוא

בשמו, לקראו יוכל שהזולת

‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ¿∆∆«¿»»ƒ
ÚÓÏ˙ÈÁaÓ Ìb ‰Ï ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

˙ÈÁa ,Èk ,‰„ÈÁi‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
ıBv ÔÈÚ ‡È‰ ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ
ÌˆÚÂ ,‡ „Á‡∆»ƒ¿»¿∆∆
‡Ba ıBvp‰ ‡È‰ ‰ÓLp‰«¿»»ƒ«ƒ≈
(כנ"ל), נברא בניצוץ המתלבש

ÏL ˙eiÓÈ‰ ‡È‰Â¿ƒ«¿ƒƒ∆
Â .‰ÓLp‰בורא הניצוץ «¿»»¿

ÈÁa˙שבנשמה e‰∆¿ƒ«
,ÌÈ ˙‡˜pL ˙eÎÏÓ«¿∆ƒ¿≈»ƒ
˙BÓLc ˙eiÓÈ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿

.Ï‡Èמקדים זאת, להבין ƒ¿»≈
נשמה, רוח, נפש, השמות פירוש

יחידה: Úe„Èחיה, ,‰p‰c¿ƒ≈»«

‡È‰ LÙpLמ הנמשכת ÈÁa˙דרגה ‡e‰ Áe ,‰iÚ ˙ÈÁa ∆∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ«
‰„ÈÁÈÂ ,˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‰iÁ ,‰‡Èa ˙ÈÁa ‰ÓL ,‰ÈˆÈ¿ƒ»¿»»¿ƒ«¿ƒ»«»¿ƒ«¬ƒƒƒ»
LaÏ˙nL ‡Ba ıBvp‰Â ,È‡ ˙ÈÁa eÈ‰ ,˙k ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆∆«¿¿ƒ«¬ƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈

˜ÈzÚ ˙ÈÁa ‡e‰ ‡ ıBvp‰a.[הכתר Ìb[=פנימיות Ôk BÓÎe ¿«ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ¿≈«
˜"‡aכל] קדמון' 'אדם - ¿

ספירות מעשר המורכב עולם

הספירות עשר כי 'אדם', נקרא

הכוחות עשר בדוגמת הן

הוא קדמון' 'אדם שבאדם.

בסדר הראשונה הדרגה

עשר בה שיש ההשתלשלות

LÁÓ‰ספירות ‡e‰L∆«¬»»
˙eÏÏk ÏÚ ‰Óe„w‰«¿»«¿»
ÌL LiL ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆≈»
˙ÈÁe ÌÈLeÏ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«

˙BÈÙישנו ספירה לכל ¿ƒ
החיצוניות שהוא 'לבוש',

אל הספירה של וההתפשטות

וכך ממנה, שלמטה הדרגות

ספירות ישנם ב'אדםֿקדמון'

ÌÈLeÏולבושים, ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ
˙BÓLp‰ ˆÁÓ ‡È‰ƒ∆¿««¿»
הנשמות], נחצבו [=משם

‡È‰ ˙BÈÙ ˙ÈÁe¿ƒ«¿ƒƒ
˙BÈÙ‰ ˆÁÓעולם של ∆¿««¿ƒ

ÈÁa˙24האצילות ‰p‰ ,ƒ≈¿ƒ«
ıBvp‰ ‡È‰˘ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆ƒ«ƒ
ˆÁÓÓ ‡È‰ ‡ƒ¿»ƒƒ∆¿«
ıBvp‰ Ï‡ ,˙BÓLp‰«¿»¬»«ƒ
ıBva LaÏ˙nL ‡Ba≈∆ƒ¿«≈¿ƒ
ˆÁÓÓ ‡e‰ (‡ƒ¿»ƒ∆¿«
iL ‰aL ,˙BÈÙ‰«¿ƒ∆»∆«»
‰BzÁz ‰‚È„Ó ÓBÏ««¿≈»«¿»
ÌˆÚL ‡Â .‡BaaL∆«≈¿«∆∆∆
‡e‰ ‡Ba ÔÈÚ ˙zÓ‡Â«¬ƒ«ƒ¿»≈
Ì‰L ,˙BÈÙ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ∆≈
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ח   

איהּו ׁשהרי מּמׁש, אלקּות הם הּספירֹות מקֹום, ְֱֲִִִֵֵֶַַָָָֹמּכל
חד וגרמֹוהי ּדאצילּות25וחּיֹוהי הּלבּוׁשים ׁשּגם הינּו , ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַ

ּדא"ק ׁשהּלבּוׁשים ׁשּכן ּומּכל אלקּות, והם נפרדים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאינם
ׁשהם לּלבּוׁשים ּבנֹוגע הּוא זה וכל אלקּות, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹהם
ּובפרט ּדאצילּות, הּספירֹות ׁשּכן ּומּכל ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָהתּפּׁשטּות
הנה ּובאמת מּמׁש. אלקּות הם הרי ּדא"ק, ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַַָֹהּספירֹות
ּדהּנּצֹוץ הּספירֹות, ממחצב ּגם למעלה הּוא ּבֹורא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָהּנּצֹוץ
ּבא"ק, ּגם הּוא ּכן ּוכמֹו ּכנ"ל, עּתיק ּבחינת הּוא ְְְִִֵֵַַַַַּבֹורא

ּכּידּוע ּדא"ק, עּתיק ּבחינת הּוא ּבֹורא ׁשּיׁש26ׁשהּנּצֹוץ ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
מּגּולגל לעילא עּתיק ּבחינתּבחינת ׁשהיא ּדא"ק, ּתא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

עּתיק נעׂשית ּדאצילּות ׁשמלכּות ּדכמֹו סֹוף. ּדאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַמלכּות
שהיא ּדכללּות, ּדאצילּות מלכּות ּכן ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָלבריאה,
ּדכללּות לבריאה עּתיק נעׂשה סֹוף, ּדאין מלכּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּבחינת
ּדנׁשמֹות הּפנימּיּות ׁשהּוא ּבֹורא והּנּצֹוץ א"ק. ְְְְִִִִֵֶֶַַׁשהּוא
ּדא"ק. עּתיק סֹוף, ּדאין מלכּות ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָיׂשראל
ּבסדר ּבאה ׁשהּמלכּות ּכמֹו ּגם הנה זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּומּׁשּום
הּמלכּות נקראת ּדאצילּות, מלכּות עד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַהׁשּתלׁשלּות

ִָּפנים.

ׁשּנקראת‰Â‰ד) הּמלכּות ּבבחינת הּנ"ל מדריגֹות ב' ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַ
ּוכמֹו ּבאצילּות, ּבגּלּוי ׁשהיא ּכמֹו ְְְֲִִִִֶַָּפנים,
ּבכללּות ּגם יׁשנם לבריאה, עּתיק להיֹות ּבהסּתר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
נׁשמה ּובכל ּביׂשראל) לפנים (וזאת יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹנׁשמֹות

ּבחינֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש ּבפרט, יׂשראל,27ּונׁשמה ּבחינת , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
רא"ׁש עק"ב28ל"י יּו"ד יעקב, ּובחינת עצם29, ׁשהם , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

ּדהּנה הּנׁשמה. והארת הּנׁשמה30הּנׁשמה ּכל ׁשלא ידּוע , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּמתלּבׁשים ּפנימּיים ׁשהּכחֹות והינּו, ּבגּוף, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹמתלּבׁשת
יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם ּכי הּנׁשמה, עצם אינם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכלים
עֹומד עֹולם ּבּׁשליׁש מלא אפּלּו ׁשהרי ּבּגּוף, ׁשהיא31להתלּבׁש הּנׁשמה ּכן ואם , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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להתלּבׁש יכֹולה ׁשאינּה ּבוּדאי הרי ,מּמלא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעלה
לבד, הּנׁשמה הארת רק הּוא ּבּגּוף ּׁשּמתלּבׁש ּומה ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּגּוף,
ּומּצד יׂשראל. ּבחינת היא הּנׁשמה ועצם יעקב, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבחינת
ּבאֹופן ּגם חּלּוקים יׁש ׁשּבּנׁשמה, הּנ"ל הּמדריגֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָב'

ֲָָהעבֹודה.

ÔÈÚ‰Âּפלחנא ּדלית ּדאהבה, ּבעבֹודה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻ
דרחימּותא ּכתיב32ּכפלחנא ּבכל33, ּגֹו' ואהבּת ְְְְְְְִִִַָָָָָָֻ

לבב ּדבכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹלבב
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא34היא ּכי גֹו' אלקי הוי' את לאהבה ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָֹ

ּומהּוה מחּיה אלקי ׁשהחּיּות יתּבֹונן ׁשּכאׁשר והינּו ,ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיי
הּמתּבֹונן) (האדם והּוא ׁשעה ּובכל עת ּבכל העֹולם ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָאת
והּוא נפשֹו, וחּיי העֹולם חּיי הּוא ׁשאלקּות הינּו, ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָֹּבתֹוכֹו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטֹוב, החּיים35חּיים את לפני נתּתי ראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיים הּוא ּדרּוחנּיּות הרע, ואת הּמות ואת הּטֹוב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָואת
מּצד קּיּום לּה ׁשאין לפי ורע מות הּוא וגׁשמּיּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָוטֹוב,
ּובחרּת להיֹות מביאה זֹו התּבֹוננּות הּנה ּכלל, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָעצמּה

ענין36ּבחּיים ׁשּזהּו ּבאלקּות, ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּיהיה , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּזֹוהי ,חּיי ׁש)הּוא (לפי ּכי אלקי הוי' את ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלאהבה
ּדכיון מגּבלת, היא זֹו ואהבה .לבב ּדבכל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהאהבה
והאדם ּבכלל העֹולמֹות ּבחּיּות מההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּבאה
היא האהבה ּגם לכן ּגבּול, ּבבחינת היא ׁשהחּיּות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבפרט
ׁשעל ,נפׁש ּדבכל האהבה היא מּזה ּולמעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבהגּבלה.

נאמר על37ּזה ּבאה זֹו ואהבה ,נפׁש את נֹוטל אפּלּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
הארה רק היא העֹולמֹות חיּות ׁשּכל ההתּבֹוננּות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָידי
ּומתּבֹונן העֹולמֹות חּיּות את ׁשּמרּגיׁש והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלבד,
אחת ּבמחׁשבה ׁשהרי ּבלבד, הארה רק היא זֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיּות

העֹולמֹות מקֹום38נבראּו ּתפיסת אין ּבאדם ואפּלּו , ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
ׁשּכן ּומּכל הּמחׁשבה ּכח ּכללּות לגּבי אחת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלמחׁשבה

ׁשּמחׁשב למעלה ׁשּכן ּומּכל נפשֹו, עצם ּולגּבי נפשֹו הארהלגּבי רק היא אחת ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אהבה ּגם הנה ּבאמת אמנם .נפׁש ּדבכל להאהבה ּבא זֹו ּומהתּבֹוננּות ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבלבד,
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ט    

להתלּבׁש יכֹולה ׁשאינּה ּבוּדאי הרי ,מּמלא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעלה
לבד, הּנׁשמה הארת רק הּוא ּבּגּוף ּׁשּמתלּבׁש ּומה ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּגּוף,
ּומּצד יׂשראל. ּבחינת היא הּנׁשמה ועצם יעקב, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבחינת
ּבאֹופן ּגם חּלּוקים יׁש ׁשּבּנׁשמה, הּנ"ל הּמדריגֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָב'

ֲָָהעבֹודה.

ÔÈÚ‰Âּפלחנא ּדלית ּדאהבה, ּבעבֹודה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻ
דרחימּותא ּכתיב32ּכפלחנא ּבכל33, ּגֹו' ואהבּת ְְְְְְְִִִַָָָָָָֻ

לבב ּדבכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ּובכל ְְְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹלבב
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא34היא ּכי גֹו' אלקי הוי' את לאהבה ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָֹ

ּומהּוה מחּיה אלקי ׁשהחּיּות יתּבֹונן ׁשּכאׁשר והינּו ,ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיי
הּמתּבֹונן) (האדם והּוא ׁשעה ּובכל עת ּבכל העֹולם ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָאת
והּוא נפשֹו, וחּיי העֹולם חּיי הּוא ׁשאלקּות הינּו, ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָֹּבתֹוכֹו,

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטֹוב, החּיים35חּיים את לפני נתּתי ראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיים הּוא ּדרּוחנּיּות הרע, ואת הּמות ואת הּטֹוב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָואת
מּצד קּיּום לּה ׁשאין לפי ורע מות הּוא וגׁשמּיּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָוטֹוב,
ּובחרּת להיֹות מביאה זֹו התּבֹוננּות הּנה ּכלל, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָעצמּה

ענין36ּבחּיים ׁשּזהּו ּבאלקּות, ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּיהיה , ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּזֹוהי ,חּיי ׁש)הּוא (לפי ּכי אלקי הוי' את ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלאהבה
ּדכיון מגּבלת, היא זֹו ואהבה .לבב ּדבכל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻהאהבה
והאדם ּבכלל העֹולמֹות ּבחּיּות מההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּבאה
היא האהבה ּגם לכן ּגבּול, ּבבחינת היא ׁשהחּיּות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבפרט
ׁשעל ,נפׁש ּדבכל האהבה היא מּזה ּולמעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבהגּבלה.

נאמר על37ּזה ּבאה זֹו ואהבה ,נפׁש את נֹוטל אפּלּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
הארה רק היא העֹולמֹות חיּות ׁשּכל ההתּבֹוננּות ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָידי
ּומתּבֹונן העֹולמֹות חּיּות את ׁשּמרּגיׁש והינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלבד,
אחת ּבמחׁשבה ׁשהרי ּבלבד, הארה רק היא זֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיּות

העֹולמֹות מקֹום38נבראּו ּתפיסת אין ּבאדם ואפּלּו , ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
ׁשּכן ּומּכל הּמחׁשבה ּכח ּכללּות לגּבי אחת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלמחׁשבה

ׁשּמחׁשב למעלה ׁשּכן ּומּכל נפשֹו, עצם ּולגּבי נפשֹו הארהלגּבי רק היא אחת ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אהבה ּגם הנה ּבאמת אמנם .נפׁש ּדבכל להאהבה ּבא זֹו ּומהתּבֹוננּות ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבלבד,
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‡È‰Lבמעלתה‰ÏBÎÈ dÈ‡L È‡cÂa È‰ ,‡ÏÓ ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»¬≈¿««∆≈»¿»

‰ÓLp‰ ˙‡‰ ˜ ‡e‰ eba LaÏ˙ ‰Óe ,eba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈««∆ƒ¿«≈««∆»««¿»»
Â ,˜ÚÈ ˙ÈÁa ,„ÏאולםÏ‡È ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ¿«¿ƒ««¬…¿∆∆«¿»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈

למעלה. LÈנשארת ,‰ÓLpaL Ïp‰ ˙B‚È„‰ ' „vÓeƒ«««¿≈««∆«¿»»≈
ÔÙB‡a Ìb ÌÈ˜elÁƒƒ«¿∆

‰„BÚ‰היהודי עבודת - »¬»
שיבאר. וכמו ה', באהבת

‰Â,‰p‰c ,‰a ÔÈÚ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙ÈÏc ,‰‰‡c ‰„BÚa«¬»¿«¬»¿≈
‡ÁÏÙk ‡ÁÏÀ¿»»¿À¿»»

‡˙eÓÈÁ„עבודה [=אין ƒ¿ƒ»
האהבה] כעבודת ,32מעולה

È˙k33ÏÎa 'Bb z‰‡Â ¿ƒ¿»«¿»¿»
ÏÎe ELÙ ÏÎe EÏ¿»¿¿»«¿¿¿»

.E„‡Óמדרגות שלשה והם ¿…∆
ה': באהבת «¬»«‰‡‰‰ושלבים

BÓk ‡È‰ EÏ ÏÎcƒ¿»¿»¿ƒ¿
e˙kL34˙‡ ‰‰‡Ï ∆»¿«¬»∆

‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬«»¡…∆ƒ
L‡kL eÈ‰Â ,EÈiÁ«∆¿«¿∆«¬∆
È˜Ï‡ ˙eiÁ‰L ÔBa˙Èƒ¿≈∆««¡…ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰Óe ‰iÁÓ¿«»¿«»∆»»
‡e‰Â ‰ÚL ÏÎe ˙Ú ÏÎa¿»≈¿»»»¿

(ÔBa˙‰ Ì„‡‰)נכלל »»»«ƒ¿≈
BÎB˙a,בעצמו אותו גם שמחי' ¿

ÈiÁ ‡e‰ ˙e˜Ï‡L ,eÈ‰«¿∆¡…«≈
ÌÏBÚ‰בכללBÙ ÈiÁÂ »»¿«≈«¿
ÌÈiÁאלקותÂבפרט, ‡e‰ ¿«ƒ

e˙kL BÓk ,BÂ35 ¿¿∆»
˙‡ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¿≈»«ƒ¿»∆∆
˙‡Â B‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿∆«¿∆
,Ú‰ ˙‡Â ˙Â‰«»∆¿∆»»
ÌÈiÁ ‡e‰ ˙eiÁec¿»ƒ«ƒ
˙ÂÓ ‡e‰ ˙eiÓL‚Â ,BÂ¿¿«¿ƒ»∆
Ìei˜ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ÚÂ¿«¿ƒ∆≈»ƒ
‰p‰ ,ÏÏk dÓˆÚ „vÓƒ««¿»¿»ƒ≈
‰‡ÈÓ B ˙eBa˙‰ƒ¿¿¿ƒ»

ÌÈiÁa zÁe ˙BÈ‰Ï36, ƒ¿»«¿»««ƒ
BBˆe BˆÙÁ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿¿

ÔÈÚ e‰L ,˙e˜Ï‡aמ"ש ∆¡…∆∆ƒ¿»
‰ÈÂ'בהפסוק ˙‡ ‰‰‡Ï¿«¬»∆¬«»

‡e‰(L ÈÙÏ) Èk EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ¿ƒ∆
‰‰‡‰ È‰BL ,EÈiÁ«∆∆ƒ»«¬»

- הראשון «¿ÏÎcƒבשלב
‡È‰ B ‰‰‡Â .EÏ¿»¿¿«¬»ƒ
‰‡aL ÔÂÈÎc ,˙Ïa‚ÓÀ¿∆∆¿≈»∆»»

˙eiÁ‰L Ùa Ì„‡‰Â ÏÏÎa ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁa ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿¿«»»ƒ¿»¿»»»ƒ¿»∆««
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ‰‰‡‰ Ìb ÔÎÏ ,Ïeb ˙ÈÁa ‡È‰שכל כיון ƒƒ¿ƒ«¿»≈«»«¬»ƒ¿«¿»»

יבטל לא אך בחיים, וחפץ חייו הוא שאלקות בזה תלוי' לאלקות אהבתו

כתו העצמית זו.מציאותו מאהבה ‰‡‰‰צאה ‡È‰ ‰Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
‰ ÏÚL ,ELÙ ÏÎcƒ¿»«¿¿∆«∆

Ó‡37˙‡ ÏB elÙ‡ ∆¡«¬ƒ≈∆
‰‡a B ‰‰‡Â ,ELÙ«¿¿¿«¬»»»
ÏkL ˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ¿¿∆»
˜ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÈÁ«»»ƒ«

„Ïa ‰‡‰חיצוני דבר - ∆»»ƒ¿»
לגבי חשיבות כלל לו שאין

¿»¿eÈ‰Âהקדושֿברוךֿהוא,
Lהמתבונן ‡˙האדם LÈb ∆«¿ƒ∆

ÔBa˙Óe ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»ƒ¿≈
‰‡‰ ˜ ‡È‰ B ˙eiÁL∆«ƒ«∆»»

,„Ïaהעולמות כל כן, ואם ƒ¿»
בלבד: הארה כדבריÈ‰Lהם ∆¬≈

‡Á˙הזוהר: ‰LÁÓa¿«¬»»««
˙BÓÏBÚ‰ e‡38, ƒ¿¿»»

Âתפיסת כלל אין אחת »למחשבה
שהרי Ì„‡aמקום, elÙ‡¬ƒ»»»

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡≈¿ƒ«»
Èa‚Ï ˙Á‡ ‰LÁÓÏ¿«¬»»««¿«≈
‰LÁ‰ Ák ˙eÏÏk¿»…«««¬»»
לאין מחשבות לחשוב שבכוחו

כלל הגבלה לזה ואין «ÏkÓeƒקץ
ÔkLזו יחידה למחשבה שאין ∆≈
Èa‚Ïeערך BÙ Èa‚Ï¿«≈«¿¿«≈

e ,BÙ ÌˆÚכך באדם אם ∆∆«¿
‰ÏÚÓÏ ÔkL ÏkÓƒ»∆≈¿«¿»
˜ ‡È‰ ˙Á‡ ‰LÁL∆«¬»»««ƒ«
,„Ïa ‰‡‰∆»»ƒ¿»
‡a B ˙eBa˙‰Óe≈ƒ¿¿»
.ELÙ ÏÎc ‰‰‡‰Ï¿»«¬»ƒ¿»«¿¿
אינה זו אהבה גם אמנם,

ש מפני עדיין, «¿«‡ÌÓמושלמת
B ‰‰‡ Ìb ‰‰ ˙Ó‡a∆¡∆ƒ≈««¬»
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י   

ׁשחּיּות מההתּבֹוננּות ׁשּבאה ּדכיון ּבהגּבלה, קׁשּורה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹו
את מרגיׁש ׁשהּוא והינּו ּבלבד, הארה רק היא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהעֹולמֹות
היא ּגם לכן הארה, רק ׁשהיא וׁשֹולל העֹולמֹות ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָחיּות
האהבה ּבאהבה, אלּו מדריגֹות וב' ּבהגּבלה. ְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָקׁשּורה
ׁשהיא נפׁש ּדבכל והאהבה ,לבב ּדבכל ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהמּוגּבלת
יעקב, ּבחינת מּצד הם הגּבלה, עם ּפנים ּכל על ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹקׁשּורה
היא העבֹודה ּתכלית א ּבלבד. הּנׁשמה הארת רק ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא
ּגבּול ּבלי ׁשהיא ,מאד ּדבכל אהבה לבחינת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹלבֹוא
למעלה היא מקֹום מּכל ,ׁשּל מאד ׁשהיא ּדאף ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלגמרי,

לגמרי ההתּבֹוננּות39מהגּבלה מּצד ּבאה זֹו ואהבה . ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
מּסדר מפלא ׁשהּוא אי סֹוף, אין אֹור ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻּבהפלאת
ׁשעל עצמֹו, מּצד מפלא ׁשהּוא יֹותר ועֹוד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻהׁשּתלׁשלּות,
מּצד ׁשּבאה ּדלהיֹות ,מאד ּדבכל להאהבה ּבא זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידי
ּומרֹומם מפלא ׁשהּוא אי סֹוף אין ּבאֹור ְְְְְִֵֵֶַָָֻההתּבֹוננּות
מּצד מרֹוממת היא האהבה ּגם הנה לזאת עצמֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּצד
ּגם והגּבלֹותיו עניניו מּכל מרֹומם ׁשהּוא הינּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָעצמּה,
יׂשראל, ּבחינת מּצד היא זֹו ואהבה ׁשלילה. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבדר
ׁשל והעצמיּות הּפנימּיּות ּדהּנׁשמה, הּמּקיפים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָּבחינת

ְַָָהּנׁשמה.

גֹו',‡Cה) ּפני אסּתיר הסּתר ואנכי ּכתיב הּגלּות ּבזמן «ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹ
יׂשראל ּבחינת ׁשּמּצד מאד ּדבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאהבה
סדר ּדהּנה, ּבהסּתר. היא ּפני) הּנׁשמה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ(ּפנימיּות
צרי מאד ּדבכל להאהבה לבֹוא ׁשּבכדי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהעבֹודה
ׁשהיא ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה הקּדמת ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָלהיֹות
נֹותנים ּכ אחר ודוקא ,נפׁש ּובכל לבב ּדבכל ְְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָהאהבה

האה ּגם מּתנה ּבדר מּלמעלה ולכן,לֹו .מאד ּדבכל בה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
לֹו אין אזי ודעת טעם ּפי ׁשעל העבֹודה חסרה ֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכאׁשר
מׁשּקע הּוא ּכאׁשר ּובפרט .מאד ּדבכל האהבה ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻּגם
מסּתּתרת היא האהבה ׁשאז וחמּדה, תאוה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבעניני
ּבאה זֹו ׁשאהבה היֹות ּדעם ּתאוֹותיו, ּבעניני ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻּומׁשּקעת
ׁשהאהבה זה הרי מקֹום, מּכל מּקיף, ּבדר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּלמעלה
מּצד ּבהעלם היא ּׁשהאהבה מה הּוא מּקיף ּבדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
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ובכ"מ.39) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה

    
˙eÁL ˙eBa˙‰‰Ó ‰‡aL ÔÂÈc ,‰Ïa‚‰a ‰eL¿̃»¿«¿»»¿≈»∆»»≈«ƒ¿¿∆«
˙‡ LÈ‚Ó ‡e‰L eÈ‰Â ,„Ïa ‰‡‰ ˜ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒ«∆»»ƒ¿»¿«¿∆«¿ƒ∆

L ÏÏBLÂ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eÈÁ,מקום תפיסת לזה אין הקדושֿברוךֿהוא לגבי «»»¿≈∆
Âאלא .‰Ïa‚‰a ‰eL˜ ‡È‰ Ìb ÔÏ ,‰‡‰ ˜ ‡È‰ƒ«∆»»»≈«ƒ¿»¿«¿»»

,‰‰‡a eÏ‡ ˙B‚È„Ó«¿≈≈¿«¬»
Ïc ˙Ïa‚eÓ‰ ‰‰‡‰»«¬»«¿∆∆ƒ¿»
Ïc ‰‰‡‰Â ,EÏ¿»¿¿»«¬»ƒ¿»
ÏÚ ‰eL˜ ‡È‰L ELÙ«¿¿∆ƒ¿»«
Ì‰ ,‰Ïa‚‰ ÌÚ ÌÈt Ïk»»ƒƒ«¿»»≈
‡È‰L ,˜ÚÈ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««¬…∆ƒ

‰ ˙‡‰ ˜.„Ïa ‰ÓLp «∆»««¿»»ƒ¿»
‡È‰ ‰„BÚ‰ ˙ÈÏz C‡««¿ƒ»¬»ƒ
‰‰‡ ˙ÈÁÏ ‡BÏ»ƒ¿ƒ««¬»

‡È‰L ,E„‡Ó Ïcאהבה ƒ¿»¿…∆∆ƒ
Û‡c ,ÈÓ‚Ï Ïeb ÈÏa¿ƒ¿¿«¿≈¿«

L'מאדך' הפסוק ‰È‡כלשון ∆ƒ
ElL „‡Óזה אדם שלגבי ¿…∆¿

שאין גבול, בלי היא האהבה

אותה, להכיל ושכלו לבו בכוח

רחבים ולב מוח בעל אדם אך

כזו באהבה יתעורר כאשר יותר

מגדרו, יצא ÌB˜Óלא ÏkÓƒ»»
‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»≈«¿»»

ÈÓ‚Ïיוצא הוא שבפועל כיון ¿«¿≈
39BÊמהגבלתו ‰‰‡Â .¿«¬»

˙eBa˙‰‰ „vÓ ‰‡a»»ƒ««ƒ¿¿
,ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ˙‡ÏÙ‰a¿«¿»«≈

‡ÏÙÓ ‡e‰L CÈ‡[נבדל=] ≈∆À¿»
˙eÏLÏzL‰ „Óואין ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

חשיבות כלל העולמות לכל

˙BÈאצלו, „BÚÂרק לא ¿≈
לעולמות, ביחס מופלא שהוא

vÓ„אלא ‡ÏÙÓ ‡e‰L∆À¿»ƒ«
BÓˆÚ,דבר שוללים כאשר (גם «¿

איזו ישנה לדבר כאשר זהו

צריך שלכן לגביו, שייכות שהיא

אין יתברך ממנו אך זאת, לשלול

מופלא שהוא לומר כלל צורך

לעולמות), È„Èמשייכות ÏÚL∆«¿≈
Ïc ‰‰‡‰Ï ‡a ‰Ê∆»¿»«¬»ƒ¿»
‰‡aL ˙BÈ‰Ïc ,E„‡Ó¿…∆¿ƒ¿∆»»
B‡a ˙eBa˙‰‰ „vÓƒ««ƒ¿¿¿
‡e‰L CÈ‡ ÛBÒ ÔÈ‡≈≈∆
„vÓ ÌÓBÓe ‡ÏÙÓÀ¿»¿»ƒ«
Ìb ‰‰ ˙‡ÊÏ ,BÓˆÚ«¿»…ƒ≈«
˙ÓÓBÓ ‡È‰ ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿∆∆

Ìb ÂÈ˙BÏa‚‰Â ÂÈÈÚ ÏkÓ ÌÓBÓ ‡e‰L eÈ‰ ,ÓˆÚ „vÓƒ««¿»«¿∆¿»ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»«
‰ÏÈÏL C„a.להגבלות שייכות אצלו לשלול אפילו מקום ‰‡Â‰ואין ¿∆∆¿ƒ»¿«¬»

‰ÓLp‰c ÌÈÙÈ‰ ˙ÈÁa ,Ï‡È ˙ÈÁa „vÓ ‡È‰ BÊ- ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿«¿»»
והם הגוף, בתוך מתלבשים ÏLשאינם ˙eÈÓˆÚ‰Â ˙eÓÈt‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ∆

.‰ÓLp‰ֿבכל אהבת לסיכום, «¿»»
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זה אין תאוה, ּבעניני מׁשּקע ׁשהּוא ידי על אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעצמּה,
ׁשמתעלמת אלא עצמּה, מּצד ּבהעלם היא ׁשהאהבה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָרק
ׁשהּוא הּגלּות, ּדזמן הענין ּכללּות וזהּו תאֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעניני
יׂשראל), ארץ פּון אוועק (מ'איז יׂשראל מארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּיציאה

ראׁש לי חּוץ28ּבחינת הינּו לארץ, חּוץ ענין וזהּו , ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּבּזהר איתא זה ועל ראׁש. לי יׁשנה40מּבחינת 41אני ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשחסרה ׁשינה, ׁשל ענין הּוא הּגלּות ׁשּזמן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבגלּותא,
מאד ּדבכל האהבה ּגם ולכן כּו', וההּׂשגה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹההתּבֹוננּות

ּבהעלם. היא יׂשראל ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמּצד

ÌÓ‡ולּבי מקֹום, מּכל ּבגלּותא, יׁשנה ׁשאני היֹות עם »¿»ְְְֱֲִִִִִֵֶָָָָָ
ּגם41ער ער הּוא החּיּות ּפנימיּות ׁשהּוא ּדלּבי , ְְִִִִֵֵֶַַַ

הסּתר הּוא הּגלּות ּדבזמן ׁשּנתּבאר ואף הּגלּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבזמן
מּכל ּבהעלם, הּוא הּפנימּיּות ׁשהּוא ּדפני ּפני, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאסּתיר
ּבזה, והענין ער. ולּבי ּׁשּכתּוב למה סֹותר זה אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
וכח הּנׁשמה (אֹור העצם וכח העצם אֹור יׁשנֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדהּנה,
האהבה ּבחינת ּדגם אֹור, הּוא האהבה וענין ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה).
ּובפרט אֹור, ׁשל ענין היא אהבה, להיֹותּה מאד ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּדבכל
מּכרת הּנׁשמה ׁשעצם מה עצמית ההּכרה מּצד ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבאה

ּדאיתא מה ּדר על הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבן42ּבעצמּות ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹוראֹו את אברהם הּכיר ׁשנים ּבאה43ג' ׁשהאהבה וכיון , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּגלּות ּבזמן ולכן, אֹור. ּבחינת היא הרי ההּכרה, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּצד
נאמר זה ועל ּבהעלם, היא האהבה האֹור, ּבחינת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשּכח לפי ער, ולּבי מקֹום מּכל אבל ּבגלּותא. יׁשנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאני
נפׁש, הּמסירת ענין והּוא הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעצם
ּבקל ּגם ׁשהרי לזה, ּוראיה הּכח, ענין הּוא נפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹדּמסירת
הּמסירת ּכח ּכן ּגם ּבֹו יׁש אֹור, ּבחינת ּבֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּבּקּלים
וכח הּכח, ענין הּוא נפׁש הּמסירת ׁשענין לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹנפׁש,
ואּדרּבה, הּגלּות, ּבזמן ּגם ּבגּלּוי יׁשנֹו נפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסירת
ּכמֹו הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ּבגּלּוי הּוא הּגלּות ְְְְְִִִִִֵַַַַַָּבזמן

הּזקן רּבינּו הּפסּוק44ׁשאמר על טֹוב ׁשם הּבעל 45ּבׁשם ְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
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ועיף ציה בארץ בשרי לך כמה
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יי    

זה אין תאוה, ּבעניני מׁשּקע ׁשהּוא ידי על אבל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעצמּה,
ׁשמתעלמת אלא עצמּה, מּצד ּבהעלם היא ׁשהאהבה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָרק
ׁשהּוא הּגלּות, ּדזמן הענין ּכללּות וזהּו תאֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעניני
יׂשראל), ארץ פּון אוועק (מ'איז יׂשראל מארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּיציאה

ראׁש לי חּוץ28ּבחינת הינּו לארץ, חּוץ ענין וזהּו , ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
ּבּזהר איתא זה ועל ראׁש. לי יׁשנה40מּבחינת 41אני ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשחסרה ׁשינה, ׁשל ענין הּוא הּגלּות ׁשּזמן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבגלּותא,
מאד ּדבכל האהבה ּגם ולכן כּו', וההּׂשגה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹההתּבֹוננּות

ּבהעלם. היא יׂשראל ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמּצד

ÌÓ‡ולּבי מקֹום, מּכל ּבגלּותא, יׁשנה ׁשאני היֹות עם »¿»ְְְֱֲִִִִִֵֶָָָָָ
ּגם41ער ער הּוא החּיּות ּפנימיּות ׁשהּוא ּדלּבי , ְְִִִִֵֵֶַַַ

הסּתר הּוא הּגלּות ּדבזמן ׁשּנתּבאר ואף הּגלּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבזמן
מּכל ּבהעלם, הּוא הּפנימּיּות ׁשהּוא ּדפני ּפני, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאסּתיר
ּבזה, והענין ער. ולּבי ּׁשּכתּוב למה סֹותר זה אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
וכח הּנׁשמה (אֹור העצם וכח העצם אֹור יׁשנֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּדהּנה,
האהבה ּבחינת ּדגם אֹור, הּוא האהבה וענין ְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה).
ּובפרט אֹור, ׁשל ענין היא אהבה, להיֹותּה מאד ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּדבכל
מּכרת הּנׁשמה ׁשעצם מה עצמית ההּכרה מּצד ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבאה

ּדאיתא מה ּדר על הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבן42ּבעצמּות ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹוראֹו את אברהם הּכיר ׁשנים ּבאה43ג' ׁשהאהבה וכיון , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּגלּות ּבזמן ולכן, אֹור. ּבחינת היא הרי ההּכרה, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמּצד
נאמר זה ועל ּבהעלם, היא האהבה האֹור, ּבחינת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין
ׁשּכח לפי ער, ולּבי מקֹום מּכל אבל ּבגלּותא. יׁשנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹאני
נפׁש, הּמסירת ענין והּוא הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעצם
ּבקל ּגם ׁשהרי לזה, ּוראיה הּכח, ענין הּוא נפׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹדּמסירת
הּמסירת ּכח ּכן ּגם ּבֹו יׁש אֹור, ּבחינת ּבֹו ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּבּקּלים
וכח הּכח, ענין הּוא נפׁש הּמסירת ׁשענין לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹנפׁש,
ואּדרּבה, הּגלּות, ּבזמן ּגם ּבגּלּוי יׁשנֹו נפׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמסירת
ּכמֹו הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ּבגּלּוי הּוא הּגלּות ְְְְְִִִִִֵַַַַַָּבזמן

הּזקן רּבינּו הּפסּוק44ׁשאמר על טֹוב ׁשם הּבעל 45ּבׁשם ְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
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Ba ÔÈ‡L ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ∆≈

B‡ ˙ÈÁaאינה ונשמתו ¿ƒ«
בו, Ákמאירה Ôk Ìb Ba LÈ≈«≈…«

ÔÈÚL ÈÙÏ ,LÙ ˙ÈÒ‰«¿ƒ«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ LÙ ˙ÈÒ‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿»
LÙ ˙ÈÒ‰ ÁÎÂ ,Ák‰«…«¿…««¿ƒ«∆∆
ÔÓÊa Ìb Èel‚a BLÈ∆¿¿ƒ«ƒ¿«
ÔÓÊa ,‰ac‡Â ,˙eÏb‰«»¿«¿«»ƒ¿«
˙BÈ Èel‚a ‡e‰ ˙eÏb‰«»¿ƒ≈
BÓk ,˙Èa‰ ÔÓÊa BÓkÓƒ¿ƒ¿«««ƒ¿

Ô˜f‰ eÈa Ó‡L44 ∆»««≈«»≈
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ועיף ציה בארץ בשרי לך כמה
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יי   

יׂשראל, ּכנסת ּבׁשם הּמל ּדוד ׁשאמר חזיתי ּבּקדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכן
גֹו', נפׁשי ל צמאה ׁשאז ועיף צּיה ּבארץ ׁשהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבׁשעה
ולכן ,חזיתי ּבּקדׁש הלואי ,חזיתי ּבּקדׁש ּכן אמר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאזי
מּכמֹו הּגלּות ּבזמן יֹותר ּבגּלּוי הּוא נפׁש הּמסירת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָענין
יֹותר הם הּגלּות ּבזמן ׁשהּנסיֹונֹות וזהּו הּבית. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבזמן
עם ּבטרּוניא ּבא הקּב"ה ׁשאין וכיון הּבית, ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכמֹו

נּתנּו46ּבריֹותיו הּגלּות ׁשּבזמן לֹומר צרי ּכרח על , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּבזמן נפׁש, הּמסירת ּכח ׁשּזהּו יֹותר, ּגדֹולים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹּכחֹות

ּביֹותר ּבגּלּוי הּוא ּפׁשּוטים47הּגלּות ּבאנׁשים ּוכמֹו , ְְְְֲִִִֵַַָָ
נפׁש הּמסירת ּכח אצלם ׁשּדוקא אֹור, ּבחינת ּבהם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאין

ּביֹותר. ְֵהּוא

ÏÚÂׁשּיׁשנֹו הּנׁשמה ּכח ׁשּמּצד נפׁש הּמסירת ּכח ידי ¿«ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
הּנׁשמה,ּבגּלּוי אֹור ּגם מתּגּלה הּגלּות, ּבזמן ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

הּנ"ל. מאד ּדבכל והאהבה ההּכרה ּבחינת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשהיא

ÔÈÚ‰Âּבּמדרׁש ּדאיתא קׁשה48ּבזה, ׁשעה ל אין ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָָָָָָ
אסּתיר הסּתר ואנכי ּבּה ׁשּכתב ׁשעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּכאֹותּה
מחּכה אני (ּדוקא) ׁשעה מאֹותּה הנה זה, עם ּוביחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפני,

ׁשּנאמר מה49לֹו, והּנה, ּפניו. הּמסּתיר להוי' וחּכיתי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּכמאמר הּוא סתם), ּתקוה לׁשֹון (ולא חּכיתי 50ּׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
לֹו למחּכה יעׂשה דחכמתא ּבמּלי ּדדחקין ,51למאן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּולמעלה עדן ּדגן מהּגּלּוי למעלה הּוא זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשגּלּוי
הּמסירת ידי על ּדוקא נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

וכּידּוע הּגלּות, ׁשּבזמן הּנסיֹונֹות ועבֹודת ההפרׁש52נפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
את לברר היא הּברּורים ׁשעבֹודת לנסיֹונֹות, ּברּורים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבין
על היא והעבֹודה הּגׁשמי, ּבּדבר הּמלּבׁש האלקי ְְְֱֲִִִִַַַַַַָָָָָָֹֻהּנּצֹוץ
ּבהעלם, הּוא ׁשהּנּצֹוץ ּבנסיֹונֹות ּכן ּׁשאין מה קרּוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַידי
קּיּום, לֹו יׁש ׁשּלכן אלקי נּצֹוץ יׁש ּבנסיֹונֹות ׁשּגם ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדאף
ּוכמֹו ּבֹו, (אֹויסגעלאשן) נכּבה הּוא הּנּצֹוץ מקֹום, ְְְִִִֶַָָָָמּכל
אם ּכי ּבהּדבר, אינה העבֹודה ולכן האסּור, ּבּדבר ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָנּצֹוץ
הּנסיֹונֹות עבֹודת ידי ועל ּבּנּסיֹון. ׁשיעמֹוד ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּבהאדם,
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סע"א.46) ג, ע'47)ע"ז תרפ"ה ואילך. קפז ע' תרמ"ח סה"מ ראה

ובכ"מ. ואילך. אדמו"ר48)רס כ"ק הערת וראה ג. פמ"ב, ב"ר

שיב). (ע' שם עטר"ת בסה"מ יז.49)שליט"א ח, קל,50)ישעי' זח"א

ואילך. עח ע' תרס"ו בהמשך נתבאר ג.51)ב. סד, ראה52)ישעי'

    
מים Òk˙בלי ÌLa Ïn‰ „Âc Ó‡L EÈ˙ÈÊÁ L„wa Ôk≈«…∆¬ƒƒ∆»«»ƒ«∆∆¿≈¿∆∆

ÈÚÂ ‰i ı‡a ‰È‰L ‰ÚLa ,Ï‡NÈ(מאלקות ריחוק של (במצב ƒ¿»≈¿»»∆»»¿∆∆ƒ»¿»≈
,EÈ˙ÈÊÁ L„wa Ôk Ó‡ ÈÊ‡ ,B‚ ÈL EÏ ‰‡Ó Ê‡L'כן' ∆»»¿»¿«¿ƒ¬«»«≈«…∆¬ƒƒ

EÈ˙ÈÊÁמלשון L„wa È‡ÂÏ‰אתאווה בקדש אהיה כאשר שגם הלואי - «¿««…∆¬ƒƒ
בגלות. בהיותי כמו כזו בצורה

יותר, גדול הריחוק בזמן הצמאון

L ˙ÈÒn‰ ÔÈÚ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»«¿ƒ«∆∆
ÔÓÊa ˙BÈ Èel‚a ‡e‰¿ƒ≈ƒ¿«
.˙Èa‰ ÔÓÊa BÓkÓ ˙eÏb‰«»ƒ¿ƒ¿«««ƒ
ÔÓÊa ˙BBÈÒp‰L e‰ÊÂ¿∆∆«ƒ¿ƒ¿«
BÓkÓ ˙BÈ Ì‰ ˙eÏb‰«»≈≈ƒ¿
ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ ,˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ¿≈»∆≈
ÌÚ ‡ÈeËa ‡a ‰"a˜‰«»»»ƒ¿¿»ƒ

ÂÈ˙BÈa46רק מהם ומבקש ƒ¿»
כוחם, Èלפי Ák ÏÚ«»¿»»ƒ

ez ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ÓBÏ«∆ƒ¿««»ƒ¿
e‰L ,˙BÈ ÌÈÏB„b ˙BÁk…¿ƒ≈∆∆

,L ˙ÈÒn‰ ÁkÔÓÊaL …««¿ƒ«∆∆∆ƒ¿«
Èel‚a ‡e‰ ˙eÏb‰«»¿ƒ

˙BÈa47ÌÈL‡a BÓÎe , ¿≈¿«¬»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈËeLt¿ƒ∆≈»∆
‡˜ÂcL ,B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«∆«¿»
L ˙ÈÒn‰ Ák ÌÏ‡∆¿»…««¿ƒ«∆∆

.˙BÈa ‡e‰למרות לסיכום, ¿≈
היהודי אצל אין הגלות שבזמן

הנשמה, אור - מאדך בכל אהבת

המסירותֿ כוח אצלו מאיר הנה

בזמן מאשר יותר ובתוקף נפש

הנשמה. כוח - הבית

L ˙ÈÒn‰ Ák È„È ÏÚÂ¿«¿≈…««¿ƒ«∆∆
‰ÓLp‰ Ák „vnL∆ƒ«…««¿»»
ÔÓÊa Èel‚a BLiL∆∆¿¿ƒƒ¿«

‰lb˙Ó ,˙eÏb‰אחרֿכך «»ƒ¿«∆
זה לגילוי ‡Bבהמשך Ìb«

˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿ƒ«
ÏÎc ‰‰‡‰Â ‰k‰‰««»»¿»«¬»ƒ¿»

.Ï"p‰ E„‡Ó¿…∆««
‡˙È‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ»

L„na48ישעיה אמר : «ƒ¿»
המסתיר לה' וחכיתי (הנביא)

יעקב, מבית EÏפניו ÔÈ‡≈¿
‰ÚL d˙B‡k ‰L˜ ‰ÚL»»»»¿»»»
zÒ‰ ÈÎ‡Â da ˙kL∆»«»¿»…ƒ«¿≈
ÌÚ „ÁÈe ,Èt ÈzÒ‡«¿ƒ»«¿««ƒ
‰ÚL d˙B‡Ó ‰‰ ,‰Ê∆ƒ≈≈»»»

‡˜Âc)ואנכי" הפסוק שנתקיים «¿»

מפי תשכח לא "כי נאמר הפסוק בהמשך הרי ההוא" ביום פני אסתיר הסתר

דוקא-) שעה מאותה לכן Ó‡pLזרעו", ,BÏ ‰kÁÓ È‡49È˙ÈkÁÂ ¬ƒ¿«∆∆∆¡«¿ƒƒƒ
ÔBLÏ ‡ÏÂ) È˙ÈkÁ e˙k ‰Ó ,‰p‰Â .ÂÈt ÈzÒn‰ ÈÂ‰Ï«¬«»««¿ƒ»»¿ƒ≈«∆»ƒƒƒ¿…¿

Ó‡Ók ‡e‰ ,(Ì˙Ò ‰Â˜z50הזוהרÈlÓa ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ ƒ¿»¿»¿«¬»¿«¿»¬ƒ¿ƒ≈
‡˙ÓÎÁ„ומייגע שדוחק מי - ¿»¿»»

החכמה דברי [להבין עצמו

בגילוי לחזות יזכה (התורה)]

זה אור שעל לבוא, לעתיד האור

אלוקים ראתה לא עין נאמר:

BÏזולתך ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ51, ≈»∆ƒ¿«∆
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê Èel‚L∆ƒ∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏe Ô„Ú Ô‚c Èelb‰Ó≈«ƒ¿«≈∆¿«¿»
‰Ê Èel‚Â ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ∆
È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰NÚ«¬»«¿»«¿≈
˙„BÚÂ L ˙ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«¬«
,˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙BBÈÒp‰«ƒ¿∆ƒ¿««»

Úe„iÎÂ52ÔÈa L‰‰ ¿«»««∆¿≈≈
ה BBÈÒÏ˙,עבודת ÌÈea≈ƒ¿ƒ¿

‡È‰ ÌÈea‰ ˙„BÚL∆¬««≈ƒƒ
È˜Ï‡‰ ıBvp‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«ƒ»¡…ƒ
ÈÓLb‰ ca LaÏn‰«¿»«»»««¿ƒ
(באופן מלובש גשמי דבר שבכל

המחיה אלוקי ניצוץ 'גלות') של

משתמש האדם וכאשר אותו

מוציא שמים לשם הגשמי בדבר

והגלות מההסתר זה ניצוץ

למקומו, «¬«¿BÚ‰Â„‰ומחזירו
e˜ È„È ÏÚ ‡È‰כאשר - ƒ«¿≈≈

הגשמי, בדבר »Ó‰משתמש
˙BBÈÒa Ôk ÔÈ‡∆≈≈¿ƒ¿

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ıBvp‰Lיותר ∆«ƒ¿∆¿≈
כיון גשמי, דבר בכל מאשר

זה ניצוץ מתלבש זו שבשעה

לקדושה וסותר המנגד בדבר

חיותו מקבל זאת (ולמרות

הקדוש), מהניצוץ שעה באותה

LÈ ˙BBÈÒa ÌbL ‡c¿«∆«¿ƒ¿≈
BÏ LÈ ÔÎlL È˜Ï‡ ıBvƒ¡…ƒ∆»≈≈
ıBvp‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,Ìeiƒ̃ƒ»»«ƒ
‰aÎ ‡e‰ƒ¿»
BÓÎe ,Ba (Ô˘‡ÏÚ‚ÒÈB‡)¿∆»¿

ıBvהמלובשca ƒ«»»
‰„BÚ‰ ÔÎÏÂ ,eÒ‡‰»»¿»≈»¬»
Ì‡ Èk ,c‰a ‰È‡≈»¿«»»ƒƒ
ÔBÈqpa „BÓÚÈL ,Ì„‡‰a¿»»»∆«¬«ƒ»
'ריחוק' של באופן עבודה וזו
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העצם, ּכח מּצד ׁשהּוא הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּמסירת
מאד ּדבכל האהבה ׁשהּוא העצם, אֹור ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתּגּלה
אין ּבעצמּות הּנׁשמה ּדעצם עצמית ההּכרה מּצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבאה

הּוא. ּברּו ָסֹוף

ּבחינתe‰ÊÂו) ּדגם אסּתר, היא הדּסה את אֹומן ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מּכל ּפני, אסּתיר הסּתר ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאסּתר

ּכ אסּתר, היא הדּסה ּדוקאמקֹום ההסּתר ׁשּמּצד יון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבבחינת ׁשּגם והינּו, ּפניו. הּמסּתיר להוי' חּכיתי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָנעׂשה
הּבחינֹות ּכל יׁש ּבּגּוף, הּמלּבׁשת הּנׁשמה ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻיעקב,
ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשהּוא ּדכמֹו הּנׁשמה. עצם ׁשּזהּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדיׂשראל,
ּבּה יׁש לּבריאה עּתיק ׁשּנעׂשית ּכמֹו הּמלכּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבבחינת
ּבהּנׁשמה ּכן ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּבחינֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכל
ּבעצם ׁשּיׁש הּבחינֹות ּכל ּבּה יׁש ּבּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלּבׁשת
מתּגּלה זה וענין אסּתר. היא הדּסה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה,
(היא הדּסה ענין ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), נפׁש הּמסירת ידי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל

סנהדרין ּבמּסכת ּכדאיתא והּוא53אסּתר), הּפסּוק על ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ועזריה, מיׁשאל חנניה על ּדקאי ההדּסים, ּבין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָעֹומד
ּכמֹו לא והינּו, ּבפֹועל, נפׁש הּמסירת ענין היה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאצלם
ּכל ׁשעל ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיתה ּבכח נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמסירת

נׁשמתם ּפרחה ודּבּור היתה54ּדּבּור זֹו נפׁש ׁשּמסירת , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
הּגלּות, ׁשּבזמן ּבפֹועל נפׁש מסירת אם ּכי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָמּלמעלה,
ּבימי ּדוקא ׁשּלכן, ּדוקא, ויגיעה עבֹודה ידי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

קּימּו הּגלּות) (ּבזמן החּלּו55הּפּורים אׁשר לעׂשֹות56את ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּתֹורה מּתן הּוא57ּבׁשעת נפׁש הּמסירת ידי שעל והינּו, , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

היא לּנׁשמה הּכח המׁשכת אמנם, הּנׁשמה. עצם ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלּות
הדּסה, את אֹומן ויהי ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּתֹורה. ידי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, על קאי אצלֹו58ּדאֹומן ואהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשל אמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת והּתֹורה ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻאמֹון,

ּבמדרׁש59הּקּב"ה ּכדאיתא יֹותר, ּובפרטּיּות על59. ְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
מצנע אמֹון ּפּדגֹוג אמֹון אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֻהּפסּוק
ּבחינת ׁשהם הּמצֹות על קאי מכּסה ּדאמֹון מכּסה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻאמֹון
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יי    

העצם, ּכח מּצד ׁשהּוא הּגלּות ׁשּבזמן נפׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוהּמסירת
מאד ּדבכל האהבה ׁשהּוא העצם, אֹור ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתּגּלה
אין ּבעצמּות הּנׁשמה ּדעצם עצמית ההּכרה מּצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבאה

הּוא. ּברּו ָסֹוף

ּבחינתe‰ÊÂו) ּדגם אסּתר, היא הדּסה את אֹומן ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מּכל ּפני, אסּתיר הסּתר ּבבחינת ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאסּתר

ּכ אסּתר, היא הדּסה ּדוקאמקֹום ההסּתר ׁשּמּצד יון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבבחינת ׁשּגם והינּו, ּפניו. הּמסּתיר להוי' חּכיתי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָנעׂשה
הּבחינֹות ּכל יׁש ּבּגּוף, הּמלּבׁשת הּנׁשמה ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻיעקב,
ּבהׁשּתלׁשלּות ׁשהּוא ּדכמֹו הּנׁשמה. עצם ׁשּזהּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּדיׂשראל,
ּבּה יׁש לּבריאה עּתיק ׁשּנעׂשית ּכמֹו הּמלכּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבבחינת
ּבהּנׁשמה ּכן ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהיא ּכמֹו הּבחינֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכל
ּבעצם ׁשּיׁש הּבחינֹות ּכל ּבּה יׁש ּבּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלּבׁשת
מתּגּלה זה וענין אסּתר. היא הדּסה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה,
(היא הדּסה ענין ׁשּזהּו (ּכּנ"ל), נפׁש הּמסירת ידי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָעל

סנהדרין ּבמּסכת ּכדאיתא והּוא53אסּתר), הּפסּוק על ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ועזריה, מיׁשאל חנניה על ּדקאי ההדּסים, ּבין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָעֹומד
ּכמֹו לא והינּו, ּבפֹועל, נפׁש הּמסירת ענין היה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאצלם
ּכל ׁשעל ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיתה ּבכח נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּמסירת

נׁשמתם ּפרחה ודּבּור היתה54ּדּבּור זֹו נפׁש ׁשּמסירת , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
הּגלּות, ׁשּבזמן ּבפֹועל נפׁש מסירת אם ּכי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָמּלמעלה,
ּבימי ּדוקא ׁשּלכן, ּדוקא, ויגיעה עבֹודה ידי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

קּימּו הּגלּות) (ּבזמן החּלּו55הּפּורים אׁשר לעׂשֹות56את ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
ּתֹורה מּתן הּוא57ּבׁשעת נפׁש הּמסירת ידי שעל והינּו, , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

היא לּנׁשמה הּכח המׁשכת אמנם, הּנׁשמה. עצם ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהתּגּלּות
הדּסה, את אֹומן ויהי ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּתֹורה. ידי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתֹורה, על קאי אצלֹו58ּדאֹומן ואהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשל אמנּותֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת והּתֹורה ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֻאמֹון,

ּבמדרׁש59הּקּב"ה ּכדאיתא יֹותר, ּובפרטּיּות על59. ְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
מצנע אמֹון ּפּדגֹוג אמֹון אמֹון, אצלֹו ואהיה ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָֻהּפסּוק
ּבחינת ׁשהם הּמצֹות על קאי מכּסה ּדאמֹון מכּסה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻאמֹון
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˙ÈÁa ÌbL ,eÈ‰Â .ÂÈt»»¿«¿∆«ƒ¿ƒ«
‰ÓLp‰ ‡È‰L ,˜ÚÈ«¬…∆ƒ«¿»»
Ïk LÈ ,Ûeba ˙LaÏn‰«¿À∆∆«≈»
e‰fL ,Ï‡NÈc ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈∆∆

c .‰ÓLp‰ ÌˆÚגםBÓÎ ∆∆«¿»»ƒ¿
˙eÏLÏzL‰a ‡e‰L∆¿ƒ¿«¿¿
BÓk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«««¿¿

Lו ÈzÚ˜יורדת ˙ÈNÚp ∆«¬≈«ƒ
a[=מקור] LÈ ‰‡ÈaÏƒ¿ƒ»≈»

‡È‰L BÓk ˙BÈÁa‰ Ïk»«¿ƒ¿∆ƒ
Ôkבמקומה BÓk ,˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ¿≈

Ûeba ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰a¿«¿»»«¿À∆∆«
LiL ˙BÈÁa‰ Ïk a LÈ≈»»«¿ƒ∆≈
e‰fL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»∆∆
.zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ÔÈÚƒ¿»¬«»ƒ∆¿≈
È„È ÏÚ ‰lb˙Ó ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆«¿≈
,(Ï"pk L ˙ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆««
‡È‰ ‰q„‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¬«»ƒ
˙ÎqÓa ‡˙È‡„k ,(zÒ‡∆¿≈ƒ¿ƒ»¿«∆∆

ÔÈ„‰Ò53˜eÒt‰ ÏÚ «¿∆¿ƒ««»
,ÌÈq„‰‰ ÔÈa „ÓBÚ ‡e‰Â¿≈≈«¬«ƒ

c'הדסים'‰ÈÁ ÏÚ È‡˜ ¿»ƒ«¬«¿»
ÌÏˆ‡L ,‰ÈÊÚÂ Ï‡LÈÓƒ»≈«¬«¿»∆∆¿»

L ˙ÈÒn‰ BÓk ‡Ï ,eÈ‰Â ,ÏÚBa L ˙ÈÒn‰ ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»«¿ƒ«∆∆¿«¿«¿…¿«¿ƒ«∆∆
L ,‰Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰˙È‰L ÁÎaהדברות עשרת Ïkבשמעם ÏÚ ¿…«∆»¿»ƒ¿«««»∆«»

Ì˙ÓL ‰Át ea„Â eac54‰˙È‰ BÊ L ˙ÈÒnL מפני, ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ«∆∆»¿»
האלוקי ÔÓÊaLהגילוי ÏÚBa L ˙ÈÒÓ Ì‡ Èk ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«∆∆¿«∆ƒ¿«

˙eÏb‰אור גילוי אין כאשר «»
È„Èאלוקי, ÏÚ ‡È‰L∆ƒ«¿≈

,‡˜Âc ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ¬»ƒƒ»«¿»
ÈÓÈa ‡˜Âc ,ÔÎlL∆»≈«¿»ƒ≈
(˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌÈet‰«ƒƒ¿««»
וקבלו "קיימו בפסוק: נאמר

הגמרא: ומבארת היהודים"

eÓi˜55elÁ‰ L‡ ˙‡56 ƒ¿≈¬∆≈≈
ÔzÓ ˙ÚLa ˙BNÚÏ«¬ƒ¿«««

‰Bz57מתןֿתורהכ שבזמן יון »
התחלת רק היתה הגילוי) (זמן

היתה הקבלה כי קבלתֿהתורה,

הגילויים להם שהאירו מפני

בזמן ודווקא ביותר, הנעלים

כאשר ההסתר) (זמן הגלות

נפש, במסירות התורה את קיימו

על קבלו בזה גילויים, כל כשאין

מוחלט, באופן התורה את עצמם

˙ÈÒn‰ È„È ÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«¿ƒ«
ÌˆÚ ˙elb˙‰ ‡e‰ L∆∆ƒ¿«∆∆
˙ÎLÓ‰ ,ÌÓ‡ .‰ÓLp‰«¿»»»¿»«¿»«
È„È ÏÚ ‡È‰ ‰ÓLpÏ Ák‰«…««¿»»ƒ«¿≈
e˙k ‰Ó e‰ÊÂ .‰Bz‰«»¿∆«∆»
,‰q„‰ ˙‡ ÔÓB‡ È‰ÈÂ«¿ƒ≈∆¬«»
,‰Bz‰ ÏÚ È‡˜ ÔÓB‡c¿≈»ƒ««»

e˙kL BÓk58(התורה (על ¿∆»
,ÔBÓ‡ BÏˆ‡ ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿»
È‡ ˙ÓB‡ ‰Bz‰Â¿«»∆∆¬ƒ
ÏL B˙eÓ‡ ÈÏk È˙ÈÈ‰»ƒƒ¿ƒÀ»∆

‰"aw‰59˙eie . «»»ƒ¿»ƒ
L„Óa ‡˙È‡„k ,˙BÈ59 ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ˜eÒt‰ ÏÚ««»»∆¿∆∆¿
‚B‚ct ÔBÓ‡ ,ÔBÓ‡מגדל=] »»∆»

‡ÔBÓתינוקות] ÚˆÓ ÔBÓ‡»À¿»»
‰qÎÓ ÔBÓ‡c ,‰qÎÓ¿À∆¿»¿À∆
Ì‰L ˙Bˆn‰ ÏÚ È‡»̃ƒ««ƒ¿∆≈
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יי   

והּוא ּדתֹורה. ונסּתר ּדתֹורה ּגליא על קאי מצנע אמֹון ּפּדגֹוג ואמֹון ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻלבּוׁשים,
ותּׁשּיה עֹוז ׁשהיא הּתֹורה ידי על יׂשראל לנׁשמֹות ועז ּכח נתינת עֹוז60ענין , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

הּבהמית לּנפׁש ותּׁשּיה האלקית ׁשּמעלים61לּנפׁש הּבהמית נפׁש ּכח ׁשּמּתׁשת , ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
לכח ועד עֹוז, ּבתֹוקף לעמֹוד האלקית הּנפׁש ּבעבֹודת ועז ּכח ונֹותנת הּקדּׁשה ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹֻעל
מאד ּדבכל האהבה ׁשהּוא העצם, אֹור ּגם מתּגּלה זה ידי ׁשעל נפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמסירת

ּכמאמר הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבעצמּות הּנׁשמה עצם הּכרת חבּוקה62ׁשּמּצד ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
.לּיחד יחידה ּב ְְְֲִַָָָָּודבּוקה

∑
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6

7

ב.60) כו, סנהדרין ה. פל"א, ויק"ר ב. טו, בשלח ב.61)מכילתא סז, יתרו תו"א ג).62)ראה (יום הושענות נוסח

    
הקדושֿברוךֿהוא, של רצונו מלובש ÚÓשבהם BÓ‡ B BÓ‡Â¿»∆»»À¿»

Ák ˙È˙ ÈÚ ‡‰Â ‰B˙ zÂ ‰B˙ ‡ÈÏ ÏÚ È‡»̃ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ«…«
‡È‰L ‰Bz‰ È„È ÏÚ Ï‡È ˙BÓLÏ ÊÚÂנקראתÊBÚ ¿…¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈«»∆ƒ

‰iM˙Â60LÙpÏ ÊBÚ , ¿Àƒ»«∆∆
LÙpÏ ‰iM˙Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿Àƒ»«∆∆

˙ÈÓ‰a‰61Ák ˙LznL , ««¬ƒ∆«∆∆…«
ÈÏÚnL ˙ÈÓ‰a‰ LÙ∆∆««¬ƒ∆«¿ƒ
Ák ˙˙BÂ ‰M„‰ ÏÚ««¿À»¿∆∆…«
LÙp‰ ˙„BÚa ÊÚÂ¿…«¬««∆∆
Û˜B˙a „BÓÚÏ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«¬¿∆
˙Èn‰ ÁÏ „ÚÂ ,ÊBÚ¿«¿…««¿ƒ«
‰Ê È„È ÏÚL ,LÙ∆∆∆«¿≈∆

„nL „‡Ó Ï ‰‰‡‰ ‡‰L ,Ú‰ B‡  ‰˙Óƒ¿«∆«»∆∆∆»«¬»ƒ¿»¿…∆∆ƒ«
Ó‡Ók ,‡‰ a ÛB È‡ ˙ÓÚa ‰ÓLp‰ Ú ˙k‰62 «»«∆∆«¿»»¿«¿≈»¿«¬»

הנשמה) עצם Á„ÁiÏ˜(על ‰„ÈÁÈ a ‰˜„ ‰ ¬»¿»»¿ƒ»¿«¬»
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של המרכז הועבר שבו היום הוא אדר ט'
התחתון כדור לחצי העליון כדור מחצי חב"ד חסידות
לארצותֿ דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בבוא –

קביעות של באופן כמ"פהברית ).(כמדובר
מלאו שבה – זו דשנה אדר בט' יתירה והדגשה

 אדמו"ר מו"ח כ"ק לבוא שנה) (חמישים
ה'תש"נ). אדר ט' – ה'ש"ת אדר (ט' לארה"ב

השנה, כללות שמצד העילוי גם ישנו לזה, ונוסף
השבוע, בימי אדר דט' המיוחדת הקביעות גם כולל

כדלקמן.

:הענין וביאור
הפתגם מתןֿידוע הי' לא התחתון כדור שבחצי

בבוא שנעשה החידוש גודל מובן ומזה בגילוי. תורה
שדוקא – אדר) (בט' לארה"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק
חב"ד, חסידות של המרכז נעשה התחתון כדור בחצי

דאורייתא" "נשמתא התורה, .פנימיות

דוקא התורה דפנימיות בהשייכות להוסיף ויש
למתןֿתורה:

כמ"פ בעיקרדובר בגילוי הי' שבמתןֿתורה
 חז"ל במדרשי כדאיתא ,הר שבמעמד
בנ"י ראו סיני עשרת בהתחלת וכמודגש ,

הראשונות דברות בשתי (שנכללים "אנכי"הדברות (
שזהו"ע – לך" יהי' ו"לא התוכן ,

התורה. דפנימיות

הוי' "אנכי הראשון, הדיבור – יותר ובפרטיות
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר :אלקיך

"  .באלקות דרגות ג' הם – "

"מלשון גם – מצרים)" מארץ (הוצאתיך
הכתר ספירת על שרומז כתראושר, – עצמו ובכתר ,

ית'. ועצמותו למהותו עד כו', מכתר למעלה

"  והגילוי ההמשכה ע"י – "
חז"ל ובלשון ית', ועצמותו היתהדמהותו שיצי"מ

הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה עי"ז
 אדנ"ע כ"ק פירוש וידוע וגאלם",

ית', ועצמותו מהותו על קאי ובעצמו" ש"בכבודו
מצרים", ל"ארץ עד ביותר, מטה למטה וירד שנמשך

האומות" מכל עצמה"מקולקלים מצרים ובארץ ,
הארץ" "מלאה"בקרב היתה הבירה שעיר ועד ,

לעירגילולים" מחוץ הדיבור להיות הוצרך שלכן ,
המלכיםדוקא מלכי מלך עליהם "ונגלה ירד שם –

הקב"ה ."וגאלם

דחסידות המרכז שבהעברת החידוש מובן ועפ"ז
כדור בחצי שדוקא – התחתון כדור לחצי חב"ד
המרכז נעשה בגילוי, מתןֿתורה הי' לא שבו התחתון
דמתןֿ הענין עיקר התורה, פנימיות והפצת דגילוי

תורה.

:קצת אחר בסגנון
התחתון כדור לחצי חב"ד חסידות מרכז העברת

ירידה של הי'הו"ע לא שבו למקום ירידה –
הידוע ע"פ לאידך, אבל בגילוי. שלפיֿמתןֿתורה

מובן, יותר, למעלה העלי' נעשית הירידה גודל ערך
כדור לחצי התורה דפנימיות הירידה ע"י שדוקא
העלי' השלימות, לתכלית עד העלי' נעשית התחתון
הגילוי שלימות יהי' שאז והשלימה, האמיתית דגאולה

תצא" מאתי חדשה ("תורה ).דמתןֿתורה
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דיש1) – תר"ץ) (בשנת לפנ"ז שנים עשר הביקור הקדמת לאחרי
הי' זה שביקור ע"דלומר, השלימות, בתכלית בקביעות לביאתו

גשנה". לפניו להורות גו' שלח יהודה "ואת כח) מו, (ויגש מ"ש
סיון2) כ"ח שלח ש"פ תשמ"ה. אדר ט' תצוה ש"פ שיחות ראה

תשמ"ט. .תשמ"ו,
וש"נ.3) שלא. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
א.4) קנב, זח"ג
ועוד.5) ואילך. 149 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ.6) ב. פ"ג, שמו"ר ראה
רפ"כ).7) (תניא כולה" התורה כל כללות ש"הם מזה וק"ו במכ"ש
ב.8) כ, יתרו
מע'9) להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר וראה פ"ב. שט"ז ע"ח

ואילך). א'תרלו (ע' אשרי אשר,
"ויוציאנו".10) פיסקא לפנ"ז ושם זו" "מצה פיסקא הגש"פ
תתקכד.11) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה
ה"ח.12) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ג. יח, אחרי ופרש"י תו"כ
יח.13) ח, וארא
כט.14) ט, שם פרש"י
א.15) יב, בא שם. פרש"י
תעני16) ממגילת או"חלהעיר בשו"ע הובא האחרון. (פרק ת

וב"ה". ב"ש שנחלקו תענית גזרו אדר) (ט' בו "בט' סוס"ב) סתק"פ
ע"י הרי, תענית, לגזירת ועד בלתיֿרצוי, שזהו"ע שאף לומר, ויש

בתורה, יותר גדול עילוי ניתוסף זו ירידה העילוי
(ראה בבלי" תלמוד זה הושיבני ד"במחשכים הירידה ע"י שניתוסף
ויש ועוד). ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי
בט' (גם) נתגלתה בתורה) (העילוי שבזה הפנימית שהכוונה לומר,
התורה פנימיות והפצת בגילוי חידוש שניתוסף – זה בדורנו אדר
תשמ"ה אדר ט' תצוה ש"פ שיחת גם (ראה התחתון כדור בחצי

סמ"ט).
ועוד.17) רכו. ע' עת"ר סה"מ ראה
ג.18) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, והידיעות ע"י הטעלעפאן.

הנה בדעתי אני עומד אשר אחת התרופות הכי טובות בעניני בריאות בכלל ובמצב בריאות שלו 

בפרט הוא היסח הדעת, וכיון שמחשבת האדם משוטטת תמיד, הדרך להיסח הדעת הוא על ידי התבוננות 

במחשבה אחרת ועל פי הציווי עבדו את ה' בשמחה, ועבודת השם הרי צריכה להיות תמיד )וכמו שנאמר 

שויתי ה' לנגדי תמיד, וענין זה הוא התחלת ד' חלקי טורים ושולחן ערוך(, הרי צריך להתבונן בענין המביא 

לידי שמחה שזהו גם כן כפשוטו, התחלת התבוננות האדם בכל יום ויום, וכלשון רבנו הזקן בסידורו שמיד 

שניעור אומר מודה אני וכו', וכי אפשר לאדם שמחה גדולה משמחת ההכרה שהוא נמצא לפני מלך מלכי 

המלכים שרבה אמונתו וכו'.

והשי"ת בטח יחזק בריאותו ולאריכות ימים ושנים טובות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, טובות עם כל הפירושים, ילמוד שיעוריו בנגלה ושיעוריו בחסידות, ויפיץ בסביבתו הדרכות 

ומנהגי המאור שבתורה היא תורת החסידות.

בברכה לבריאות ולהרחבת הדעת.



טו

        
          

של המרכז הועבר שבו היום הוא אדר ט'
התחתון כדור לחצי העליון כדור מחצי חב"ד חסידות
לארצותֿ דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בבוא –

קביעות של באופן כמ"פהברית ).(כמדובר
מלאו שבה – זו דשנה אדר בט' יתירה והדגשה

 אדמו"ר מו"ח כ"ק לבוא שנה) (חמישים
ה'תש"נ). אדר ט' – ה'ש"ת אדר (ט' לארה"ב

השנה, כללות שמצד העילוי גם ישנו לזה, ונוסף
השבוע, בימי אדר דט' המיוחדת הקביעות גם כולל

כדלקמן.

:הענין וביאור
הפתגם מתןֿידוע הי' לא התחתון כדור שבחצי

בבוא שנעשה החידוש גודל מובן ומזה בגילוי. תורה
שדוקא – אדר) (בט' לארה"ב אדמו"ר מו"ח כ"ק
חב"ד, חסידות של המרכז נעשה התחתון כדור בחצי

דאורייתא" "נשמתא התורה, .פנימיות

דוקא התורה דפנימיות בהשייכות להוסיף ויש
למתןֿתורה:

כמ"פ בעיקרדובר בגילוי הי' שבמתןֿתורה
 חז"ל במדרשי כדאיתא ,הר שבמעמד
בנ"י ראו סיני עשרת בהתחלת וכמודגש ,

הראשונות דברות בשתי (שנכללים "אנכי"הדברות (
שזהו"ע – לך" יהי' ו"לא התוכן ,

התורה. דפנימיות

הוי' "אנכי הראשון, הדיבור – יותר ובפרטיות
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר :אלקיך

"  .באלקות דרגות ג' הם – "

"מלשון גם – מצרים)" מארץ (הוצאתיך
הכתר ספירת על שרומז כתראושר, – עצמו ובכתר ,

ית'. ועצמותו למהותו עד כו', מכתר למעלה

"  והגילוי ההמשכה ע"י – "
חז"ל ובלשון ית', ועצמותו היתהדמהותו שיצי"מ

הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה עי"ז
 אדנ"ע כ"ק פירוש וידוע וגאלם",

ית', ועצמותו מהותו על קאי ובעצמו" ש"בכבודו
מצרים", ל"ארץ עד ביותר, מטה למטה וירד שנמשך

האומות" מכל עצמה"מקולקלים מצרים ובארץ ,
הארץ" "מלאה"בקרב היתה הבירה שעיר ועד ,

לעירגילולים" מחוץ הדיבור להיות הוצרך שלכן ,
המלכיםדוקא מלכי מלך עליהם "ונגלה ירד שם –

הקב"ה ."וגאלם

דחסידות המרכז שבהעברת החידוש מובן ועפ"ז
כדור בחצי שדוקא – התחתון כדור לחצי חב"ד
המרכז נעשה בגילוי, מתןֿתורה הי' לא שבו התחתון
דמתןֿ הענין עיקר התורה, פנימיות והפצת דגילוי

תורה.

:קצת אחר בסגנון
התחתון כדור לחצי חב"ד חסידות מרכז העברת

ירידה של הי'הו"ע לא שבו למקום ירידה –
הידוע ע"פ לאידך, אבל בגילוי. שלפיֿמתןֿתורה

מובן, יותר, למעלה העלי' נעשית הירידה גודל ערך
כדור לחצי התורה דפנימיות הירידה ע"י שדוקא
העלי' השלימות, לתכלית עד העלי' נעשית התחתון
הגילוי שלימות יהי' שאז והשלימה, האמיתית דגאולה

תצא" מאתי חדשה ("תורה ).דמתןֿתורה
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דיש1) – תר"ץ) (בשנת לפנ"ז שנים עשר הביקור הקדמת לאחרי
הי' זה שביקור ע"דלומר, השלימות, בתכלית בקביעות לביאתו

גשנה". לפניו להורות גו' שלח יהודה "ואת כח) מו, (ויגש מ"ש
סיון2) כ"ח שלח ש"פ תשמ"ה. אדר ט' תצוה ש"פ שיחות ראה

תשמ"ט. .תשמ"ו,
וש"נ.3) שלא. ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
א.4) קנב, זח"ג
ועוד.5) ואילך. 149 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ.6) ב. פ"ג, שמו"ר ראה
רפ"כ).7) (תניא כולה" התורה כל כללות ש"הם מזה וק"ו במכ"ש
ב.8) כ, יתרו
מע'9) להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר וראה פ"ב. שט"ז ע"ח

ואילך). א'תרלו (ע' אשרי אשר,
"ויוציאנו".10) פיסקא לפנ"ז ושם זו" "מצה פיסקא הגש"פ
תתקכד.11) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה
ה"ח.12) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ג. יח, אחרי ופרש"י תו"כ
יח.13) ח, וארא
כט.14) ט, שם פרש"י
א.15) יב, בא שם. פרש"י
תעני16) ממגילת או"חלהעיר בשו"ע הובא האחרון. (פרק ת

וב"ה". ב"ש שנחלקו תענית גזרו אדר) (ט' בו "בט' סוס"ב) סתק"פ
ע"י הרי, תענית, לגזירת ועד בלתיֿרצוי, שזהו"ע שאף לומר, ויש

בתורה, יותר גדול עילוי ניתוסף זו ירידה העילוי
(ראה בבלי" תלמוד זה הושיבני ד"במחשכים הירידה ע"י שניתוסף
ויש ועוד). ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי
בט' (גם) נתגלתה בתורה) (העילוי שבזה הפנימית שהכוונה לומר,
התורה פנימיות והפצת בגילוי חידוש שניתוסף – זה בדורנו אדר
תשמ"ה אדר ט' תצוה ש"פ שיחת גם (ראה התחתון כדור בחצי

סמ"ט).
ועוד.17) רכו. ע' עת"ר סה"מ ראה
ג.18) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'



טז       

שייך והשלימה) האמיתית דגאולה (העלי' זה וענין
מתאחדים ידה שעל חב"ד, חסידות לתורת במיוחד

"תורה ונעשים דתורה ונגלה התורה "פנימיות

בחי' היא חב"ד חסידות תורת כי, –שנקראת)
שבתורה"אחת" (היחידה בחי' עם הקשורה ,

של נשמתו שבישראל, נעשה ידו שעל ,
עולם" של ד"יחידו הגילוי כולושלימות העולם בכל

והשלימה. האמיתית בגאולה שיתגלה כפי

כ"ק של המיוחדת לעבודתו בהשייכות להוסיף ויש
(הראשון) בשמו כמרומז – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

" אחר"ע"ש בן לי בבחינתה' גם לפעול ,
האלקי"אחר" שהאור כולו, העולם לכל בנוגע וגם ,

הגשמי עוה"ז בכל בגילוי כדוריאיר בחצי גם ,
והשלימה, האמיתית בגאולה שיתגלה כפי התחתון,

ההואש ביום "והי' – בשמו נרמזת היא אדנֿיגם
גו'" ידו .שנית

שנה בכל ונעשים נזכרים האלה "והימים
:ושנה"

החידוש ונשנה חוזר בשנה שנה מידי אדר בט'
בחצי דמ"ת) (העיקר התורה פנימיות וגילוי דהמשכת
של באופן בזה שניתוסף אלא עוד ולא התחתון, כדור

" – ל"חדשים"חידוש עד לחדשיםחדשים", ועד ,
ממש.

יותר נעלה הוא שנה שבכל אדר שט' מובן ומזה
שהוא השתא אדר לט' ועד שלפנ"ז, בשנים אדר מט'
שנה שהיתה אף שעברה, דשנה אדר מט' יותר נעלה

ידך" "תשמט – תשמחמיוחדת – שלפני' השנה וכן ,ִ
ְותשמח.

תש"נ, – זו דשנה המיוחד העילוי מצד ובפרט
ומתפשט שהולך בנ"י תהאכפירוש דתש"נ: בהר"ת

והשלימה, האמיתית הגאולה נס ובמיוחד נסים, שנת
שכולל השנה", ("ראש וראשיתה שהתחלתה גם ומה

השנה ימי שכולוכל "יום עם שקשור השבת, ביום (
העולמים" לחיי ומנוחה .שבת

אדר דט' להקביעות בנוגע זו בשנה נוסף ועילוי
טוב כי בו שהוכפל השלישי ביום – השבוע ,בימי

"טוב טוב, וב"פ בתושב"כ, בגלוי שנתפרש טוב
לבריות" וטוב טובלשמים ,וידוע ,"ש"כפל

כמארז"ל הגאולה, עם נכפלוקשור אותיות "חמש
שאז והשלימה, האמיתית גאולה גאולה", לשון וכולן

לתושי'" ד"כפלים באופן טוב עניני כל .יהיו

מלאו זו שבשנה – ועיקר ועוד 
(העיקר התורה פנימיות וגילוי דהמשכת להחידוש

התחתון: כדור בחצי דמ"ת)
נקרא שלימה) תקופה היותו על (נוסף שנים יובל

" כולו"בשם העולם כל שכולל שלם", "עולם ,
עניני כל שכולל – בעבודה וענינו כולם, העולמות וכל

הכתוב כלשון גםהעבודה, וכולל לעולם", "ועבדו
מלשון ד"עולם" .הפירוש

שנים יובל שבמלאות – בנדו"ד ועד"ז
(העיקר התורה פנימיות וגילוי דהמשכת העבודה

של באופן ונעשית התחתון, כדור בחצי דמ"ת)
.

– הגאולה לענין בנוגע דוגמתו נפעל ועי"ז
" שנעשית "'אחרי שאין נצחית גאולה ,

ד"תורתגלות הגילוי שלימות ע"י עולם", ל"עם ,
ד"תורה באופן התורה ופנימיות דתורה נגלה עולם",
ס"ג). (כנ"ל שבתורה היחידה בחי' גילוי ע"י אחת",
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בישיבת19) הלימוד אופן (ע"ד תרנ"ט שמח"ת ליל שיחת ראה
תמימה". החסידות ותורת הנגלית תורה ה' תורת "להיות תו"ת):

א.20) יח, מנחות – אחת עד תוד"ה
החסידות21) תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
קצ,22) (מק"מ ב רס, ולזח"ג ב), קמז, (מק"מ ב מ, לזח"ב רמ"ז

ב).
ובכ"מ.23) ספל"ג. תניא ראה
כ.24) ל, ויצא
ועוד.25) עה"פ. אוה"ת ראה
כולם.26) העולמות בכל בהגילוי גם ניתוסף ועי"ז
יא.27) יא, ישעי'
שובבים.28) תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר – הכתוב לשון

פכ"ט. (ולהחיד"א) דוד לב בס' ונת' הובא
הגירסאות29) ב' כחדשיםע"ד – תורה לדברי בנוגע במארז"ל

טז). כו, תבוא (פרש"י חדשים ו), ו, ואתחנן ופרש"י (ספרי
ג.30) טו, ראה – הכתוב לשון
שנתפשטו31) המנהגות ככל דתורה, התוקף בו נעשה ועי"ז

תעשה לא ומצות עשה דמצות התוקף בהם שיש ישראל בתפוצות
ואילך). ה"ב פ"ב שם ממרים. הל' ריש רמב"ם (ראה

ובכ"מ.32) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
בסופה33) תמיד
ו).34) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
ב.35) לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין – חז"ל לשון
ועוד.

ועוד.36) תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה ראה
סד).37) (רמז לך לך ר"פ יל"ש
ו.38) יא, איוב – הכתוב לשון
ו.39) כא, משפטים ופרש"י מכילתא א. טו, קידושין
שם.40) משפטים
לב.41) כה, בהר – הכתוב לשון
ועוד.42) א. טו, בשלח מכילתא

       

פנימיות לגילוי שנים דיובל שהעילוי לומר, ויש
קביעות של באופן התחתון כדור בחצי (מ"ת) התורה

– הזמן של לתוכנו גם שייך ונצחיות, .
החודש כללות מצד – לראש :ולכל

הפורים ימי – הוא אדר חודש של שבהםענינו ,
כבר" שקיבלו מה –"קיימו של (באופן

דמתןֿתורה. ונצחיות) קביעות

מודגש והנצחיות הקביעות שענין להוסיף, ויש
כמ"ש – המועדים מכל יותר הפורים "וימיבימי

לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים
מזרעם" .יסוף

– "אדר" – החודש של בשמו גם מרומז זה וענין
בגמרא בהםכדאיתא יטע נכסיו שיתקיימו "הרוצה

שנאמר ,"'ה במרום שאדראדיר "כלומר, ,
לשון "אדר נקרא ולכך ,.

– אדר שבחודש השמחה לענין בנוגע ועד"ז
בשמחה" מרבים אדר :"משנכנס

הימים דכל מהשמחה יותר גדולה פורים שמחת
לשמחה" "מועדים תשרי,טובים, דחודש המועדים ,

מתן ד"זמן (השמחה סיון חודש וגם ניסן, חודש
מעמידים ב"ד היו המועדים שבכל – תורתנו")

לעניניםשוטרים יבואו שלא (כדי השמחה את
ח"ו) שהשמחהבלתיֿרצויים בפורים משא"כ ,

להיות צריכה  "ידע דלא "עד ,.

– אדר דחודש להשמחה בנוגע גם מובן ומזה
הוא השמחה ענין שכללות לכך גדרשנוסף ,פריצת

ונעשית ושייכת קשורה אדר דחודש השמחה הרי,
והגבלה, ממדידה שלמעלה פורים לשמחת הכנה
שבענין השלימות לתכלית באים ידה ועל וממנה

פריצת – ולמעלההשמחה מדידההגדרים
גאולה והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת – והגבלה
"שמחת – נצחי באופן השמחה גם תהי' שאז נצחית,

".

– עצמו אדר :באדרובחודש
כבר מתחילים אדר חודש שבהתחלת לכך נוסף
ועד בשמחה", מרבים אדר "משנכנס הפורים, עניני
אשר החודש . . המגילה לקריאת כשר החודש ש"כל

לשמחה" גו' הולךנהפך עצמו אדר בחודש הרי, –
הפורים. עניני בכל ליום מיום וניתוסף

– אדר בחודש הש"ק יום גם שישנו לאחרי ובפרט
ענין עם כמ"ששקשור ,שמחתכם "וביום

הענין כללות עם גם וקשור השבתות", אלו
כבר"), שקיבלו מה "קיימו פורים, של (ענינו

תורה".כמארז"ל ניתנה בשבת "דכו"ע

– יתירה באדר:והוספה

שישנה לאחרי הוא היום) (מתחלת באדר תשיעי
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(כשנה43) פשוטה דשנה אדר בחודש מיוחדת מעלה שיש להעיר,
במשך מעוברת בשנה שנעשים אדר עניני שכל – זו) ריבוי)

עבידתי'), עביד חדשים דשני ויומא יומא שכל ובאיכות, בכמות ענינים
במשך פשוטה) (בשנה נעשים הוספה שיש מובן, שמזה ,

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה מידו דהקב"ה בהנתינתֿכח מיוחדת
החודש44) ש"כל ה"ה) פ"א (מגילה בירושלמי ממ"ש ולהעיר

מאי בזמנה), המגילה לקרות יוכל לא (אם המגילה לקריאת כשר
להלכהטעמא, והובא וגו'", לשמחה מיגון להם נהפך אשר

ס"ז). סתרפ"ח (או"ח ברמ"א
א.45) פח, שבת
כח.46) ט, אסתר
בסופן.47) מגילה הל' רמב"ם ראה
ובפרש"י.48) ב טו, ביצה
ד.49) צג, תהלים
"יבוא50) א: נג, ממנחות גם להעיר  אדיר דכתיב ,

ויפרע ה', במרום  ."בם חפצי כל ואדירי שנאמר ,
דברי ביאור בהמשך שמא) ע' אור (יהל לתהלים הצ"צ רשימות וראה

"וכן תורההגמרא: יגדיל ".נאמר
לאדירים ויפרע אדיר ("יבוא הגמרא דברי בהמשך מ"ש וע"פ
יהל – דקליפה (כתר המצרים" אלו "מאדירים באדירים") מאדירים
ישראל של לעבודתם גם שרומז לומר, יש אולי – שם) אור
למטה ויאדיר") תורה ("יגדיל התורה והמשכת בגילוי ("אדירים")
התחתון, כדור בחצי ס"ב), כנ"ל (מצרים, הארץ" "בקרב ביותר, מטה
אור יהל (ראה המס"נ ענין ("אדיר"), ביותר וגבורה חוזק צריך שלזה

שם).
מאדירים . . ("ויפרע הגמרא דברי סיום ע"פ יותר ויומתק

אלו באדירים (. . המצרים אלו מאדירים . . ש"מים"באדירים – "
") תורה על גופאמיםקאי ובזה וש"נ)), א. יז, (ב"ק תורה"

דאתכסייא עלמא כי אדירים נק' שהמים ש"ענין אדירים", רבים "מים
על קאי גופא שבתורה לומר, דיש – שם) אור (יהל כו'" עמוק עמוק

שבתורה. דאתכסייא) (עלמא סתים התורה, פנימיות
ע'51) ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי שם. אור יהל ראה

צט.
תרפו.52) סו"ס או"ח מג"א סע"א. כט, תענית

המועדים.53) תפלת נוסח
סו"ס54) או"ח ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
תקכט.
ס"ב.55) סתרצ"ה או"ח שו"ע ב. ז, מגילה
ואילך.56) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יא.57) נא, יו"ד. לה, ישעי'
באדר58) ו)בתשעה "(בתמניא (רפי"ב): תענית ממגילת להעיר

המטר על בשאלתם שנענו על ושמחו (שהתריעו מיטרא" תרועת יום
(כדרשת תורה על רומז ש"מטר" הידוע וע"פ בעולם). צורך שהי'
כמטר לעולם חיים . . "תורה לקחי", כמטר "יערוף הפסוק על חז"ל
שמזה לומר, יש ובפרש"י)), האזינו (ר"פ לעולם" חיים שהוא הזה
בפנימיות הדרוש בגילוי הצורך נענה באדר שבתשעה גם רמז למדים

התחתון. כדור בחצי גם ("מטר") התורה
(59.44 הערה לעיל ראה
יו"ד.60) יו"ד, בהעלותך ספרי
ב.61) פו, שבת
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פנימיות לגילוי שנים דיובל שהעילוי לומר, ויש
קביעות של באופן התחתון כדור בחצי (מ"ת) התורה

– הזמן של לתוכנו גם שייך ונצחיות, .
החודש כללות מצד – לראש :ולכל

הפורים ימי – הוא אדר חודש של שבהםענינו ,
כבר" שקיבלו מה –"קיימו של (באופן

דמתןֿתורה. ונצחיות) קביעות

מודגש והנצחיות הקביעות שענין להוסיף, ויש
כמ"ש – המועדים מכל יותר הפורים "וימיבימי

לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים
מזרעם" .יסוף

– "אדר" – החודש של בשמו גם מרומז זה וענין
בגמרא בהםכדאיתא יטע נכסיו שיתקיימו "הרוצה

שנאמר ,"'ה במרום שאדראדיר "כלומר, ,
לשון "אדר נקרא ולכך ,.

– אדר שבחודש השמחה לענין בנוגע ועד"ז
בשמחה" מרבים אדר :"משנכנס

הימים דכל מהשמחה יותר גדולה פורים שמחת
לשמחה" "מועדים תשרי,טובים, דחודש המועדים ,

מתן ד"זמן (השמחה סיון חודש וגם ניסן, חודש
מעמידים ב"ד היו המועדים שבכל – תורתנו")

לעניניםשוטרים יבואו שלא (כדי השמחה את
ח"ו) שהשמחהבלתיֿרצויים בפורים משא"כ ,

להיות צריכה  "ידע דלא "עד ,.

– אדר דחודש להשמחה בנוגע גם מובן ומזה
הוא השמחה ענין שכללות לכך גדרשנוסף ,פריצת

ונעשית ושייכת קשורה אדר דחודש השמחה הרי,
והגבלה, ממדידה שלמעלה פורים לשמחת הכנה
שבענין השלימות לתכלית באים ידה ועל וממנה

פריצת – ולמעלההשמחה מדידההגדרים
גאולה והשלימה, האמיתית הגאולה שמחת – והגבלה
"שמחת – נצחי באופן השמחה גם תהי' שאז נצחית,

".

– עצמו אדר :באדרובחודש
כבר מתחילים אדר חודש שבהתחלת לכך נוסף
ועד בשמחה", מרבים אדר "משנכנס הפורים, עניני
אשר החודש . . המגילה לקריאת כשר החודש ש"כל

לשמחה" גו' הולךנהפך עצמו אדר בחודש הרי, –
הפורים. עניני בכל ליום מיום וניתוסף

– אדר בחודש הש"ק יום גם שישנו לאחרי ובפרט
ענין עם כמ"ששקשור ,שמחתכם "וביום

הענין כללות עם גם וקשור השבתות", אלו
כבר"), שקיבלו מה "קיימו פורים, של (ענינו

תורה".כמארז"ל ניתנה בשבת "דכו"ע

– יתירה באדר:והוספה

שישנה לאחרי הוא היום) (מתחלת באדר תשיעי
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(כשנה43) פשוטה דשנה אדר בחודש מיוחדת מעלה שיש להעיר,
במשך מעוברת בשנה שנעשים אדר עניני שכל – זו) ריבוי)

עבידתי'), עביד חדשים דשני ויומא יומא שכל ובאיכות, בכמות ענינים
במשך פשוטה) (בשנה נעשים הוספה שיש מובן, שמזה ,

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה מידו דהקב"ה בהנתינתֿכח מיוחדת
החודש44) ש"כל ה"ה) פ"א (מגילה בירושלמי ממ"ש ולהעיר

מאי בזמנה), המגילה לקרות יוכל לא (אם המגילה לקריאת כשר
להלכהטעמא, והובא וגו'", לשמחה מיגון להם נהפך אשר

ס"ז). סתרפ"ח (או"ח ברמ"א
א.45) פח, שבת
כח.46) ט, אסתר
בסופן.47) מגילה הל' רמב"ם ראה
ובפרש"י.48) ב טו, ביצה
ד.49) צג, תהלים
"יבוא50) א: נג, ממנחות גם להעיר  אדיר דכתיב ,

ויפרע ה', במרום  ."בם חפצי כל ואדירי שנאמר ,
דברי ביאור בהמשך שמא) ע' אור (יהל לתהלים הצ"צ רשימות וראה

"וכן תורההגמרא: יגדיל ".נאמר
לאדירים ויפרע אדיר ("יבוא הגמרא דברי בהמשך מ"ש וע"פ
יהל – דקליפה (כתר המצרים" אלו "מאדירים באדירים") מאדירים
ישראל של לעבודתם גם שרומז לומר, יש אולי – שם) אור
למטה ויאדיר") תורה ("יגדיל התורה והמשכת בגילוי ("אדירים")
התחתון, כדור בחצי ס"ב), כנ"ל (מצרים, הארץ" "בקרב ביותר, מטה
אור יהל (ראה המס"נ ענין ("אדיר"), ביותר וגבורה חוזק צריך שלזה

שם).
מאדירים . . ("ויפרע הגמרא דברי סיום ע"פ יותר ויומתק

אלו באדירים (. . המצרים אלו מאדירים . . ש"מים"באדירים – "
") תורה על גופאמיםקאי ובזה וש"נ)), א. יז, (ב"ק תורה"

דאתכסייא עלמא כי אדירים נק' שהמים ש"ענין אדירים", רבים "מים
על קאי גופא שבתורה לומר, דיש – שם) אור (יהל כו'" עמוק עמוק

שבתורה. דאתכסייא) (עלמא סתים התורה, פנימיות
ע'51) ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי שם. אור יהל ראה

צט.
תרפו.52) סו"ס או"ח מג"א סע"א. כט, תענית

המועדים.53) תפלת נוסח
סו"ס54) או"ח ואדה"ז טושו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
תקכט.
ס"ב.55) סתרצ"ה או"ח שו"ע ב. ז, מגילה
ואילך.56) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יא.57) נא, יו"ד. לה, ישעי'
באדר58) ו)בתשעה "(בתמניא (רפי"ב): תענית ממגילת להעיר

המטר על בשאלתם שנענו על ושמחו (שהתריעו מיטרא" תרועת יום
(כדרשת תורה על רומז ש"מטר" הידוע וע"פ בעולם). צורך שהי'
כמטר לעולם חיים . . "תורה לקחי", כמטר "יערוף הפסוק על חז"ל
שמזה לומר, יש ובפרש"י)), האזינו (ר"פ לעולם" חיים שהוא הזה
בפנימיות הדרוש בגילוי הצורך נענה באדר שבתשעה גם רמז למדים

התחתון. כדור בחצי גם ("מטר") התורה
(59.44 הערה לעיל ראה
יו"ד.60) יו"ד, בהעלותך ספרי
ב.61) פו, שבת
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שמונהימיםהשלימות דמספר העילוי וידוע .
דחנוכה המעלה לגבי[שזוהי ימים, שמונה בו שיש

חג לגבי ועאכו"כ ימים, שבעה הסוכות, וחג הפסח חג
העתידה, הגאולה עם שקשור – אחד] יום השבועות,

ומזהכמארז"ל שמונה". המשיח ימות של . . כינור
עוד גדול עילוי ישנו שלאחריו התשיעי שביום מובן

נימין עשר של לכינור הכנה שנעשה (ועד ,יותר
קודש" יהי' "העשירי העשירי, דיום ).להעילוי

מסוגל זמן הוא באדר שתשיעי מובן ועפ"ז
התחתון, כדור בחצי התורה פנימיות וגילוי להמשכת
שנים יובל כשנשלם ונצחיות, קביעות של לאופן ועד
הקיום לפורים, ששייך החודש כללות מצד הן –
עם הקשור שבו התשיעי יום מצד והן דמ"ת, והתוקף

דמ"ת. השלימות תכלית שאז העתידה, הגאולה

:השתא אדר דט' בהעילוי ענין עוד להוסיף ויש
ד" השלימות כ"ק ע"י שנעשה להחידוש "

התחתון כדור לחצי בבואו דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח
ד" להשלימות בסמיכות היא, אדר, בט' "

יהי' ("העשירי מהעשירי החל שלו ההילולא ליום
עשר עשתי לחודש העילויקודש") נעשה שאז ,

דרבי'"ד"קאי אדעתי' .איניש

העילוי בביאור להוסיף יש –ועפ"ז באדר
השלימות לאחרי בחודששלהיותו ,

יותר. עוד גדול עילוי בו שיש מובן,

***

:תצוה פ' – השבוע פרשת עם הנ"ל לקשר ויש
בני את תצוה "ואתה נאמר: תצוה פ' בהתחלת
. . בוקר עד מערב . . תמיד נר להעלות . . ישראל

לדורותיכם". עולם חוקת

האדם בעבודת בזה :והענין

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש ידוע

עצמותך"ש" "מהות הוא "עם שקשור דמשה,
צוותא נעשה ידו ועל אתה", שנק' ב"ה א"ס "עצמות

" – דבנ"י וחיבורוחיבור צוותא ((מלשון
 .'ית עצמותו עם – "

" בכתוב וממשיך       "
עבודה אופני ב' שהם –על מורה תמיד" "נר ,

בוקר" עד ו"מערב משינוי, שלמעלה באופן וגילוי אור
בוקר; עד ערב שינויים, של באופן עבודה על מורה
– תצוה" ד"ואתה הנתינתֿכח ע"י נעשה יחד וחיבורם
מהגדר למעלה ועד משניהם, שלמעלה העצמות בכח
הקצוות, ב' חיבור ידו על נעשה שלכן ותחתון, דעליון
ביותר. למטה עד ויורד נמשך ביותר שהעליון כולל

משה של (ענינו התורה לימוד ע"י נעשה זה וענין
ידהרבינו על נעשה ממש", ה' "דבר שלהיותה – (

למעלה" כמו למטה ית' יחודו ."גילוי

" בכתוב ומסיים  שנעשה – "
של בדרושיבאופן כמבואר ("חוקת"),

שבלוחות,חסידות (אותיות החקיקה אותיות מעלת
הלוחות" על א'"חרות דבר והן ובי' מיני' ש"הם (

ה"ז שלכן, בו", שנחקקו האבן עם ממש 
לדורותיכם" עולם "חוקת – עולמים ולעולמי .לעד

נעשה שבו אדר, לט' השייכות נרמזת זה ובענין
באופן התחתון כדור בחצי התורה דפנימיות הגילוי
דמשה הפעולה ובדוגמת ע"ד – ונצחיות קביעות של

ובמיוחדרבינו (כולל התורה ע"י תצוה") ("ואתה
תורה קבל כש"משה בגילוי שהיתה התורה פנימיות

אורמסיני" יהי' בוקר") עד ("מערב למטה שגם (
("חוקת ונצחי קבוע באופן תמיד") ("נר תמידי וגילוי
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טובים63) ימים שהם – ופורים דחנוכה והשייכות מהקשר להעיר
של בחיבורו יחד באים והלכותיהם דינים, בכמה ושוים מדרבנן,
והוד* נצח – בספירות וענינם וחנוכה), מגילה (הלכות הרמב"ם
פלגי תרי ור"ה), ר"ח ענין סוף הכוונות שער ב. צד, חדש (תקו"ז

ועליית בירור מודגש ובשניהם דאתהפכאדגופא. באופן
אורה, שערי בתו"א, פורים ודרושי חנוכה דרושי (ראה לנהורא חשוכא

ועוד).
פע"ח (ראה הוד כנגד ומי נצח כנגד מי – דעות ב' שיש ועד (*
כנפי מס' ומגילה), פורים (עניני בסופו של"ה פ"ד. קודש מקרא שער

חיים. אלקים דברי ואלו ואלו סנ"ג), יונה
ב.64) יג, ערכין
לב.65) כז, בחוקותי – הכתוב לשון
זו.66) שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס ראה
רע"ב.67) ה, ע"ז
זו.68) שנה בא ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

(ועיי"ש69) וש"נ. ס"גֿד. תרומה ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
שלאח"ז). הפרשיות להמשך בנוגע גם ואילך) (ס"ה

פי"א.70) ח"ב) קונטרסים (בסה"מ תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה
עה"פ.71) יקר כלי
א.72) פב, פרשתנו תו"א
וש"נ).73) ד. פ"ל, (שמו"ר שמו על שנקראת ועד
סע"ד.74) פא, פרשתנו תו"א
ובכ"מ.75) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
טז.76) לב, תשא
לו77) עולם "חוקת – היומי חומש שיעור וחותם מסיום ולהעיר

מג). (כח, אחריו" ולזרעו
תניא78) תס"ט. (תקו"ז דרא שבכל דמשה אתפשטותא כולל

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק – פמ"ד)
רפ"א.79) אבות

       

העיקר הוא :והמעשה
אליו, הסמוכים (והימים זה סגולה יום לנצל יש
דמוסיף ובאופן הפורים, ובימי השבת ביום ובפרט
החסידות תורת לגילוי שנים יובל מלאו שבו והולך)
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף – התחתון כדור בחצי
בפרט, חוצה המעיינות והפצת בכלל, התורה בהפצת

תבל. קצוי בכל ומקום, מקום בכל

אדר לט' בקשר התוועדויות בעריכות – ומתחיל
דכ"ק הבירה בעיר – לראש ולכל ומקום, מקום בכל
קבע שבה בברוקלין, כאן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

שנים עשר במשך מושבו בחייםהאחרונותמקום
ממקומה" זזה לא ו"קדושה דין, בעלמא ,חיותו

ועאכו"כ לשנה, משנה הוספה של באופן ואדרבה,
במלאות זה במקום הקדושה .לקביעת

טובות החלטות וקבלת שהדיבור ויה"ר
– האמיתי השכר את יותר עוד ויזרזו ימהרו בכהנ"ל
ובאופן צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה

עין" כהרף עיכבן בהתחלתש"לא ממש, ומיד תיכף ,
לאחרי כבר שנמצאים ובפרט באדר, דתשעה המעל"ע

"אך וסיומה ערבית, ישבותפלת לשמך יודו צדיקים
פניך" את ,ישרים

ק"ש לפני (עוד ממש ומיד שתיכף – לנו תהי' שכן
היעוד יקויים זו) התוועדות המשך ולפני המטה, על
– ושם השלישי, בביהמ"ק פניך" את ישרים "ישבו

בציון כהן הציווייראה שמקיים הכהן, אהרן ,
עולם חוקת . . בוקר עד מערב . . תמיד נר "להעלות

לדורותיכם".

כנהוג – הצדקה במצות ההוספה ע"י ובפרט
ש"מקרבת – לצדקה בשליחותֿמצוה לסיים בכגוןֿדא

הגאולה" את גדול) הכי וזירוז לקירוב גאולה(עד ,
כולל בנ"י, לכל צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
שוכני ורננו ש"הקיצו כיון הדורות, שבכל בנ"י כל גם

בראשם.עפר" דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק ,

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד

מהנוכחים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. לתתו – דולר של שטר שיחיו
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מי"ז.80) שם
ספ"ה.81) אבות ראה – שלימה תקופה
(ברכות82) החיתום" אחר הולך ו"הכל – עבודתו כל וחותם סיום
א). יב,
ביאור83) אגה"ק פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
זך. לסי'
איניש84) ש"קאי להסתלקותו, שנה דארבעים העילוי על נוסף

ס"ח). (כנ"ל דרבי'" אדעתי'

מא.85) יב, בא ופרש"י מכילתא
יד.86) קמ, תהלים
וש"נ.87) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
בנ"י.88) אצל ונתקבלה שנתפשטה ברכה
ב).89) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
יט.90) כו, ישעי'
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ש"מקרבת – לצדקה בשליחותֿמצוה לסיים בכגוןֿדא
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כולל בנ"י, לכל צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
שוכני ורננו ש"הקיצו כיון הדורות, שבכל בנ"י כל גם

בראשם.עפר" דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק ,

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד
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ספ"ה.81) אבות ראה – שלימה תקופה
(ברכות82) החיתום" אחר הולך ו"הכל – עבודתו כל וחותם סיום
א). יב,
ביאור83) אגה"ק פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
זך. לסי'
איניש84) ש"קאי להסתלקותו, שנה דארבעים העילוי על נוסף

ס"ח). (כנ"ל דרבי'" אדעתי'

מא.85) יב, בא ופרש"י מכילתא
יד.86) קמ, תהלים
וש"נ.87) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
בנ"י.88) אצל ונתקבלה שנתפשטה ברכה
ב).89) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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אגרות קודש

ב"ה, י"ג אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מה ששואל אותי מפני מה לא הזכרתי הספרים חובת הלבבות והכוזרי בהנוגע לחינוך הבנות, 

הוא מפני כי האמור בספרים הנ"ל, אם מציעים הדברים ככתבם לפני בנות דורנו זה, קשה עליהם להבינם, 

ותלוי באופן ההסברה, עד שלפעמים קרובות אופן ההסברה הוא העיקר, וזה תלוי בהמורה יותר מאשר 

בהספרים ממנו לוקח את האמור, כמובן...

בברכה.
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פתיחה דברי

שנה‡ מאתיים ימלאו זו שבשנה כיון מיוחדת, משמעות בעל הוא זו פגישה מתקיימת שבו הזמן .
טוב. שם הבעל – הכללית החסידות תורת מייסד של להסתלקותו

שכיון ומובן, לדרגא. מדרגא ומעבר העתקה אלא) ושלום, חס החיים וסיום קץ (לא פירושה – "הסתלקות"
עובר, הוא ואליה אותו מוליכים שאליה המדריגה הרי תפקידיו, כל את מילא הקודמת במדריגתו בהיותו שגם

לכן. קודם בה שהיה מהמדריגה יותר נעלית מדריגה היא,

שיעמיקו ידי על זאת לדעת ביכלתם שיש או זאת, היודעים אלו (כל אלינו בהנוגע מיוחדת הוראה ומכאן
לימוד ידי על קלות, ביתר יותר נעלית למדריגה להתעלות מיוחדת הזדמנות ישנה שעתה – יותר) להתבונן

באורחותיו. והליכה הבעש"ט של תורתו

הוא בעצמו בהם עסק טוב שם שהבעל הראשונים הענינים אחד קטנים1. ילדים ללימוד ההתמסרות –
וכיוצא ברכות אמירת כמו פשוטים, דברים ללמדם ודוקא ששֿשבע), בני ילדים גם אלא בוגרים, נערים רק (לא
מציאות הוא אלא השביעי", ב"רקיע איֿשם הנמצא מופשטת מציאות אינו שהקב"ה להם לבאר וכן בזה,
ראשון, ביום רק לא – מהם ואחד אחד כל על ומשגיח מהם, ואחד אחד לכל קרוב נמצא והוא וממשית, אמיתית
בידו – שכן וכיון חייהם, ימי משך בכל אלא השבת), ליום עד בשבוע, אחר ביום (או בשבוע שלישי או שני
ואושר, שמחה של לחיים שיזכה הוא מובטח זה ידי ועל רצונו, מילוי ידי על אליו להתקרב ואחד אחד כל של

ברוחניות. והן בגשמיות הן
היתה טוב שם הבעל של ת"חֿת"ט),2התגלותו (גזירות ימחֿשמו חמעלניצקי גזירות תקופת לאחרי

ותורת טוב שם הבעל של מטרתו היתה וזו וייאוש. דיכאון של ומצב במעמד ישראל בני היו זו שבתקופה
ולעודד לחזק – שמבליהחסידות – שלהם היוםֿיום חיי לבעיות הנכונה הגישה את להם ולבאר ישראל, בני את

ומצוות. תורה של חיים להנהיג עליהם וכו', הגזירות על הבט

לאחרי – עתה נמצאים אנו שבה לתקופה רבים במובנים מתאים הבעש"ט של בתקופתו שהיה זה מצב
מצב ישראל. מבני שליש מאתנו ונקרעו רחמנאֿליצלן הושמדו שבהם ימחֿשמו, היטלר של והשמדות הגזירה

גדול וחוב תפקיד מאתנו ואחת אחד כל על מטיל התורה3זה ודרך אור את להפיץ שביכלתו מה כל לעשות –
בכלל כולו ובעולם בסביבתו בעצמו, .4והמצוות,

***

ואחר שאלותיהם כל את לשאול רצונם אם הסטודנטים, את שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל הפתיחה דברי [אחרי
שאלה כל לאחרי מענה שמעדיפים והשיבו ושאלה, שאלה כל אחרי יבוא שהמענה או השאלות, כל על יענה כך

עצמה]. בפני

‚.‰Ï‡˘עלינו אופן ובאיזה כיצד והמצוות. התורה דרך את להפיץ שעלינו אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק :
זאת? לעשות
‰תכונת – היא צעירים לאנשים המיוחדות התכונות אחת : כאשר גם מבוגר, אדם .

בטוחים הצעירים ואילו והיסוסים, בספיקות תמיד מוקף והוא בעצמו, בטוח אינו לעולם מסויימת, פעולה עושה
בעצמם.
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וכן באנגלית, שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה הדברים תוכן (*
ע"פ השיחה באה להלן באידית. ההנחה רשימת על הגהות כמה רשם
המוגהת השיחה ע"פ תיקונים בתוספת באידית, ההנחה רשימת

באנגלית.
ואילך.1) סרפ"ו בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

וש"נ.2) סתי"ח. שם גם ראה
וש"נ.3) .10 ע' ל חוברת "רשימות" גם ראה
הזכיר4) בעולם, התומ"צ הפצת ענין נזכר שבהן התשובות בא'

פינה, לכל שיגיעו עד התומ"צ את להפיץ שיש שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל). לאוסטרליא גם

      

החל – האחוזים מאת בכל כוחו, במלוא והמצוות התורה להפצת זו תכונה לנצל מכם ואחד אחד כל על
האופנים שאר בכל וכן זה, בענין שלו הבטחון את שיבטא באופן שבסביבתו האנשים עם זה בענין מהדיבור
האישית הנהגתו ידי על – העיקר והוא ועוד בזה, וכיוצא ה"רדיו" ידי על פרסום בעיתונים, הדפסה כתיבה, –

היוםֿיום. בחיי ואחד אחד כל של

***

„.‰Ï‡˘,קהלת מספר המשמעות בין סתירה שישנה לכאורה נראה לצלן), (רחמנא המיתה לענין בנוגע :
ועלי גאולה של ענין שזהו איוב, מספר המשמעות לבין תוכנם, וכל החיים ואבדון כליון שלילי, ענין ה.שזהו

לייף")? ("עפטער המיתה לאחר האדם למצב בנוגע החסידות תורת השקפת מהי
‰,ושלום חס החיים וסיום קץ הדבר פירוש אין ההסתלקות, לענין בנוגע א) (סעיף לעיל שנתבאר כפי :

יותר. נעלית למדריגה מתעלים – לעיל הנזכר ובלשון חדש, מימד מקבלים הרוחניים שהחיים אלא
לדאבוננו, אשר, הטבע, מדעי של היסוד מהנחות גם נובע שכל, פי על מוכרח היותו על נוסף זה, ענין

מוחלטת": "אמת בתור בהם ומאמינים אותם מחשיבים הנכם ב"קאלעדזש", ַכסטודנטים

לאבדון, ללכת יכול אינו חומרי דבר ששום הקובע החומר", "שימור של העיקרון היא המדע מהנחות אחת
כסא שולחן, מהעץ לעשות אפשר – עץ או ברזל כגון בחומרים למשל, לא. ותו צורתו את לשנות רק ואפשר
שכאשר (ומובן וכו' בתנור להבעירו או לחתיכות ולחותכו השולחן את לקחת גם ואפשר עץ, בול סתם או
אלא אינו זה כל אבל בתנור); הנשרף העץ מצורת יותר נעלית היא צורתו – שולחן לעשיית בעץ משתמשים

אבלשינוי שונים, באופנים בו שמשתמשים ידי על הברזל, או העץ –של הברזל או העץ חומר
אופן. בשום להשמידו ואיֿאפשר במקומו, נשאר

האדם של הרוחנית במהותו ברוחניות, הוא שכן וכמה כמה אחת על וחומריים, גשמיים בדברים הוא כן ואם
משנה שהיא אלא אינו ההסתלקות וענין במציאותה, תמיד היא אלא לאבדון, שתלך שאיֿאפשר – הנשמה –

אחרת. למדריגה מתעלית או צורתה, את

‰Ï‡˘היא שהעליה או עצמו, האדם של במציאותו אישית עליה היא המיתה לאחר שנעשית העלי' האם :
 ?זו עליה בו שתהיה כדי מציאות אינו כבר עצמו האדם אבל ,
‰.יותר ונעלית חדשה צורה המקבלת היא עצמה שהנשמה מובן, לעיל מהאמור :

על (המורה לייף" "עפטער בביטוי להשתמש הראוי מן זה אין זה שמטעם ולהוסיף, כיון החיים),
אלא כליון, של ענין כאן במדריגהשאין הם החיים שנה ועשרים מאה עד יותר. נעלית במדריגה החיים

הנשמה וכך יותר, נעלית במדריגה נמשכים החיים – וכו' ה123ֿ ה122ֿ, ה121ֿ, בשנת – זה ולאחרי אחת,
עילוי. אחר בעילוי הרוחניים בעולמות ומתעלית הולכת

***

‰.‰Ï‡˘?החסידות בתורת שתפס והמקום טוב שם הבעל של ענינו היה מה :

‰:החשמל כח ידי על מנורה הדלקת מאופן משל פי על זאת להבין ניתן :
שנמצאת בזה), וכיוצא "אטום" ידי (על החשמל מופק שבה כח" "תחנת אלא,ישנה המנורה, ממקום

יש בפועל, המנורה את להדליק כדי אך המנורה. אל החשמל כח נמשך שעלֿידו מתכת, חוט נמשך שממנה
פעולתו. את החשמל כח פועל ואז המתאים, ה"כפתור" על ללחוץ או המתאים, ה"מתג" את למצוא צורך

הענינים: ברוחניות זה דרך ועל

רוחניים כחות בו יש זה ידי ועל אליו, ומקושרת מהבורא, חלק היא מישראל ואחד אחד כל של נשמתו
הרבה בתועלת להשתמש שיוכל כך תפקידם, את וימלאו ביטוי לידי יבואו אלו שכוחות כדי אך ביותר. נעלים

המתאים. ה"כפתור" על ללחוץ או המתאים, ה"מתג" את למצוא עליו – שבהם

מחובר הכלל, מן יוצא בלי מישראל, ואחד אחד שכל ולהכריז לבאר – טוב שם הבעל של ענינו היה וזה
יחפש רק ואם זה, כח להפעיל כדי "מתג" ישנו מישראל ואחד אחד כל של ובפנימיותו הכח", ל"תחנת הוא

ימצאנו. – ה"מתג" את
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החל – האחוזים מאת בכל כוחו, במלוא והמצוות התורה להפצת זו תכונה לנצל מכם ואחד אחד כל על
האופנים שאר בכל וכן זה, בענין שלו הבטחון את שיבטא באופן שבסביבתו האנשים עם זה בענין מהדיבור
האישית הנהגתו ידי על – העיקר והוא ועוד בזה, וכיוצא ה"רדיו" ידי על פרסום בעיתונים, הדפסה כתיבה, –

היוםֿיום. בחיי ואחד אחד כל של

***

„.‰Ï‡˘,קהלת מספר המשמעות בין סתירה שישנה לכאורה נראה לצלן), (רחמנא המיתה לענין בנוגע :
ועלי גאולה של ענין שזהו איוב, מספר המשמעות לבין תוכנם, וכל החיים ואבדון כליון שלילי, ענין ה.שזהו

לייף")? ("עפטער המיתה לאחר האדם למצב בנוגע החסידות תורת השקפת מהי
‰,ושלום חס החיים וסיום קץ הדבר פירוש אין ההסתלקות, לענין בנוגע א) (סעיף לעיל שנתבאר כפי :

יותר. נעלית למדריגה מתעלים – לעיל הנזכר ובלשון חדש, מימד מקבלים הרוחניים שהחיים אלא
לדאבוננו, אשר, הטבע, מדעי של היסוד מהנחות גם נובע שכל, פי על מוכרח היותו על נוסף זה, ענין

מוחלטת": "אמת בתור בהם ומאמינים אותם מחשיבים הנכם ב"קאלעדזש", ַכסטודנטים

לאבדון, ללכת יכול אינו חומרי דבר ששום הקובע החומר", "שימור של העיקרון היא המדע מהנחות אחת
כסא שולחן, מהעץ לעשות אפשר – עץ או ברזל כגון בחומרים למשל, לא. ותו צורתו את לשנות רק ואפשר
שכאשר (ומובן וכו' בתנור להבעירו או לחתיכות ולחותכו השולחן את לקחת גם ואפשר עץ, בול סתם או
אלא אינו זה כל אבל בתנור); הנשרף העץ מצורת יותר נעלית היא צורתו – שולחן לעשיית בעץ משתמשים

אבלשינוי שונים, באופנים בו שמשתמשים ידי על הברזל, או העץ –של הברזל או העץ חומר
אופן. בשום להשמידו ואיֿאפשר במקומו, נשאר

האדם של הרוחנית במהותו ברוחניות, הוא שכן וכמה כמה אחת על וחומריים, גשמיים בדברים הוא כן ואם
משנה שהיא אלא אינו ההסתלקות וענין במציאותה, תמיד היא אלא לאבדון, שתלך שאיֿאפשר – הנשמה –

אחרת. למדריגה מתעלית או צורתה, את

‰Ï‡˘היא שהעליה או עצמו, האדם של במציאותו אישית עליה היא המיתה לאחר שנעשית העלי' האם :
 ?זו עליה בו שתהיה כדי מציאות אינו כבר עצמו האדם אבל ,
‰.יותר ונעלית חדשה צורה המקבלת היא עצמה שהנשמה מובן, לעיל מהאמור :

על (המורה לייף" "עפטער בביטוי להשתמש הראוי מן זה אין זה שמטעם ולהוסיף, כיון החיים),
אלא כליון, של ענין כאן במדריגהשאין הם החיים שנה ועשרים מאה עד יותר. נעלית במדריגה החיים

הנשמה וכך יותר, נעלית במדריגה נמשכים החיים – וכו' ה123ֿ ה122ֿ, ה121ֿ, בשנת – זה ולאחרי אחת,
עילוי. אחר בעילוי הרוחניים בעולמות ומתעלית הולכת

***

‰.‰Ï‡˘?החסידות בתורת שתפס והמקום טוב שם הבעל של ענינו היה מה :

‰:החשמל כח ידי על מנורה הדלקת מאופן משל פי על זאת להבין ניתן :
שנמצאת בזה), וכיוצא "אטום" ידי (על החשמל מופק שבה כח" "תחנת אלא,ישנה המנורה, ממקום

יש בפועל, המנורה את להדליק כדי אך המנורה. אל החשמל כח נמשך שעלֿידו מתכת, חוט נמשך שממנה
פעולתו. את החשמל כח פועל ואז המתאים, ה"כפתור" על ללחוץ או המתאים, ה"מתג" את למצוא צורך

הענינים: ברוחניות זה דרך ועל

רוחניים כחות בו יש זה ידי ועל אליו, ומקושרת מהבורא, חלק היא מישראל ואחד אחד כל של נשמתו
הרבה בתועלת להשתמש שיוכל כך תפקידם, את וימלאו ביטוי לידי יבואו אלו שכוחות כדי אך ביותר. נעלים

המתאים. ה"כפתור" על ללחוץ או המתאים, ה"מתג" את למצוא עליו – שבהם

מחובר הכלל, מן יוצא בלי מישראל, ואחד אחד שכל ולהכריז לבאר – טוב שם הבעל של ענינו היה וזה
יחפש רק ואם זה, כח להפעיל כדי "מתג" ישנו מישראל ואחד אחד כל של ובפנימיותו הכח", ל"תחנת הוא

ימצאנו. – ה"מתג" את
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המדוכדך המצב על הבט מבלי – זה ידי ועל ואמונה, בטחון כח, ישראל בני בתוך החדיר טוב שם הבעל
בכל ועורר עליון, היותר הקצה אל תחתון היותר הקצה מן הגביהם – ב) סעיף (כנ"ל תקופה באותה בו שהיו

שמחה. של רגש מישראל ואחד אחד

הסביבה: ולכל לילדיו לעצמו, בנוגע – היהדות בחיזוק בעבודתנו מאתנו ואחד אחד לכל הוראה ומכאן

יכו אינה האמור בכל כחות"),הפעולה אייגענע ("די האישיים הכחות על הסתמכות ידי על להיעשות לה
מישראל. ואחד אחד כל של בפנימיותו שישנם הנעלמים הרוחניים הכחות את שמעוררים זה ידי על דוקא אלא

כן – המתאים ה"מתג" מציאת ידי על היא הפנימיים כחותיו את לעורר הדרך הרי לעצמו, שבנוגע וכשם
שהוא ואפשר מהו, יודעים אין שמלכתחילה (אף שבו ה"מתג" את ולגלות למצוא שיש להזולת, בנוגע הוא
הפנימי המעיין או הבאר נפתח אזי – שבו ה"מתג" נקודת את ומעוררים מגלים וכאשר בלבד), אחת תיבה
כדי רבה ויגיעה השתדלות נדרשת היתה עצמו, בכח לעשותם רוצה היה (שאם הענינים שאר וכל שבנשמתו,

מאליהם. נעשים זו) למדריגה הזולת את לרומם

וסיפר הקיץ, בימי בכפרֿחב"ד מביקורו פ"ש מסר פרינסטון, באוניברסיטת "הלל" ארגון מנהל ליווי, [הרב
אפריקא, וצפון מרוקו מעולי בתיֿהספר לתלמידי ובפרט ואחד, אחד לכל שם שמראים והקירוב ישראל שאהבת
ואמר, והוסיף מזה. זה שונים וחינוך מרקע הבאים יהודים בין כזו אהבה ראה לא ומעולם במינם, מיוחדים הם

הקודש]. בארץ ביקורו זמן משך כל על עלו בכפר שבילה שהרגעים

***

Â.‰Ï‡˘?פוליטית מדינה בתור לארץֿישראל קיום יש האם :

כלכלית מבחינה הדת, השקפת מבחינת – בחינות מג' להיות יכולה זו ששאלה העיר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הבחינה בין התאמה להיות יכולה אם שכוונתו השואל ענה וכאשר השואל. כוונת ומהי פוליטית, ומבחינה
על עונה שאינו "דיפלומטי" מענה שזהו (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר והפוליטית, הדתית

השאלה...].

‰:הגשמי הזה בעולם רואים שאנו מענין משל פי על יתבאר זה ענין גם :
ועד קלות, מלאכות מביצוע החל – יעילות של שונות בדרגות לפעול יכולה שהיא, מערכת כל או מכונה,
כאן נעשתה הא' באופן שגם שאף ומובן, שבה. הכח מקסימום ניצול ידי על גדול, בקנהֿמידה מלאכה לביצוע

למל בהתאם להיעשות יכולה שהיתה מלאכה אותה מקום, מכל המכונה, ידי על –מלאכה המכונה של כחה וא
באופן זאת לעשות משתדלים – מסויים בענין ולהשפיע לפעול כדי תכנית מכינים כאשר ולכן, נעשתה. לא

כחם. במלוא יפעלו שבתכנית הענינים שכל

בעניננו: זה דרך ועל

"מדינה אופנים: בב' להיות יכולה ארץֿישראל מדינה" או גרידא, "."

היא שסוריא כשם נוספת, "לוונטינית" מדינה אלא אינה הרי – בלבד יהודים" של "מדינה זו תהיה אם
יכלתה; במלוא מנוצלת אינה כזה ובאופן וכו'), הברית ארצות מקסיקו, לבנון, זה דרך (ועל סורים של מדינה

"מדינה תיעשה אם כן שאין כו'.מה הכלל מן ויוצא מיוחד ענין זה הרי – "

"מדינה שתהיה כדי הנהגתאמנם, שאופן זה ידי על דוקא זה הרי – יכלתה במלוא המנוצלת ,"
ישראל. ומסורת התורה פי על הוא המדינה

מוסדות וטף, נשים אנשים הכוללות משפחות בה שיש "נורמלית", מדינה שתהיה לכך סתירה זו שאין [ומובן
הענינים כל בה שיש ארץ אלא ומופשט, רוחני ענין להיות ארץֿישראל צריכה לא תורה פי על גם כי – וכו'

אחרות]. במדינות כמו

"מדינה ארץֿישראל אכן תהיה זה באופן שהיאודוקא בכך המדינות, משאר השונה ייחודית מדינה ,"
יותר. נעלות במטרות סביבתה) על גם בזה (ומשפיעה ועוסקת יותר נעלית במדריגה עומדת

***
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Ê.‰Ï‡˘ההולכים הנה בארץֿישראל, המלחמה שבעת המסופר, על שליט"א אדמו"ר כ"ק דעת מהי :
שם? להם שארבה הגדולה הסכנה על הבט מבלי ירושלים, את לעזוב מיאנו החסידות, תורת בעקבות

‰חיים לחיות יותר קל ולכן ומיוחדת, יתירה קדושה ישנה שבירושלים משום הדבר טעם היה בודאי :
נמצ כאשר נעלית רוחנית במדריגה ראויים גשמי.יהודיים בגוף שם אים

‰Ï‡˘?חייהם את יאבדו זה ידי שעל אף בעיר, להישאר מצדם, הדבר נכון היה האם :
‰.ישוחררו זמן ולאחר בשבי, יילקחו שרק בכך, בטחון להם והיה סברו, בוודאי :

***

Á.‰Ï‡˘?החסידות שיטות שאר לגבי ליובאוויטש שיטת מיוחדת במה :

‰,"חב"ד" – נוסף בשם גם ומכונים נקראים ליובאוויטש וחסידי ליובאוויטש ששיטת ידוע :
והשגה. הבנה של שונות בחינות הוא בכללות שענינם דעת", בינה "חכמה ראשיֿתיבות

בזה: והענין

אינה – בלבד השכל כח ידי על אפילו או בלבד, האמונה כח ידי על בלבד, המדות כח ידי על ה' עבודת
ובאופן יחד, אלו ענינים כל התכללות שתהיה ובהכרח בשלימות. אינה זה באופן שהעבודה כיון מספקת,

ויום. יום ובכל מישראל, ואחד אחד כל של והנהגותיו מעשיו ובכל מציאותו בכל חודרת ה' שעבודת

שדרש מה וזהו האחרים. הכחות כל על ה"שליט" שהוא השכל, כח על מיוחדת הדגשה ישנה זאת, עם יחד
ולא בשכלו, להשתמש עליו ולכן שלם, להיות צריך שחסיד חב"ד, חסידות תורת מייסד הזקן, רבנו והדגיש

בלבד. באמונה או במדות הממוקדת ה' בעבודת להסתפק

Ë.‰Ï‡˘ולהשיבם שנתרחקו יהודים לקרב החסידות תורת של שבכוחה שליט"א אדמו"ר כ"ק דעת האם :
ליהדותם?
‰!בודאי :

להגיע שניתן רבים יהודים ישנם ולכן עושה, שהוא דבר כל להבין מהאדם שמצפים הוא, בימינו המצב
השכל. כח ידי על רק ולקרבם אליהם

ידי על רק כי שלו, בשכלו ישתמש שהמשפיע בהכרח – הזולת של שכלו על ולהשפיע להגיע שכדי ומובן,
הזולת. של שכלו על ולפעול להגיע אפשר השכל

È.‰Ï‡˘?כלֿכך רבה להצלחה חב"ד זכתה מדוע :
‰לעשות רוצה ואינו בפועל, עשייתו לפני דבר כל להבין מנסה ואחד אחד שכל הוא, בתקופתנו המצב :

דורש שהוא כך על שנוסף והיינו, לעשייתו. הטעם את מבין שאינו דבר אינו כן, לעשות שצריך
רצונו אלא בזה, עובדהמסתפק מציין אלא לא, או נכונה גישה זו אם בשאלה דן (אינני הדבר טעם את

בלבד).
כאשר שגם לו, מראים כאשר – היא זאת לו לבאר הקצרה רקוהדרך זה אין זאת, עושה (המבאר)

גם לו יש אלא לעשות, צריך שכך לו שהוכיחו בדבר.משום

שיהיו באופן ביהדות ענינים מבארת והיא והשגה, הבנה הוא שענינה כיון זו, דרישה מספקת חב"ד חסידות
בשכל. מובנים

בהכרח – ואמת האמת, היא חב"ד שחסידות בכך ספק כל לי אין יותר: כללית תשובה לי יש חב"ד, כחסיד
הצלחה. שנוחלת

‡È.‰Ï‡˘?רבי של תפקידו מהו :
‰."הכח "תחנת עם להתחבר לו ולסייע יהודי, בכל ה"מתג" את למצוא – לעיל כאמור :

***

È.‰Ï‡˘?הגירות ענין על החסידות דעת מה :

‰התורה בדרך ההולכים ישראל בני התלהבו לא מעולם בכלל: היהדות כדעת היא החסידות דעת :
טוב. גוי להיות צריך – להבדיל – וגוי טוב, יהודי להיות צריך יהודי בפרסום. ובפרט אינםֿיהודים, של מגיורם
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Ê.‰Ï‡˘ההולכים הנה בארץֿישראל, המלחמה שבעת המסופר, על שליט"א אדמו"ר כ"ק דעת מהי :
שם? להם שארבה הגדולה הסכנה על הבט מבלי ירושלים, את לעזוב מיאנו החסידות, תורת בעקבות

‰חיים לחיות יותר קל ולכן ומיוחדת, יתירה קדושה ישנה שבירושלים משום הדבר טעם היה בודאי :
נמצ כאשר נעלית רוחנית במדריגה ראויים גשמי.יהודיים בגוף שם אים

‰Ï‡˘?חייהם את יאבדו זה ידי שעל אף בעיר, להישאר מצדם, הדבר נכון היה האם :
‰.ישוחררו זמן ולאחר בשבי, יילקחו שרק בכך, בטחון להם והיה סברו, בוודאי :

***

Á.‰Ï‡˘?החסידות שיטות שאר לגבי ליובאוויטש שיטת מיוחדת במה :

‰,"חב"ד" – נוסף בשם גם ומכונים נקראים ליובאוויטש וחסידי ליובאוויטש ששיטת ידוע :
והשגה. הבנה של שונות בחינות הוא בכללות שענינם דעת", בינה "חכמה ראשיֿתיבות

בזה: והענין

אינה – בלבד השכל כח ידי על אפילו או בלבד, האמונה כח ידי על בלבד, המדות כח ידי על ה' עבודת
ובאופן יחד, אלו ענינים כל התכללות שתהיה ובהכרח בשלימות. אינה זה באופן שהעבודה כיון מספקת,

ויום. יום ובכל מישראל, ואחד אחד כל של והנהגותיו מעשיו ובכל מציאותו בכל חודרת ה' שעבודת

שדרש מה וזהו האחרים. הכחות כל על ה"שליט" שהוא השכל, כח על מיוחדת הדגשה ישנה זאת, עם יחד
ולא בשכלו, להשתמש עליו ולכן שלם, להיות צריך שחסיד חב"ד, חסידות תורת מייסד הזקן, רבנו והדגיש

בלבד. באמונה או במדות הממוקדת ה' בעבודת להסתפק

Ë.‰Ï‡˘ולהשיבם שנתרחקו יהודים לקרב החסידות תורת של שבכוחה שליט"א אדמו"ר כ"ק דעת האם :
ליהדותם?
‰!בודאי :

להגיע שניתן רבים יהודים ישנם ולכן עושה, שהוא דבר כל להבין מהאדם שמצפים הוא, בימינו המצב
השכל. כח ידי על רק ולקרבם אליהם

ידי על רק כי שלו, בשכלו ישתמש שהמשפיע בהכרח – הזולת של שכלו על ולהשפיע להגיע שכדי ומובן,
הזולת. של שכלו על ולפעול להגיע אפשר השכל

È.‰Ï‡˘?כלֿכך רבה להצלחה חב"ד זכתה מדוע :
‰לעשות רוצה ואינו בפועל, עשייתו לפני דבר כל להבין מנסה ואחד אחד שכל הוא, בתקופתנו המצב :

דורש שהוא כך על שנוסף והיינו, לעשייתו. הטעם את מבין שאינו דבר אינו כן, לעשות שצריך
רצונו אלא בזה, עובדהמסתפק מציין אלא לא, או נכונה גישה זו אם בשאלה דן (אינני הדבר טעם את

בלבד).
כאשר שגם לו, מראים כאשר – היא זאת לו לבאר הקצרה רקוהדרך זה אין זאת, עושה (המבאר)

גם לו יש אלא לעשות, צריך שכך לו שהוכיחו בדבר.משום

שיהיו באופן ביהדות ענינים מבארת והיא והשגה, הבנה הוא שענינה כיון זו, דרישה מספקת חב"ד חסידות
בשכל. מובנים

בהכרח – ואמת האמת, היא חב"ד שחסידות בכך ספק כל לי אין יותר: כללית תשובה לי יש חב"ד, כחסיד
הצלחה. שנוחלת

‡È.‰Ï‡˘?רבי של תפקידו מהו :
‰."הכח "תחנת עם להתחבר לו ולסייע יהודי, בכל ה"מתג" את למצוא – לעיל כאמור :

***

È.‰Ï‡˘?הגירות ענין על החסידות דעת מה :

‰התורה בדרך ההולכים ישראל בני התלהבו לא מעולם בכלל: היהדות כדעת היא החסידות דעת :
טוב. גוי להיות צריך – להבדיל – וגוי טוב, יהודי להיות צריך יהודי בפרסום. ובפרט אינםֿיהודים, של מגיורם
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אלו של הרוחני מצבם את לשפר דהיינו, טובים, יהודים יהיו שיהודים לכך לדאוג מלאכה והותר די לנו יש
יהודים כבר .שהם

המלאכה את עושה אבר וכל לו, המיוחד והחלק התפקיד ישנו בגוף אבר לכל רבים. מאברים מורכב גוף כל
את יעשה אחד שאבר ולדרוש זאת, לשנות דעתו על יעלה לא שאיש מאליו, ומובן לעשייתה. מתאים שהוא

אחר. אבר של מלאכתו

מובן, זה פי ועל נברא. שלשמם מיוחדים, ומטרה תפקיד ישנו נברא דבר לכל הבריאה: בכללות גם הוא וכן
משלו. תפקיד יש – להבדיל – ולגוי משלו, תפקיד יש שליהודי

‚È.‰Ï‡˘שבכל והסביר הזכיר החסידות, ענין אודות בלאק הד"ר בפנינו כשהרצה אחרֿהצהריים, היום :ַ
ישראל, איש אצל רק ישנו זה שניצוץ רמז, אבל במפורש, אמר לא הוא אלקי". "ניצוץ ישנו מישראל ואחד אחד

בדבר? הביאור מהו אבל שוים, הם אין ודאי הדבר? נכון האם אינוֿיהודי. אצל ולא
‰;ניצוץ שישנו היא התשובה – ניצוץ ישנו נברא) בכל זה דרך (ועל אינוֿיהודי אצל אם לשאלה בנוגע :

הוא אם היא השאלה אם אבל  .ניצוץ סוג אותו שאינו היא התשובה – מישראל באדם שיש
האדם: מגוף דלעיל המשל פי על – בזה והביאור

תפקידו – המוח לו: המתאים והתפקיד לו הראוי הכח ישנו אבר ולכל שונים, אברים ישנם האדם בגוף
המוטל התפקיד את לבצע צריך אבר שכל מובן – לעיל וכאמור וכו'. ללכת – הרגל להרגיש, – הלב להבין,

הבריאה. בכללות גם הוא כן וכאמור, אחר. אבר של תפקידו את יבצע אחד שאבר ולא עליו,

ומחיה בו נותן שהקב"ה החיות שהוא ניצוץ, בו יש – אינוֿיהודי גם ובמילא – נברא דבר כל ובעניננו:
עליו. המוטל לתפקיד בהתאם הוא אותו המחיה הניצוץ הרי משלו, תפקיד לו יש נברא שכל כיון אמנם, אותו.

של תפקידו ואילו ולאלקות, לרוחניות – העולם וחומריות גשמיות את להפוך הוא יהודי של תפקידו
להבדיל. שבאינוֿיהודי, לניצוץ שוה אינו מישראל שבאדם שהניצוץ מובן ולכן אחר, תפקיד הוא אינוֿיהודי

***

„È.‰Ï‡˘קודם היהודי בעולם מעלתה לגבי האשה של מעלתה את הגביהה החסידות תורת הבנתי, לפי :
לכך? ההסבר מהו לכן.

‰מלמדים היו שלא התורה, לימוד לענין בנוגע מלבד לכן, קודם גם כך היה מסויימים בחוגים בכלל, :
בזה). וכיוצא הילדים חינוך כמו ולתפקידיהן, להן ישירות הנוגעים בענינים (מלבד תורה הנשים את

(אף "אוטומאטי" באופן המצוות בקיום די היה שאז החסידות, תורת של החידוש קודם הוא זה כל אמנם,
כו'. והשגה בהבנה כך כל צורך אין שלזה כו'), הכל קיימו אז שגם

שכל אשה, או איש ואחת, אחד מכל ותובעת המלמדת החסידות, תורת ונתגלתה שנתייסדה לאחר אבל
בשמחה להיות מאדם לצפות איֿאפשר הרי – רוחנית והתעלות שמחה מתוך להיעשות צריכות המצוות
ויתרה – הזכות ישנה לאשה גם ולכן הרגשה; או הבנה בלי בלבד, קבלתֿעול של באופן רוחנית ובהתעלות

הדברים. פרטי את לה לבאר עלינו וחובה כו', שבדבר והטעמים יהדות עניני לדעת – החובה מזו:

הבריאה, כל על הפרטית והשגחתו מקום בכל מציאותו אודות הבורא, גדולת אודות לדעת עליה – ובפרטיות
לחוש בכוחה יהיה ואזי ה"מטבח"... כולל הארץ, את גם) אלא השמים, את רק (לא ברא שהקב"ה כך ועל

למטבח המטבח את להפוך זה ידי ועל המצוה, קיום בעת רוחנית .התעלות

– כו' בהם ומטפלת עליהם משגיחה והיא בעלה, ועל ילדיה על רבה השפעה לאשה שיש מאחר ואדרבה:
צריכים הענינים שכל החסידות תורת דרישת פי על – ולכן יותר, עוד רבות מצוות לעשות באפשרותה יש הרי
תורת יסודות את שתלמד יותר עוד מוכרח – (כנ"ל) והשגה הבנה בלא להיות יכולה שאינה בשמחה, להיות

החסידות.

***

ÂË.‰Ï‡˘ובפרט השבת, את לחלל טעם, מאיזה מוכרח, הוא כאשר גם חסיד, להיות אדם יכול האם :
רופא? כשהוא
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‰בביטוי השתמשת :"ש לומר וכוונתך נכון, אינו זה ביטוי אבל השבת", את לחלל שהוא
השבת. את לחלל מוכרח

להבין, צריך בהקב"ה המאמין כל דבר, של לאמיתו את לשמור מישראל לאדם יתאפשר שלא
את המנהיג שהוא – שהקב"ה שאיֿאפשר מאליו ומובן השבת, את לשמור שציוונו הוא הקב"ה שהרי השבת,

יהיה שבו במצב יעמידו כך ואחר דבר, לעשות אדם על יצוה – ולחללהעולם ציוויו את לקיים שלא
השבת. את

כדבעי ינהג שלא לכך טעם זה אין – השבת את לחלל מוכרח שהוא הוא סבור אמנם אם גם אופן, ובכל
הענינים. בשאר

או במוחו (כגון אברים בכמה רחמנאֿליצלן חולה שהוא אדם אליו שבא לרופא – דומה הדבר למה משל
את מלרפא כך משום יימנע האם אלו; מאברים אחד לרפא הרופא של בידו ואין בזה), וכיוצא וברגליו בידיו
לרפא עליו בודאי לרפא, שבידו אברים שאותם בפשטות, מובן – לרפא? בידו יש שאותם האברים, שאר

הראוי. למצבם ולהשיבם

רופא (כמו אחד דבר על לעבור הוא מוכרח (לדעתו) אם גם שבאדם: הרוחני לחלק בנוגע זה דרך ועל
אלא זה, באופן להיות צריכות הנהגותיו שאר שגם הדבר פירוש אין השבת), את לחלל הוא מוכרח שלדעתו

כיהודי. תפקידיו ולמילוי הטוב, לצד להקדיש עליו עניניו שאר כל את

‰Ï‡˘הנמצא חולה וישנו ומתפלל, ביוםֿהכפורים בביתֿהכנסת יושב שהוא במקרה הרופא יעשה ומה :
החולה? את ולרפא הכפורים יום את לחלל תפלתו, את להפסיק עליו האם – חיים בסכנת

‰קדושה של חיים להיות צריכים וחייו השבת, את לחלל לרופא אסור רגילים בתנאים לעיל, כאמור :
והמדובר בסכנה נתונים אדם של חייו כאשר חרום, במקרה אמנם, אחר; יהודי כל של חייו כמו יהדות, של וחיים
מקיים הוא – אדרבה אלא הכפורים, דיום הקדוש היום חילול בזה שאין בלבד זו לא הרי – חייו בהצלת הוא

מצו אדם.בכך חיי הצלת של חיוב ואף גדולה ה
היא ההלכה מזו: מופלג5יתרה גדול, אדם הוא שאם והיינו, דוקא, גדול ידי על להיעשות צריך שהדבר

אחר אדם לחפש ולא בסכנה, הנתון האדם חיי את בעצמו להציל חיוב עליו מוטל – ותלמידֿחכם בחסידות
גדולה. מצוה אלא ושלום, חס חילול, זה ואין במקומו, זאת שיעשה

***

ÊË.‰Ï‡˘יותר תפלתו כח גדול והאם הטבע, לחוקי בנוגע שליט"א אדמו"ר כ"ק של כחו גדול כמה עד :
"מופתים"? לעשות הרבי של בכחו יש האם וביאר:) אחר (והוסיף אחרים? מתפלת

‰הדרגא – נוספת דרגא הוא אלא יותר, והנעלים הרוחניים מהעולמות נפרד אינו הגשמי הזה העולם :
בעולמות מהנעשה נובעים הזה בעולם הענינים וכל רוחניים, עולמות של ארוך השתלשלות בסדר – האחרונה
לפעול שאפשר מובן, זה פי ועל מהרוחניות. נובעת הגשמיות אחרות: ובמלים מהם, ומושפעים העליונים

הרוחני. בחלק שינויים עשיית ידי על ההשתלשלות של הגשמי בחלק שינויים
"מופת": של ענינו יובן זה פי ועל

נעשה שהוא כיון חשבון, פי על ולשערו לחזותו שאיֿאפשר דבר בעולם שמתרחש הוא, "מופת" של פירושו
שנעשה שינוי ידי על אלא) הגשמי, בעולם פעולה ידי על (לא .הגשמי העולם מושפע שממנו ,

של ברשותו נמצא זה כח אלא מסויים, ליהודי מיוחדת זכות אינה "מופת" לעשות שהכח מובן, זה פי ועל
מישראל: ואחד אחד כל

הנהגה ידי ועל תפלה ידי על הקב"ה, עם שבתוכו, האלקי הניצוץ ידי על עצמו, את מקשר יהודי כאשר
בעולם ענינים ולשנות לפעול "מופת": לעשות בכחו יש – התלהבות ומתוך כדבעי, וקיומם ומצוות התורה בדרך
הנמצאים רוב ידי על מהמשוער ולמעלה חשבון, פי על מהמשוער שלמעלה באופן כלומר, "מלמעלה", הזה

בסביבתו.
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כה       

‰בביטוי השתמשת :"ש לומר וכוונתך נכון, אינו זה ביטוי אבל השבת", את לחלל שהוא
השבת. את לחלל מוכרח

להבין, צריך בהקב"ה המאמין כל דבר, של לאמיתו את לשמור מישראל לאדם יתאפשר שלא
את המנהיג שהוא – שהקב"ה שאיֿאפשר מאליו ומובן השבת, את לשמור שציוונו הוא הקב"ה שהרי השבת,

יהיה שבו במצב יעמידו כך ואחר דבר, לעשות אדם על יצוה – ולחללהעולם ציוויו את לקיים שלא
השבת. את

כדבעי ינהג שלא לכך טעם זה אין – השבת את לחלל מוכרח שהוא הוא סבור אמנם אם גם אופן, ובכל
הענינים. בשאר

או במוחו (כגון אברים בכמה רחמנאֿליצלן חולה שהוא אדם אליו שבא לרופא – דומה הדבר למה משל
את מלרפא כך משום יימנע האם אלו; מאברים אחד לרפא הרופא של בידו ואין בזה), וכיוצא וברגליו בידיו
לרפא עליו בודאי לרפא, שבידו אברים שאותם בפשטות, מובן – לרפא? בידו יש שאותם האברים, שאר

הראוי. למצבם ולהשיבם

רופא (כמו אחד דבר על לעבור הוא מוכרח (לדעתו) אם גם שבאדם: הרוחני לחלק בנוגע זה דרך ועל
אלא זה, באופן להיות צריכות הנהגותיו שאר שגם הדבר פירוש אין השבת), את לחלל הוא מוכרח שלדעתו

כיהודי. תפקידיו ולמילוי הטוב, לצד להקדיש עליו עניניו שאר כל את

‰Ï‡˘הנמצא חולה וישנו ומתפלל, ביוםֿהכפורים בביתֿהכנסת יושב שהוא במקרה הרופא יעשה ומה :
החולה? את ולרפא הכפורים יום את לחלל תפלתו, את להפסיק עליו האם – חיים בסכנת

‰קדושה של חיים להיות צריכים וחייו השבת, את לחלל לרופא אסור רגילים בתנאים לעיל, כאמור :
והמדובר בסכנה נתונים אדם של חייו כאשר חרום, במקרה אמנם, אחר; יהודי כל של חייו כמו יהדות, של וחיים
מקיים הוא – אדרבה אלא הכפורים, דיום הקדוש היום חילול בזה שאין בלבד זו לא הרי – חייו בהצלת הוא

מצו אדם.בכך חיי הצלת של חיוב ואף גדולה ה
היא ההלכה מזו: מופלג5יתרה גדול, אדם הוא שאם והיינו, דוקא, גדול ידי על להיעשות צריך שהדבר

אחר אדם לחפש ולא בסכנה, הנתון האדם חיי את בעצמו להציל חיוב עליו מוטל – ותלמידֿחכם בחסידות
גדולה. מצוה אלא ושלום, חס חילול, זה ואין במקומו, זאת שיעשה

***

ÊË.‰Ï‡˘יותר תפלתו כח גדול והאם הטבע, לחוקי בנוגע שליט"א אדמו"ר כ"ק של כחו גדול כמה עד :
"מופתים"? לעשות הרבי של בכחו יש האם וביאר:) אחר (והוסיף אחרים? מתפלת

‰הדרגא – נוספת דרגא הוא אלא יותר, והנעלים הרוחניים מהעולמות נפרד אינו הגשמי הזה העולם :
בעולמות מהנעשה נובעים הזה בעולם הענינים וכל רוחניים, עולמות של ארוך השתלשלות בסדר – האחרונה
לפעול שאפשר מובן, זה פי ועל מהרוחניות. נובעת הגשמיות אחרות: ובמלים מהם, ומושפעים העליונים

הרוחני. בחלק שינויים עשיית ידי על ההשתלשלות של הגשמי בחלק שינויים
"מופת": של ענינו יובן זה פי ועל

נעשה שהוא כיון חשבון, פי על ולשערו לחזותו שאיֿאפשר דבר בעולם שמתרחש הוא, "מופת" של פירושו
שנעשה שינוי ידי על אלא) הגשמי, בעולם פעולה ידי על (לא .הגשמי העולם מושפע שממנו ,

של ברשותו נמצא זה כח אלא מסויים, ליהודי מיוחדת זכות אינה "מופת" לעשות שהכח מובן, זה פי ועל
מישראל: ואחד אחד כל

הנהגה ידי ועל תפלה ידי על הקב"ה, עם שבתוכו, האלקי הניצוץ ידי על עצמו, את מקשר יהודי כאשר
בעולם ענינים ולשנות לפעול "מופת": לעשות בכחו יש – התלהבות ומתוך כדבעי, וקיומם ומצוות התורה בדרך
הנמצאים רוב ידי על מהמשוער ולמעלה חשבון, פי על מהמשוער שלמעלה באופן כלומר, "מלמעלה", הזה

בסביבתו.
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כו      

ÊÈעל הסטודנטים תודת את שליט"א אדמו"ר כ"ק בפני הביע בברוקלין, "הלל" מארגון גורעוויץ [הרב .
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתם, וטרם שאלותיהם. על ותשובותיו הקדושים דבריו ועל אצלו, בביקור שזיכם

"מופת"... לבצע לנסות – בזמן ובו שאלה, אתכם לשאול ברצוני עתה

רק אינה הערב, כאן התאספותנו שגם הדבר, ברור הרי תכלית, לו יש בעולם דבר שכל שכיון – ובהקדמה
שהזדמנות כדי אלא – לאו אם ובין טובות הן אם בין – דלעיל התשובות את ולהשיב השאלות את לשאול כדי

כדלקמן. לפועל, הנוגע דבר להשגת כאמצעי תשמש זו

חיים. שנות עשיריות עוד ולפנינו צעירים... הננו – בתוככם ואני – כולכם אתם

מיליון ששה אבדו שבהם וכו') בהונגריא בפולין, (ברוסיא, היטלר של רחמנאֿליצלן השמדות ולאחר
מאתנו ואחד אחד כל נושא האישי, תפקידו על נוסף כפול: תפקיד מאתנו ואחד אחד כל על מוטל – מישראל
על – לעשות יכולים הם שהיו העבודה להשלים ועלינו רחמנאֿליצלן, שנרצחו היהודים של תפקידם את גם

מיותר. אינו אחד ואף זה, לענין נחשב מישראל ואחד אחד כל ממנה. גדול חלק פנים כל

עשיריות את ולנצל עליו, המוטל התפקיד ומהו התכלית מהי ולהרגיש להתבונן מאתנו ואחד אחד כל על
כמה אחת על – הדברים נכונים זמן בכל שאם מאליו, ומובן תפקידנו. את ולמלא לפעול כדי שלפנינו השנים
ולנצל לעבוד החוב מאתנו ואחד אחד כל על מוטל בודאי הרי (כנ"ל), כפול תפקיד עלינו שמוטל עתה, וכמה

יכולתו. ובמלוא כחותיו כל את

שיתגבר כך הטוב לצד להוסיף כדי כחותינו כל את לנצל עלינו – שלנו היוםֿיום בחיי – פשוטות ובאותיות
אושר ושל שמחה של לחיים נזכה וכך סביבתנו, על זה בכיוון ולהשפיע הלאֿטוב, הצד על וישלוט

בסביבתנו. הנמצאים ולכל לנו ַָ("הארמאני")

של קיומו שנות 3500 לאורך שנבחנו ומצוות, תורה של חיים ידי על רק פועל לידי לבוא יכול האמור כל
ישראל. עם

יעשה לא אם וגם לעשותו, שלא או לעשותו לבחור ואחד אחד כל של שבידו דבר זה אין – לעיל וכאמור
המוטל חוב שזהו לדעת עלינו איֿעשייתו; על אותו לתבוע ניתן לא זאת   לכל נתן והקב"ה ,

ובהצלחה. פועל לידי זאת להביא והיכולת הכח את ואחד אחד

צעד יצעד – וכו' מחרתיים המשך לזה שיהיה ובאופן ממחר, החל – אני וגם אתם מאתנו, אחד כל אם
אכן זה יהיה – זה בכיוון סביבתו על וישפיע ומצוות, תורה של נוספים ענינים בחייו יוסיף קדימה, אחד

שלנו! ה"מופת"
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   יא כרך

התיבות את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
ששנינו כמו שמרים "בלי ומפרש: זך" תצוה. "ואתה

וכו'".מגרגרובמנחות הזית בראש
וצלה"ב:

מפרש אינו שרש"י מזה שבפסוקא) "זך"
"נקי" מבאר(שפירושו רק אם כי בזה) וכיוצא

ואין הוא ידוע "זך" דפירוש מוכח - שמרים" "בלי
ממה? ונקי זך ביאור: שצריך אלא להביאו, צורך
משמע קא מאי מובן: ואינו שמרים. ששולל ומבאר
זר דבר כל מתערובת היינו דנקי מעצמו מובן הרי לן?

"שמרים") ?(כולל

תשא בפרשת לקמן ולאב) זכה", "לבונה נאמר
ממה? "זכה" רש"י פירש

וכו'"; ששנינו "כמו לביאורו ראיה מביא רש"י ג)
כלל, לראיה זקוק אינו שמרים" "בלי הביאור ולכאורה

?כנ"ל

לפירושו ראיות להביא רש"י של דרכו אין ד)
  ועל) שבתורה ההלכה שבחלק מדינים

הזתים - "כתית זה: שלאחרי בדיבור רש"י פירוש דרך
וכשר למנורה פסול השני והשמן . . כותש היה
ולא למנחות", כתית ולא למאור כתית שנאמר למנחות

המקור מגמראהביא זה בזה);לדין וכיוצא

שצריך לומר תרצה אם אף דידן, בנדון זה פי ועל
צר שהשמן ראיה מהילהביא שמרים", "בלי להיות יך

הראיה  " ממה ?"

בראש "מגרגרו התיבות ממנחות מעתיק רש"י ה)
בלי להיות שצריך ההוכחה ולכאורה וכו'". הזית
מסיום אלא) כו'", ש"מגרגרו מזה (לא היא שמרים

וכו'" "וכותש וכמפורשהענין ; כאן
היה הזיתים - "כתית זה): שלאחרי המתחיל (בדיבור

שמרים"; בו יהיו שלא כדי כו' במכתשת כותש

מעתיק רש"י שמהןאבל התיבות
ראיה(עיקר שמהן והתיבות לפירושו, ה)ראיה

ב"וכו'"?!לפירושו

"כמו המ"מ גם בפירושו רש"י מביא למה ו)
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א.1) פו,
(וכקושית2) תנן מגלגלו הגמרא שמסקנת אף במשנה כגירסתנו

(וראה ה"ח פ"ז מזבח איסורי בהל' הרמב"ם גם וכ"כ כאן) הרא"ם
שם). לח"מ

כאן.3) רא"ם וראה נקי. אלא זך אין ב): (שם, מנחות ראה
שמרים4) בו כשיש דגם תאמר שלא לשלול בא דרש"י לומר ואין

שאינם למטה, בפ"ע הם שהשמרים כיון זך" "שמן לקרותו אפשר
ריש (שמו"ר מתערב" אינו ד"שמן מכיון שהרי - השמן עם

עם ובכ"זפרשתנו) במוחש, כנראה מובןמשקה, - "זך"
(תערובות העדר רק (ולא נקיות הוא בשמן הנאמר דזך *

זרים. מדברים
שבאים מכיון - דשמרים כאן) לדרך בצידה (וראה אפ"ל לכאו'
ד"זך", לטעות אפשר הי' ולכן "זר", דבר תערובת אינם עצמו, מהזית
מהו גיסא: לאידך קשה עפ"ז אבל שמרים. שולל אינו בשמן הנאמר

רש"י של שמרים"?יסודו "בלי צ"ל שהשמן
בא דרש"י (לאידך) שם האורה בלבוש מ"ש על קשה ועד"ז (*
שהרי - מים" גבי הנאמר כזך צלול דהכא זך פירוש "שאין לשלול
(כמ"ש עב" הוא שהרי מים כמו צלול להיות השמן דרך "שאין מכיון
בשמן הנאמר דזך פשוט צלול, שמן להיות שא"א היינו שם), בלבוש

לפרשו. רש"י וא"צ שמרים", "בלי - זר דבר תערובת בלי פירושו
לד.5) ל,
אפשר6) האיך תתמה שאל היא דהראי' כתבו ושפ"ח טוב בדבק

שמן שיש רואים דהרי כלל מובן אינו אבל - שמרים בלי שמן להיות
שמרים. בלי

א) (מ, דב"מ ממתני' שמרים בלי שמן דאין ראי' בשפ"ח שהביא ומה
מקבל כו' מזוקק שמן אינו,"המוכר - למאה" שמרים ומחצה לוג עליו

בלשון הנקרא ע"ד הוא שם המדובר (אע"פ"שמןכי "
שמרים)*. בו שיש

גם אלא השיעור קובע רק לא פשוט) (ע"פ שהתנא מזה ואדרבה:
בלי שמן שיהי' דשייך מוכח שמרים עליו מקבל שהלוקח

שמרים. עליו דמקבל פשיטא דאל"כ - שמרים
"שמן הוא דקרא ד"זך" הפי' לשלול בא דרש"י לומר ואין (*
לפרש שדוחק (נוסף כי - שמרים) עם (שהוא בנ"א דלשון מזוקק"

דבנ"א, מזוקק לשון פי' הוא שכן מפני שמרים עם הוא שבקרא ד"זך"
בלי צ"ל שהשמן בפשש"מ מנ"ל א"כ גיסא: לאידך קשה עפ"ז הרי)

שמרים?
ששנינו7) "כמו זה לפני מש"כ על שסמך י"ל ש(בדוחק) אף

במנחות".
א.8) שם, מנחות
כאן.9) ברא"ם שהקשה כמו

משום10) הוא הזית" בראש ש"מגרגרו זה דגם אלואף
שמרים אח"ז יהיו לא כדבעי כתישה וע"י היטב (דבקמבושלים

ד"ה (שם מנחות ברש"י הב' כפי' – ועוד שפ"ח לדוד, משכיל טוב,
מאופן הוא ההוכחה שעיקר מובן בכ"ז - הזית)) בראש מגרגרו

.שמרים בשמן אין עי"ז שדוקא כו'" "כותש ,
ב.11) כד,
בשאר12) אבל - תצוה" "ואתה תיבות ליתא דרש"י ראשון בדפוס

כבפנים. הוא הדפוסים כל



כז

   יא כרך

התיבות את רש"י מעתיק פרשתנו בתחלת
ששנינו כמו שמרים "בלי ומפרש: זך" תצוה. "ואתה

וכו'".מגרגרובמנחות הזית בראש
וצלה"ב:

מפרש אינו שרש"י מזה שבפסוקא) "זך"
"נקי" מבאר(שפירושו רק אם כי בזה) וכיוצא

ואין הוא ידוע "זך" דפירוש מוכח - שמרים" "בלי
ממה? ונקי זך ביאור: שצריך אלא להביאו, צורך
משמע קא מאי מובן: ואינו שמרים. ששולל ומבאר
זר דבר כל מתערובת היינו דנקי מעצמו מובן הרי לן?

"שמרים") ?(כולל

תשא בפרשת לקמן ולאב) זכה", "לבונה נאמר
ממה? "זכה" רש"י פירש

וכו'"; ששנינו "כמו לביאורו ראיה מביא רש"י ג)
כלל, לראיה זקוק אינו שמרים" "בלי הביאור ולכאורה

?כנ"ל

לפירושו ראיות להביא רש"י של דרכו אין ד)
  ועל) שבתורה ההלכה שבחלק מדינים

הזתים - "כתית זה: שלאחרי בדיבור רש"י פירוש דרך
וכשר למנורה פסול השני והשמן . . כותש היה
ולא למנחות", כתית ולא למאור כתית שנאמר למנחות

המקור מגמראהביא זה בזה);לדין וכיוצא

שצריך לומר תרצה אם אף דידן, בנדון זה פי ועל
צר שהשמן ראיה מהילהביא שמרים", "בלי להיות יך

הראיה  " ממה ?"

בראש "מגרגרו התיבות ממנחות מעתיק רש"י ה)
בלי להיות שצריך ההוכחה ולכאורה וכו'". הזית
מסיום אלא) כו'", ש"מגרגרו מזה (לא היא שמרים

וכו'" "וכותש וכמפורשהענין ; כאן
היה הזיתים - "כתית זה): שלאחרי המתחיל (בדיבור

שמרים"; בו יהיו שלא כדי כו' במכתשת כותש

מעתיק רש"י שמהןאבל התיבות
ראיה(עיקר שמהן והתיבות לפירושו, ה)ראיה

ב"וכו'"?!לפירושו

"כמו המ"מ גם בפירושו רש"י מביא למה ו)
כו'"?ששנינו ששנינו "כמו (סתם) כתב ולא "

אמור בפרשת שבפירושו יוקשה כותבוביותר
ובתו"כ". "במנחות

"ואתה התיבות גם הכתוב מן מעתיק רש"י ז)
"זך"?תצוה" תיבת אלא מבאר שאינו אף ,

שגם מפני מעתיקן שרש"י לומר צריך ועלֿכרחך
(א) להבין: וצריך שמרים". "בלי לביאורו הוכחה מהם
צריך שהשמן תצוה" "ואתה התיבות מן ההוכחה מהי
מן הוכחה יש אם ולאידך: (ב) שמרים? בלי להיות
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(וראה ה"ח פ"ז מזבח איסורי בהל' הרמב"ם גם וכ"כ כאן) הרא"ם
שם). לח"מ
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שמרים4) בו כשיש דגם תאמר שלא לשלול בא דרש"י לומר ואין
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לפרשו. רש"י וא"צ שמרים", "בלי - זר דבר תערובת בלי פירושו
לד.5) ל,
אפשר6) האיך תתמה שאל היא דהראי' כתבו ושפ"ח טוב בדבק

שמן שיש רואים דהרי כלל מובן אינו אבל - שמרים בלי שמן להיות
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מקבל כו' מזוקק שמן אינו,"המוכר - למאה" שמרים ומחצה לוג עליו

בלשון הנקרא ע"ד הוא שם המדובר (אע"פ"שמןכי "
שמרים)*. בו שיש

גם אלא השיעור קובע רק לא פשוט) (ע"פ שהתנא מזה ואדרבה:
בלי שמן שיהי' דשייך מוכח שמרים עליו מקבל שהלוקח

שמרים. עליו דמקבל פשיטא דאל"כ - שמרים
"שמן הוא דקרא ד"זך" הפי' לשלול בא דרש"י לומר ואין (*
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דבנ"א, מזוקק לשון פי' הוא שכן מפני שמרים עם הוא שבקרא ד"זך"
בלי צ"ל שהשמן בפשש"מ מנ"ל א"כ גיסא: לאידך קשה עפ"ז הרי)

שמרים?
ששנינו7) "כמו זה לפני מש"כ על שסמך י"ל ש(בדוחק) אף

במנחות".
א.8) שם, מנחות
כאן.9) ברא"ם שהקשה כמו

משום10) הוא הזית" בראש ש"מגרגרו זה דגם אלואף
שמרים אח"ז יהיו לא כדבעי כתישה וע"י היטב (דבקמבושלים

ד"ה (שם מנחות ברש"י הב' כפי' – ועוד שפ"ח לדוד, משכיל טוב,
מאופן הוא ההוכחה שעיקר מובן בכ"ז - הזית)) בראש מגרגרו

.שמרים בשמן אין עי"ז שדוקא כו'" "כותש ,
ב.11) כד,
בשאר12) אבל - תצוה" "ואתה תיבות ליתא דרש"י ראשון בדפוס

כבפנים. הוא הדפוסים כל



כח   

:בזה והביאור
והנה למאור". כתית זך זית "שמן נאמר בכתוב

" תיבת על מוסבת "כתית" שהזיתתיבת היינו ,"
"זך" דתיבת לפרש קשה זה ולפי כתית; להיות צריך
"שמן" תיבת על מוסבת ל"כתית" "זית" בין האמורה

למ ליה והוה זה) לפני כתית(האמורה זית "שמן ימר
כתית זית של (א) להיות: צריך שהשמן היינו – זך"

זך. (ב) במכתשת), הכתוש (זית

התורה[אלא כתבה דבתחלה לפרש, יש
ואחר זך, (ב) זית של (א) שיהיה - שבשמן התנאים
- "זך" השמן שיהיה שבכדי - האמצעי מפרשת כך

"כתית"]. הזית שיהיה ידי על הוא

צריך וגו'" כתית זך זית "שמן שנאמר ומכיון
עזרא האבן (כפי' הזית,לפרשו על קאי ד"זך" (

שצריךוהיינו, - (ו"כתית") "זך" להיות צריך
" נאכלהליקח שלא או עפוש בהם שאין

מלכים". למאכל שמן יעשו וממנו קצתם,

שמרים", "בלי שכתב במה רש"י שולל זה ופירוש
(לא בא זה דבפירושו (כי,היינו "זך" תיבת

"זך" דתיבת לחדש אלא) מעצמו), הוא מובן כנ"ל,
על הדוחק,מוסבת למרות - הזית על

בלי - "זך רש"י שפירש וזהו כנ"ל. זה שבפירוש
אלא תתכן לא שמרים תערובת (דשלילת שמרים"

כמובן לזית, בנוגע ולא לשמן, ).בנוגע

ולא ה"שמן" על קאי "זך" דתיבת להוכיח ובכדי
מן רש"י מעתיק כנ"ל), הוא שדוחק (אף ה"זית" על

תצוה". "ואתה תיבות (גם) הכתוב
אליך ויקחו גו' תצוה ד"ואתה הציווי והביאור:

ישראל בני בהיות נאמר זיתיםגו'" שאין מקום ,
בשמן המנורה את שהדליקו לומר, ומוכרח שם. גדלים

מצרים מארץ ביציאתם עמהם אישלקחו (שהרי ,
עמהם שלקחו לומר אפשר הזמן משך

במדבר ).וכתשום

"זך" להיות צריך שהזית לפרש דאין הוכחה ומזה
דהרי -בא אם להכיר אפשר אי עמהם שהביאו

היה האם אפילו או קצת" "נאכל שהיה מזית
"מעופש".

להפירוש "בלי[אבל - "זך" להיות צריך
בהשמן]. ניכר זה הרי שמרים",

תצוה", "ואתה התיבות את גם רש"י מעתיק ולכן
בפרשה), (המבואר השמן עשיית על הציווי היינו,
ישראל בני את שיצוה למשה אמר שהקב"ה ומכיון

)לפרש מוכרח - זך" זית "השמן לקחת (
וכנ"ל. הזית, ולא זך, להיות צריך

:בזה נקודה עוד להוסיף ויש
מקום מכל לטעון: ממולח להתלמיד מקום יש עוד
דתיבת הכתוב משמעות כפשטות לפרש טפי עדיף
לתרץ יש זה שבפירוש והקושיא ה"זית", על קאי "זך"

"זית החיוב דפרט פנים) כל על אלא(בדוחק אינו "
ביכולתם ויהיה שמן" זית "ארץ ישראל לארץ כשיבואו

" מקוםלהשיג אין "זית" כלל שאין - ובמדבר זך",
"זך" הזית שיהיה סתםלתנאי זית שמן הדליקו ,.

"ואתה תיבות רש"י שמעתיק בזה מבואר זה וגם
אלא צו "אין בזה: שמרומז ,""ולדורות

"ומוכח חל זה במדברשציווי בהיותם גם "-
הוא שמן איזה להבחין שידעו לומר אפשר שאי ומכיון
ש"זך" לומר צריך עלֿכרחך כנ"ל, זכים, זיתים של

השמן. על קאי
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כאן.13) בגו"א וראה
כאן.14) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון בס' עד"ז ראה
כאן.ראה15) רמב"ן
(ויקהל16) לקמן וכן הזית" בראש "מגרגרו רש"י שפירש ומה

משונה שהוא לב חכמי צריך הוא אף - המאור שמן "ואת יד): לה,
כתית והוא הזית בראש מגרגרו במנחות שמפורש כמו שמנים משאר
שצריך כ"א) הזית, בראש מגרגרו שבמדבר (לא כוונתו י"ל - וזך"

) כראוי וכתית זך השמן אם להכיר לב כאןחכם הרמב"ן מ"ש
"ויקחו "וזאתבטעם גֿו) כה, (תרומה ממ"ש וכדמוכח .("
אשר "הנשאיםגו'התרומה וכן ואתלמאור", גו'

לב שהחכמי בכתוב נזכר ולא כזֿכח), שם, (ויקהל למאור"
ההבאה. קודם אותו

ואף17) סתם. זית שמן הי' המשכן דתרומת למאור" וה"שמן
שמנים משאר "משונה הקודמת) בהערה (מובא ויקהל בפ' שפרש"י
שמרים". "בלי כאן שפירש מה ע"פ הר"ז - וזך" כתית כו' מגרגרו כו'

עליו18) "ויערך כג) מ, (פקודי במ"ש הרגצובי משיטת ולהעיר
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"ויקחו20) ממ"ש ראי' להביא אין שהציווי)אבל "(
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ב" נכללים והם בניהם, תצוה"כ"א "ואתה שהציווי ועכצ"ל ,"
" –)הוא "( .

   

יש עדיין כי גמורה, הוכחה זה אין עדיין אבל
ידעו ישראל שבני לומר שצריך שכמו ולומר לדחוק
ממצרים, לקחוהו (ולכן בכלל למאור שמן על שיצטוו

להם" עשו לא ש"צידה שעתידיםאף ידעו כך (
לקחו ממצרים ובצאתם זך", זית "שמן ליקח להצטוות

וכו' מקצתם נאכלו שלא מזיתים שמן .עמהם
דשנינו מהא ראיה ומביא רש"י מוסיף ולכן

וכו'": הזית בראש "מגרגרו במנחות

דה עזרא האבן פירוש -לפי "זך" להיות צריך
מקצתם", נאכלה שלא או עיפוש בהם שאין "גרגרים

לגבי האילן, בראש הגדלים להזיתים עדיפות אין
יותר מצויים האילן בראש ואדרבא: הזיתים, שאר
טפי עדיף זה פי ועל הזיתים; מן האוכלים עופות
למע' - האילן ובתוך באמצע הגדלים הזיתים מן לקחת
שהעופות האילן מראש ולמטה אדם ידי מתפיסת

שם. רגילים

הזית", בראש "מגרגרו במנחות דאיתא ומכיון
הגמרא דלפי שמןמוכח על קאי זית,"זך" על

"מגרגרו היוצאולכן שהשמן (מכיון הזית"
ונקל היטב מבושלים הם הרי האילן שבראש מזיתים
הזיתים אם נפקאֿמינה ואין השמרים" ממנו להפריד

וכו'. קצתם נאכלו או מעופשים יהיו עצמם

כהנים' 'תורת לשלול – "במנחות" רש"י ,ומוסיף
ברחיים שטוחנו קמא) (דתנא הדעה גם הובאה שם כי
כאן ורש"י בגמרא) רק זו דעה נמצאת (במנחות

" ברחיים",ממשיך טוחנן

לעשיית ובהמשך דסיפור בסגנון מדובר כאן דהנה
שכל המשכן, חנוכת פרשת באה - ואחרֿכך המשכן
ימי כל (וכן וכו' ובעשירות והדר פאר ברוב היה זה

דעשירות מצב היה - במדבר כןהיותם שאין מה ,(

דיני הנרות", מצות "פרשת שהיא - אמור בפרשת
השמן,

במדבר, בפועל שהיה כפי רש"י פירש כאן לכן
שם להוסיף מוכרח (ולכן דין פי על – אמור ובפרשת
וכו'. שמנים ג' שם: מוסיף גם ולכן לתו"כ) - ציון עוד

שבפירוש ההלכה דרך על מופלאים" מה"ענינים
דילן: רש"י

הרמב"ם ומחלביהןפסק כו' והבל בתורה נאמר :
הנאה מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא דבר כל כו'
ישיבתו, מבית נאה יהיה תפלה בית בנה אם והטוב,
הוא וכן כו' דבר הקדיש כו' ערום כסה כו' רעב האכיל

לה'.אומר חלב כל

בעת גם לה'" חלב ד"כל החיוב חל אם בירור, וצריך
 ליתנו שבדעתו הדבר ,ולדוגמא לה';

לקחת חיוב יש בגדהאם ממנו לעשות כדי מובחר
סברות: ב' בזה להיות דאפשר בזה, וכיוצא לעני

בעת חל לה'" חלב ד"כל החיוב שאזא) ,
של והטוב"נעשה הנאה "מן לבחור צריך אז ולכן
לו. שיש

גם חל זה חיוב ומידב) תיכף – הנתינה
בדעתו שמחליט בעת גם לה', יהיה

" "מןהדבר לבחור צריך הטוב" האֿל
כשניכרהנאה רק אופנים: ב' לומר יש (ובזה והטוב"

כיון - עילוי כשאין אפילו או הנתינה, בעת עילוי
עתה האֿל).שמכין

"זית" על קאי ד"זך" האב"ע פירוש פי על והנה
בעת דגם זה מדין ללמוד יש לשם" הדבר

הקפידה דהרי המובחר מן לבחור צריך הטוב" האֿל
זכיםתורה יהיו למאור לשמן כותשים שאותם

(וגם מההכנה מתחיל זה שחיוב ומכאן - ומובחרים
בעת עדיפות זה ידי על ניכר יהיה לא לה').אם

שלא הרי ה"שמן", על קאי ד"זך" רש"י לפירוש אבל
שעת על תורה המובחרהקפידה מן ורקשיהיה ,

הנתינה והנאה".בעת הטוב "מן להיות צריך

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

לט.22) יב, בא
שטים23) להעצי בנוגע רק ה) כה, (תרומה שפרש"י ממה אבל

כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה כו' ברוה"ק צפה אבינו ש"יעקב
שמן הביאו שלא משמע יומאממצרים" וראה המשכן. בשביל

או"ה. מתגרי שקנאו דברים דהיו ב) (עה,
הרי24) - מהלכה לפשש"מ ראי' להביא שאין לאואף בנדו"ד

) זו הלכה בגמרא ע"ילמדו זך) דכ"הצ"ל ומוכח כו',
"הלכהפירוש א) טז, (סוטה ממרז"ל [ולהעיר הכתובים של

– (לגמרי)" פשוטו מידי יוצא מקרא ו"אין כו'"; מקרא עוקרת אינה
א)]. (כד, יבמות

לראי' רק שזהו בנדו"ד "ואתהובפרט הכתוב מן הראי' לעיקר
ס"גֿד). (כנ"ל תצוה"

ב.25) כד, לאמור
דאז26) מש"כוי"ל ע"פ - ברחיים" טוחנן "אינו הדיעות

משא"כ א), קטז, זבחים (ובתרגום). ד ד, (בראשית "ומחלביהן"
מרמב"ם. (בפנים) לקמן וראה ב). פו, (מנחות החיסרון מפני - למנחות

הלשון:27) (ושם רמ"ח סו"ס יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף
ברמב"ם). כן גריס ואולי והיפה. מהטוב

טז.28) ג, ויקרא
שבזה.29) הבפועל קודם
כבנדו"ד30) - הנתינה בעת בהדבר עדיפות ניכר יהי' לא באם

בא אם בהשמן ניכר זך.דאין
מן הבחירה ע"י באם רש"י דעת מכאן לברר א"א עדיין אבל
חל אם הנתינה, בעת בהדבר עדיפות תהי' - ההכנה בעת והנאה הטוב

בעת לה'" חלב ד"כל .החיוב
יהי'31) אם כו' הטוב מן לבחור צריך רש"י לדעת דגם את"ל דגם
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א)]. (כד, יבמות

לראי' רק שזהו בנדו"ד "ואתהובפרט הכתוב מן הראי' לעיקר
ס"גֿד). (כנ"ל תצוה"

ב.25) כד, לאמור
דאז26) מש"כוי"ל ע"פ - ברחיים" טוחנן "אינו הדיעות

משא"כ א), קטז, זבחים (ובתרגום). ד ד, (בראשית "ומחלביהן"
מרמב"ם. (בפנים) לקמן וראה ב). פו, (מנחות החיסרון מפני - למנחות

הלשון:27) (ושם רמ"ח סו"ס יו"ד שו"ע מזבח. איסורי הל' סוף
ברמב"ם). כן גריס ואולי והיפה. מהטוב

טז.28) ג, ויקרא
שבזה.29) הבפועל קודם
כבנדו"ד30) - הנתינה בעת בהדבר עדיפות ניכר יהי' לא באם

בא אם בהשמן ניכר זך.דאין
מן הבחירה ע"י באם רש"י דעת מכאן לברר א"א עדיין אבל
חל אם הנתינה, בעת בהדבר עדיפות תהי' - ההכנה בעת והנאה הטוב

בעת לה'" חלב ד"כל .החיוב
יהי'31) אם כו' הטוב מן לבחור צריך רש"י לדעת דגם את"ל דגם
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א.11. קנג, שבת 12.ראה   ."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים 13."ראה   
."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, 15.שמות   מתורץ "בזה

כו'". עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ

   

:דילן רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
ב"זית": בחינות ב' שיש בחסידות מבואר

שבו שהמרירות - ענינו פשטות לפי "זית" א)
רז"ל מרורין(כמאמר מזונותי יהיו יונה "אמרה

דסטרא וה"מרירו" ה"חשוכא" בחינת על מורה כזית")
שנה" ע' של תלמודו משכח ה"זית שלכן כיאחרא, ,

הקליפות מעולם זו,השכחה בחינה מצד ולכן, ;
ידי על ידידוקא על סטראהזית,

הביטול החכמה, בחינת – השמן מתגלה אחרא,
.לאלקות

נמשך שממנו המקור - ענינו פנימיות לפי "זית" ב)
אדרבה, היא, שבו (החשך) שהמרירות היינו השמן,
שהיא הכתר) (ספירת הנעלית מדרגתו על מרמזת

שמן) החכמה, (ספירת וגילוי מהארה עדיין ;למעלה
סתרו" חשך "ישת בחינת "חשך"וזוהי שנקרא ,

הבא אור של גדר מכל ומרומם מופשט היותו משום
.בגילוי

רש"י ופירוש עזרא האבן פירוש בין ההפרש וזהו
הענינים: בפנימיות

וה"זית" - הענינים פשטות לפי מפרש עזרא האבן
הוא שבו (וחשך) המרירות ענין הרי הפשוט בתוכנו
צריך זה ומטעם אחרא, וסטרא הקליפה תערובת מצד
להוציא בכדי הזית בבחירת מיוחדת זהירות להיות
– דקדושה וביטול "שמן" כתישה) ידי (על ממנו
ראוי הוא דוקא שאז "זך" להיות צריך עצמו שהזית

לאלקות. כלי להיעשות

תורה" של "יינה שהוא רש"י, בפירוש אולם
)הענינים פנים) כל על (ברמז מוארים התורה),

הוא "זית" של הפנימי ענינו והרי - פנימיותם לפי
מהאור גם למעלה שהוא סתרו", חשך "ישת בחינת
הקדושה תכלית והוא העולמות להשתלשלות השייך
ודקדוק בזהירות צורך אין פירושו, לפי ולכן והביטול;
הבא להשמן בשייכות רק אם כי גופא להזית בהנוגע
ראשית שהיא החכמה, לבחינת ההמשכה - ממנו
ולכן להעולמות, שייכות לה ויש בהשתלשלות הגילוי
נקי יהיה והביטול שהשמן בזה זהירות להיות צריך

"זך" - תערובות .מכל
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כ"א ההכנה, מצד אי"ז - הקודמת) הערה (ראה הנתינה בעת ניכר
החיוב חל ההכנה הטוב.שבעת מן

יא).32) ח, נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין
ב.33) יג, הוריות
ביאור34) תקס"ח - אדה"ז מאמרי ד. קי, סע"ג. פא, פרשתנו תו"א

חנוכה. דש'
ועוד.35) ב. לו, בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א
תשל"א.36) הוי' את הללו ד"ה ואילך. א'תקמז ע' תצוה אוה"ת
יב.37) יח, תהלים
שם.38) הללו ד"ה

בשמן39) ד"זך" שפרש"י מה תורה") של ב"יינה (גם מובן עפ"ז
"בלי עצמוענינו מהזית באים אלא "זר" דבר תערובת שאינם "

ממש, (נפרד) "זר" דבר של למציאות מקום אין החכמה ספי' מצד כי -
היא וזו זולתו ואין הוא לבדו "שהוא א"ס מאיר בה כי "

בה שייך להעולמות שייכותה שמצד אלא בהגה"ה), פל"ה (תניא
בערך זר דבר שהם עצמה."שמרים", החכמה מדריגת -

אגרות קודש

]י"ב אדר, תשט"ו[

...בשאלתו בענין ליקח תפלין של חבירו להתפלל בהם והשמועה ששמע בשם האבני נזר.

הנה בשו"ת אבני נזר חלק או"ח קפ"ג בסופה: להמניח ת' של ראש של אחר, לא שפיר עביד כוון 

ידי חובתו  יצא הראשון  ולא  הוי קשר של קיימא,  ונמצא דלא  לפי ראשם  ישנו אח"כ הקשר  שהבעלים 

ומצוה לפרסם הדבר עכ"ל. אבל כבר נהגו העולם דלא כן.

וראי' חזקה להמנהג הוא מ"ש בפשיטות באו"ח סי' י"ד סעיף ד' - הועתק ג"כ בשו"ע לרבנו סעיף 

י"ב - דמותר להתלבש בתפילין של חבירו וכו'. והועתק בכמה אחרונים ובשום מקום לא נתבאר, שבמה 

דברים אמורים כשמדת הראש מתאמת, שבאמת רק לעתים רחוקות מזדמן כך, וכבר הקשו על האבני נזר 

הועתקה קושיתם שם סי' קפ"ד וקפ"ה. ובכלי חמדה על התורה פרשת וילך לימד זכות על מנהג העולם: 

א( דתפלין של בעי קשר של קיימא וכהרמב"ן, ב( דמה שמקשר לזמן מצותה נחשב קשר של קיימא, ועיי"ש 

שמבאר מה שלכאורה לא משמע כן באיזהו מקומן...
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ח.22. יט, ט.23.שם יט, יח.1.שם יט, בין2.ויקרא הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר ומיד הנפשות, מדריגות
מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם חיים", ב"אלקים
"אב" - אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת
שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא
לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת
הנשמות שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן

3.מאוחדות.   ,הזקן רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו8.ראה הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם ‡Ïאותו? ÂÓ‡ ˜  ÏÚ ÚÓביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר קשה
ÂÏשל הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן Úחברו, ‡(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'
מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - Â‡מספיק Âלשמור ע"פÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום‡Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם
תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".ÚÏכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות

יב.11.א. א, אבות
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו8.ראה הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
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ÂÏשל הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן Úחברו, ‡(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'
מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - Â‡מספיק Âלשמור ע"פÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום‡Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם
תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".ÚÏכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות
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יג.9. כח, ה.10.איוב מ, ל"ו.11.ישעי' פרק ב.12.סוף קמט, תהלים
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ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

ָכל ָמקֹום  ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ּבְ ל ִאיׁש  ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה,  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ הּוא – ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ְוהּוא ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין דבור, 
דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז ער געהט 
און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען ער טרעט: 

בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ֶלם! ַמּדּוַע ַאּתָ ּבֹו ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֹ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם אותם 

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שני
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

היום יום . . .



מי היום יום . . . 

את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך וועל דיר 
געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון - דָאס איז 
געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: דָאס ערשטע 
לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון אויבען, א ּפינטעלע 
פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, אז דער אלף פון תורה 
איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון אמונה ווָאס באהעפט זיי. 
נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, א איד למטה דָאס איז דער 

גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן ְלָך  ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר  ה ְלַמד ִעם ּבְ ָך, ְוַאּתָ ּלְ ְצָוה ׁשֶ ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ַחת,  ִמּתַ ה  ְנֻקּדָ ַעל,  ִמּמַ ה  ְנֻקּדָ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? –  ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ לֹו ֵסֶדר 
ַעל, ַה"ּיּוד"  ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ ֶאְמַצע – זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ ַקו ּבָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ַחת, ִעם ַקו ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּתַ ּמִ ׁשֶ
ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ָנה ּגִ ֶיׁשְ

ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאֹלֵקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאֹלִקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין גאס 
)סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, מען 

דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה  ים ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד



היום יום . . . מי

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְלִהְתַקּשְׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ֶדל  ּגֹ
י[. י ]=ּדַ ְלַבד ֹלא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

ויקבל ברכת הפרידה  טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, 
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פָאהרט זיך קיינמאל 

ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ת ַהּפְ ְרּכַ ל ּבִ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית, ִויַקּבֵ קֹום ְמדֹורֹו ְיַסּדֵ ִסיָעה ִמּמְ ֶטֶרם ַהּנְ
י ְלעֹוָלם ֵאיָנם נֹוְסִעים ]=ִמְתַרֲחִקים[ ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵהיָכן  דּוַע: ֲחִסיִדים ֹלא ִנְפָרִדים, ּכִ ּוְכַמֲאָמר ַהּיָ

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
ָלִלית: ִלְהיֹות  ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ אֹו ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ּתְ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה



מי היום יום . . . 

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. נּו. ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּה ּוְמקֹוָרּה ָהַעְצִמי ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ל ֲהָלָכה ּבְ ִרים: א( ֲהָבַנת ּכָ ֵני ִעְנָיִנים ִעּקָ ֲחִסידּות ּכֹוֶלֶלת ׁשְ
ל ֲהָלָכה  ֲחִסידּות, ב( ֲהָבַנת ִעְנַין ּכָ ְמֹבָאר ּבַ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ְלִפי ִעְנָינֹו ּכַ ְסִפירֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ ַהְינּו ּבִ
ֶזה ִעְנָין  ל ָמקֹום ָצִריְך ִלְמֹצא ּבָ ֶכל ֱאֹלִקי ְוִדין ַהּתֹוָרה, ִמּכָ ִהיא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֲהַגם ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ׁשֶ ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ דֹוֵלי ַהּשֵׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ ֹלא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך,  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ָרִטית – ֶאת  ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ ֲהֵרי "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ַהּיֵ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה איז 

מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

יום 
שישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא



היום יום . . . מי

ְדָרׁש,  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני  ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ ְולֹוֵמד אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו – ֹרב טֹוב ּבְ ּבָ

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט שוואך 
אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט עמלק און 
קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, - דכל 
אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה, - און 
עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא 
דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי 

שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ֶחם ִעם  ּלָ א ֲעָמֵלק ּוְמָקֵרר ֶאת ַהְיהּוִדי; "ַוּיִ ם – ּבָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ּלִ ׁשֶ
ָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות ַאַחת  ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה, ּדְ ּשִׁ בֹות ֵיׁש ׁשִ י ּתֵ ָרֵאל" – ָראׁשֵ ִיׂשְ
ת ַהּתֹוָרה. ְוָהֵעָצה  ן ֶאת ְקֻדּשַׁ ּתֹוָרה – ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות ּבַ ל ִיׂשְ ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָנֲהגּו ּכָ ּבַ
י  ָכל ּדֹור ֵיׁש ָראׁשֵ ּבְ ָרא, ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמׁשֶ טּוָתא ּדְ ׁשְ ה, ְוִאְתּפַ י ֹמׁשֶ ים", ַאְנׁשֵ ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ָלֶזה – "ּבְ
ָכל ּדֹור ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ַאְלֵפי ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ד שבט, ונעם לי לה ודע שממשיך בשיעוריו בחת"ת ובודאי יוסיף 

בזה וכפסק רז"ל דמעלין בקדש.

מ"ש אודות לאתבא צדיקיא בתיובתא, יעיין הביאור בזה בלקו"ת דברים )צב, ב(, שם שה"ש )נ, ב( 

ועוד, ובארוכה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, דאחרון של פסח תרצ"ד.

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  שיחיו  זוגתו  ואת  יזכירוהו  כבקשתו 

זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

- יעוין בזה ד"ה ואתה קדוש )לכ"ק מו"ח אדמו"ר, בס' המאמרים  ובמש"כ בענין הזכרת ש"ש 

אידית(, ובתורה אור יד, ב.



מה             

ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום   

        
        

אין כלומר, כלקוחות. האחים נחשבים ירושה בחלוקת
אלא חלקו את קיבל אחד שכל הוכח החלוקה שלאחר אומרים
ש"מוכר ומכיוון חלקיהם. את מזה זה קנו כאילו נחשבים הם

מוכר" יפה ב)בעין ס"ד, ללא(ב"ב חלקו את לשני 'מוכר' הריהו ,
השני של בחלק כלשהי זכות ב)שיור ז, ב"ב אין, ד"ה .(תוס'

זו: הלכה בביאור נאמרו דרכים ושני
משום חלונו את לסתום השני את לכוף יכול האחים אחד א.
זה" על זה חלונות להם "אין הלשון זה ולפי ראיה. היזק
של חלונו את לסתום יכול מהאחים אחד כל כפשוטו: מתפרש

החלוקה בעת קיים היה כבר החלון אם אף פ"אהשני, ב"ב (רא"ש

הרמב"ם) בדעת .ס"כ,

משום חלון לסתום מזה זה לתבוע יכולים אינם האחים ב.
כן דעת על חלקו לא הירושה את חלקו כאשר כי ראיה, היזק
היינו, זה" על זה חלונות להם "אין זה ולפי חלונות. שיסלקו
חלונו, כנגד כותל לבנות מהשני למנוע יכול איננו החלון שבעל
להם "אין כך: מתפרש והלשון אורו. את וממעט שמאפיל אף
כדי אמות ד' מכנגדן להרחיק זה שיצטרך זה, על זה חלונות דין

כרצונו" בשלו בונה אלא יאפיל, הראב"ד)שלא בשם ורא"ש .(רמב"ן
החלון סותם "וכן ההלכה, בהמשך הרמב"ם ומדברי
שיכול הראשונה, כדעה שסובר להוכיח אין חלקו", על המשקיף
אפשר כי - ראיה היזק למניעת חלונך" "סתום לשני לומר האחד
של לחלונו סמוך כותל לבנות יכול שהשני שכוונתו גם לפרש
ובכך חלקו", על המשקיף החלון "סותם שהוא אף הראשון,

אורו את משנה)ממעט .(כסף

ה'תש"ע אדר ח' שני יום  

        
          

     
אינה הבתים פתחי של נאות מיקום ידי על הפרטיות הבטחת
רק ולא הדין, מן לאדם המוקנית זכות אלא בלבד טובה מידה

בחצרו אף אלא אדם של ב)בביתו נט, .(ב"ב
ואפילו חברו, של לחצירו חלון לפתוח לאדם אסור ולכן,
לחצר חלון לפתוח מבקש השותפים מן אחד אם משותפת בחצר

בעדו. לעכב האחרים השותפים רשאים –
רשות לתוך להסתכל שאסור בלבד זו לא כי הוא הדבר ויסוד

יש אלא שלאתהזולת היכולת עצם כי לכך
מה ובחצרו בביתו לעשות לאדם מפריעה לרשותו להציץ אחרים

חפץ. שליבו
חצרו כנגד חלון פתח ששכנו משום פרטיותו שנפגעה ומי
מותר אלא בו, ולהביט בחלון לעמוד משכנו למנוע רק לא זכאי
יותר ייפגע שלא כדי לקדמותו, המצב את להחזיר לדרוש גם לו

החלון. סגירת את ולתבוע
את לסתום הדין בית ידי על שנצטווה באדם ומעשה
בית פסק את קיים לא הלה אך שכנו, לחצר שפתח החלונות
בטענה הדין בבית אחר שכן תבע מסרב אותו לימים, הדין.
הגר"ד ופסק שלו. אחרים חלונות בסתימת לו מזיק שהלה

יח)(שו"תפיפאנו סי' האפוד, כהוגן,חושן התנהג לא שהלה כיון כי ,
לפסק שיציית עד לתביעתו יזדקקו ולא כהוגן, שלא בו אף ינהגו

כנגדו. ותלוי העומד הדין

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום     

         
          

          
בו, מיחה לא וחברו חברו רשות דרך ובא יוצא שהיה אדם
חצרו לבנות הקרקע] [בעל חברו בא "ואם דרך, באותה 'החזיק'
ביאתו" דרך יאבד שלא כדי בו מוחה זה הרי בפניו, ולסתום

הרשב"א) בשם קנג סו"ס חו"מ מהו(ב"י בדרך, חזקה יש ביחיד גם ואם .
בו שהחזיקו "מצר של והייחוד הגדר כן "?אם

והביאור:
שביחיד הוא, הרבים לחזקת היחיד חזקת בין ההבדלים אחד
שעשו מיד ברבים, ואילו שנים. שלוש לאחר רק תופסת החזקה
– בעלים ברשות בה שהלכו או להילוך הדרך את ותקנו חזקה

הרשב"א שכתב וכפי שם)החזיקו, בב"י "דבר(הובא היחיד: לגבי

קרקע, חיסור בזה יש שהרי שנים, ג' חזקת שצריך הוא ברור
בו". ויוצא ונכנס ממש חברו] [של בחצרו משתמש שהרי

אומרים יש תשמישין". "חזקת בעניין ראשונים נחלקו אמנם,
(כדעת ערער ולא הנזק כשידע פנים כל על או לאלתר, שהיא

רש"י וכדברי כאן, ד"ההרמב"ם א ז, אומריםבנפשאי)(ב"ב "שאנו –
של תשמיש שלו בתוך להשתמש לחברו מניח אדם שאין
מכרו) (או נתנו בוודאי הבעלים, ששתקו וכיוון ושותק. קביעות
ג' צריך תשמישין לחזקת שגם אומרים ויש הזה"). תשמיש לו

א)שנים כג, ב"ב, והא ד"ה .(תוס'
סוברים לאלתר, היא תשמישין שחזקת הסוברים גם אבל
כאן שיש שהרי שנים בג' רק חזקה היא – ביחיד רגל שדריסת

כנ"ל. ממש, קרקע חיסור
    



מו            

           
       

לשותפות? עסקה בין ההבדל מה
לחלוקת רווחים חלוקת בין התאמה להיות חייבת בעסקה
גם לשאת חייב הוא ברווחים, שליש יש לנותן אם הפסדים:
יכולים זאת, לעומת שותפים, ההפסדים. מן (לפחות) בשליש

עיניהם. כראות והפסדים רווחים לחלק
אם 'עסקא': ושל 'שותפות' של בהגדרות הפוסקים ונחלקו
לכל - בו עובדים שניהם וגם לעסק כסף מכניסים הצדדים שני
והשני עובד, ואינו כסף נותן אחד ואם שותפות; זו הרי הדעות
מכניסים שניהם ואם עסקה; זו הרי - כסף מכניס ואינו עובד
ולדעת עסקה, זוהי (כאן) הרמב"ם לדעת – עובד אחד ורק כסף

שותפות זו הרי – יוסף' ה'בית פי על ג)הרמ"א, קעז, יו"ד .(שו"ע

זו הרי הרמב"ם לפי עובדים: ושניהם אחד של הכסף ואם
עסקה. זו הרי הרמ"א ולפי שותפות,

– ופקדון מלוה – העסקה מרכיבי לגבי הפוסקים ונחלקו
'מלווה' של הרגילים לדינים כפופים אכן מרכיביה האם
הלכות בעלת חדשה יצירה היא העסקה שמא או ו'פקדון'
או הלווה באחריות למשל ביטוי מוצאת זו מחלוקת מיוחדות.
על החייב שכר כשומר דינו האם – הפקדון חלק לגבי המתעסק

ואבידה הראב"ד)גניבה מיוחד(דעת מעמד לו ויש שפטור (שיטהאו

ב) קד, ב"מ .מקובצת
לעשות עסקה למקבל אסור הזקן אדמו"ר לדעת - ובעסקה
המלווה, כלפי ללווה האסורים הדברים מן טובה שום לנותן
דבר לכל מלווהֿלווה יחסי יוצר שבעסקה המלוה שחלק משום

סל"ט) ריבית, הל' .(שוע"ר,

            

ה'תש"ע אדר י' רביעי, יום  

        
           

         
הרחקה באמצעי נקט שלא גורן בבעל עוסקת ההלכה
העיפה אכן והרוח החוצה, יעופו לא והעפר שהמוץ להבטיח
כי פטור שהלה הרמב"ם קובע לשכנים. נזק שגרם מה אותם,
אותו". שסייע הוא "הרוח שהרי ("גרמא"), עקיף גורם רק היה

ממון נזקי בהלכות לדבריו בסתירה עומדת זו (פי"דקביעה

חייב,ה"ז) – ללבות הוסיפה הרוח וגם דליקה, ליבה אדם אם :
גרם. הוא שהרי

המקרים: בין להבדיל שיש מבריסק הגר"ח מסביר

למעשה ומתייחסים האדם, פעולת מכוח באים האש נזקי
מחדשת ידיו למעשה בנוגע המזיק". "אדם בבחינת ידיו,
– הרוח כמו – נוסף גורם היה אם גם לחייבו יש כי ההלכה

שסייע.
של חלקו המזיק". כ"ממון מוגדר זאת, לעומת שלנו, המקרה
נוצר לא הנזק אך ממונו, את הרחיק שלא בכך רק היה האדם
האדם – המוץ את שהעיפה היא והרוח היות ידיו. ממעשה
את שהפך זה הוא חיצוני וגורם במידה לחייבו אין כי פטור,

ל"מזיק". ממונו
     

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום    

       
            

   
חייב שליחות עצמו על שקיבל ששליח נאמר רבים במקורות
והפרתה בלבד מוסרית היא זו שחובה נראה אולם לעשותה,
מדברי עולה כך השליח. נגד ענישה פעולת גוררת אינה
מין או חטים בהם ליקח לשלוחו מעות "הנותן כאן: הרמב"ם

אלא עליו לו אין - לקח ולא סחורה ".ממיני
היה השליחות איֿביצוע כאשר אפילו הדין הוא ולכאורה
עבור השליחות את לעשות שבמקום היינו אמון, הפרת מתוך
אין זה שבמקרה אלא עצמו, עבור השליח אותה עשה שולחו
וכך ורשע. לרמאי נחשב הוא אלא השליח על תרעומת רק כאן

למקח בשליחות והן לקידושין בשליחות הן הרמב"ם, פוסק
- לעצמו וקדשה והלך אשה לו לקדש שליח "העושה וממכר:
זה דבר העושה וכל כן. לעשות ואסור לשליח. מקודשת זו הרי

רשע" נקרא – וממכר מקח דברי בשאר בו יז)וכיוצא ט, ;(אישות,
מעות והניח מטלטלין, או קרקע לו לקנות לחברו מעות "הנותן
והרי עשוי, שעשה מה - במעותיו לעצמו וקנה והלך אצלו חברו

הרמאין מכלל י)הוא ז, .(מכירה,
ביהודה" ה"נודע ועב)וכתב עא סי' העזר, אבן השליח(מהד"ת, שאם

לעשות מתכוון שאינו לו מודיע ואינו עליו סומך שהשולח יודע
להגדירו בה די השליחות מביצוע ההימנעות עצם השליחות, את
עצמו. למען השליחות פעולת את עשה לא אם אפילו "רמאי",

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום     

        
    

רש"י בשלמא)לדעת ד"ה עא, לגוי(ב"מ שליחות יש מדרבנן
הרמב"ם סובר וכן ה"ד)לחומרא. פ"ה ולוה מלוה .(מ"מ,

"אמירה לדין אנו צריכים כן, אם מדוע, האחרונים: והקשו
שבות" שבתלנכרי ה"א)(הל' מדיןפ"ו זאת לאסור יש והרי ,

שליחות?
האדם שגוף היא בשבת מלאכה עשיית איסור גדר ותירצו:
בשבת. תיעשה לא המלאכה שעצם ולא ינוח, לו) אשר (וכל
כמותו", אדם של "שלוחו שבת במלאכת לומר שייך לא ולכן

בשבת נח המשלח של גופו סוף סוף אהע"זכי מאיר בית ס"ה(ראה

י"ב) .סע'
פרנק קכ"ט)והגרצ"פ סי' או"ח צבי כך:(הר על תמה

יוסף" א)ה"נימוקי י, ש"אשו(ב"ק יוחנן ר' לשיטת מקשה

מתייחסת ההדלקה פעולת אחר אף הדולקת ואש חציו", משום
שדולק נר שבת בערב להדליק מותר איך המדליק, של למעשיו
מקום מה הגוף, מנוחת על היא ההקפדה ואם בשבת? והולך
בשבת? שובת האדם גוף סוף סוף הרי זו, הדלקה לאסור יש

בשולחנו הזקן אדמו"ר סע"א)אך רמ"ג סי' לו(א"ח אחרת שיטה
בנושא:

ש"מדברי משום אכן הוא לנכרי אמירה של האיסור יסוד
רש"י כשיטת לחומרא", לנוכרי שליחות יש אסופרים קנג (שבת

מאי) מיימוניות'ד"ה ב'הגהות וגם ה"א). פ"ו שבת "אסור(הל' כתב:
שליחות יש כי למחר, לו שיקנה שבת בערב מעות לנוכרי ליתן

לחומרא". לעכו"ם
האדם, גוף מנוחת רק לא היא השבת מנוחת הדבר: והסבר
מנוחת כי תיעשה, שלא המלאכה עצם על הקפידה התורה אלא

הבריאה בכל להיות צריכה רי"ד)השבת עמ' ההלכה .(לאור

ה'תש"ע אדר י"ג קודש, שבת  

        
           

          
          



מז             

           
       

לשותפות? עסקה בין ההבדל מה
לחלוקת רווחים חלוקת בין התאמה להיות חייבת בעסקה
גם לשאת חייב הוא ברווחים, שליש יש לנותן אם הפסדים:
יכולים זאת, לעומת שותפים, ההפסדים. מן (לפחות) בשליש

עיניהם. כראות והפסדים רווחים לחלק
אם 'עסקא': ושל 'שותפות' של בהגדרות הפוסקים ונחלקו
לכל - בו עובדים שניהם וגם לעסק כסף מכניסים הצדדים שני
והשני עובד, ואינו כסף נותן אחד ואם שותפות; זו הרי הדעות
מכניסים שניהם ואם עסקה; זו הרי - כסף מכניס ואינו עובד
ולדעת עסקה, זוהי (כאן) הרמב"ם לדעת – עובד אחד ורק כסף

שותפות זו הרי – יוסף' ה'בית פי על ג)הרמ"א, קעז, יו"ד .(שו"ע

זו הרי הרמב"ם לפי עובדים: ושניהם אחד של הכסף ואם
עסקה. זו הרי הרמ"א ולפי שותפות,

– ופקדון מלוה – העסקה מרכיבי לגבי הפוסקים ונחלקו
'מלווה' של הרגילים לדינים כפופים אכן מרכיביה האם
הלכות בעלת חדשה יצירה היא העסקה שמא או ו'פקדון'
או הלווה באחריות למשל ביטוי מוצאת זו מחלוקת מיוחדות.
על החייב שכר כשומר דינו האם – הפקדון חלק לגבי המתעסק

ואבידה הראב"ד)גניבה מיוחד(דעת מעמד לו ויש שפטור (שיטהאו

ב) קד, ב"מ .מקובצת
לעשות עסקה למקבל אסור הזקן אדמו"ר לדעת - ובעסקה
המלווה, כלפי ללווה האסורים הדברים מן טובה שום לנותן
דבר לכל מלווהֿלווה יחסי יוצר שבעסקה המלוה שחלק משום

סל"ט) ריבית, הל' .(שוע"ר,

            

ה'תש"ע אדר י' רביעי, יום  

        
           

         
הרחקה באמצעי נקט שלא גורן בבעל עוסקת ההלכה
העיפה אכן והרוח החוצה, יעופו לא והעפר שהמוץ להבטיח
כי פטור שהלה הרמב"ם קובע לשכנים. נזק שגרם מה אותם,
אותו". שסייע הוא "הרוח שהרי ("גרמא"), עקיף גורם רק היה

ממון נזקי בהלכות לדבריו בסתירה עומדת זו (פי"דקביעה

חייב,ה"ז) – ללבות הוסיפה הרוח וגם דליקה, ליבה אדם אם :
גרם. הוא שהרי

המקרים: בין להבדיל שיש מבריסק הגר"ח מסביר

למעשה ומתייחסים האדם, פעולת מכוח באים האש נזקי
מחדשת ידיו למעשה בנוגע המזיק". "אדם בבחינת ידיו,
– הרוח כמו – נוסף גורם היה אם גם לחייבו יש כי ההלכה

שסייע.
של חלקו המזיק". כ"ממון מוגדר זאת, לעומת שלנו, המקרה
נוצר לא הנזק אך ממונו, את הרחיק שלא בכך רק היה האדם
האדם – המוץ את שהעיפה היא והרוח היות ידיו. ממעשה
את שהפך זה הוא חיצוני וגורם במידה לחייבו אין כי פטור,

ל"מזיק". ממונו
     

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום    

       
            

   
חייב שליחות עצמו על שקיבל ששליח נאמר רבים במקורות
והפרתה בלבד מוסרית היא זו שחובה נראה אולם לעשותה,
מדברי עולה כך השליח. נגד ענישה פעולת גוררת אינה
מין או חטים בהם ליקח לשלוחו מעות "הנותן כאן: הרמב"ם

אלא עליו לו אין - לקח ולא סחורה ".ממיני
היה השליחות איֿביצוע כאשר אפילו הדין הוא ולכאורה
עבור השליחות את לעשות שבמקום היינו אמון, הפרת מתוך
אין זה שבמקרה אלא עצמו, עבור השליח אותה עשה שולחו
וכך ורשע. לרמאי נחשב הוא אלא השליח על תרעומת רק כאן

למקח בשליחות והן לקידושין בשליחות הן הרמב"ם, פוסק
- לעצמו וקדשה והלך אשה לו לקדש שליח "העושה וממכר:
זה דבר העושה וכל כן. לעשות ואסור לשליח. מקודשת זו הרי

רשע" נקרא – וממכר מקח דברי בשאר בו יז)וכיוצא ט, ;(אישות,
מעות והניח מטלטלין, או קרקע לו לקנות לחברו מעות "הנותן
והרי עשוי, שעשה מה - במעותיו לעצמו וקנה והלך אצלו חברו

הרמאין מכלל י)הוא ז, .(מכירה,
ביהודה" ה"נודע ועב)וכתב עא סי' העזר, אבן השליח(מהד"ת, שאם

לעשות מתכוון שאינו לו מודיע ואינו עליו סומך שהשולח יודע
להגדירו בה די השליחות מביצוע ההימנעות עצם השליחות, את
עצמו. למען השליחות פעולת את עשה לא אם אפילו "רמאי",

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום     

        
    

רש"י בשלמא)לדעת ד"ה עא, לגוי(ב"מ שליחות יש מדרבנן
הרמב"ם סובר וכן ה"ד)לחומרא. פ"ה ולוה מלוה .(מ"מ,

"אמירה לדין אנו צריכים כן, אם מדוע, האחרונים: והקשו
שבות" שבתלנכרי ה"א)(הל' מדיןפ"ו זאת לאסור יש והרי ,

שליחות?
האדם שגוף היא בשבת מלאכה עשיית איסור גדר ותירצו:
בשבת. תיעשה לא המלאכה שעצם ולא ינוח, לו) אשר (וכל
כמותו", אדם של "שלוחו שבת במלאכת לומר שייך לא ולכן

בשבת נח המשלח של גופו סוף סוף אהע"זכי מאיר בית ס"ה(ראה

י"ב) .סע'
פרנק קכ"ט)והגרצ"פ סי' או"ח צבי כך:(הר על תמה

יוסף" א)ה"נימוקי י, ש"אשו(ב"ק יוחנן ר' לשיטת מקשה

מתייחסת ההדלקה פעולת אחר אף הדולקת ואש חציו", משום
שדולק נר שבת בערב להדליק מותר איך המדליק, של למעשיו
מקום מה הגוף, מנוחת על היא ההקפדה ואם בשבת? והולך
בשבת? שובת האדם גוף סוף סוף הרי זו, הדלקה לאסור יש

בשולחנו הזקן אדמו"ר סע"א)אך רמ"ג סי' לו(א"ח אחרת שיטה
בנושא:

ש"מדברי משום אכן הוא לנכרי אמירה של האיסור יסוד
רש"י כשיטת לחומרא", לנוכרי שליחות יש אסופרים קנג (שבת

מאי) מיימוניות'ד"ה ב'הגהות וגם ה"א). פ"ו שבת "אסור(הל' כתב:
שליחות יש כי למחר, לו שיקנה שבת בערב מעות לנוכרי ליתן

לחומרא". לעכו"ם
האדם, גוף מנוחת רק לא היא השבת מנוחת הדבר: והסבר
מנוחת כי תיעשה, שלא המלאכה עצם על הקפידה התורה אלא

הבריאה בכל להיות צריכה רי"ד)השבת עמ' ההלכה .(לאור

ה'תש"ע אדר י"ג קודש, שבת  

        
           

          
          

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' שבט. ת"ח על מה שמסר הפ"ש לחבריו שי' ובודאי איננו מסתפק בד"ש בלבד 

אלא מעוררם על הקירוב יותר והוא על ידי ענינים של תורה ומצות שהם הן המקשרים את בני ישראל 

אחד לחבירו וכמו שביאר רבנו הזקן בתניא קדישא פרק ל"ב, שהגופים מחולקים והעושים גופם עיקר 

ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלוי' בדבר לבדה וכו' עיין שם, ובפרט 

כשמתערב היצה"ר ועל ידי הכרת ערך עצמו והדגשתו בזה מסביר איך שהדברים היפך האהבה מכריעים 

את הדבר שצריך להביא לאהבה, משא"כ כשמתבונן איך שנפש הישראלי היא חלק אלקה ממעל ממש 

ואב אחד לכולנו מצד שרש נפשם בה' אחד, אלא שצריך לחזק התקשרות בה' אלקינו ע"י התורה והמצוה 

שזוהי דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצות ואהבת לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן, ויה"ר שיהיו 

דבריו יוצאין מן הלב ובמילא יכנסו ללב השומעים.

בשאלתו שלפני זמן התעסק בלימודים והפסיק, ונתעורר בו עתה הרצון ללמדם שוב, ושואל אם 

ימלא רצונו ובאיזה מהלימודים יבחר. אבל איננו מסביר, א( כיון שעבודה רבה לפניו להשפיע על חבריו 

ועל סביבתו בכלל לקרבם לתורה ומצותי', שלזה בטח דרושה יגיעת נפש התבוננות והתעמקות, האומנם 

ישאר זמן פנוי לענינים אחרים מלבד הדרושים להצלחת פעולות אלו שהן ההוספה והעלי' בלימוד הנגלה 

וחסידות וקיום המצות. ב( אפילו אם בדוחק ימצא זמן פנוי מהאמור לעיל מבלי שיגרע על ידי זה בהצלחת 

הפעולה, הנה בכדי לענות על שאלתו צריך לבאר מהו התכלית, אם קבלת תעודה דיפלומה ובענין שיכול 

לשמש להרחבת הפרנסה לאחר זמן או להוספת ידיעות בעלמא, שבכ"ז תלוי היחס והמענה על שאלתו.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



מח           
      

       

ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום

 
הּׁשּתפין, ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין
ודין ׁשּלֹו, הּמצר ּומּבעל מּׁשכנֹו מהן אחד ּכל נּזקי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהרחקת

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּדינים ּכל ּובאּור הּמצר. ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעל

   
מאחד ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּבּהׂשדה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּביניהן ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּגר נכסי אֹו ההפקר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמן
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות
ׁשאר את ּכֹופה חלּקה, ּדין קרקע ּבאֹותּה יׁש אם - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלבּדֹו
אחד אין חלּקה, ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין
ּבּמה ּבמּטלטלין. הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהן
ּבּמקֹום חלקֹו את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
אבל הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁשת ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהן
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - חלקֹו מּכיר מהן אחד ּכל היה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
חלקֹו ּבין להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה חלּקה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּדין

חברֹו. ְֲֵֵֶוחלק
ּדין ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד

ּכלי: אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלק, אפׁשר ׁשאי ּבדבר אֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחלּקה,
הּזה' ּבּׁשער חלקי מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מכר
לקנֹות אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין עּמֹו, הּדין -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
ּבּמה ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמּנּו.
ּבּׁשער אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף יכֹול אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיקנה
אּלא ׁשאקנה, רצֹוני 'אין לֹו: לֹומר יכֹול חברֹו ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזֹול;
ׁשהּניח עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמּכר'.
לׂשכר, האב עׂשאן אם - הּבד ּבית אֹו מרחץ אביהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלהן

האבהּׂשכר עׂשאן ּבּׁשּתפֹות; לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל לאמצע ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אּלא אֹותם, להׂשּכיר אחיו את לכף יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלעצמֹו
אֹומר העׁשיר והרי אביהן. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
'קנה הּבד', ּבבית אֹותן ועׂשה ּובֹוא זיתים, ל 'קח ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעני:
את ּכֹופה העני ואין ּבּמרחץ'. וירחצּו ויבֹואּו עבדים, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָל
אֹו מּמּני 'קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא חלקֹו, לקנֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהעׁשיר
הּדין - וקֹונין' לאחרים מֹוכר אֹו וקֹונה, לוה והריני לי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹמכר
מֹוכר הריני אּלא קֹונה, 'איני מהן: אחד ּכל אמר ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעּמֹו.
'איני מהן: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלקי'
ׁשאין אֹו חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָמֹוכר',
אּלא חלקֹו למּכר ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹאחד
הּמקֹום היה אם עֹוׂשין? הם היא - ּבּגּוף ׁשּתפין ֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻיּׁשארּו
אינֹו ואם ׂשכרֹו. וחֹולקין אֹותֹו, מׂשּכירין - לׂשכר ְְְְְְִִִִֵַָָָָעׂשּוי
ׁשאי ׁשנה, ׁשנה ּבּה ׁשֹוכנין היא, חצר אם - לׂשכר ְְִִִִֵֶָָָָָָָָָעׂשּוי
אין ׁשהרי ראּיה, הּזק מּפני ּכאחד, ׁשניהן ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָאפׁשר

יֹום ׁשלׁשים ּכל לטרח עׂשּוי אדם ואין חלּקה; ּדין ְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֹֻּבּה
היא, מרחץ ואם לׁשנה. מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָלפּנֹות
ׁשראּוי ּדבר ּכל וכן יֹום. ּבכל ּתמיד ׁשניהן לּה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָנכנסין
אֹו מרחץ ּכגֹון לׂשכר, עׂשּוי ואינֹו ּתמיד, ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָלהׁשּתּמׁש
אּתה 'הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשפחה
רֹוצה אני יֹום 'ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום', ואני ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָיֹום,

ּבזה'. ְְִֵֶַָלהׁשּתּמׁש
ּדין ּבהן ׁשאין ׂשדה אֹו חצר, מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד

אחד ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻחלּקה,
חלקי, מּמּני ׂשכר 'אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף לֹו יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹמהן

ואם ;'חלק לי הׂשּכר חֹולקין.אֹו חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
,הּׁשּתפין לפי יחלק ׁשאּלּו ּכל חלּקה? ּדין הּוא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻאיזה

אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם לּפחּות ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּגיע
חלּקה ּדין ּבּה אין החלק, על נקרא הּכל ׁשם ּכיצד?אין . ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

קרּויה אינּה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכל
אינּה קּבין, ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ׂשדה וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחצר;
אינּה קב, חצי זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּגּנה וכל ׂשדה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקרּויה
קּבין, ׁשלׁשה זריעת ּכדי ּבֹו ׁשאין ּפרּדס וכל ּגּנה; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקרּויה
ׁשּיהיה עד החצר, את חֹולקין אין ,לפיכ ּפרּדס. קרּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
את ולא הּׁשּתפין; מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבּה
ואחד; אחד לכל קּבין ּתׁשעת ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה,
ואחד; אחד לכל קב חצי ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד הּגּנה, את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא
אחד לכל קּבין ׁשלׁשת ּבית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפרּדס, את ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּבּה. וכּיֹוצא יׂשראל ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָואחד.
ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את חֹולקין אין ּבּה, וכּיֹוצא ּבבבל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאבל
הּפרּדס, את ולא לזה; יֹום וחריׁשת לזה יֹום חריׁשת ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּה
ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה לזה אילנֹות ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹעד
וׂשדה אחד; ּביֹום אחד אדם עבֹודת ּכדי לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאילנֹות
הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד ּבדלי, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשקין

לזה. אחד ויֹום לזה אחד ְֶֶֶֶָָָָיֹום

הּמֹורן את ולא הּטרקלין, את חֹולקין ולא[ארמון]אין , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
את ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,הּׁשֹוב ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאת
אם לזה. ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּטּלית,
,ׁשֹוב ואם מרחץ; ּכדי חלק ּבכל ׁשּיהיה עד חלקּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמרחץ
ּובׁשאר ּבטּלית וכן עצמֹו; ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
אֹותן מעלין לזה, ּוכדי לזה ּכדי ּבהן אין אם הּדברים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּמּני'. קנה אֹו לי, מכר 'אֹו לחברֹו: לֹומר לֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבדמים,
ׁשוים, החלקין ׁשאין ּפי על אף זה, 'חלק מהן: אחד ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשֹומעין אין - הּיתר' את אּתה וטל הּפחּות, את אּטל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאני
ואין הֹואיל אּלא מּתנה, לּקח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,

ּבדמים'. אֹותּה מעלין אנּו הרי ּבׁשוה, חלּקה ּדין ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻּבּה

   
ונמצאת ּבית, לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות

לכל יׁש הרי - הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהחצר
והּנׁשאר הּפתח. ּכל ּברחב לפניו, אּמֹות ארּבע ּופתח ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּפתח
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לכל אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - החצר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמן
אֹותּה, חֹולקין אין לאו, ואם אֹותּה; חֹולקין וׁשּתף, ְְְְִִִֵָָָָָֻֻׁשּתף
אינּה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכל

חצר ׁשניקרּויה לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לֹו מֹודדין בּתים, ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה - אחד ּבית ולזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָבּתים
אפּלּו הּפתח, רחב על ּובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹמן
ארּבע לֹו נֹותנין אחד, ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עׂשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהיה

והּנׁשאר פתחֹו. לפני ּפתחֹו ּברחב יׁשאּמֹות אם - החצר מן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ארּבע על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבֹו
ּפתחים מּׁשל חּוץ אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָאּמֹות
ּדין ּבּה אין מּזה, ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָֻ

ֲָֻחלּקה.

ארּבע לֹו יׁש רּוחֹותיו, מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית
אּמֹות ארּבע אּלא לֹו אין ּפתח, לֹו יחד ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאּמֹות

ּפתחֹו .ּכנגד ְְִֶֶ
דפנות]אכסדרה ללא גג לה להּכנס[יש לֹו אפׁשר אם - ְְְְִִֵֶַַָָָ

לּה יׁש לאו, ואם אּמֹות; ארּבע לּה אין ּבמּׂשאֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלתֹוכּה
אּלא אּמֹות, ארּבע ּפתח לכל ׁשּיׁש אמרּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹארּבע

ׁשם. מּׂשאֹו לפרק ְְִֵַָָֹּכדי
ׁשער הפתח]ּבית שלפני ארּבע[ביתן להן יׁש מרּפסת, אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

והּמרּפסת לּמרּפסת, ּפתּוחים בּתים חמּׁשה היּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאּמֹות;
אּמֹות. ארּבע אּלא לּה אין - לחצר ְְֵֵֶֶַַַָָָָּפתּוחה

אּמֹות ארּבע לֹו אין ּתרנגֹולין, ׁשל .לּול ְְְִֵֶַַַַ
לפנים ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּבית

אּמֹות ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי .אֹו ְְֵֵַַַַ
פתסתּוםּבית את ּפרץחו][אטמו אּמֹות; ארּבע לֹו יׁש , ְִֵַַַַַָָ

ּפּצימיו הפתח]את אּמֹות.[מסגרת ארּבע לֹו אין , ְִֵֶַַַַָ
לֹו אין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

אּמֹות ארּבע החצר ּבכל יׁש אם אּלא ּבחצר; אּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
חֹולקין - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות וארּבע והּזבללזה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

,מל ׁשל האכסניא אבל הּפתחים; לפי מתחּלק חצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
האדם. ּבני ְְִֵָָָלפי

על אף חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין
אף - הּקדׁש ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי

יחלקּו לא ׁשרצּו, ּפי אחד;על ּבכר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
חֹולקין. לחלק, רצּו אם - ּכריכֹות ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵַָָֹאבל

אף - לחלקֹו הּׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום
ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל ׁשרצּו, מּידן ׁשּקנּו ּפי ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
ׁשּזה מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקנין
יכֹולין אינן - ּפלֹונית ּברּוח רצה וזה ּפלֹונית, ּברּוח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם וכן ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
מהן אחד אין מּידן, קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק

ּבחברֹו לחזר .יכֹול ֲֲֵַַָֹ
הּגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהן ועׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחין

מ זה ׁשּׁשמעּו להן ׁשּנעׂשית ּבהניה ּכּלן; קנּו מהן, ּזהלאחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
לחברֹו והקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו .לּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להן ואין מּזה; זה ּכלקֹוחֹות הן הרי ׁשחלקּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר

נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
חברֹו ּבחלק זכּות מהן לאחין:לאחד לֹומר לֹו יׁש ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמים אּמת ּבּה מעביר היה לאחד, ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ'ּכׁשהיתה
לי יׁש חלקי, זה ׁשּנעׂשה עּתה אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי'. הּמים אּמת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻחלקֹו,
לא - וחלקּו מאחד, ׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו.
הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהן לאחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנׁשאר

החּלֹונֹות. וסֹותם ְְֵֵֶַַמחלקֹו,

- אנׁשים מּׁשני אֹו אחים מּׁשני ׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין

הּמֹוכרין ּבהן ׁשהחזיקּו .הּנזקים ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ּברצֹונם ׁשחּלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻחצר
לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּדין ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות חברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאת

ּבחלקֹו ׁשּמׁשּתּמׁש לֹוּבׁשעה ואין הּוא; הּזק - ראּיה ׁשהּזק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ּבחצר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹחזקה

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעׂשֹות ּכֹופהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמחיצה,

ׁשניהם מּׁשל הּכתל, מקֹום רחּבֹו?רחב יהיה וכּמה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּביניהן מחיצה לעׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה, ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל

ּובהּוצין תמרים]ּבקנים אויר[כפות ּבּה יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹ
חברֹו. את ויראה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַׁשּיסּתּכל

אּמֹות מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? ּגבּה ּבגּנה,ּכּמה וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עׂשרה ּגבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין ּבבקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו

חזית ועֹוׂשה ּובֹונה, ׁשּלֹו, לתֹו ּכֹונס - בולט]חברֹו [סימן ְְֲֲִֵֵֶֶֶ
לפיכ ׁשּלֹו; ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי מּבחּוץ, ּבסיד אּמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
מּדעת עׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאם
ּומּכאן; מּכאן חזית ועֹוׂשין ּבאמצע, הּכתל ּבֹונין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשניהן

ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

מע והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה אחרֹותהּמֹוכר ּגּנֹות עם רבת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמקֹום ואפּלּו ּביניהן, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אין - סתם ּבקעה מכר אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנהגּו

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו .מחּיבין ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

אֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין הּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמקֹום
ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ׁשלׁשה[מהוקצעות]ּבּגּנֹות נֹותן זה , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

טפחים נֹותן זה ּבגזית, טפחים; ׁשלׁשה נֹותן וזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹטפחים
ּבכפיסין ּומחצה; טפחים נֹותן וזה לבנהּומחצה חצאי [שני ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

באמצע] ּבלבנים,וטיט טפחים; נֹותן וזה טפחים נֹותן זה ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַ
הּׁשעּורין וכל ּומחצה. טפח נֹותן וזה ּומחצה טפח נֹותן ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
מּׁשל הּכתל ּומקֹום והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהאּלּו,
ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הרי הּכתל, נפל אם - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשניהם
ּכל את מהן אחד ׁשּפּנה אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו, חברֹו לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָהאבנים
עד ׁשניהם, ּברׁשּות הן הרי אּלא נאמן; אינֹו - ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמּתנה

ראיה. ְִֶָָָׁשּיביא
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מט            
      

לכל אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - החצר ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמן
אֹותּה, חֹולקין אין לאו, ואם אֹותּה; חֹולקין וׁשּתף, ְְְְִִִֵָָָָָֻֻׁשּתף
אינּה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכל

חצר ׁשניקרּויה לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לֹו מֹודדין בּתים, ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה - אחד ּבית ולזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָבּתים
אפּלּו הּפתח, רחב על ּובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹמן
ארּבע לֹו נֹותנין אחד, ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עׂשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהיה

והּנׁשאר פתחֹו. לפני ּפתחֹו ּברחב יׁשאּמֹות אם - החצר מן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ארּבע על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבֹו
ּפתחים מּׁשל חּוץ אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָאּמֹות
ּדין ּבּה אין מּזה, ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָֻ

ֲָֻחלּקה.

ארּבע לֹו יׁש רּוחֹותיו, מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית
אּמֹות ארּבע אּלא לֹו אין ּפתח, לֹו יחד ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאּמֹות

ּפתחֹו .ּכנגד ְְִֶֶ
דפנות]אכסדרה ללא גג לה להּכנס[יש לֹו אפׁשר אם - ְְְְִִֵֶַַָָָ

לּה יׁש לאו, ואם אּמֹות; ארּבע לּה אין ּבמּׂשאֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלתֹוכּה
אּלא אּמֹות, ארּבע ּפתח לכל ׁשּיׁש אמרּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹארּבע

ׁשם. מּׂשאֹו לפרק ְְִֵַָָֹּכדי
ׁשער הפתח]ּבית שלפני ארּבע[ביתן להן יׁש מרּפסת, אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

והּמרּפסת לּמרּפסת, ּפתּוחים בּתים חמּׁשה היּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאּמֹות;
אּמֹות. ארּבע אּלא לּה אין - לחצר ְְֵֵֶֶַַַָָָָּפתּוחה

אּמֹות ארּבע לֹו אין ּתרנגֹולין, ׁשל .לּול ְְְִֵֶַַַַ
לפנים ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּבית

אּמֹות ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי .אֹו ְְֵֵַַַַ
פתסתּוםּבית את ּפרץחו][אטמו אּמֹות; ארּבע לֹו יׁש , ְִֵַַַַַָָ

ּפּצימיו הפתח]את אּמֹות.[מסגרת ארּבע לֹו אין , ְִֵֶַַַַָ
לֹו אין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

אּמֹות ארּבע החצר ּבכל יׁש אם אּלא ּבחצר; אּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
חֹולקין - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות וארּבע והּזבללזה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

,מל ׁשל האכסניא אבל הּפתחים; לפי מתחּלק חצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
האדם. ּבני ְְִֵָָָלפי

על אף חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין
אף - הּקדׁש ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי

יחלקּו לא ׁשרצּו, ּפי אחד;על ּבכר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
חֹולקין. לחלק, רצּו אם - ּכריכֹות ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵַָָֹאבל

אף - לחלקֹו הּׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום
ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל ׁשרצּו, מּידן ׁשּקנּו ּפי ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
ׁשּזה מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקנין
יכֹולין אינן - ּפלֹונית ּברּוח רצה וזה ּפלֹונית, ּברּוח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם וכן ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
מהן אחד אין מּידן, קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק

ּבחברֹו לחזר .יכֹול ֲֲֵַַָֹ
הּגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהן ועׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחין

מ זה ׁשּׁשמעּו להן ׁשּנעׂשית ּבהניה ּכּלן; קנּו מהן, ּזהלאחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
לחברֹו והקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו .לּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

להן ואין מּזה; זה ּכלקֹוחֹות הן הרי ׁשחלקּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר

נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
חברֹו ּבחלק זכּות מהן לאחין:לאחד לֹומר לֹו יׁש ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּמים אּמת ּבּה מעביר היה לאחד, ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ'ּכׁשהיתה
לי יׁש חלקי, זה ׁשּנעׂשה עּתה אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי'. הּמים אּמת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻחלקֹו,
לא - וחלקּו מאחד, ׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּתׁשמיׁשֹו.
הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהן לאחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנׁשאר

החּלֹונֹות. וסֹותם ְְֵֵֶַַמחלקֹו,

- אנׁשים מּׁשני אֹו אחים מּׁשני ׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין

הּמֹוכרין ּבהן ׁשהחזיקּו .הּנזקים ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ּברצֹונם ׁשחּלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻחצר
לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּדין ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות חברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאת

ּבחלקֹו ׁשּמׁשּתּמׁש לֹוּבׁשעה ואין הּוא; הּזק - ראּיה ׁשהּזק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ּבחצר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹחזקה

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעׂשֹות ּכֹופהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמחיצה,

ׁשניהם מּׁשל הּכתל, מקֹום רחּבֹו?רחב יהיה וכּמה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּביניהן מחיצה לעׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה, ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל

ּובהּוצין תמרים]ּבקנים אויר[כפות ּבּה יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹ
חברֹו. את ויראה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַׁשּיסּתּכל

אּמֹות מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? ּגבּה ּבגּנה,ּכּמה וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עׂשרה ּגבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין ּבבקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו

חזית ועֹוׂשה ּובֹונה, ׁשּלֹו, לתֹו ּכֹונס - בולט]חברֹו [סימן ְְֲֲִֵֵֶֶֶ
לפיכ ׁשּלֹו; ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי מּבחּוץ, ּבסיד אּמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
מּדעת עׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאם
ּומּכאן; מּכאן חזית ועֹוׂשין ּבאמצע, הּכתל ּבֹונין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשניהן

ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

מע והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה אחרֹותהּמֹוכר ּגּנֹות עם רבת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבמקֹום ואפּלּו ּביניהן, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אין - סתם ּבקעה מכר אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנהגּו

ׁשּנהגּו ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו .מחּיבין ְְְְֲִִֶֶַָָָֹ

אֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין הּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמקֹום
ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ׁשלׁשה[מהוקצעות]ּבּגּנֹות נֹותן זה , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

טפחים נֹותן זה ּבגזית, טפחים; ׁשלׁשה נֹותן וזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹטפחים
ּבכפיסין ּומחצה; טפחים נֹותן וזה לבנהּומחצה חצאי [שני ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

באמצע] ּבלבנים,וטיט טפחים; נֹותן וזה טפחים נֹותן זה ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַ
הּׁשעּורין וכל ּומחצה. טפח נֹותן וזה ּומחצה טפח נֹותן ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
מּׁשל הּכתל ּומקֹום והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהאּלּו,
ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הרי הּכתל, נפל אם - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשניהם
ּכל את מהן אחד ׁשּפּנה אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואפּלּו
לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו, חברֹו לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָהאבנים
עד ׁשניהם, ּברׁשּות הן הרי אּלא נאמן; אינֹו - ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמּתנה

ראיה. ְִֶָָָׁשּיביא
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לכל יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל

אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו את לכף מּׁשניהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחד
אין אּמֹות, ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי

ארּבעמ על יתר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. חּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחר ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם - ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּכתלֹו ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין .ׁשּביניהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּובא אּמֹות, עׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן, ּכתל האחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעׂשיו נראה ׁשהרי הארּבע; על ׁשהֹוסיף האּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהּקֹורֹות ּגדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּכנגד ּבנה ׁשּלא ּפי על אף הארּבע, על חברֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף

הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

עד חברֹו ּובין ּבינֹו הּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻאחד
'נתּתי ואמר: ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָארּבע
עד ונפטר; ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָחלקי'

נתן ׁשּלא ראיה הּתֹובע לּתןׁשּיביא אֹותֹו לתּבע ּבא אם אבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
מּפני אּמֹות, ארּבע על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹחלקֹו
חברֹו אּלא נאמן; אינֹו - 'נתּתי' ואמר: ּכנגדֹו, אֹו לֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסמ
ּכל ּכדין מּמּנּו, ונֹוטל לֹו, נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנׁשּבע

לֹו. ׁשּנתן ראיה זה ׁשּיביא עד ונֹוטלין; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּנׁשּבעין
וגדר חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה ראׁשֹונה מּקפתרּוח זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ההֹוצאה מן לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - רּוחֹותיה מּׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּגדר
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום,

ּכׁשהיתה עדהרּבים רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות, ארּבע עד הרּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין, ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט ּדבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי
עצמֹו הּנּקף אם וכן ּבּכתלים. להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהרי
חצי ונֹותן ּדעּתֹו; ּגּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ׁשניהם ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל וכןההֹוצאה . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

אפּלּו לדירה, עׂשּויין ּגּגיהן והיּו זה, ּבצד זה בּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשני
גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיּו
זה ּבֹו, דר ׁשהּוא גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה וזה ּבֹו, דר ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
על ואף זֹו. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעדיף, זה ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלא
לֹומר מהן אחד ּכל יכֹול אֹותן, רֹואין הרּבים רׁשּות ׁשּבני ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי
על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין 'אּלּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹלחברֹו:

ּתמיד' אֹותי רֹואה ואּתה .ּגּגי, ְִִִֶַַָָ
ארּבע ּגבֹוּה מעקה לֹו עֹוׂשה חברֹו, לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

מ לגג ּגג ּבין אבל לארּבעאּמֹות. זקּוק אינֹו הּגּגין, ּׁשאר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות,

ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה;
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפׂש ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה

הריני' העליֹון: יאמר לא מּזֹו, למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולין, מּלמּטה ׁשניהן ּבֹונין אּלא ועֹולה'; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ּולמעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּובֹונה

ּכלל לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין חברֹו, ׁשל מּגּגֹו .למעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי

אין - 'ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו' לֹו: אמר אבניו. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
לֹו אםׁשֹומעין - 'הין' לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל ּבהן רצה ואם . ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

'הא לֹו: אמר ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, - אֹותן ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹּפּנה
לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני' ואּטל ,יציאֹותי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ׁשּלא קנה, לא - ְִִֶֶַָָָָָֹֹּפּנה
הּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכֹות חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
אינּה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה מּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם .מתּקנת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכדי לסּכר מהן אחד רצה הּסדר: על מׁשקין הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה, ויׁשקה הּמים לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּיחזיר
זכה הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה לאּמהלהׁשקֹות הּקרֹוב ּובֹור . ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

מים] המוליכה ׁשלֹום.[תעלה ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא
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ּכתל ונפל חברֹו, ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

ּכלּום ּביציאֹותיו לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית ,מּכתלי ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּבית ּבעל אין אבל ּכׁשהיה; לבנֹותֹו הּבית ּבעל את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוכֹופה
ׁשל והּתקרה ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופה

והּמעזיבה הּבית; ּבעל ׁשל היא הרי ׁשעל[רצפה]ּבית, ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָ
העלּיה. ּבעל ׁשל היא הרי ְֲֲִִִֵֶַַַָָָהּתקרה,

ּבעצים חֹולקין ׁשניהן הרי - והעלּיה הּבית ׁשּתיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנפלּו
ּובעפר וּובאבנים איזֹו. רֹואין האבנים, מקצת נׁשּתּברּו אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ

ודבר העלּיה; אבני אֹו הּבית, אבני אם להׁשּתּבר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָראּויֹות
והרסֹו, הּתחּתֹון על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר יּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
יֹודעין אינן ואם ונהרס. העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

והּׁשבּורֹות. הּׁשלמֹות האבנים חֹולקין נפל, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ׁשּיבנה ּכדי הּבית לבנֹות הּבית לבעל העלּיה ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמר

ּבֹונה העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
ּכל את לֹו ׁשּיּתן עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

רצה אם עלּיתֹו, ויבנה יצא ּכ ואחר .יציאֹותיו; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
נֹוטל העלּיה ּבעל - לבנֹות יכֹול מהן אחד אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם

ׁשליׁשים ׁשני נֹוטל הּבית ּובעל הּקרקע, .ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ
ואם ּכׁשהיה. אֹותֹו ּבֹונה ּביתֹו, לבנֹות הּבית ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרצה

יתר ּברחּבן והרּבה אֹותן חּזק אם - ּבּכתלים לׁשּנֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבא
לפחת אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין ּׁשהיּו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמּמה
ּבזה וכּיֹוצא לבנים להחזירן ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחזקן,
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ּכבדין לקֹורֹות הּתקרה את לׁשּנֹות ּבא לֹו. ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין ּׁשהיּו, מּמה ּפחֹות לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִִֵֶַַָָָוחזקין,
לֹו; ׁשֹומעין אין הּבית, ּבגבּה ׁשהֹוסיף אֹו ּבחּלֹונֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהרּבה
ּבעל וכן לֹו. ׁשֹומעין הּבית, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹמעט
את לׁשּנֹות ּבא ואם ּכׁשהיתה. רצה, אם אֹותּה, ּבֹונה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָהעלּיה
ׁשהּוא מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - ּולחּזק להרחיב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָהּכתלים
וכן לֹו. ׁשֹומעין מהן, למעט אבל הּתחּתֹון; ּכתלי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמכּביד
ּׁשהיּו, מּמה לקּלים אֹותן ׁשּנה אם - העלּיה ּתקרת ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבקֹורֹות

מהן לכבדים לֹו; ּבחּלֹונֹותׁשֹומעין הרּבה לֹו. ׁשֹומעין אין , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מעט אם אבל לֹו; ׁשֹומעין העלּיה, ּבגבּה ׁשּמעט ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו

לֹו ׁשֹומעין אין ּבגבהּה, ׁשהרּבה אֹו .ּבחּלֹונֹות ְְְְִִֵֶַַָָָ

הּגיעּו אם - הּבית לאויר וירדּו הּבית, קֹורֹות ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנּדלּדלּו
יכֹול הּגיעּו, לא ואם ּובֹונה; סֹותר טפחים, עׂשרה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלתֹו
'אני הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּבעל
אין - הּתקרה' ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׂשּכר
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשֹומעין

'ּבית את אּתה ׁשּתתּקן ּכדי .למקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּכדי הּבית ּבגבּה נׁשאר אם זה, ּדבר על ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנּו
קֹורֹות ּתחת ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית חבילה אדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיּקח
עד ּבּה להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
העלּיה ּבעל ואין ּובֹונה. ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיכף

ּתחּלה ּביניהן התנּו ׁשהרי לעּכב, .יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

,ּגּביו על אחר וגּנת ההר, ּבעבי ּבנּוי ׁשהּוא הּבד ְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבית
ׁשמי -[תקרת]ונפחתּו יתר אֹו טפחים ּבארּבעה הּבד בית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבּדֹו לבית זה ׁשּיעׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
ּגּנתֹו.[תקרה]ּכּפין ּכל ויזרע ּגּנתֹו, קרקע העליֹון ויתּקן , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבג ּבינתים והּירק זֹו, ּגּבי על זֹו גּנֹות הארץׁשּתי עבי בּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אֹותֹו ולּטל ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּביניהן

עצמֹו יאנס ׁשּלא ּובלבד ׁשּלֹו, הּוא הרי והּׁשארמעּקרֹו, ; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּטל לא - לעּקרֹו מּגיע ואינֹו לנֹופֹו, מּגיע היה ּתחּתֹון. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשל
העֹומד האילן אבל מּידֹו. מֹוציאין אין נטל, ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָהעליֹון;
מהן, אחד ׂשדה לתֹו נֹוטה ׁשהּוא ּפי על אף - הּמצר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ּבפרֹותיו. חֹולקין ׁשניהן ְְְֲִֵֵֵֶָהרי
:הּלה ואמר חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו, נהר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָׁשטף

אּלא הארץ; יּׁשּוב מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל' אני ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'זיתי
יחלקּו - ּכׁשּׁשתלן ּבגּוׁשיהן הּנהר עקרן ואם ּבמקֹומן. ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיעמדּו
ׁשנים; ׁשלׁש ּכל הּזיתים, ּבעל עם הּׂשדה ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּבגּוׁשיהן, נעקרּו לא ואם הּׂשדה. לבעל הּכל ׁשלׁש, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּולאחר

מּיד הּקרקע לבעל .הּכל ְְִַַַַַַָֹ
לקץ עּמֹו ּפסק אם - לעצים זיתיו הּמֹוכר ּבֹו ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא

התנה ואם הּקרקע; לבעל הן הרי ׁשּיעׂשּו, הּפרֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמּיד
לבעל ׁשּיֹוציאּו, הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל ׁשּיקץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעּמֹו
חּוץ לסאה מרביעית ּפחֹות עׂשּו אם - סתם מכר ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהעצים.
לסאה רביעית עׂשּו הּזיתים; ּבעל ׁשל אּלּו הרי ההֹוצאה, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן

יחלקּו אּלּו הרי ההֹוצאה, מן .חּוץ ֲֲִֵֵַַָָֹ

   
לעׂשֹות חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר

ׁשער ּבית לשומר]לּה ׁשהחצר[ביתן הּדברים ּכל וכן ודלת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמדינה ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, צר להן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצריכה

וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל ציור]לעׂשֹותן. של [סוג ְְְְֲֲִִִַַָָָָ
ּגּלה אם - מעצמֹו מהן אחד עׂשה ּכֹופהּו. אינֹו - ּבהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
את עליו מגלּגלין חברֹו, ּׁשעׂשה ּבמה לֹו ׁשּנֹוח ּדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני

ּבהֹוצאה. חלקֹו ונֹותן ְְֵֶַַָָֹהּכל,

אֹותֹו מׁשעּבדין חצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ונגר ּדלת עּמהן הּדברים[בריח]לעׂשֹות ּבׁשאר אבל ּומנעּול, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חצר, ּבאֹותּה עּמהן ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו; מׁשעּבדין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָאין
הּכל. על אֹותֹו ְְְִַַַֹמׁשעּבדין

אֹו ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
ׁשאר וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
ּבכּלן ּבחצרֹותיהן, לעׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים
ׁשאין לפי הּכביסה, מן חּוץ - זה על זה מעּכבין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפין

הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּדרּכן
הּׁשּתפין חצר ּבניאחד ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבּמבֹוי, להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

וכּיֹוצא רחים אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּכל עליו מעּכב זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבהן
מחיצה ּבּה וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזמן
על מקּפידין ׁשהּׁשּתפין החזיק; טפחים, עׂשרה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻּגבֹוהה

מחל והּניחֹו, והֹואיל אמּורים?הּמחיצה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהמּתֹו העמיד אפּלּו - חברֹו ּבחצר אבל הּׁשּתפין. ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּבחצר
אּלא זֹו ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר החזיק; לא מחיצה, לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹועׂשה
ּומגּדל וכירים ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָדר
אדם ל אין החזיק, ּתאמר ׁשאם - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתרנגֹולין

לחברֹו. מקֹום ְֲִֵֶַַָׁשּמׁשאיל
מן ּביתֹואחד ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

מּמּנּו ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ואםלחצר ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצרן הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּפתח,
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון; ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
אֹומר ׁשהּוא מּפני חּלֹון, ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.'אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלֹו:
א יפּתח לא כן, ּפי על חברֹו,אף חצר ּפתח ּכנגד חנּות דם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

עֹוברין הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזה
חברֹו ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה .וׁשבין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינֹו אחרת, ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
ׁשּלֹו הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח עליכֹול עלּיה ּבנה אפּלּו . ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגג
לֹו ונעׂשּו אחד, ׁשכן לזה היה ׁשהרי ;הּדר את ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליהן
ּביתֹו; לתֹו העלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשכנים

חֹולק. לׁשנים, חדרֹו לחלק רצה ְְְְִִִֵַַַָָֹואם
אצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד, אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחר ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָלביתֹו
ּבית לבעל ּביתֹו הּמׂשּכיר וכן .הּדר את עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמרּבה
ּבבית ּכאחד עּמֹו לׁשּכן ּומיּדעיו קרֹוביו עּמֹו והביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאחד,

עליו. מעּכב הּמׂשּכיר הרי - ְְֲִֵֵֶַַַָָזה
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ני            
      

ּכבדין לקֹורֹות הּתקרה את לׁשּנֹות ּבא לֹו. ׁשֹומעין אין -ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין ּׁשהיּו, מּמה ּפחֹות לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִִֵֶַַָָָוחזקין,
לֹו; ׁשֹומעין אין הּבית, ּבגבּה ׁשהֹוסיף אֹו ּבחּלֹונֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהרּבה
ּבעל וכן לֹו. ׁשֹומעין הּבית, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹמעט
את לׁשּנֹות ּבא ואם ּכׁשהיתה. רצה, אם אֹותּה, ּבֹונה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָהעלּיה
ׁשהּוא מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - ּולחּזק להרחיב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָהּכתלים
וכן לֹו. ׁשֹומעין מהן, למעט אבל הּתחּתֹון; ּכתלי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמכּביד
ּׁשהיּו, מּמה לקּלים אֹותן ׁשּנה אם - העלּיה ּתקרת ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָּבקֹורֹות

מהן לכבדים לֹו; ּבחּלֹונֹותׁשֹומעין הרּבה לֹו. ׁשֹומעין אין , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ
מעט אם אבל לֹו; ׁשֹומעין העלּיה, ּבגבּה ׁשּמעט ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו

לֹו ׁשֹומעין אין ּבגבהּה, ׁשהרּבה אֹו .ּבחּלֹונֹות ְְְְִִֵֶַַָָָ

הּגיעּו אם - הּבית לאויר וירדּו הּבית, קֹורֹות ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנּדלּדלּו
יכֹול הּגיעּו, לא ואם ּובֹונה; סֹותר טפחים, עׂשרה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלתֹו
'אני הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּבעל
אין - הּתקרה' ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׂשּכר
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשֹומעין

'ּבית את אּתה ׁשּתתּקן ּכדי .למקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ּכדי הּבית ּבגבּה נׁשאר אם זה, ּדבר על ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנּו
קֹורֹות ּתחת ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית חבילה אדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיּקח
עד ּבּה להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
העלּיה ּבעל ואין ּובֹונה. ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיכף

ּתחּלה ּביניהן התנּו ׁשהרי לעּכב, .יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

,ּגּביו על אחר וגּנת ההר, ּבעבי ּבנּוי ׁשהּוא הּבד ְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבית
ׁשמי -[תקרת]ונפחתּו יתר אֹו טפחים ּבארּבעה הּבד בית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבּדֹו לבית זה ׁשּיעׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי
ּגּנתֹו.[תקרה]ּכּפין ּכל ויזרע ּגּנתֹו, קרקע העליֹון ויתּקן , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבג ּבינתים והּירק זֹו, ּגּבי על זֹו גּנֹות הארץׁשּתי עבי בּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אֹותֹו ולּטל ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּביניהן

עצמֹו יאנס ׁשּלא ּובלבד ׁשּלֹו, הּוא הרי והּׁשארמעּקרֹו, ; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
יּטל לא - לעּקרֹו מּגיע ואינֹו לנֹופֹו, מּגיע היה ּתחּתֹון. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשל
העֹומד האילן אבל מּידֹו. מֹוציאין אין נטל, ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָהעליֹון;
מהן, אחד ׂשדה לתֹו נֹוטה ׁשהּוא ּפי על אף - הּמצר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל

ּבפרֹותיו. חֹולקין ׁשניהן ְְְֲִֵֵֵֶָהרי
:הּלה ואמר חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו, נהר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָׁשטף

אּלא הארץ; יּׁשּוב מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל' אני ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ'זיתי
יחלקּו - ּכׁשּׁשתלן ּבגּוׁשיהן הּנהר עקרן ואם ּבמקֹומן. ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיעמדּו
ׁשנים; ׁשלׁש ּכל הּזיתים, ּבעל עם הּׂשדה ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּבגּוׁשיהן, נעקרּו לא ואם הּׂשדה. לבעל הּכל ׁשלׁש, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּולאחר

מּיד הּקרקע לבעל .הּכל ְְִַַַַַַָֹ
לקץ עּמֹו ּפסק אם - לעצים זיתיו הּמֹוכר ּבֹו ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא

התנה ואם הּקרקע; לבעל הן הרי ׁשּיעׂשּו, הּפרֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָמּיד
לבעל ׁשּיֹוציאּו, הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל ׁשּיקץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעּמֹו
חּוץ לסאה מרביעית ּפחֹות עׂשּו אם - סתם מכר ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָהעצים.
לסאה רביעית עׂשּו הּזיתים; ּבעל ׁשל אּלּו הרי ההֹוצאה, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמן

יחלקּו אּלּו הרי ההֹוצאה, מן .חּוץ ֲֲִֵֵַַָָֹ

   
לעׂשֹות חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר

ׁשער ּבית לשומר]לּה ׁשהחצר[ביתן הּדברים ּכל וכן ודלת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמדינה ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, צר להן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצריכה

וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל ציור]לעׂשֹותן. של [סוג ְְְְֲֲִִִַַָָָָ
ּגּלה אם - מעצמֹו מהן אחד עׂשה ּכֹופהּו. אינֹו - ּבהן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
את עליו מגלּגלין חברֹו, ּׁשעׂשה ּבמה לֹו ׁשּנֹוח ּדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשני

ּבהֹוצאה. חלקֹו ונֹותן ְְֵֶַַָָֹהּכל,

אֹותֹו מׁשעּבדין חצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ונגר ּדלת עּמהן הּדברים[בריח]לעׂשֹות ּבׁשאר אבל ּומנעּול, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חצר, ּבאֹותּה עּמהן ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו; מׁשעּבדין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָאין
הּכל. על אֹותֹו ְְְִַַַֹמׁשעּבדין

אֹו ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
ׁשאר וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
ּבכּלן ּבחצרֹותיהן, לעׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים
ׁשאין לפי הּכביסה, מן חּוץ - זה על זה מעּכבין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּׁשּתפין

הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּדרּכן
הּׁשּתפין חצר ּבניאחד ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבּמבֹוי, להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

וכּיֹוצא רחים אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד
ּכל עליו מעּכב זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבהן
מחיצה ּבּה וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזמן
על מקּפידין ׁשהּׁשּתפין החזיק; טפחים, עׂשרה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻּגבֹוהה

מחל והּניחֹו, והֹואיל אמּורים?הּמחיצה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָ
ּבהמּתֹו העמיד אפּלּו - חברֹו ּבחצר אבל הּׁשּתפין. ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּבחצר
אּלא זֹו ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר החזיק; לא מחיצה, לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹועׂשה
ּומגּדל וכירים ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָדר
אדם ל אין החזיק, ּתאמר ׁשאם - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתרנגֹולין

לחברֹו. מקֹום ְֲִֵֶַַָׁשּמׁשאיל
מן ּביתֹואחד ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

מּמּנּו ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ואםלחצר ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצרן הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּפתח,
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון; ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
אֹומר ׁשהּוא מּפני חּלֹון, ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.'אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלֹו:
א יפּתח לא כן, ּפי על חברֹו,אף חצר ּפתח ּכנגד חנּות דם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

עֹוברין הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזה
חברֹו ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה .וׁשבין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינֹו אחרת, ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד
ׁשּלֹו הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח עליכֹול עלּיה ּבנה אפּלּו . ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגג
לֹו ונעׂשּו אחד, ׁשכן לזה היה ׁשהרי ;הּדר את ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליהן
ּביתֹו; לתֹו העלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשכנים

חֹולק. לׁשנים, חדרֹו לחלק רצה ְְְְִִִֵַַַָָֹואם
אצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד, אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחר ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָלביתֹו
ּבית לבעל ּביתֹו הּמׂשּכיר וכן .הּדר את עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמרּבה
ּבבית ּכאחד עּמֹו לׁשּכן ּומיּדעיו קרֹוביו עּמֹו והביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאחד,

עליו. מעּכב הּמׂשּכיר הרי - ְְֲִֵֵֶַַַָָזה
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ני           
      

יכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה
יכֹול אני קטן 'ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו,
ּבפתח להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁשי, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
ׁשהּוא ׁשנים; יעׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול'.
יכֹול' איני ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד 'ּבפתח לֹו: .אֹומר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים, רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו לעּכב יכֹולין .ׁשאינן ְְִֵֵֶַָָָ

לּמבֹוי וקֹורה לחי להם לעׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני .ּכֹופין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - ּבּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָּומי
ּבחבילתי ׁשאּכנס 'רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹות

ּפתחי' הּמבֹויעד ּבני ּובּקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי . ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ
עליהן, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד

ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ְְְֲִִִִִֶַָָָׁשּפעמים

ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמי
ואם ;הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹוי

לכּתחּלה ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח מפּלׁש, מבֹוי .היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּפֹותחֹו זה הרי מפּלׁש, ׁשאינֹו ּבמבֹוי סתּום ּפתח לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת הפתח]ּבכל ּבני[מסגרת , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

לסּתם ׁשּבּקׁש הּמבֹוי מּבני אחד וכן עליו. מעּכבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּמבֹוי
עליו; מעּכבין הּמבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ּולהחזירֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפתחֹו

מס, להן יבֹוא עלׁשּמא הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּמבֹוי, ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ הּמבֹוי. ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבני

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָהרי

ּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש
וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות

לעצמּה מׁשּתּמׁשת ואינּההּׁשנּיה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן, עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא הּׁשנּיה ּבעל ּבנה אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת

לעּכב[ספסל] יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכנגד
להן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ּכל אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעליו.
הּׁשנּיה ּבעל וכן ּבאצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,הּדר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאר
החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח לחצרֹו ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּפתח
ולחּוץ; מּפתחּה אּלא להׁשּתּמׁש לּה ׁשאין עליו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעּכבת
הּפנימּיֹות - הּׁשליׁשית ּובין ּבינֹו הּׁשני ּפתח ּפתח אם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאבל
חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּכבֹות

ּבכּלן. הּדין וכן ולחּוץ. ְְְִִֵַַָָֻהראׁשֹון

   
ּובריח ּדלתים חֹומה לעׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין

נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלעיר,
הּצּבּור מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי .ּוכתּובים ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

לּקח ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
יׂשראל ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע ּדר וכֹופיןלֹו . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

חריץ ּביניהן לעׂשֹות זה את זה ּבקעה חריץ[תעלה]ּבני ּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
קטנה] .[תעלה

אֹותֹו מׁשעּבדין העיר ּבני אחרת, ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

ּבׁשאר אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהן ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלחּפר
עּמהן ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין הּדברים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

הּכל על אֹותֹו מׁשעּבדין העיר, .ּבאֹותּה ְְְְִִַַַָָֹ

לפי ּגֹובין החֹומה, לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן
יתר נֹותן לחֹומה, הּסמּו ּכל החֹומה; מן הּבּתים .קריבת ְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ּדירה ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל
החֹומה לתּקּון ׁשּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן -ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּפרׁשין ּוׂשכר ּכּיֹוצאוהּדלתֹות וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
העיר. את הּׁשֹומרין מּדברים ְְְִִִִֵֶַָָּבאּלּו

אנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל
היתֹומים מן ואפּלּו חכמיםהעיר, מּתלמידי חּוץ ׁשאין, לפי , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ

לתּקּון אבל ׁשֹומרּתן. הּתֹורה - ׁשמירה צריכין ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָהחכמים
יֹוצאין העם ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו והרחֹובֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָהּדרכים
ׁשאין עּמהן, חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומתּקנין

הארץ. עּמי ּבפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
מן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו

להם זכּות ׁשּזֹו ׂשדֹותיהםהיתֹומים, מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמים, באּו ולא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם;
מה ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהם נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהם. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
לא ּביניהם להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹּכֹופין

ּברסי ולא עורות]חּיט, אּמנּיֹות.[מעבד מּבעלי אחד ולא , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻֻ
אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, הּמבֹוי מּבני אחד ּבּמבֹוי ׁשם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה
ועׂשה חברֹו ּובא רחים, אֹו חנּות אֹו מרחץ ׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה

טחֹון אֹו ּכנגדֹו אחרת קמח]מרחץ יכֹול[טחנת אינֹו - אחרת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּבני היה ואפּלּו חּיי'. ּפֹוסק 'אּתה לֹו: ולֹומר מּפניו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָלמנעֹו
אֹותּה ּביניהם יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמבֹוי
ּבצד חנּות לעׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאּמנּות.
להן יׁש - זה ׁשל מרחץ ּבצד מרחץ אֹו זה, ׁשל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחנּותֹו
למנעֹו. יכֹול אינֹו ,הּמל מנת עּמהן נֹותן היה ואם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמנעֹו.

יכֹולין העירֹות ּבני אין ּבעירֹות, הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָרֹוכלין
ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן,

יׂשראל לבנֹות מצּויין מקֹוםהּבׂשמים קֹובעין אין אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
הּוא, חכמים ּתלמיד ואם העיר; ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶַָָקֹובע
ּבני העירֹות, ּבתֹו למּכר סחֹורתן ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין ּבלבד, הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק. ׁשּימּכרּו והּוא אֹותן; ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים,
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם, ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן וילכּו .חֹובן, ְְֵֶָָ
רֹופא להעׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

אּמן[מוהל] דם], גרּדי[מקיז אֹו בגדים], מלּמד[אורג אֹו , ְְִֵַַָֻ
ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין מבֹוי ּבני - ּגֹויים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתינֹוקֹות
ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכן והּיֹוצאין. הּנכנסין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעליהם
לגרּדי, ולא לאּמן, ולא לרֹופא, לא יׂשּכירּנּו לא - ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֻֻהּׁשּתפין
ּתינֹוקֹות למלּמד ולא הּׁשטרֹות, ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹולא
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:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין ׁשּבחצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות
עֹוׂשה אּלא והּיֹוצאין', הּנכנסין מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אין

ּו ּבחנּותֹו למחֹותמלאכּתֹו יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. מֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָ
אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵַַַָָֹּבידֹו

הרחים' ללּמדמּקֹול לֹו יׁש וכן ּכן. לעׂשֹות החזיק ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתינֹוקֹות
מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ּבידֹו ְְְְִִִִֵַָָֹלמחֹות

רּבן'. ּבית ׁשל ִֵֶַַָהּתינֹוקֹות
ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין;

ּפֹותחת עֹוׂשין ּוׁשניהן מּבחּוץ. הּבֹור;[מנעול]ּומׁשקה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ
חׁשד מּׁשּום - חצר ּובעל מימיו, את לׁשמר ּכדי - הּבֹור ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבעל

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים ּגּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
לׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצאין.

הּדר את זֹורע והחיצֹון הּצדאחרת. מן הּדר החזירּו . ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ויֹוצא רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה נכנס זה הרי - ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּדעת
יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה ּומכניס רֹוצה; ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה
חברֹו על לעּכב לֹו יׁש מהן אחד וכל אחרת. לׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּתֹוכּה

הּצד. מן ׁשּנתנּו הּדר ְְִִִֶֶֶַַַַָּבזריעת

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום

   
ּבצּדֹו חצר ועׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָמי

ׁשּלא ּכדי זה חּלֹון 'סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו -ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
ּכתל לבנֹות חברֹו ּבא ואם זה. ּבהּזק החזיק ׁשהרי ּבי'; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתּביט
את להרחיק צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסיר ּכדי החּלֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע החּלֹון מּכנגד .הּכתל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

לבנֹות חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה
אּמֹות, ארּבע הּבנין ּולהגּביּה אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָּכנגּדּה

החּלֹון מן ּבֹו יּביט ׁשּלא .ּכדי ְִִֵֶַַַֹ
החּלֹון ּכנגד ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיתה

ּגבּה החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּלמּטה
ׁשּלא ּפי על אף למנעֹו, יכֹול אינֹו יתר, אֹו אּמֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹארּבע
ואינֹו עליו האפיל לא ׁשהרי ּכלּום, החּלֹון מּכתל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרחיק
עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש נׁשאר אם אבל ּבראּיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּזיקֹו
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון, מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי .אּמֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹ
החּלֹון מן להרחיק צרי - החּלֹון ּבצד אחד ּכתל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבנה

ראׁש ּכֹונס אֹו החּלֹון, על אּמֹות ארּבע הּכתל ּומגּביּה ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,
ויצ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי .יץהּכתל, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּביניהן להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני כתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבנה
על יסּכ ולא הארּבע; ּבאמצע והחּלֹון אּמֹות, ארּבע ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹרחב
החּלֹון ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן

עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, לפּתחארּבע ׁשּבא מי ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבין קטּנה, חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין - חברֹו לחצר ְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָחּלֹון
אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּתעלה ּגבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי 'ּתּזיק ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָלֹו:

ותראה'. ְְְִֶָֻּבסּלם

אֹו החצר, ּבעל לֹו ּומחל חברֹו, לחצר חּלֹון ׁשּפתח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי
הּנזק ׁשּידע אֹו עּמֹו, וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגּלה
לחזר ּכ אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא

לסּתם עליו ׁשהּניחֹוּולערער זה חּלֹון ׁשל ּדינּה וכיצד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אֹו היא, מּמּנה נכנס אדם ׁשל ׁשראׁשֹו חּלֹון אם ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלפתחּה?
נכנס ראׁשֹו ׁשאין ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהיתה
מּצדדיה, אֹו ּכנגדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמֹות ארּבע הרחיק ּכן אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאּלא

,מּמּנה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
לבנֹות יכֹול חצר ּבעל - אּמֹות מארּבע למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָוהיתה

ּובצדדיה לפּתחּכנגּדּה הּנחּתי 'לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
עד עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

הּנחּתי' לא הּבנין, אמּורים?ׁשארחיק ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
אם אבל הרּוח. ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
- ּביֹותר ּוגבֹוהה ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו - לאֹורה ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, ערער, ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
ׁשּׁשתק, ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עׂשּוי אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל

מחל. ּכן ִֵַָאם

לבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי
זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח 'אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
'ּבעת לֹו: ואֹומר עליו מעּכב זה הרי - מאּלּו' למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
ואפּלּו אֹותֹו'. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹׁשּתפּתח
חדׁש, ּבנין אֹותֹו ל ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר 'אני לֹו: ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאמר
ׁשאבנה' עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואׂשּכר חּלֹונֹות, ּבֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹואעׂשה
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: ואֹומר עליו לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

צרילמקֹום' ואינֹו ּכלל, טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו; לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מּדת ׁשּזֹו למעלה; חּלֹון לֹו ועֹוׂשה ׁשּלמּטה, זה חּלֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹותם
ולא מפסיד חברֹו ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹסדֹום.

עליו ּכֹופין - ּכלּום .חסר ְִֵָָָ

למעלה ּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹון ּבעל ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָאבל
אחרת חּלֹון 'אפּתח ואמר: ּגדֹולה, היתה אפּלּו - למּטה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבין
יכֹול אינֹו וכן עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו' ואסּתם ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקטּנה

ׁשהּוא ּכל ּבחּלֹון .להרחיב ְְִֶַַַָ
זה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּתרּבץ האכסדרה[גינה]ּבחלקֹו ולּׁשני אם[מרפסת], - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ני            
      

:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין ׁשּבחצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות
עֹוׂשה אּלא והּיֹוצאין', הּנכנסין מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אין

ּו ּבחנּותֹו למחֹותמלאכּתֹו יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. מֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָ
אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵַַַָָֹּבידֹו

הרחים' ללּמדמּקֹול לֹו יׁש וכן ּכן. לעׂשֹות החזיק ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתינֹוקֹות
מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ּבידֹו ְְְְִִִִֵַָָֹלמחֹות

רּבן'. ּבית ׁשל ִֵֶַַָהּתינֹוקֹות
ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין;

ּפֹותחת עֹוׂשין ּוׁשניהן מּבחּוץ. הּבֹור;[מנעול]ּומׁשקה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ
חׁשד מּׁשּום - חצר ּובעל מימיו, את לׁשמר ּכדי - הּבֹור ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבעל

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם יּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים ּגּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
לׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצאין.

הּדר את זֹורע והחיצֹון הּצדאחרת. מן הּדר החזירּו . ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ
ויֹוצא רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה נכנס זה הרי - ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּדעת
יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה ּומכניס רֹוצה; ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבׁשעה
חברֹו על לעּכב לֹו יׁש מהן אחד וכל אחרת. לׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּתֹוכּה

הּצד. מן ׁשּנתנּו הּדר ְְִִִֶֶֶַַַַָּבזריעת

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום

   
ּבצּדֹו חצר ועׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָמי

ׁשּלא ּכדי זה חּלֹון 'סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו -ְְְֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
ּכתל לבנֹות חברֹו ּבא ואם זה. ּבהּזק החזיק ׁשהרי ּבי'; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתּביט
את להרחיק צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסיר ּכדי החּלֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד
עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע החּלֹון מּכנגד .הּכתל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

לבנֹות חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹהיתה
אּמֹות, ארּבע הּבנין ּולהגּביּה אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָּכנגּדּה

החּלֹון מן ּבֹו יּביט ׁשּלא .ּכדי ְִִֵֶַַַֹ
החּלֹון ּכנגד ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיתה

ּגבּה החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם - ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּלמּטה
ׁשּלא ּפי על אף למנעֹו, יכֹול אינֹו יתר, אֹו אּמֹות ְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹארּבע
ואינֹו עליו האפיל לא ׁשהרי ּכלּום, החּלֹון מּכתל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרחיק
עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש נׁשאר אם אבל ּבראּיה. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּזיקֹו
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון, מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי .אּמֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹ
החּלֹון מן להרחיק צרי - החּלֹון ּבצד אחד ּכתל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבנה

ראׁש ּכֹונס אֹו החּלֹון, על אּמֹות ארּבע הּכתל ּומגּביּה ְְִֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹטפח,
ויצ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי .יץהּכתל, ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּביניהן להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני כתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבנה
על יסּכ ולא הארּבע; ּבאמצע והחּלֹון אּמֹות, ארּבע ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַַָֹֹרחב
החּלֹון ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן

עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, לפּתחארּבע ׁשּבא מי ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּבין קטּנה, חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין - חברֹו לחצר ְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַָָחּלֹון
אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּתעלה ּגבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי 'ּתּזיק ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָלֹו:

ותראה'. ְְְִֶָֻּבסּלם

אֹו החצר, ּבעל לֹו ּומחל חברֹו, לחצר חּלֹון ׁשּפתח ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי
הּנזק ׁשּידע אֹו עּמֹו, וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, ּדעּתֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגּלה
לחזר ּכ אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא

לסּתם עליו ׁשהּניחֹוּולערער זה חּלֹון ׁשל ּדינּה וכיצד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אֹו היא, מּמּנה נכנס אדם ׁשל ׁשראׁשֹו חּלֹון אם ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלפתחּה?
נכנס ראׁשֹו ׁשאין ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהיתה
מּצדדיה, אֹו ּכנגדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמֹות ארּבע הרחיק ּכן אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאּלא

,מּמּנה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
לבנֹות יכֹול חצר ּבעל - אּמֹות מארּבע למעלה ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָוהיתה

ּובצדדיה לפּתחּכנגּדּה הּנחּתי 'לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
עד עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא מּפני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

הּנחּתי' לא הּבנין, אמּורים?ׁשארחיק ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
אם אבל הרּוח. ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו לתׁשמיׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּפתחּה
- ּביֹותר ּוגבֹוהה ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו - לאֹורה ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָּפתחּה
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, ערער, ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה
לֹו ׁשהיתה מי וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו; ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיאפיל
ּבלא מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻחּלֹון
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
ׁשּׁשתק, ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עׂשּוי אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל

מחל. ּכן ִֵַָאם

לבנֹות חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמי
זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח 'אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
'ּבעת לֹו: ואֹומר עליו מעּכב זה הרי - מאּלּו' למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
ואפּלּו אֹותֹו'. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹׁשּתפּתח
חדׁש, ּבנין אֹותֹו ל ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר 'אני לֹו: ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאמר
ׁשאבנה' עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואׂשּכר חּלֹונֹות, ּבֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹואעׂשה
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: ואֹומר עליו לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

צרילמקֹום' ואינֹו ּכלל, טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ . ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו; לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מּדת ׁשּזֹו למעלה; חּלֹון לֹו ועֹוׂשה ׁשּלמּטה, זה חּלֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָסֹותם
ולא מפסיד חברֹו ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל וכן ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹסדֹום.

עליו ּכֹופין - ּכלּום .חסר ְִֵָָָ

למעלה ּבין חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹון ּבעל ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָאבל
אחרת חּלֹון 'אפּתח ואמר: ּגדֹולה, היתה אפּלּו - למּטה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבין
יכֹול אינֹו וכן עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו' ואסּתם ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקטּנה

ׁשהּוא ּכל ּבחּלֹון .להרחיב ְְִֶַַַָ
זה והעצים הּבנין וׁשמּו מּדעּתן, חצר ׁשחלקּו אחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשני

מהן לאחד והּגיע האויר, ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
החצר ּתרּבץ האכסדרה[גינה]ּבחלקֹו ולּׁשני אם[מרפסת], - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ני           
      

ּבפני ּבֹונה חלקֹו, ּבסֹוף ּכתל לבנֹות החצר ּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה
האויר. ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ׁשּמאפיל ּפי על ואף ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהאכסדרה,

   
זיז להֹוציא חברֹו[מוט]המבּקׁש חצר אויר על מּכתלֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ

ּבראּיה מּזיקֹו ׁשהרי עליו, מעּכב החצר ּבעל - ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכל
מחה ולא הּזיז, את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּתֹולה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבעת

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל לאלּתר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבֹו

רצה ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק טפח, ּבּזיז ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
הּזיז ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל

ו עליו. החצר;מעּכב ּבאויר החזיק לא טפח, ּבּזיז אין אם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּובכל

עליו לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז .ׁשל ְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשל חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחּבֹו ׁשהֹוציא הּזיז ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבארּבעה החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
עד הּזיז את להרחיב רצה ואם טפחים. ארּבעה על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָטפחים
זה הרי - טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשה
הּזיז ּתחת חצרֹו ּבאויר לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמרחיב;
טפחים עׂשרה אויר ּגבּה ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּכּלֹו,

ּבּזיז ׁשּיׁשּתּמׁש .ּכדי ְְִִֵֵֶַַ

חוקין ארּבעה לֹו ׁשאין קטן סּלם ּבצד[שלבים]הּמעמיד ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּבנזק החזיק לא - ׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו חצר ּבתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹּכתלֹו
ּומבּטל הּסּלם, ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻזה;
אֹו חוקין ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול סּלם היה ואם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻּתׁשמיׁשֹו.
מעּכב הּסּלם ּבעל - ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻיתר,
סּלם להעמיד לֹו מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעליו
ּבעל - ּגדֹול סּלם להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻּגדֹול.
אם אבל עליו; יחזיק ׁשּלא ּכדי ּבֹו, למחֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהחצר
'אין לֹו: אֹומרין ׁשהרי למנעֹו, יכֹול אינֹו - קטן סּלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻהעמיד

מבּטלֹו'. אּתה ׁשּתרצה, זמן ּכל הפסד; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעלי
ׁשם ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

מזחיל ׁשם ׁשעׂשה אֹו נזחליןהּמים, הּמים ׁשהרי ּכתלֹו על ה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
מחה לא ואם עליו; מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויֹורדין

ּבּמזחילה אֹו ּבּצּנֹור זה החזיק הּגגּבֹו, ּבעל ּכ אחר רצה . ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל הּצּנֹור, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלסּתם
ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר מימיו לׁשּפ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּגג
הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ׁשל גּגֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמימי
אר ׁשהיה אֹו אחר, לצד ּולהחזירֹו זה מּצד הּצּנֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלעקר
ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל אין - לקּצרֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹורצה
וכן מקֹום. מּכל לֹו ּבאין הן והרי הּגג, ּבמימי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחזיק
יכֹול הּגג ּבעל אין הּצּנֹור, ּתחת לבנֹות החצר ּבעל רצה ְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאם
ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עׂשּוי הּצּנֹור ׁשאין עליו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלעּכב

הּמים. לקּלּוח אּלא עׂשּוי ואינֹו חצר; ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבאויר

והחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי
מנּטפין הּמים היּו אם - זה לקּבצן[מטפטפים]ּבדבר ורצה , ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

ּבאין היּו אם וכן עֹוׂשה; - צּנֹור ולעׂשֹותן אחד ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלמקֹום
- נֹוטפין והחזירן הּכתל, רחב על וחּלקן אחד, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמּמקֹום
הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על לבנֹות ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַעֹוׂשה;

זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - חברֹו לחצר ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבמהרה
זֹו. לחצר ְֵֵֵָלירד

ׁשניהן ּבֹו, ׁשּתפין היּו אם - וׁשמעֹון ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין

ׁשהן ּכל קֹורֹותיו ּומכניס האחר מּצד חֹופר הּכתלוזה היה . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין לבּדֹו, ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשל
ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבֹו והכניס זה ּבכתל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשמעֹון
ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה; ּבמקֹום החזיק - ּבֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמחה
היתה מחליף. - עבה אֹו ּגדֹולה ּבקֹורה להחליפּה ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָׁשמעֹון
ּבה, החזיק לא יֹום, ׁשלׁשים ּכל - עראי סּכת קֹורת ְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻהּקֹורה
מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי 'לא לֹו: אֹומר ראּובן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהרי
עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ׁשלׁשים לאחר עראי'. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהיא
החזיק; לא החג, ימי ׁשבעת ּכל - היא החג סּכת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻואם
ּבטיט, ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם החזיק. ׁשבעה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹלאחר
ראה אֹו עּמֹו סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא והּוא, החזיק; ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּיד

מחה. ְִָֹולא

להכניס יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי
ּבּמה אחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה, קֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבֹו
חברֹו אּלא ׁשּלֹו, הּזה הּכתל ׁשאין ּבׁשהֹודה אמּורים? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדברים
ׁשּתף זה, 'ׁשּכתל טען אם אבל זֹו. קֹורה הכנסת על לֹו ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחל
ּומׁשּתּמׁש נאמן; אחת, ּבקֹורה ּבֹו והׁשּתּמׁש הֹואיל - ּבֹו' ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָאני

הּכתל ּבכל ׁשּתף ׁשהּוא הּסת ׁשּיּׁשבע אחר .ּבכּלן, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

ׁשמעֹון ּומּצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְִִֵֶֶַַָָֹהיּו
החזיק לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשּתף ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבהן להכניס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻׁשמעֹון
'ׁשאני לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש. ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבֹו;
ׁשּתקנה עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,מּצּד אּלּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָחפרּתי
ּבלא הּקֹורֹות ּתכניס - ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹמּמּני

ּכדי ּבּכתל, חפירה'חפירה ּבעת ּכתלי יתמטמט .ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

   
ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר וצר]לא ארוך בור ולא[סוג ְְְִַַָָֹֹֹֹ

בתקרה]מערה מכוסה אּמת[בור יביא ולא הּמים,[תעלת], ְְִִַַַַָָָֹ
ּבצד לכּבּוס, הּבגדים ּבּה לׁשרֹות מים ּברכת יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹולא
ׁשלׁשה חברֹו מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא - חברֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכתלֹו
זה, מים מקוה אֹו זה, ּבֹור לכתל ּבסיד ויסּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹטפחים,
ויּזיקּו הּמים יּבלעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ּכתל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו

חברֹו. ֲֵֶֹּכתל
הּגפת את זיתים]מרחיקין הּמלח[פסולת ואת הּזבל ואת ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ואת הּסיד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואת
ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את מרחיקין ּבסיד. סד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מי ּבּה ׁשּמתקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּמה

הרחים מן טפחים ׁשלׁשה הרחים את ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמרחיקין
העליֹונה מן ארּבעה ׁשהן אֹותֹו,הּתחּתֹונה, יניד ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הרחים ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי .אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ
טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹּומרחיקין

מּׂשפתֹו ארּבעה ׁשהן העליון]מּקרקעיתֹו, ׁשּלא[קצה ּכדי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּכתל. ֵֶַָֹיחם
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צרי ׁשּיתלּבנּו, עד עליה הּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתלֹו אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק

הּכתל את ּומּזיקין נֹותזין, הּמים - עליה .ׁשּכֹובס ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח; ירחיק אבנים, ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים.

הרחקה.[יבש]צחיח ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין סלע, ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע הּׁשֹוב מן הּסּלם את ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין
הּנמּיה עופות]ּתקּפץ טורפת קטנה הּסּלם,[חיה ׁשּמּניח ּבעת ְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻ

הּגֹוזלֹות. ותאכל לּׁשֹוב ְְֲֶַַַַָָֹותעלה

הּמזחילה מן הּכתל את חברֹו[מרזב]ּומרחיקין ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻארּבע

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, מזחילה ְְְְִִִֵֶֶַַָָּולתּקן

ּגם ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה [אותראּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ל-"ך"] דומה ּכתליוונית ּכנגד ׁשני ּכתל לעׂשֹות ראּובן ּובא ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין הּׁשלׁשה ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשמעֹון
ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ארּבע מּכנגּדֹו ׁשּירחיק עד עליו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמעּכב
רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, הּכתלים ׁשני ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקֹום
ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה הארץ. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹותתחּזק
ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר אבל חדׁשה; ּבעיר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָחצר
ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם וכן הרחקה. ּבלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּכנגּדֹו
ואינֹו ּכנגּדֹו ּבֹונה אּמֹות, מארּבע ּפחֹות אּלא ּכנגּדֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבֹונה
ׁשהּכתל ׁשם; מּלהּל הרגל ׁשּמֹונע ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמרחיק,

הארץ. חּזּוק צרי אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אם - חברֹו למצר סמּו ׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי

למחֹות יכֹול ואינֹו סֹומ לבֹורֹות, עׂשּויה אינּה חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָׂשדה
להרחיקּבידֹו צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשני חלל ּבין ׁשּיהיה עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכתל
עׂשּויה חברֹו ׂשדה היתה טפחים. ׁשּׁשה עבי ְְְֲֲֳִִִֵֵַָָָָָהּבֹורֹות
טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,סֹומ אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלבֹורֹות
ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹויחּפר;

ויחּפר. ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְִֵַָָֹטפחים

ּתּנּור הּבית ּבעל יעׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית
ּב ּגּביוּבתֹו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא עדיתֹו, התנור, [של ְִֵֵֵֶַַָָ
ּתּנּור,לתקרה] העלּיה ּבעל יעמיד לא וכן אּמֹות; ארּבע ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָֹֹּגבּה

מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיה התקרה]עד טפחים,[טיח ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה צרי הּוא, נחּתֹומין ׁשל ּתּנּור ואם טפח. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּובכירה
טפחים. ׁשלׁשה נחּתֹומין, ׁשל וכירה טפחים; ארּבעה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
- והּזיקה האׁש יצאת אם ּכּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָואף

ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָמׁשּלם
ּבּה יעׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

לּה יכניס ולא ּבקר, רפת ולא צּבע, ולא נחּתֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא
הרּבה, חם הבל מהן ׁשעֹולה מּדברים ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאסּפסּתא

ׁשּבאֹוצר ּפרֹות מפסיד ׁשהחם אֹוצרמּפני היה אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹוׂשה זה הרי - מפסידֹו החם ׁשאין יׂשראל, ּבארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיין
מּפני ּבקר, רפת יעׂשה לא אבל אׁש; מלאכת ּכל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבחנּותֹו
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקה ואם הּיין. ריח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד

לעׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָלנחּתֹום
ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו

ורּבץ העלּיה ּבעל מים]ּכּבד בה ׁשרּבה[זלף אֹו עלּיתֹו, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
קדם נחּתֹום ועׂשה זה וקדם אֹוצר, לעׂשֹותּה ּכדי ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבחּלֹונֹות,
אֹו ׂשּומׂשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר, ּפרֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּיכניס
קדם הּתּנּור ועׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרים אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרּמֹונים
ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשיעׂשה אֹו החּטין, ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיאצר
האֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין החנּות ּבין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלהבּדיל

ע ּבעלמעּכב אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועׂשה עבר ואם ליו; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבכל הּתּנּור להסיר יכֹול ְְִֵַַָָָָָהאֹוצר

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

   
,אּמה וחמׁש עׂשרים העיר מן האילן את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקין

ּובּׁשקמה תאנים]ּובחרּוב נֹואי[עץ מּפני אּמה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזה,[יופי] ּבפחֹות לעיר קרֹוב הּנמצא אילן וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.

את העיר ּבני לֹו נֹותנין קדם, האילן ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָקֹוצצין
אין קדם, מהן איזה נֹודע ולא ספק הּדבר היה ואם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּדמיו;

.והֹול עציו, נֹוטל אּלא ּדמים, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
קבּועה ּגרן מוץמרחיקין והרבה התבואה את [שדשים ְְִִֶַָֹ

הּתבןבמקום] הרּוח יֹולי ׁשּלא ּכדי אּמה, חמּׁשים העיר ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמן
ּגרן אדם יעׂשה לא וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבעת
לכל אּמה חמּׁשים לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָקבּועה

לנירֹו אֹו חברֹו לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי [מקוםרּוח, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
.חרוש]

ו הּנבלֹות את מןמרחיקין הּברסקי ואת הּקברֹות את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
אּמה חמּׁשים .העיר ֲִִִַָָ

ּברסקי עֹוׂשין עורות]ואין לעיבוד למזרח[מפעל אּלא ְְְְְִִִֵֶַָֻ
עּבּוד ריח הּזק ּוממעטת חּמה מזרחית ׁשרּוח מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,

ָהעֹורֹות.
,חברֹו ׁשל ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל מׁשרה לעׂשֹות ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

הּירק, ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
מפיגין ׁשהן חברֹו, ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ּכרׁשין ׁשּנטע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
הּדבֹורים ׁשהרי ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמן,
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - הּדבׁש ּומפסידין העלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹוכלין
את להרחיק הּנּזק ועל יּזיק; ׁשּלא ּבכדי להרחיק צרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו

הּנזק לֹו יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם ׁשּלֹועצמֹו, ּבתֹו ׁשּזה ; ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
אמּורים ּדברים ּבּמה מאליו. לחברֹו ּבא והּנזק עֹוׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיפסקּו אחר מאליו ּבא הּנזק ּבׁשהיה מרחיק? ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ׁשעֹוׂשה זה ׁשל מעׂשיו היּו אם אבל מּזיק. ׁשל ֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמעׂשיו
ׁשּמּזיק ּכמי זה הרי עׂשּיתֹו, ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו
חּצים ויֹורה ּברׁשּותֹו, ׁשעמד למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּבידֹו;
וכן אֹותֹו. ׁשּמֹונעין עֹוׂשה', אני 'ּברׁשּותי ואמר: חברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָלחצר
הרחיקן, לא אם - זה ּבענין למעלה האמּורֹות ההרחקֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
מן מׁשרה להרחיק צרי ,לפיכ ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָהרי

ּוכרׁשין הּדבֹורים,[חציר]הּירק, מן וחרּדל הּבצלים, מן ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא ּכדי - מעט יתר אֹו טפחים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

צ אינֹו מאליו, הּנזק יבֹוא ׁשּלא עד להרחיק רי.אבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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נה            
      

צרי ׁשּיתלּבנּו, עד עליה הּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתלֹו אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרחיק

הּכתל את ּומּזיקין נֹותזין, הּמים - עליה .ׁשּכֹובס ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח; ירחיק אבנים, ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים.

הרחקה.[יבש]צחיח ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין סלע, ְְְְְִִִֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע הּׁשֹוב מן הּסּלם את ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין
הּנמּיה עופות]ּתקּפץ טורפת קטנה הּסּלם,[חיה ׁשּמּניח ּבעת ְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻ

הּגֹוזלֹות. ותאכל לּׁשֹוב ְְֲֶַַַַָָֹותעלה

הּמזחילה מן הּכתל את חברֹו[מרזב]ּומרחיקין ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻארּבע

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, מזחילה ְְְְִִִֵֶֶַַָָּולתּקן

ּגם ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה [אותראּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ל-"ך"] דומה ּכתליוונית ּכנגד ׁשני ּכתל לעׂשֹות ראּובן ּובא ,ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין הּׁשלׁשה ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשמעֹון
ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות, ארּבע מּכנגּדֹו ׁשּירחיק עד עליו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמעּכב
רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, הּכתלים ׁשני ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקֹום
ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה הארץ. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹותתחּזק
ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר אבל חדׁשה; ּבעיר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָחצר
ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם וכן הרחקה. ּבלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹּכנגּדֹו
ואינֹו ּכנגּדֹו ּבֹונה אּמֹות, מארּבע ּפחֹות אּלא ּכנגּדֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבֹונה
ׁשהּכתל ׁשם; מּלהּל הרגל ׁשּמֹונע ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמרחיק,

הארץ. חּזּוק צרי אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
אם - חברֹו למצר סמּו ׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי

למחֹות יכֹול ואינֹו סֹומ לבֹורֹות, עׂשּויה אינּה חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָׂשדה
להרחיקּבידֹו צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹ

ׁשני חלל ּבין ׁשּיהיה עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכתל
עׂשּויה חברֹו ׂשדה היתה טפחים. ׁשּׁשה עבי ְְְֲֲֳִִִֵֵַָָָָָהּבֹורֹות
טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,סֹומ אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלבֹורֹות
ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹויחּפר;

ויחּפר. ׂשדהּו, ּבתֹו ְְְְִֵַָָֹטפחים

ּתּנּור הּבית ּבעל יעׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית
ּב ּגּביוּבתֹו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא עדיתֹו, התנור, [של ְִֵֵֵֶַַָָ
ּתּנּור,לתקרה] העלּיה ּבעל יעמיד לא וכן אּמֹות; ארּבע ְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָֹֹּגבּה

מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיה התקרה]עד טפחים,[טיח ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה צרי הּוא, נחּתֹומין ׁשל ּתּנּור ואם טפח. ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּובכירה
טפחים. ׁשלׁשה נחּתֹומין, ׁשל וכירה טפחים; ארּבעה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
- והּזיקה האׁש יצאת אם ּכּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָואף

ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָמׁשּלם
ּבּה יעׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

לּה יכניס ולא ּבקר, רפת ולא צּבע, ולא נחּתֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹלא
הרּבה, חם הבל מהן ׁשעֹולה מּדברים ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאסּפסּתא

ׁשּבאֹוצר ּפרֹות מפסיד ׁשהחם אֹוצרמּפני היה אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹוׂשה זה הרי - מפסידֹו החם ׁשאין יׂשראל, ּבארץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיין
מּפני ּבקר, רפת יעׂשה לא אבל אׁש; מלאכת ּכל ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבחנּותֹו
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקה ואם הּיין. ריח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד

לעׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָָלנחּתֹום
ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו

ורּבץ העלּיה ּבעל מים]ּכּבד בה ׁשרּבה[זלף אֹו עלּיתֹו, ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
קדם נחּתֹום ועׂשה זה וקדם אֹוצר, לעׂשֹותּה ּכדי ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבחּלֹונֹות,
אֹו ׂשּומׂשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר, ּפרֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹׁשּיכניס
קדם הּתּנּור ועׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרים אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרּמֹונים
ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשיעׂשה אֹו החּטין, ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיאצר
האֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין החנּות ּבין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלהבּדיל

ע ּבעלמעּכב אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועׂשה עבר ואם ליו; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבכל הּתּנּור להסיר יכֹול ְְִֵַַָָָָָהאֹוצר

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

   
,אּמה וחמׁש עׂשרים העיר מן האילן את ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמרחיקין

ּובּׁשקמה תאנים]ּובחרּוב נֹואי[עץ מּפני אּמה, חמּׁשים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזה,[יופי] ּבפחֹות לעיר קרֹוב הּנמצא אילן וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָָָהעיר.

את העיר ּבני לֹו נֹותנין קדם, האילן ואם אֹותֹו. ְְְְִִִִִֵֶַָָָָקֹוצצין
אין קדם, מהן איזה נֹודע ולא ספק הּדבר היה ואם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּדמיו;

.והֹול עציו, נֹוטל אּלא ּדמים, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
קבּועה ּגרן מוץמרחיקין והרבה התבואה את [שדשים ְְִִֶַָֹ

הּתבןבמקום] הרּוח יֹולי ׁשּלא ּכדי אּמה, חמּׁשים העיר ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמן
ּגרן אדם יעׂשה לא וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבעת
לכל אּמה חמּׁשים לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָקבּועה

לנירֹו אֹו חברֹו לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי [מקוםרּוח, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
.חרוש]

ו הּנבלֹות את מןמרחיקין הּברסקי ואת הּקברֹות את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
אּמה חמּׁשים .העיר ֲִִִַָָ

ּברסקי עֹוׂשין עורות]ואין לעיבוד למזרח[מפעל אּלא ְְְְְִִִֵֶַָֻ
עּבּוד ריח הּזק ּוממעטת חּמה מזרחית ׁשרּוח מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעיר,

ָהעֹורֹות.
,חברֹו ׁשל ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל מׁשרה לעׂשֹות ׁשּבא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָמי

הּירק, ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
מפיגין ׁשהן חברֹו, ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ּכרׁשין ׁשּנטע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
הּדבֹורים ׁשהרי ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָטעמן,
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - הּדבׁש ּומפסידין העלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹוכלין
את להרחיק הּנּזק ועל יּזיק; ׁשּלא ּבכדי להרחיק צרי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאינֹו

הּנזק לֹו יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם ׁשּלֹועצמֹו, ּבתֹו ׁשּזה ; ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
אמּורים ּדברים ּבּמה מאליו. לחברֹו ּבא והּנזק עֹוׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיפסקּו אחר מאליו ּבא הּנזק ּבׁשהיה מרחיק? ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ׁשעֹוׂשה זה ׁשל מעׂשיו היּו אם אבל מּזיק. ׁשל ֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמעׂשיו
ׁשּמּזיק ּכמי זה הרי עׂשּיתֹו, ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו
חּצים ויֹורה ּברׁשּותֹו, ׁשעמד למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּבידֹו;
וכן אֹותֹו. ׁשּמֹונעין עֹוׂשה', אני 'ּברׁשּותי ואמר: חברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָלחצר
הרחיקן, לא אם - זה ּבענין למעלה האמּורֹות ההרחקֹות ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
מן מׁשרה להרחיק צרי ,לפיכ ּבחּציו. ׁשהּזיק ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָהרי

ּוכרׁשין הּדבֹורים,[חציר]הּירק, מן וחרּדל הּבצלים, מן ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא ּכדי - מעט יתר אֹו טפחים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

צ אינֹו מאליו, הּנזק יבֹוא ׁשּלא עד להרחיק רי.אבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
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נו           
      

ּבּבית הּדר על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה עלּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבעל
מעזיבה ׁשם היתה אם - ספיגה]למּטה ּכלין[טיח ׁשהּמים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ

הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסק ואחר ׁשפיכה, ּבעת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּבּה
ּולהרחיק לתּקן הּתחּתֹון צרי - הּתחּתֹון על וינּטפּו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָוירדּו
ירדּו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ואם הּנזק; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעצמֹו
יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָָֹמּלׁשּפ

אילן ונטע חברֹו ּובא ׂשדהּו, ּבתֹו ּבֹור לֹו ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָמי
לעּכב יכֹול הּבֹור ּבעל אין - חברֹו לבֹור קרֹוב ׂשדהּו ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָּבתֹו
ׁשּלי לּבֹור נכנסין האילן ׁשרׁשי 'הרי לֹו: ולֹומר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו
זמן, לאחר הּוא מאליו הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו'; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּומפסידין
ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ׁשּזה ּוכׁשם מּזיקֹו; אינֹו ׁשּנטע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובעת

ׁשּלֹו ּבתֹו נֹוטע ּומצאזה וירד ּבֹור, ׁשחפר ראּובן וכן . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והעצים וחֹופר, קֹוצץ - ׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָׁשרׁשי
אּמה עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון לאילן קרֹוב היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו.
צרי אינֹו ואם לֹו. ונֹותנן קֹוצצן ׁשמעֹון, ׁשל הּׁשרׁשים -ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
זה הרי - ׂשדהּו לתֹו ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים ויצאּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלחּפר,
ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה, יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים ׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹמעמיק
ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו קֹוצצֹו; - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיּמצא

חֹופר. הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשּזה חברֹו, ׁשל האילן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָייבׁש

,אילנֹות ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָמי
אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
ּדברים ּבּמה אּמֹות. ארּבע להרחיק צרי - אילנֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּבצד
ּבין ירחיק לארץ, ּבחּוצה אבל יׂשראל. ּבארץ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאמּורים?
אֹו אילנֹות, לׁשאר ּגפנים ּובין אּמֹות; ׁשּתי לגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּגפנים
גדר היה מקֹום. ּבכל אּמֹות ארּבע לאילנֹות, אילנֹות ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּבין

מקֹום ּבכל לּגדר סֹומ וזה לּגדר סֹומ זה מיּבינתים, . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
על מרּדע מלא קֹוצץ ׂשדהּו, לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
עד הּנֹוטה, ּכל קֹוצץ - ּובּׁשקמה ּובחרּוב הּמחרׁשה; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגּבי
ּבית על נֹוטה היה אם וכן הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
ּכל את קֹוצץ - האילן ּבית על אֹו חברֹו, ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשלהין

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹוטה,

   
הּכּסא ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ּבתֹו גרן ׁשעׂשה ּכלמי אֹו , ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

להרחיק צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
והעפר האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העׁשן יּגיע ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּמסּיעת היא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא עד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחברֹו,
נערת אֹו העפר ּומֹולכת מלאכּתֹו, ׁשעֹוׂשה ּבעת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָֹאֹותֹו
חּיב זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן, וכּיֹוצא והּמץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפׁשּתן
הרּוח ידי על ואפּלּו יּזיקּו, ולא יּגיעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹלהרחיק

הן.הּמצּוי ּבחּציו ׁשהּזיק ּכמי אּלּו ׁשּכל ה; ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
הֹוליכה אם - ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַָָָָאף

זה הרי ּבהן, והּזיקה העפר ואת הּמץ את הּמצּויה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרּוח
ּבא זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשסּיעה היא ׁשהרּוח מּלׁשּלם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפטּור

עצמֹו הּמּזיק .מּכח ְִִַַַַֹ
הריפֹות את ׁשּלֹו,[סומסומים]הּכֹותׁש ּבתֹו ּבהן וכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

החבית ּכּסּוי ׁשּיתנדנד עד חברֹו חצר מנדנד ׁשּמּכה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובעת

ּכדי להרחיק וחּיב ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - החבית ּפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּבעת הּזיק ואם ׁשּמּזקת. ממלאכּתֹו יבּטל אֹו ינדנד, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּלא

הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּנדנּוד

מעלה ׁשל ּבפרקים האמּורֹות ההרחקֹות לאּכל אם - ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹ
לחזר יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ׁשּסּיע ּכגֹון - ׁשּמחל מּמּנּו ׁשּיראה והּוא, להרחיק. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהצריכֹו
ּבצּדֹו ׁשעׂשה ׁשראהּו אֹו לעׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו ּבּיד, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָעּמֹו
ּבנזק, הּמחזיק ׁשּכל זה; על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבלא
נזקין, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזכה
ׁשהן: - זה ּבפרק האמּורֹות אּלּו נזקין מיני מארּבעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחּוץ

הּכּסא, ּבית וריח הּקרקע;העׁשן, ונדנּוד ּבֹו, וכּיֹוצא והאבק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכּמה הּנּזק ׁשתק ואפּלּו חזקה. לֹו אין מאּלּו, אחד ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכל
ּבמקֹום ראּיה הּזק וכן להרחיק. וכֹופהּו חֹוזר זה הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשנים,
ּכמֹו ׁשּירצה, עת ּבכל מחיצה לעׂשֹות ּכֹופהּו מחיצה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּצרי
ׁשאין לפי נזקין? מּׁשאר אּלּו נזקים ׁשנּו ולּמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּבארנּו.
מֹוחל, ׁשאינֹו וחזקתֹו מאּלּו; נזק סֹובלת אדם ׁשל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּדעּתֹו
אינֹו אּלּו, ּבנזקין ׁשּמחל מּידֹו קנּו ואם קבּוע. הּזק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהּזקן

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול

ּבהן וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעׂשֹות ׁשהחזיק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּברגליהן ּבּדם אֹו וצפצּופן, ּבקֹולן לחברֹו מצרין הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי
היה אם - ּפרֹותיהן ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהן
ׁשּלֹו ׁשהּפרֹות אֹו מּזיקֹו, זה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָחברֹו
עד ירחיק אֹו הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָנפסדין
הּכּסא ּבית לריח ּדֹומה זה ׁשּנזק מחמתֹו; הּזק יבֹוא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

חזקה לֹו ׁשאין ּבֹו, חצרוכּיֹוצא ּבני אֹו מבֹוי ּבני וכן . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
והיּו החזיק, ׁשהרי ּבֹו מחּו ולא אּמן, מהן אחד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנעׂשה
ּבדבר החזיק לא - וׁשתקּו מּמּנּו, לקנֹות ויֹוצאין נכנסין ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹהעם
ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להן ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה,
העׁשן ּכמֹו הּוא, קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין'; הּנכנסין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּקֹול

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְְִֶַָָָָוהאבק.

חּלֹון ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק אֹומי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
והרי להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק לא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהעביר
אחר לי 'מחלּת אֹו לעׂשֹות', לי אמרּת 'אּתה טֹוען: ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָהּמחזיק
והּנּזק ּבי', מחית ולא וׁשתקּת הּנזק 'שהּכר אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשראית',
ׁשאמר: אֹו מּקדם', ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא 'עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אֹומר ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ'ּכׁשראיתי
אּלּו ּבכל - 'הּזק ׁשּתקּבע ּכדי ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואּתה
יּׁשבע הביא, לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

הּסת חפץ]הּמּזיק נקיטת ללא - דיינים" ויּפטר.["שבועת ְִִֵֵֶַַָ
הּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

הּמּזיק על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּנּזק יּׁשבע ראיה, הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ׁשּלא ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּסת

   
ּכל ולּטל הּׂשדה, את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין

טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה ּכּלּה היתה אם - חלקֹו מהן ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻאחד
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ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהיה ּכדי זה, מּצד חלקי לי 'ּתנּו מהן: אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת' ׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשדה
היא סדֹום מּדת זה, ּבדבר ׁשעּכּובן זה; על אֹותן .וכֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
'ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה' מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלי

מן מּדתּה חצי לי 'ּתנּו אמר: ׁשּומא,ּבגֹורל. ּבלא הרע הּצד ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹ
לׂשדה סמּו חלקי ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, החצי את אּתם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּוטלּו
ּדעּתי ולזה לֹו; ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשּלי'

לדּון. ראּוי ּובֹו ָָָנֹוטה,

הּיבם אבל ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל ׁשחלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבכֹור
אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל האב, ּבנכסי אחיו עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחלק
ּבׁשני לֹו עלּו ואם עלּו; אחד, ּבמקֹום עלּו ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו .מקֹומֹות, ְָ
והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

נהר לזה ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדרֹום
זה ׁשּמּצד החצי לי 'ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין ׂשדי', ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
את ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

לעׂשֹותֹו .חברֹו ֲֲֵַ
לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן -אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּׁשּתפין אֹו האחין ׁשאר לֹו ונֹותנין הּלֹוקח, את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמסּלקין
ּביניהם. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּדמים

יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ּכל אּלא עֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּולסּלק לּלֹוקח, הּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחברֹו

הרחֹוק הּלֹוקח וזה הּמצר;אֹותֹו, ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדין, ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין הּוא, ׁשּמכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין
הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ּבן ּדין ּבֹו יׁש - ׁשלּוחן ׁשּמכר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
הארץ עם הּמצר ּובן לּמֹוכר, וקרֹוב וׁשכן חכמים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלמיד
מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ּומסּלק קֹודם, הּמצר ּבן - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרחֹוק
הֹואיל חכמים: אמרּו והּטֹוב"; הּיׁשר "ועׂשית ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה הּוא ויׁשר טֹוב - הּוא אחד ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוהּמכר
זֹוכים ּכּלם - רּבים הּמצר ּבני היּו הרחֹוק. מן יתר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמצר,
ּכּלן ונֹותנין מנינן, לפי ּביניהן והיא הּנמּכרת, הּׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזֹו
קדם אם אבל אחת. ּפעם ּכּלן ׁשּבאּו והּוא, לּלֹוקח; ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּדמים
ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה זכה - הּלֹוקח וסּלק מהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
- אחרת ּבמדינה ּומקצתן מקצתן, ּבאּו אם וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמצר.
וכן להן. והיא ּבלבד, ּכאן העֹומדין אּלּו אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמסּלקין
ׁשּלֹו הּׁשּתפין מן לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמֹוכר
ּבּה; זכה ּבּקרקע, ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ּומּתן ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא

עּמֹו. נֹוטלין הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין
אחת ׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ואחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את מסּלק ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמהן
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ּכאחד. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָקנה

הּמצר ּבן ּדין ּבֹו אין - .הּגֹוי ִֵֶֶֶַַ
מׁשּמתין - לגֹוי אנס[מנדים]הּמֹוכר ּכל ׁשּיקּבל עד אֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּלֹו הּזה הּמצר ּבן עם הּגֹוי ׁשּינהג עד הּגֹוי, מן ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיבֹוא

יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ּבדבר אנסֹו ואם ּבּכל. יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכדיני
הּמֹוכר. ְֵֵַַמׁשּלם

.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות,
ּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָהממׁשּכן

הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין ּכדי- רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
יפה מקֹום לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלגאל
לקבּורה, ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ׁשּמכר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיו,
ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו האּׁשה למזֹון ׁשּמכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

הּלֹוקח. זכה אּלא הּמצר, ֵֶֶֶֶַַַָָָּבן
,למּכר טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולּמה

הּמצר', ּבן ּדין ּבה 'יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּומּפני
ואּקח, אטרח 'לּמה אֹומר: הּוא ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי'? ויסּלק זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָויבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
מכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס 'מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי'

ו הּסת.הּלֹוקח; הּלֹוקח יּׁשבע ראיה, הביא לא אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין ספק, ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

הּלֹוקח טען אם ,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשּמביא ּברּורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבראיה
'ׂשֹוכר אֹו אּתה', 'אריס זֹו', לׂשדה אּתה 'ּגזלן לֹו: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - 'ממׁשּכן' אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּתה'

ּבחזקתֹו זֹו וׁשּקרקע הּמצר, ּבזה.ּבעל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּטֹוב הּמצר; ּבעל ּדין ּבֹו אין קטּנים, ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר מּבעל יתר אּלּו, עם חסד ׁשעֹוׂשין .והּיׁשר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל ּדין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, והֹואיל ולקנֹות, ּתמיד לטרח ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה הּקרקע .ׁשּתעמד ְְֲֶַַַַָָֹ

,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל אין ואנּדרּגינס, לטמטּום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה ספק ׁשהן .מּפני ְְִִֵֵֵֶָ

אחד ׁשל האילנֹות אֹו והּבנין אחד, ׁשל הּקרקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכל ּבּקרקע, זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם -ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מהן אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו; ׁשל מצר ּבן מהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אֹו האילנֹות לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלקֹו,
לֹו: יאמר ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, ּכלּום הּבנין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹלבעל
הּלֹוקח זכה - הּׂשדה ּבעל ּומכר ,'ּבנינ הרס אֹו אילנ ,'עקר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מכר ואם אֹותֹו. מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָואין
אֹותֹו מסּלק הּקרקע ּבעל הרי הּבנין, ּבעל אֹו האילנֹות .ּבעל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָ

רכב חברֹו מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ׁשל[שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
רֹואין: - ּבהם וכּיֹוצא ּגּמא אֹו וחזק, ּגבֹוּה ּבנין אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּדקלים,
עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו להכניס יכֹול ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאם
ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיתערבּו

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו לאו, ואם ְְִֵֵֵֵַַַַַָהּלֹוקח;

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום
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הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש הּנֹותן, על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה
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נז            
      

ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהיה ּכדי זה, מּצד חלקי לי 'ּתנּו מהן: אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת' ׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׂשדה
היא סדֹום מּדת זה, ּבדבר ׁשעּכּובן זה; על אֹותן .וכֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
'ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה' מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלי

מן מּדתּה חצי לי 'ּתנּו אמר: ׁשּומא,ּבגֹורל. ּבלא הרע הּצד ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹ
לׂשדה סמּו חלקי ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, החצי את אּתם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּוטלּו
ּדעּתי ולזה לֹו; ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָׁשּלי'

לדּון. ראּוי ּובֹו ָָָנֹוטה,

הּיבם אבל ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל ׁשחלק, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבכֹור
אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל האב, ּבנכסי אחיו עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחלק
ּבׁשני לֹו עלּו ואם עלּו; אחד, ּבמקֹום עלּו ואם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו .מקֹומֹות, ְָ
והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

נהר לזה ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדרֹום
זה ׁשּמּצד החצי לי 'ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין ׂשדי', ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
את ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

לעׂשֹותֹו .חברֹו ֲֲֵַ
לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן -אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּׁשּתפין אֹו האחין ׁשאר לֹו ונֹותנין הּלֹוקח, את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמסּלקין
ּביניהם. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּדמים

יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר ּכל אּלא עֹוד, ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּולסּלק לּלֹוקח, הּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָלחברֹו

הרחֹוק הּלֹוקח וזה הּמצר;אֹותֹו, ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּדין, ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין הּוא, ׁשּמכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבין
הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ּבן ּדין ּבֹו יׁש - ׁשלּוחן ׁשּמכר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין
הארץ עם הּמצר ּובן לּמֹוכר, וקרֹוב וׁשכן חכמים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלמיד
מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ּומסּלק קֹודם, הּמצר ּבן - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָרחֹוק
הֹואיל חכמים: אמרּו והּטֹוב"; הּיׁשר "ועׂשית ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה הּוא ויׁשר טֹוב - הּוא אחד ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוהּמכר
זֹוכים ּכּלם - רּבים הּמצר ּבני היּו הרחֹוק. מן יתר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמצר,
ּכּלן ונֹותנין מנינן, לפי ּביניהן והיא הּנמּכרת, הּׂשדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבזֹו
קדם אם אבל אחת. ּפעם ּכּלן ׁשּבאּו והּוא, לּלֹוקח; ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻהּדמים
ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה זכה - הּלֹוקח וסּלק מהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
- אחרת ּבמדינה ּומקצתן מקצתן, ּבאּו אם וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמצר.
וכן להן. והיא ּבלבד, ּכאן העֹומדין אּלּו אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמסּלקין
ׁשּלֹו הּׁשּתפין מן לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמֹוכר
ּבּה; זכה ּבּקרקע, ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ּומּתן ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא

עּמֹו. נֹוטלין הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין
אחת ׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

ואחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את מסּלק ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמהן
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ּכאחד. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָקנה

הּמצר ּבן ּדין ּבֹו אין - .הּגֹוי ִֵֶֶֶַַ
מׁשּמתין - לגֹוי אנס[מנדים]הּמֹוכר ּכל ׁשּיקּבל עד אֹותֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּלֹו הּזה הּמצר ּבן עם הּגֹוי ׁשּינהג עד הּגֹוי, מן ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּיבֹוא

יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ּבדבר אנסֹו ואם ּבּכל. יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכדיני
הּמֹוכר. ְֵֵַַמׁשּלם

.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות,
ּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָהממׁשּכן

הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין ּכדי- רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
יפה מקֹום לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלגאל
לקבּורה, ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ׁשּמכר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבדמיו,
ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו האּׁשה למזֹון ׁשּמכרֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

הּלֹוקח. זכה אּלא הּמצר, ֵֶֶֶֶַַַָָָּבן
,למּכר טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולּמה

הּמצר', ּבן ּדין ּבה 'יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּומּפני
ואּקח, אטרח 'לּמה אֹומר: הּוא ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי'? ויסּלק זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָויבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
מכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס 'מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר', ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלי
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי'

ו הּסת.הּלֹוקח; הּלֹוקח יּׁשבע ראיה, הביא לא אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין ספק, ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

הּלֹוקח טען אם ,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשּמביא ּברּורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבראיה
'ׂשֹוכר אֹו אּתה', 'אריס זֹו', לׂשדה אּתה 'ּגזלן לֹו: ְְְִֵֶַַַַָָָָָָואמר
ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - 'ממׁשּכן' אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּתה'

ּבחזקתֹו זֹו וׁשּקרקע הּמצר, ּבזה.ּבעל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּטֹוב הּמצר; ּבעל ּדין ּבֹו אין קטּנים, ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר מּבעל יתר אּלּו, עם חסד ׁשעֹוׂשין .והּיׁשר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל ּדין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, והֹואיל ולקנֹות, ּתמיד לטרח ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה הּקרקע .ׁשּתעמד ְְֲֶַַַַָָֹ

,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל אין ואנּדרּגינס, לטמטּום ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה ספק ׁשהן .מּפני ְְִִֵֵֵֶָ

אחד ׁשל האילנֹות אֹו והּבנין אחד, ׁשל הּקרקע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּכל ּבּקרקע, זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם -ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ
מהן אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו; ׁשל מצר ּבן מהן ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אֹו האילנֹות לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָחלקֹו,
לֹו: יאמר ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, ּכלּום הּבנין ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹלבעל
הּלֹוקח זכה - הּׂשדה ּבעל ּומכר ,'ּבנינ הרס אֹו אילנ ,'עקר ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מכר ואם אֹותֹו. מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָואין
אֹותֹו מסּלק הּקרקע ּבעל הרי הּבנין, ּבעל אֹו האילנֹות .ּבעל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָ

רכב חברֹו מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ׁשל[שורה]היה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
רֹואין: - ּבהם וכּיֹוצא ּגּמא אֹו וחזק, ּגבֹוּה ּבנין אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּדקלים,
עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו להכניס יכֹול ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאם
ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיתערבּו

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו לאו, ואם ְְִֵֵֵֵַַַַַָהּלֹוקח;

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום

   
הּמצר ּבן ּדין ּבּה אין מּתנה, ּבׁשטרהּנֹותן ּכתּוב היה . ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּמצר; ּבן ּדין ּבּה יׁש הּנֹותן, על זֹו מּתנה ׁשאחריּות ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתנה
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נח           
      

אּלא מּתנה, ּכתב ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהֹואיל
ׁשוה. ּׁשהיא מה לֹו? נֹותן וכּמה הּמצר. ּבן זכּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבּטל

,היא ּומכירה עׂשינּו והערמה הּוא, 'ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָאמר
ּכל ּכדין ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה' וכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּובכ

ונוטלים]הּׁשלּוחין ּדמים[שנשבעים לטען ׁשּצרי לי ויראה . ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ
מאה: ׁשוה על אמר אם אבל מעט; יתר אֹו ראּויין, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהן

נאמן אינֹו קניתי', .'ּבמאתים ְֱִִִֵֶַָָָ

,זֹו מּתנה אחריּות עלי 'וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָהיה
מאתים, הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים' לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם

מנה אּלא ׁשוה ׁשאינּה ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ .ואחר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

חצר החליף הּמצר. ּבעל ּדין ּבּה אין ּבחצר, חצר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחליף
אֹו הּבהמה אֹותּה ּדמי רֹואין - מּטלטלין ּבׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבבהמה
יכֹול ואינֹו ּומסּלקֹו; הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאֹותן
היא, הערמה ׁשּזֹו ּבֹו', ׁשּלקחּתי ּכמין לי 'ּתן לֹו: ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלֹומר

ּכלּום מֹועלת .ואינּה ְְֵֶֶָ

לֹו מכר ּכ ואחר ׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָמכר
ׁשּמכר הּמעט אֹותֹו אם רֹואין: - ׁשּבאמצע אֹותּה ּבצד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָקרקע
לֹו ׁשּמכר הּקרקע זאת לגּבי זּבּורית אֹו עּדית הּוא ּתחּלה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ׁשהרי לסּלקֹו, יכֹול הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבאחרֹונה
ּבאמצע. ׁשּקנה הּמעט אֹותֹו מּפני הּוא, מצר ּבן עצמֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
זה הרי - ּבצּדֹו ּבּסֹוף לֹו ׁשּמכר זאת ּכמֹו הּמעט אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹואם

ּבּסֹוף ׁשּקנה הּׂשדה מן אֹותֹו מסּלק הּמצר ּובן .מערים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

אין - לֹוקח ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר
הּלֹוקח ויזּכה הּתנאין, ׁשּיתקּימּו עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

אֹותֹו יסּלק ּכ ואחר ּכלל; עּלה ּבּה תּׁשאר ולא .ּבּקרקע ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ

הּמצר ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח, ׁשּבנה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
מעׂשיו ּבכל הּוא והרי לֹו, הראּויין דמים לֹו ונֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמסּלקֹו
ּבן אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן הּׁשליח. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבן מּיד טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמצר,

ּבצדהּמצר הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר הּוא זה . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ולא ׁשלחֹו, ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא הרי חברֹו, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
הפסיד ואם הֹוצאה; נֹוטל - הׁשּביח אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָלעּות.
ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - ּפרֹות אכל אֹו והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוחפר
ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו. מעֹות והביא הּמצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

אֹותן. מחּׁשבין ואין אֹוכל, הּוא ׁשּלֹו - ְְְִִֵֵֶֶַָֹמּקדם
לסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא אחת, ׂשדה מּׁשנים ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

מסּלקֹו אּלא יכֹול, אינֹו - האחד מן ׁשּלקח ּבלבד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמחציּה
לבעל יׁש - לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֻֻמּכּלּה

אחד ּולהּניח האחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק .הּמצר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן

זכּותֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
את מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ׁשּמכר, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשליח

מּזֹו ּגדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
- הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבעל

והּלֹוקח ׁשּסּלקֹו, הּלֹוקח מן ונֹוטל חֹוזר הּמצר ּבעל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהרי
הּמֹוכר מן ונֹוטל .חֹוזר ְִֵֵֵַ

;לסּלקֹו הּמצר לבעל יׁש ּבחֹובֹו, ׁשּטרף חֹוב ּבעל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל
הּנטרף ירצה ואם הּלֹוקח. מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

לעֹולם ׂשדהּו לֹו ּתחזר - עליו חֹוב ׁשהיּו הּדמים ּכמֹולּתן , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

- לֹו היא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראּו הּמצר, ּבן ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָקטן
ּבעלי ׁשאר עם חלק לֹו יּטלּו אֹו הּלֹוקח, את לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָמסּלקין

ׁשּיראּו ּכמֹו .הּמצר ְְִֶֶֶַ

את מסּלק זה הרי הּמצר, ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל
- לּה ׁשּתבֹוא זכּות וכל ּברׁשּותֹו, אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּלֹוקח;

לֹו היא זֹוזכּות ּבזכּות ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֶַָָָ
האּׁשה עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא מֹועיל, אינֹו - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה,
אֹו הּבעל רצה אם - הּלֹוקח את ׁשּסּלק אדֹוניו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבנכסי
לּלֹוקח, ותחזר יקּים, לא רצה, ואם ידיהן; על מקּים ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהאדֹון,

הּדמים. ְְִִַַָויחזיר

   
ׁשהּוא וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה

ּתרצה 'אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו לּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָרֹוצה
לֹוקח' זה והרי ,עצמ סּלק - לאו ואם קנה, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלקנֹות
מּיד מעֹות מביא אֹו אּלא טענה; לֹו נׁשארה לא זה הרי -ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשֹומעין אין ואביא', 'אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָוקֹונה,
עד לֹו ממּתינין לֹו, ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם - ואביא' אל' ְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו.
רֹוצה ׁשאינֹו לֹו, ׁשֹומעין אין אמּוד, אינֹו ואם ויביא; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּיל
זּוזים, עּתה הֹוציא 'אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. ְְְִִִִִֵֶַָָָָאּלא

הּמצר לבעל זמן קֹובעין ׁשאין ;'זכּות ּבטלה הֹוציאאֹו . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
לֹוקח ׁשל היּו אם - מעֹות הּלֹוקח והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבן
זכּותֹו, ּבטלה - מּזּוזיו יתר לצאת ממהרין אֹו מּזּוזיו, ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָטֹובים
ּבּה לבנֹות לקנֹותּה הּלֹוקח רֹוצה היה הּמצר. ּבן ּדין לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
יּׁשּוב מּׁשּום זֹוכה, הּלֹוקח - לזרעּה רֹוצה הּמצר ּובן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתים,

הּמצר. ּבן ּדין ּבּה ואין ְִֵֶֶֶֶַָָָהארץ,

ּבן ּפלֹוני 'הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבא
מּמּנּו'? ואּקח אל זֹו, ׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹהּמצר
אֹותֹו לסּלק לֹו ויׁש זכּותֹו; ּבּטל לא - וקח' ל' לֹו: ְְְְְִֵֵֵֵַַַָֹואמר
אמּורים ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ׁשּקנה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאחר
לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה. קדם לֹו ּבׁשּמחל קנין? ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּצרי
ׂשכר אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ׁשּלקח, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזכּותֹו
ולא ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ׁשראה אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו,
לסּלקֹו יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ולא ּבֹו .מחה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ואחר קטן, אֹו חֹולה, אֹו אחרת, ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן, הגּדיל אֹו החֹולה, הבריא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
למּכר יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם לסּלקֹו; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיכֹול
מּידי'. ּתצא ׁשנים ּכּמה 'לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקרקעֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו ְְִֶַָוכזה
,ּומֹוכר מֹוזיל העם לכל אם - ּבמנה מאתים ׁשוה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוכר

העם לכל מֹוזיל אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנֹותן
לקח מּתנה. לזה נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהיא מאתים לֹו נֹותן -ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּמאתים ׁשּיּתן עד לסּלקֹו, יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה .ׁשוה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
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ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - ּביניהן קנּוניא ׁשּזֹו הּמצר ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָטען
ּובן מאתים, ׁשּנתן עדים ׁשם היּו ואם מאתים. ונֹוטל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחפץ,
יֹודע ואני הּמֹוכר, ּובין ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמצר
הּמאתים נֹותן זה הרי - מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבוּדאי
הּסת ּומׁשּביעֹו מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו

ונפטר. ּבמאתים, ְְְִִֶַַָָָׁשּלקח
:אֹומר מהן אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

היה אם - הּמצר ּבעל מהן אחד ואין אּלּו', ּבדמים אּקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'אני
קֹודם; העיר ּבן הּׂשדה, מּׁשכני ואחד העיר מּיֹוׁשבי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאחד

ק חכמים ּתלמיד חכמים, ותלמיד ותלמידׁשכן קרֹוב ֹודם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
קֹודם; הּׁשכן וקרֹוב, ׁשכן קֹודם; חכמים ּתלמיד ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָחכמים,
זכה; וקנה, מהן אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּגם
אחד ואין הֹואיל לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹואין
אּלא ּדין, ּדר זה ּבדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר; ּבעל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

ּכ ׁשעֹוׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות ּדר. ְֲִִֶֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין
ּכל ּובאּור ּוׂשכרן. ּובהפסדן ּוממּכרן ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּומׁשּפטיהן

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְִִִִֵֵַָָהּדינים

    
לׁשלּוחֹו אֹוהאֹומר מּטלטלין', אֹו קרקע לי ּומכר 'צא : ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוׂשה לֹו ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוׂשה ואין קּימין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשיו
עדים צריכין ואין חברֹו; לבין ּבינֹו ּבלבד ּבאמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלא
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, לגּלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא

ּכל עׂשה לא מׁשּלחֹו, ּדברי על ׁשעבר אםׁשליח וכן ּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי חֹוזר, - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעה

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: ׁשההֹוניהאֹומר אמרּו ולא . ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבהן אין והּקרקעֹות והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבמּטלטלין
הּׁשליח אבל לעצמֹו; קֹונה אֹו ׁשּלֹו, ּבמֹוכר אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהֹוניה,

חֹוזר. ׁשהּוא, ּבכל ּבכּלן ְְֵֶֶָָָָֻׁשּטעה
ׁשּלא לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן

ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
למׁשּלח אֹותּה ּומֹוכר וחֹוזר ׁשעׂשה, ּכמֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָּבאחריּות
על האחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה הֹואיל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאחריּות;

ׁשעׂשהּוהּׁשליח עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשליח
וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ּבמאה ּדינר ׁשוה לקח ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹו

הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן ְְְִִֵֵַַַַַהמׁשּלח
ּומכר סאה', ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי 'מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים', ּבית לי 'מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית

לֹוקח קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה אמרּבית . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשנים ּומכרּה הּׁשליח והל אחד', לאדם ׂשדי לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלֹו:

לי 'מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קּים. ממּכרֹו למאה, מכרּה אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹׂשדי',

מּמיני מין אֹו חּטים, ּבהן לֹו לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן
ּתרעמת אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא מעֹותסחֹורה, לֹו נתן . ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

לֹו ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּקח
לֹו ולקח והל ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבהן
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו ׁשּלקח, זה דמי ּפחתּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּטים
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו דמיהן, הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבּמׁשקל אֹו ּבּמנין לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָהיה
ׁשניהם; ׁשל הן הרי הּמֹוכרים, לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת, ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק

הּמעֹות. לבעל הּכל קצּבה, לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין

מּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
הֹול' לֹו: ואמר הּׁשליח, ּביד הּממֹון ונתן ׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
לֹו ולּתן להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי' לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע 'אל לּׁשליח: אמר ואם עדים; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבפני

לׁשּלם חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו החֹובּבעדים', היה אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבין הּמעֹות', לֹו ותן הּׁשטר לי 'קח לֹו: ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשטר,
ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר', וקח הּמעֹות לֹו 'ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּׁשטר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלקח

ממֹון הֹול' לֹו: ואמר ׁשליח, ּביד ׁשּבידֹו ממֹון ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹולח
- ּבעדים ׁשּלא לֹו ונתן והל לֹו', חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל 'נתּתי', אֹומר: ִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּׁשליח

נׁשּב הּׁשליח - עֹומדין ׁשלׁשּתן והרי ׁשּנתן,לקחּתי', הּסת ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּסת נׁשּבע הּפֹועל אֹו חֹוב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּובעל
היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו לּפֹועל אֹו חֹובֹו ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
ּכנֹוגעים ׁשהן מּפני מֹועלת, עדּותן אין - ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלּוחין

הּסת להּׁשבע חּיבין ׁשהרי אמּורים?ּבעדּותן, ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשלׁשּתן והרי חֹוב, ּבעל את מכחיׁש הּׁשליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשהיה
לי' ׁשאמרּת ּכמֹו 'נתּתי ואמר: ׁשליח ּבא אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָעֹומדין.
אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אם וכן ׁשליחּותֹו. נעׂשה ׁשּלא וּדאי טענת עליו טֹוען ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשם
חֹוב ּבעל ּובא הּים, למדינת להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתּו
ּפרעֹו ׁשּלא הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חֹובֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלתּבע
וּדאי טענת עליו ׁשּטֹוען מי ּכאן אין ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשליח,
ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם סתם, הּלוה מחרים אּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלקח;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון, ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן
חּיב אינֹו לׁשלחֹו, רצה אם - לוי' ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא, ּפּקדֹון; ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחריּותֹו,

ידֹו ּכתב ולאׁשהּוא ּכתבּתי 'לא ואמר: הּמלוה טען ואם . ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - 'ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אינֹו אֹו ידֹו ּכתב הּוא אם יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבכתב
- ּביחּוד ׁשּביניהן ואֹותֹות סימנים ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
,'ּב רּמּו ואחרים ּכתב ׁשלחּתי 'לא ואמר: ראּובן טען ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם
מי על ׁשּיחרים אחר לראּובן ויׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמעֹון
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נט            
      

ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - ּביניהן קנּוניא ׁשּזֹו הּמצר ּבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָטען
ּובן מאתים, ׁשּנתן עדים ׁשם היּו ואם מאתים. ונֹוטל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחפץ,
יֹודע ואני הּמֹוכר, ּובין ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמצר
הּמאתים נֹותן זה הרי - מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבוּדאי
הּסת ּומׁשּביעֹו מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכמֹו

ונפטר. ּבמאתים, ְְְִִֶַַָָָׁשּלקח
:אֹומר מהן אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

היה אם - הּמצר ּבעל מהן אחד ואין אּלּו', ּבדמים אּקח ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'אני
קֹודם; העיר ּבן הּׂשדה, מּׁשכני ואחד העיר מּיֹוׁשבי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאחד

ק חכמים ּתלמיד חכמים, ותלמיד ותלמידׁשכן קרֹוב ֹודם; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
קֹודם; הּׁשכן וקרֹוב, ׁשכן קֹודם; חכמים ּתלמיד ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָחכמים,
זכה; וקנה, מהן אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּגם
אחד ואין הֹואיל לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹואין
אּלא ּדין, ּדר זה ּבדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר; ּבעל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמהן

ּכ ׁשעֹוׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות ּדר. ְֲִִֶֶֶֶֶָָָ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין
ּכל ּובאּור ּוׂשכרן. ּובהפסדן ּוממּכרן ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּומׁשּפטיהן

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְִִִִֵֵַָָהּדינים

    
לׁשלּוחֹו אֹוהאֹומר מּטלטלין', אֹו קרקע לי ּומכר 'צא : ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוׂשה לֹו ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'קנה
עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוׂשה ואין קּימין. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשיו
עדים צריכין ואין חברֹו; לבין ּבינֹו ּבלבד ּבאמירה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאּלא
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, לגּלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא

ּכל עׂשה לא מׁשּלחֹו, ּדברי על ׁשעבר אםׁשליח וכן ּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי חֹוזר, - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטעה

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: ׁשההֹוניהאֹומר אמרּו ולא . ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבהן אין והּקרקעֹות והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבמּטלטלין
הּׁשליח אבל לעצמֹו; קֹונה אֹו ׁשּלֹו, ּבמֹוכר אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהֹוניה,

חֹוזר. ׁשהּוא, ּבכל ּבכּלן ְְֵֶֶָָָָֻׁשּטעה
ׁשּלא לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן

ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
למׁשּלח אֹותּה ּומֹוכר וחֹוזר ׁשעׂשה, ּכמֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָּבאחריּות
על האחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה הֹואיל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאחריּות;

ׁשעׂשהּוהּׁשליח עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשליח
וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ּבמאה ּדינר ׁשוה לקח ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאֹו

הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן ְְְִִֵֵַַַַַהמׁשּלח
ּומכר סאה', ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי 'מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר

הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים', ּבית לי 'מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית

לֹוקח קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה אמרּבית . ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
לׁשנים ּומכרּה הּׁשליח והל אחד', לאדם ׂשדי לי 'מכר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלֹו:

לי 'מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קּים. ממּכרֹו למאה, מכרּה אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֹׂשדי',

מּמיני מין אֹו חּטים, ּבהן לֹו לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן
ּתרעמת אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא מעֹותסחֹורה, לֹו נתן . ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

לֹו ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּקח
לֹו ולקח והל ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבהן
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו ׁשּלקח, זה דמי ּפחתּו אם - ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּטים
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו דמיהן, הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבּמׁשקל אֹו ּבּמנין לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָהיה
ׁשניהם; ׁשל הן הרי הּמֹוכרים, לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת, ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק

הּמעֹות. לבעל הּכל קצּבה, לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין

מּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
הֹול' לֹו: ואמר הּׁשליח, ּביד הּממֹון ונתן ׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
לֹו ולּתן להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי' לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע 'אל לּׁשליח: אמר ואם עדים; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבפני

לׁשּלם חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו החֹובּבעדים', היה אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבין הּמעֹות', לֹו ותן הּׁשטר לי 'קח לֹו: ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשטר,
ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר', וקח הּמעֹות לֹו 'ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּׁשטר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלקח

ממֹון הֹול' לֹו: ואמר ׁשליח, ּביד ׁשּבידֹו ממֹון ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹולח
- ּבעדים ׁשּלא לֹו ונתן והל לֹו', חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
'לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל 'נתּתי', אֹומר: ִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּׁשליח

נׁשּב הּׁשליח - עֹומדין ׁשלׁשּתן והרי ׁשּנתן,לקחּתי', הּסת ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּסת נׁשּבע הּפֹועל אֹו חֹוב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּובעל
היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו לּפֹועל אֹו חֹובֹו ְְֲִִֵַַַַַַַָָלבעל
ּכנֹוגעים ׁשהן מּפני מֹועלת, עדּותן אין - ׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּׁשלּוחין

הּסת להּׁשבע חּיבין ׁשהרי אמּורים?ּבעדּותן, ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשלׁשּתן והרי חֹוב, ּבעל את מכחיׁש הּׁשליח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשהיה
לי' ׁשאמרּת ּכמֹו 'נתּתי ואמר: ׁשליח ּבא אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָעֹומדין.
אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעׂשה הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אם וכן ׁשליחּותֹו. נעׂשה ׁשּלא וּדאי טענת עליו טֹוען ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשם
חֹוב ּבעל ּובא הּים, למדינת להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתּו
ּפרעֹו ׁשּלא הּסת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חֹובֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלתּבע
וּדאי טענת עליו ׁשּטֹוען מי ּכאן אין ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשליח,
ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם סתם, הּלוה מחרים אּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלקח;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן

לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון, ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן
חּיב אינֹו לׁשלחֹו, רצה אם - לוי' ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא, ּפּקדֹון; ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחריּותֹו,

ידֹו ּכתב ולאׁשהּוא ּכתבּתי 'לא ואמר: הּמלוה טען ואם . ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - 'ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אינֹו אֹו ידֹו ּכתב הּוא אם יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבכתב
- ּביחּוד ׁשּביניהן ואֹותֹות סימנים ּבֹו ּכתּובין היּו אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
,'ּב רּמּו ואחרים ּכתב ׁשלחּתי 'לא ואמר: ראּובן טען ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם
מי על ׁשּיחרים אחר לראּובן ויׁשּלם ּבאחריּותֹו, חּיב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמעֹון
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ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן

ּובא מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח ראּובן, ּבׁשליחּות ׁשּבא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָלוי
ועׂשרים עׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו 'לא ואמר: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹראּובן
אּלא לּקח ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - לי' הביא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבלבד
ּבמקצת; מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ועׂשרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָעׂשרים
ויׁשּלם לראּובן. נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים הּסת נׁשּבע ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָולוי

לראּובן חּיב היה אם מּביתֹו, ּבזה.ׁשמעֹון ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום

    
וכן ׁשּבעֹולם, הּדברים מן לדבר ׁשליח נעׂשה הּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ׁשּנאמר: הּדברים, מן לדבר לגֹוי ׁשליח נעׂשה יׂשראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשלּוחכם אף ברית, ּבני "אּתם" מה - אּתם" ּגם ּתרימּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּכן
ּבן ּמׁשּלחכם ּומה ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ברית; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבני

ּברית. ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּברית,
אּׁשה אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש;עֹוׂשה אׁשת ואפּלּו , ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבמקצתואפּל ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל - וׁשפחה עבד ּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדעת, ּבן ׁשאינֹו מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין נעׂשין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָמצוֹות,
עֹוׂשין ולא ׁשלּוחין; נעׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹוהּוא
קטן ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשליח,

החנוני איסרים]אצל בשני "זכות" ּבאּסר[ובחשבונו לֹו ּומדד , ְְִִֵֶֶַַָָָ
מטבע] האּסר[סוג את לֹו ונתן "עודף"]ׁשמן, בתור - ,[הנותר ְִֶֶֶַָָָ

ׁשּלא לׁשּלם; חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹואּבד
וכן ּדעת. ּבן אּלא לׁשלח לֹו היה ולא להֹודיעֹו, אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלחֹו
הרי הּקטן', עם לי 'ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכל

ּפטּור. ֶָזה
ּבין ּפּקדֹון ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

רצה אם - קטן היה אפּלּו - ּפלֹוני' ּביד לי ׁשלחהּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו נפטר; ּבידֹו, ׁשהתנּולׁשלחֹו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּירצה מי ּביד יׁשלח לחברֹו, לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּביניהן
ראּוי ׁשהּוא לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמׁשּלח
ּבֹו ׁשּכפר אֹו ,ּבּדר נגנב אֹו אבד ואם זה; ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹולי
קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּפטּור, המׁשּלח הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשליח

זה ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
על ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני

ּומחזיר הּמּקח, ּבטל - מׁשּלחֹו ׁשהּואּדעת הֹודיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמּקח, נקנה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח

קניתי 'ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן
ואמר ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה',
- ּבׁשמי' מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ואם ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
ׁשאכּתב וזה אקנה, 'לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתנה
הרי - הּקֹונה' הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו אחר ׁשטר לֹו ולכּתב לחזר ּכֹופהּו .זה ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹ
על ׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּסרסּור

ׁשּנה אם ,לפיכ מהׁשליחּותֹו; מׁשּלם הּבעלים, ּדעת על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ראּובן ׁשּנתן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּׁשהפסיד.

והל מּמאה', ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי 'מכר לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
- ּבמאתים מכרֹו מּביתֹו; חמּׁשים מׁשּלם - ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּומכרֹו
'ּבמאה אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל
וכן לי, אמרּת 'ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור למּכר', ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאמרּתי
ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - ּבחמּׁשים' ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמכרּתי
הּסת נׁשּבע - החמּׁשים לֹו נתן ּכבר ואם ּבמקצת. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהֹודה
ז ׁשחפץ הּלֹוקח ידע ואם הּלֹוקח. וזֹוכה ׁשליחּותֹו, הׁשעׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

החפץ יחזיר - הּוא סרסּור לֹו הּמֹוכר וׁשּזה הּוא, ראּובן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשל
אֹו ּבחמּׁשים, למּכר רׁשּות לֹו ׁשּנתן מי על ויחרים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹלבעליו;

ׁשּקניתי. אחר ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשרצה

ׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל
למּכר רֹוצה 'איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,

ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח, מחזיר - אּלּו' בסכוםּבדמים [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ׁשאבדשל] סרסּור וכל .'וכ ּבכ 'מכר לֹו ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹּדמים

ׁשהּוא מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו נגנב, אֹו מּידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפץ
ׂשכר. ֵָָנֹוׂשא

:לֹו ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח
לאו, ואם ּדמיהן; את ל אּתן אני מּמּני, אֹותן מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ'אם
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מעט', ׂשכר ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתן

ּפטּור ּבחזרה, נאנסּו לאחרים,ואם למכרן מנת על נטלן . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אּתן ּפלֹוני, זמן עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו 'אם לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָואמר
ּבין ונאנסּו, ,'ל אחזירם יּמכרּו, לא ואם ,וכ ּכ ּדמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהליכה
- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני, אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

היה ואם ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ׁשהּוא ּדבר אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהאנס

וי להביאגלּוי צרי זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי לּכל, דּוע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומׁשּלם נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על .ראיה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּגרּבי מאֹות ארּבע לי 'קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעׂשה
ואמרּו חמץ. ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לֹו ׁשהיּו מּמעֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹיין',
והֹואיל לֹו; יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָחכמים:
ואם ויּפטר; ׁשּלקחֹו ּבעת יין ׁשהיה ראיה, להביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואפׁשר
ׁשהראיה מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשּלם. ראיה, יביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
יּׁשבע מצּויה, ראיתֹו ׁשאין הּנעלם ּדבר אבל ּבהן. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמצּויה
ּכּיֹוצא הּׁשּתף ׁשּיטען טענה ּבכל הּדין וכן הּׁשליח. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעליו
להיֹות יכֹולה הראיה אם - הּׁשֹומרין ּבטענת הּדין וכן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבזֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יׁשּלם, אֹו טענתֹו, על ראיה יביא אֹו -ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

    
לֹו ׁשהיּו אֹו אחר, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי

ּולהֹוציא זה, עם לדּון ׁשליח לעׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
- ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו הרׁשאההּקרקע לֹו ּכֹותב זה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הזכויות] לו לֹו:[שהקנה ואמר ׁשהרׁשהּו, מּידֹו לקנֹות וצרי .ְְְְִִִִֶַָָָָ
ואם הּללּו; ּבענינים וכּיֹוצא ,'לעצמ והֹוצא ּוזכה ּדּון ל'ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, לדּון יכֹול אינֹו ּכן, לֹו ּכתב ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
אּלא אינֹו ּכן, לֹו ׁשּכתב ּפי על אף ּדיני'. ּבעל אּתה ִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ'אין
וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי ּבֹו, ּׁשּיזּכה מה וכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשליח,

ע הּׁשליח ׁשּיֹוציא הריההֹוצאֹות ּבֹו, ׁשהרׁשה זה ּדין ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
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ׁשּתֹוציא 'ּכל ּבהרׁשאה: ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּלח
לׁשּלמֹו'. עלי זה, ְְְִֶַַָּבדין

ּביד לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש הּמרׁשה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהקנה
הּוא והרי חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדן זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

הּכל על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו .ּבעל ְְִֶַַַַָֹ
לתּבע ׁשּבא הּׁשּתפין, מן אֹו חלקּו, ׁשּלא האחים מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד

צרי אין הּממֹון, ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻהרׁשאה
טענה טֹוען הייתי הּתֹובע, הייתי אני 'אּלּו ׁשּדן: ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא 'לּמה לֹו: אֹומרין ׁשהרי ּדיני', ּבעל ּומחּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת

אּתה'? ּגם לֹולתּבע יׁש אחרת, מּמדינה ּבא אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מֹודה איני 'אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין, ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי'; ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה, הבא אֹו ,ּבחלק עּמי ּדּון 'אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא'. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
הרׁשאה צרי אׁשּתֹו, ּבנכסי ּפרֹותהּבעל ׁשם יׁש ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע אין ׁשאם מאׁשּתֹו, הרׁשאה צרי ואין הּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

ּפרֹות. ֵֵאין
מּטלטלין ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

זה ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר - לּתן רצה אם אצלֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן

לׁשלּוחֹו נתן זהׁשהרי ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
טֹוב לא "ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה,

עּמיו". ּבתֹו ְַָָָעׂשה
,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו; הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי' לֹו: אֹומר ׁשהּוא - ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר
מי וכן ּכלּום'. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אחר עליו להרׁשֹות יכֹול אינֹו ׁשבּועה, חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת עם אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתביעת

ׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
הּקנין אין - הּמטּבע[סודר]להביאן ׁשאין ּבה, מֹועיל מּידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ּבחליפין. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנקנה
ּגּב על הּמעֹות לֹו והֹולּומקנה זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
ׁשּמלוה מּפני ּבׁשטר, חֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלכּתב
ּבעֹולם. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלהֹוצאה
ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אֹו אּלא חֹוב, ּבּה אדם ׁשּיקנה ּדר ל ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ׁשטר ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם לֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּוא
הּׁשעּבּוד מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהחֹוב
הּגאֹונים אבל הּתלמּוד. מן לי ׁשּיראה הּדין הּוא זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבֹו.
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחת; למדינה לֹו ויל חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו

אּמֹות ארּבע מקנהּו - לּמקנה קרקע היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו

יאמר מי ׁשּזה ּורעּועים: מאד, עד הם קּלים ּדברים [מניןאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
אינֹולנו] ראּוי, הּוא ואפּלּו יׂשראל? ּבארץ חלק לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמם והּגאֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותֹו.
על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר', את הּדין 'יּקב ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומרין
ולּמה נפטר. ולּתן, זֹו ּבהרׁשאה לדּון רצה אם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּנתּבע:
מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ּבהרׁשאה הּבא זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּפטר?
אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא אם אבל ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעׂשהּו
ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד להּׁשבע, ולא לֹו לּתן לא אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹּכֹופין
ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל מלוה לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכן
עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ׁשּכפר ּפי על אף - קנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעדי

ׁשעּבּוד ּכפירת ׁשהיא מּפני מלוההרׁשאה, אבל קרקעֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא ּבּה, ׁשּכפר ּפה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

ּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מבּטל זה הרי - לאחרלאחר לכּתב רׁשּות לּמרׁשה ואין . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהרׁשאה,
ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו התנה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
לׁשליׁשי; וׁשני לּׁשני, הרׁשאה ּכֹותב הּׁשליח הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

ּתנאֹו. לפי ְְִַָֹהּכל

אֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּבא
עׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
אם לפיכ לעּות'. ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן אֹומר: ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום,
הרי הּכל, על לֹו מחל אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹהתנה,

מחּול .זה ֶָ

יכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה, ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן
ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי 'ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ;'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
אחר, הרׁשה הּמפקיד אם ;'אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד

עצמֹו על הפסיד נתן.הּוא ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
לא' ואמר: לוי, ותבע ׁשמעֹון, ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין - ויּטל' ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
לו מּיד ׁשמעֹוןהּממֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה י, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ויּׁשאל; ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד מּנח הּממֹון ויהיה ראּובן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעם
לעּכב ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַויׁש
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּממֹון
ׁשּטֹוען מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע, 'איני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָולֹומר:
ׁשּתּקנּוה קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר'; טענֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעלי
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו .מעּכבין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

    
מהן אחד ּכל ּיקנה ּבמה להׁשּתּתף, הּׁשּתפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו

זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
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סי            
      

ׁשּתֹוציא 'ּכל ּבהרׁשאה: ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּלח
לׁשּלמֹו'. עלי זה, ְְְִֶַַָּבדין

ּביד לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש הּמרׁשה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהקנה
הּוא והרי חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדן זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

הּכל על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו .ּבעל ְְִֶַַַַָֹ
לתּבע ׁשּבא הּׁשּתפין, מן אֹו חלקּו, ׁשּלא האחים מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד

צרי אין הּממֹון, ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻהרׁשאה
טענה טֹוען הייתי הּתֹובע, הייתי אני 'אּלּו ׁשּדן: ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא 'לּמה לֹו: אֹומרין ׁשהרי ּדיני', ּבעל ּומחּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת

אּתה'? ּגם לֹולתּבע יׁש אחרת, מּמדינה ּבא אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מֹודה איני 'אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין, ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי'; ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה, הבא אֹו ,ּבחלק עּמי ּדּון 'אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא'. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
הרׁשאה צרי אׁשּתֹו, ּבנכסי ּפרֹותהּבעל ׁשם יׁש ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע אין ׁשאם מאׁשּתֹו, הרׁשאה צרי ואין הּקרקע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעל

ּפרֹות. ֵֵאין
מּטלטלין ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

זה ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר - לּתן רצה אם אצלֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן

לׁשלּוחֹו נתן זהׁשהרי ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
טֹוב לא "ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה,

עּמיו". ּבתֹו ְַָָָעׂשה
,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו; הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי' לֹו: אֹומר ׁשהּוא - ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר
מי וכן ּכלּום'. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אחר עליו להרׁשֹות יכֹול אינֹו ׁשבּועה, חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת עם אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתביעת

ׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
הּקנין אין - הּמטּבע[סודר]להביאן ׁשאין ּבה, מֹועיל מּידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ּבחליפין. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנקנה
ּגּב על הּמעֹות לֹו והֹולּומקנה זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
ׁשּמלוה מּפני ּבׁשטר, חֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלכּתב
ּבעֹולם. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלהֹוצאה
ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אֹו אּלא חֹוב, ּבּה אדם ׁשּיקנה ּדר ל ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ׁשטר ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם לֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּוא
הּׁשעּבּוד מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהחֹוב
הּגאֹונים אבל הּתלמּוד. מן לי ׁשּיראה הּדין הּוא זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבֹו.
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחת; למדינה לֹו ויל חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו

אּמֹות ארּבע מקנהּו - לּמקנה קרקע היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו

יאמר מי ׁשּזה ּורעּועים: מאד, עד הם קּלים ּדברים [מניןאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
אינֹולנו] ראּוי, הּוא ואפּלּו יׂשראל? ּבארץ חלק לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמם והּגאֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותֹו.
על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר', את הּדין 'יּקב ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומרין
ולּמה נפטר. ולּתן, זֹו ּבהרׁשאה לדּון רצה אם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּנתּבע:
מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ּבהרׁשאה הּבא זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּפטר?
אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא אם אבל ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעׂשהּו
ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד להּׁשבע, ולא לֹו לּתן לא אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹּכֹופין
ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל מלוה לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכן
עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ׁשּכפר ּפי על אף - קנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעדי

ׁשעּבּוד ּכפירת ׁשהיא מּפני מלוההרׁשאה, אבל קרקעֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא ּבּה, ׁשּכפר ּפה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

ּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מבּטל זה הרי - לאחרלאחר לכּתב רׁשּות לּמרׁשה ואין . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהרׁשאה,
ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו התנה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
לׁשליׁשי; וׁשני לּׁשני, הרׁשאה ּכֹותב הּׁשליח הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

ּתנאֹו. לפי ְְִַָֹהּכל

אֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּבא
עׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
אם לפיכ לעּות'. ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן אֹומר: ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום,
הרי הּכל, על לֹו מחל אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹהתנה,

מחּול .זה ֶָ

יכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה, ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן
ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי 'ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ;'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
אחר, הרׁשה הּמפקיד אם ;'אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד

עצמֹו על הפסיד נתן.הּוא ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
לא' ואמר: לוי, ותבע ׁשמעֹון, ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין - ויּטל' ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
לו מּיד ׁשמעֹוןהּממֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה י, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ויּׁשאל; ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד מּנח הּממֹון ויהיה ראּובן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעם
לעּכב ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַויׁש
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּממֹון
ׁשּטֹוען מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע, 'איני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָולֹומר:
ׁשּתּקנּוה קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר'; טענֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעלי
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו .מעּכבין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

    
מהן אחד ּכל ּיקנה ּבמה להׁשּתּתף, הּׁשּתפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו

זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
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סי            
      

נקנה הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין; נעׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ׁשּקנּו ּכיון מּטלטלין, ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחליפין.
והרי ּדבׁש, ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידם
ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעׂשּו - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ּכּדֹו וזה חביתֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות, מקֹום ׁשּׂשכרּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻאֹו

ׁשּתפין אּלּו הרי - ּבהן ּבכלׁשּנׁשּתּתפּו ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
הּׁשּתפין קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן הּלֹוקח, ׁשּקֹונה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדרכים

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהן הּמּטל הּממֹון מּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻזה

,מּידם ׁשּקנּו ּפי על אף - ּבאּמנּות ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין
ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינם

ׁשּכל -ּביניהן ּבׁשוה ּביניהם יהיה ּבמלאכּתֹו, וזה זה ׁשּיּקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל, ׁשּתפּות ּכאן ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאין

לעֹולם עצמןּבא מּממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל . ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
מּמעֹותיהן והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּממֹון ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגין
הרי ּומּתנן, ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבׂשכר ׁשּירויחּו וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין;

לאמצע. ְֶַָהּוא
ׁשלׁש וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, ׁשהּטילּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלם ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
הּמעֹות לפי לא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהן ואפּלּוהּפחת . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

נֹוטל אחד ּכל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
הֹותירּו, אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם - מעֹותיו ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבׂשרֹו
ּבׁשּנׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן. ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנהּו הּמטּבע, מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל התנּו אם אבל ּבסתם. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.

ה מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה הּמאתיםּבעל ּבעל ויּטל ּׂשכר, ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּׂשכר רבעי ׁשלׁשת ׁשּיּטל זה יפחֹות לא יפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹרביע,
ׁשלׁשה הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשּכל ּׁשהתנּו; מה לפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָרבעים

קּים. ׁשּבממֹון ְְֶַַָָּתנאי
קצּוב זמן עד זֹו ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהן ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתפין

ׁשּיּגיע עד לחלק יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן אחד ּכל -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מהן אחד ואין הּׁשּתפּות. ממֹון ּכל ׁשּיכלה עד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּזמן,
הקצּוב. הּזמן סֹוף עד ּבּׂשכר, ולא ּבּקרן חלקֹו לּטל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ּכל חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא סתם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹנׁשּתּתפּו
וזה הּסחֹורה מן חלקֹו נֹוטל וזה מהם, אחד ׁשּירצה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָזמן
אֹו חלּקה, ּדין הּסחֹורה ּבאֹותּה היה לא ואם חלקֹו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֻנֹוטל
את וחֹולקין אֹותּה, מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ּבחלּקתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיה
לכל יׁש - הּסחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּדמים.
ּבּזמן הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחד
מן ולא הּקרן מן לא נֹוטל מהן אחד ואין למכירתּה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּידּוע
להם היה ּביניהן. התנּו ּכן אם אּלא החלּקה, זמן עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהרוח,
עד נחלק 'לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - אחר אצל ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹחֹוב
ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין; אּלא לנּו', ׁשּיׁש חֹוב ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנגּבה
אם - לאחד חֹוב עליהם היה חלקֹו. אחד ּכל יּטל ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהחֹובֹות,
החֹוב זמן ולכׁשּיּגיע חֹולקין; זה, על זה אחראין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינן

אחד ּכל - אחראין הן ואם חלקֹו. אחד ּכל יּתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפרעֹו,
החֹוב. ויפרעּו לפרעֹו הּׁשטר זמן ׁשּיּגיע עד לחלק, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹמעּכב
מּמּנּו אחד וכל 'הֹואיל לֹו: אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשּיּגיע עד אּלּו ּבדמים ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיב
ּכל ּכנגד הּדמים את וטל 'נחלק, חברֹו: לֹו אמר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזמן'.
הּׁשטר ּכל ּותׁשּלם ,לעצמ סחֹורה ּבהן ועׂשה ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשטר,
והּׁשנים נפסיד, 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבזמּנֹו'

האחד'. מן מרויחין ְִִִֵֶַָָָיתר

,לסחֹורה ּפלֹונית למדינה ּבֹו ליל ממֹון לחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן
יכֹול אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לקנֹות ְְֲִִֵֵֵֵַָָאֹו
לּמקֹום ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
ׁשּיׁשב עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנה אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה .ּבחנּות; ְְֲִֶֶֶַַַָ

ה'תש"ע אדר י"ג קודש שבת יום

    
הּמדינה מּמנהג יׁשּנה לא ּבסתם, חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

עם ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ולא אחרת, ּבסחֹורה יתעּסק ולא אחר, ּביד יפקיד ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹאחר,

ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא - ּבהּקפה מּדעתימּכר ׁשעׂשה אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואמר הֹודיעֹו ּכ ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועׂשה עבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחברֹו.
ואין ּפטּור. הרי - למעׂשיו והסּכים ,'וכ ּכ 'עׂשיתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָלֹו:

ּבלבד. ּבדברים אּלא קנין, צריכין הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּכל
אֹו ּבּים, ּפרׁש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד

וכל אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנׂשא אֹו אחר, למקֹום ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
חּיב ׁשעבר, מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
מה ּכמֹו לאמצע הּׂשכר ׂשכר, ׁשם יהיה ואם לבּדֹו; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּלם
ּבתֹורת לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשהתנּו
אֹו ׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לקנֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻׁשּתפּות
לזה ּפחתּו ּפחתּו, אם - חּטים וקנה ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָׁשּנתן
ונׁשּתּתף הל אם וכן לאמצע. הֹותירּו הֹותירּו, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעבר;
ואם לעצמֹו; הפסיד הפסיד, אם - הּׁשּתפּות ּבממֹון אחר ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻעם
ּבממֹון אחר עם נׁשּתּתף אם אבל לאמצע. הּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנׂשּתּכר,
לעצמֹו. הרויח הרויח, ואם לעצמֹו; ּפחת ּפחת, אם - ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָעצמֹו

הּתנאי. לפי הּכל ּביניהן, התנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַֹואם
רּׁשאי ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

ׁשניהם ימּכר לא מֹוכר, ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹלּקח
ולא עצמן. ּבפני ואּלּו עצמן, ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכאחד,
אֹו חּטים ּבכּלן אֹו אּלא ׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻיּקח

ׁשו ׁשניהן מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ׂשעֹורים, ּבחּבלהּבכּלן .ין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני למקֹום הּסחֹורה נֹולי' ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻאחד

אנס ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשם' ונמּכר ּביקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי להם, ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני 'אין לֹו: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאֹומר

'מּיד להֹוציא לדין ּבזה.אחרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
,הּידּוע זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

הרי הּפרֹות, לאֹותן זמן אין ואם עליו; מעּכב חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאין
עליו מעּכב .חברֹו ְֲֵֵַָָ
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זה אֹוניה להן יׁש ּבהן, ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונׂשאּו ּומכרּום ׁשּומא, ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. ְְְְְְְֵֵֶַָָָָֹעל
ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. את אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,

ׁשּמחלּו אמרּו:ׁשּתפין ואם לאמצע. מחלּו מֹוכסין, להן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבאין היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו, מה - מחלנּו' ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָ'מּׁשּום
אחד והּציל הּׁשּירה, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּדר
מּציל', אני 'לעצמי אמר: ואם לאמצע; הּציל - הּׁשּתפין ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָֻמן

לעצמֹו. ְְִִַהּציל

הּידּוע ּברׁשּותּדבר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּתפין לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מח יֹוצא אינֹו מהן, ּכלאחד ׁשני ׁשל הּׁשּתפּות;זקתֹו ימי ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ונאמר ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואינֹו
ּבחזקת הּוא הרי אּלא הראיה', עליו מחברֹו 'הּמֹוציא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר

ראיה. האחד ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשניהם,

חֹולק חברֹו, מּדעת ׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאחד
נאמנין, ׁשּיהיּו ּובלבד הדיֹוטֹות, הן אפּלּו ׁשלׁשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
ּכלּום עׂשה לא מּׁשלׁשה, ּבפחֹות חלק ואם ּבׁשּומה; .ויֹודעין ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹ
מעֹות, היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלק אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּומּניח ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הן, ּכחלּוקין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמעֹות
הּמעֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
ּומקצתן חדׁשים מקצתן היּו אם אבל וׁשוין. אחד מטּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּכּלן
רעֹות ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָיׁשנים,

ּדין. ּבבית אּלא אֹותן חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ

לֹו יתחּיב ׁשּמא - זרה עבֹודה עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּור
ּביראתֹו ויׁשּביעֹו זרה].ׁשבּועה, ּבארנּו[בעבודה ּוכבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ

ולא ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבמקֹומֹו,
ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבטרפֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹּבבכֹורֹות,
לאמצע; הּׂשכר ועׂשה, עבר ואם ּברמׂשים. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשקצים,

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד ׁשאם לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה
ּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

יצא ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות
הּיֹורׁשין לרׁשּות הּגאֹונים.הּממֹון הֹורּו וכזה . ְְְְִִִֶַַַָָ

    
ּפי על אף - הּׁשּתפּות ּבממֹון ונֹותנין נֹוׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים

ּפחתּו ואם 'ׁשּתפּות'; נקראת זֹו הרי מהן, אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להן ויׁש לאמצע. הּוא הרי הֹותירּו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף - הּׁשּתּוף ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוׂשא וזה 'עסק'; נקראת הּׁשּתפּות זאת הרי ׁשניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי 'מתעּסק', נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות'. 'ּבעל נקרא ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
- ּבהן להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּמעֹות חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיהיה
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
נגנב אֹו אבד ואם הּמעֹות, ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם; חּיב הּמתעּסק אין ּפּקדֹון, ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי

הּמעֹות לבעל הרויחּו, אם החצי זה זֹו,ׂשכר ּתּקנה ּולפי . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ׂשכר נֹוטל הּמעֹות ּבעל נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה;
זה אּלא ּכלּום, עֹוׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק

רּבית אבק לידי ּבאין אם[מדרבנן]ונמצאּו יעׂשּו והיא . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָ
לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו הּׂשכר להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצה
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות, מימי ויֹום יֹום ּבכל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
ׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו זה, ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהתעּסק
ימי ּבכל אחד ּדינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּכל
ּבׁשוה. לאמצע יהיה הֹותירּו, אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתפּות,
אֹו ׁשליׁשֹו ,ל יהי שּתרויח הרוח 'ּכל לֹו: אמר אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוכן
מּתר; זה הרי אחר, עסק לֹו ויׁש הֹואיל - 'ּבׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד הפסידֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם

אחוזים] בסיס על צרי[עובד אינֹו - אחר עסק לֹו והיה ,ְִֵֵֵֶַָָָ
הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ׁשהאריס ּכלל, ׂשכר לֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֻלהעלֹות

להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד
ּבכל עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחּו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון; ׁשּנתעּסק ּבׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות

ויּט הרוח. ּפחתּוׁשליׁשי ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת; ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר נמצא ּפּקדֹון; ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו.
ׁשם יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר, ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד הפסד, ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׂשכר,
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש;
ׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻיּטל
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל - עׂשיריתֹו יפסיד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד,
עמלֹו ּכנגד היא זֹו, ותֹוספת קּים; ּתנאֹו הפסדֹו, על .יתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה ּתנאי ׁשאין הֹורּו, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָורּבֹותי
ׁשּיהיה צרי אחר, עסק לֹו אין אם אבל אחר; עסק ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּמתעּסק
ׁשּדבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׂשכר
זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

חלקים ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו
הּמעֹות רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
,לפיכ מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹּבלבד
ההפסד רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאם
ּוׁשליׁש רביע הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּפחֹות

ההפסדרביע ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא ּדינרים, מאה לֹו נתן ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפסיד הּמעֹות ּבעל - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל
מפסיד נמצא ההפסד, ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָרביע
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סי             
      

זה אֹוניה להן יׁש ּבהן, ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונׂשאּו ּומכרּום ׁשּומא, ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. ְְְְְְְֵֵֶַָָָָֹעל
ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. את אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,

ׁשּמחלּו אמרּו:ׁשּתפין ואם לאמצע. מחלּו מֹוכסין, להן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבאין היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו, מה - מחלנּו' ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָ'מּׁשּום
אחד והּציל הּׁשּירה, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּדר
מּציל', אני 'לעצמי אמר: ואם לאמצע; הּציל - הּׁשּתפין ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָֻמן

לעצמֹו. ְְִִַהּציל

הּידּוע ּברׁשּותּדבר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּתפין לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מח יֹוצא אינֹו מהן, ּכלאחד ׁשני ׁשל הּׁשּתפּות;זקתֹו ימי ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ונאמר ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואינֹו
ּבחזקת הּוא הרי אּלא הראיה', עליו מחברֹו 'הּמֹוציא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר

ראיה. האחד ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשניהם,

חֹולק חברֹו, מּדעת ׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאחד
נאמנין, ׁשּיהיּו ּובלבד הדיֹוטֹות, הן אפּלּו ׁשלׁשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
ּכלּום עׂשה לא מּׁשלׁשה, ּבפחֹות חלק ואם ּבׁשּומה; .ויֹודעין ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹ
מעֹות, היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלק אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּומּניח ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הן, ּכחלּוקין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמעֹות
הּמעֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
ּומקצתן חדׁשים מקצתן היּו אם אבל וׁשוין. אחד מטּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּכּלן
רעֹות ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָיׁשנים,

ּדין. ּבבית אּלא אֹותן חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ

לֹו יתחּיב ׁשּמא - זרה עבֹודה עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּור
ּביראתֹו ויׁשּביעֹו זרה].ׁשבּועה, ּבארנּו[בעבודה ּוכבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ

ולא ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבמקֹומֹו,
ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבטרפֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹּבבכֹורֹות,
לאמצע; הּׂשכר ועׂשה, עבר ואם ּברמׂשים. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשקצים,

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד ׁשאם לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה
ּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

יצא ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות
הּיֹורׁשין לרׁשּות הּגאֹונים.הּממֹון הֹורּו וכזה . ְְְְִִִֶַַַָָ

    
ּפי על אף - הּׁשּתפּות ּבממֹון ונֹותנין נֹוׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים

ּפחתּו ואם 'ׁשּתפּות'; נקראת זֹו הרי מהן, אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להן ויׁש לאמצע. הּוא הרי הֹותירּו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף - הּׁשּתּוף ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוׂשא וזה 'עסק'; נקראת הּׁשּתפּות זאת הרי ׁשניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי 'מתעּסק', נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות'. 'ּבעל נקרא ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
- ּבהן להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּמעֹות חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיהיה
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
נגנב אֹו אבד ואם הּמעֹות, ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם; חּיב הּמתעּסק אין ּפּקדֹון, ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי

הּמעֹות לבעל הרויחּו, אם החצי זה זֹו,ׂשכר ּתּקנה ּולפי . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ׂשכר נֹוטל הּמעֹות ּבעל נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה;
זה אּלא ּכלּום, עֹוׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק

רּבית אבק לידי ּבאין אם[מדרבנן]ונמצאּו יעׂשּו והיא . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָ
לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו הּׂשכר להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצה
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות, מימי ויֹום יֹום ּבכל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
ׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו זה, ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהתעּסק
ימי ּבכל אחד ּדינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּכל
ּבׁשוה. לאמצע יהיה הֹותירּו, אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתפּות,
אֹו ׁשליׁשֹו ,ל יהי שּתרויח הרוח 'ּכל לֹו: אמר אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוכן
מּתר; זה הרי אחר, עסק לֹו ויׁש הֹואיל - 'ּבׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד הפסידֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם

אחוזים] בסיס על צרי[עובד אינֹו - אחר עסק לֹו והיה ,ְִֵֵֵֶַָָָ
הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ׁשהאריס ּכלל, ׂשכר לֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֻלהעלֹות

להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד
ּבכל עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחּו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון; ׁשּנתעּסק ּבׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות

ויּט הרוח. ּפחתּוׁשליׁשי ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת; ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר נמצא ּפּקדֹון; ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו.
ׁשם יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר, ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד הפסד, ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׂשכר,
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש;
ׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻיּטל
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל - עׂשיריתֹו יפסיד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד,
עמלֹו ּכנגד היא זֹו, ותֹוספת קּים; ּתנאֹו הפסדֹו, על .יתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה ּתנאי ׁשאין הֹורּו, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָורּבֹותי
ׁשּיהיה צרי אחר, עסק לֹו אין אם אבל אחר; עסק ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּמתעּסק
ׁשּדבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׂשכר
זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

חלקים ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו
הּמעֹות רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
,לפיכ מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹּבלבד
ההפסד רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאם
ּוׁשליׁש רביע הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּפחֹות

ההפסדרביע ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא ּדינרים, מאה לֹו נתן ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפסיד הּמעֹות ּבעל - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל
מפסיד נמצא ההפסד, ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָרביע
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סי            
      

לעֹולם. זֹו ּדר ועל עׂשר; ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמֹונה,
נֹוטל רוח, ׁשם יׁש אם - ּבּׂשכר הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכל
ותֹוספת החלק אֹותֹו יפסיד הפסד, ׁשם יׁש ואם ׁשהתנּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכמֹו
ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי למד נמצאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשליׁשֹו.
ּכלּום, הּמתעּסק יׁשּלם לא ּפחתּו, אם - הּׂשכר רביע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּמתעּסק
לֹו יׁש הּמלוה, מּפני לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרי
זה ונמצא רביע; ׁשהּוא הּמעֹות ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכנגּדֹו
אם - הרוח הזּכירּו ולא הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
נֹוטל - הֹוסיפּו ואם ּׁשהתנּו; מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּפחתּו,
מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמתעּסק
הפסד, ׁשם היה ׁשאם התנּו ּכיצד? הּמעֹות. ּבעל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּנטל
ואם הּפחת; רביע מׁשּלם - והפחיתּו רביע, הּמתעּסק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָיפחֹות
ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ׁשהּדברים ּפי על ואף מחצה. נֹוטל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹותירּו,
אפׁשר הּמתעּסק נמצא זֹו, ּדר על ּתל אם הן, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָטעם
ׁשּיּטל עּמֹו ׁשהתנה ּכגֹון ּכיצד? ׂשכר. ויּטל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּיפחֹות,
אחד הּמתעּסק נֹוטל - ּופחתּו ּבּׂשכר, מּׁשבעה אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמתעּסק
ׁשבעה ׁשּפחתּו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. זה על יתר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשבעה
ּכפי אחד ּדינר ל חּיב 'אני לֹו: אֹומר הּמתעּסק הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדינרים
הּפּקדֹון'; חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים לי לׁשּלם חּיב ואּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתנאי,
ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבׂשכר ּדינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ּבעל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמצא

ּב חּיב היה עׂשר, ארּבעה הפסיד ׁשניואּלּו לֹו לּתן הּמעֹות על ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
זה ואין סֹובלּתֹו; הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאצלי
הפסד, ׁשם יהיה אם - הּמתעּסק ׁשּירויח ׁשּכל לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
ׁשאם זֹו, מּדה לפי אֹומר נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָותֹוספת
מׁשּלם זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנּו
ועל מחצה. יּטֹול - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָׁשתּות.

הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, ּתמצא לא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר

    
ׁשהתנּו אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּכל ואבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה מי יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּממֹון
מׁשּלם ׁשהּוא לי ויראה הּממֹון. מקצת אבד אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו וזה מלוה; ּבתֹורת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ּבׁשּלא ּבהפסד, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמׁשּלם
לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמעֹות
ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ּופחת ונתן ונׂשא ועׂשרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
ּפחת אם אבל ׁשּׁשים. נֹוטל ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁשּלם
חמּׁשה ׁשמעֹון 'יפסיד אֹומרים: אין וחמּׁשה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון
נֹוטל ראּובן נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּוׁשלׁשים';
,לפיכ מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמּׁשים,
- ּבֹו מתעּסק אביהם ׁשהיה היתֹומים על הּיֹוצא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשטר

מלוה ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר, ּבעל אףנׁשּבע , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ
נֹוטל ׁשאינֹו למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענין ׁשּלעֹולם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
לֹו ּפֹוחתין ׁשאין אֹומר אני ולּמה מּמחצה. ּפחֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם
החצי ּכל אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ׂשכרֹו ּכנגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאן,

'אם ׁשּנאמר: ּכדי ּכלל, ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל
נֹוטל. ּבלבד הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית', יראה ׂשכרֹו יּטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
הּממֹון ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוכן
אם אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו, הרביע מׁשּלם - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻֻּכּלֹו
הּמעט אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָנׁשאר
הרי - יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחת ההפסד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשתּות

ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָזה

יכֹול אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב 'ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשיו, ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁשֹו'; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ההפסד, .על ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשני ּוכתבן ּבעסק, ּדינר ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנתן

ּבפני ׁשטר ׁשטר על הּוא מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָׁשטרֹות,
עצמֹו על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל מאהעצמֹו, לֹו נתן . ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

חבּיֹות מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר ּדינר, ּבמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ּדינר ּבמאתים אחד עסק ׁשטר לֹו וכתב ּדינר, ּבמאה יין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל
ׁשהפסיד הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים החבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשה
הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרה. נֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָוהיה
,הּסחֹורה אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

ואּתן ואּׂשא לעצמי מלוה ׁשּבתֹורת החצי אני 'אּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין'; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, ועׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד אֹו הּׂשכר אּלא כלּום; עׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו.ּביניהם הּדרכים אֹותן על , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹו עסק, ׁשל הּמּטלטלין מן לאחר מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּממֹון ּבעל והביא העסק, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּמעֹות
מּידן; אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין
אֹו לאחר, נתנן אֹו ּומכרן, מּתנה המקּבל אֹותן ׁשּנה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהפסיד
יׁש ואם מחצה; וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע ׁשּמת, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
אֹותן נֹוטל הן, עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשּמּטלטלין עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשם
נֹוטלים האּׁשה ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּבעל
ׁשל הרוח חלק הרי רוח; ּבהן היה ּכן אם אּלא ּכלּום, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמהן

וי יֹורׁשים; ׁשל האּׁשה.מת, אֹו חֹוב ּבעל חלק, מאֹותֹו ּטל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת; אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרהֹו ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי ּומכר, .ׁשּלקח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהן לֹוקח ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכּיֹוצא ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה; מין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּכל
אּמן, היה אם - ׂשכר למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּבזה.
ׁשעֹוסק ּבׁשעה החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלא
לֹוקח יהיה ולא מּתר. ּבחצר, עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻֻּבאּמנּותֹו;

לאמצע הּׂשכר ּומכר, לקח ואם אחרים; ּדברים .ּומֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום

    
למדּו הּׁשמּועה ּכלמּפי היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשהיא לאדם ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
אף לחלל ׁשּנבעלה אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאסּורה
- לבהמה הּנרּבעת ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹאף
על אף - הּנּדה על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻלּכהּנה,
ׁשהרי לּכהּנה, נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּפי

לֹו. להּנׂשא אסּורה ְֲִֵֵָָָאינּה
ׁשהפקירהוכן קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
מאּסּורי לאחד הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
עׂשה, מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֻלאוין
לגֹוי אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָואין

זֹונה. זֹו הרי - לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
ונׁשּתחררה נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים ׁשלׁש מּבת הריּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אֹו נתין אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
וׁשני, ראׁשֹון ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
- היהּודית על ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע ְְְְִֶַַַַָָָָָָאֹו
נפסלה ּכהנת, היתה ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻעׂשּו

הּתרּו זֹונה.מן עׂשאּה זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאילֹונית כשירה זֹונה.[אינה ואינּה לכהן, מּתרת ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻ

על הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

;אּסּור ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ונעׂשתלחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּביןּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּבאנס ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם

לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

,לבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת
לּכהּנה אסּורה זֹו 'נאנסּתי',הרי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּמא עליו, אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזּנת,
לֹו, נאמן העד אֹו לֹו, נאמנת היא ואם ּבאחר; עיניה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנתנה
ספק. ידי לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוסמכה

ׁשהיא ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ּכהן לכל אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת

ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר זֹונה,ׁשּבעֹולם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
האסּורה ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ

עליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה קדםוטען ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

זֹו טענה ׁשּטען יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּדּוׁשין
קּדּוׁשין, קדם ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבאנס ׁשּמא - קּדּוׁשין אחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ליׂשראל מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּמא
מּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמאעליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם ולא[הסתתרה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ספק ׁשהיא מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹׁשתת
הּוא רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין ְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹזֹונה;
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
מי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?

לכהן .מּתרת ְֵֶֶֹֻ
ּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹרב
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
מּמּנּו ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּוממזרים
ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשרים,
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹוברין
תצא לא נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא .נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹ

היה לא אפּלּו - ּבעיר נתעּברה אֹו ּבעיר, ׁשּנבעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹראּוה
ּבהם, וכּיֹוצא ועבד אחד חלל אֹו אחד ּגֹוי אּלא ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשֹוכן
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סה            
      

       

ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום

    
למדּו הּׁשמּועה ּכלמּפי היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשהיא לאדם ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
אף לחלל ׁשּנבעלה אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאסּורה
- לבהמה הּנרּבעת ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹאף
על אף - הּנּדה על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻלּכהּנה,
ׁשהרי לּכהּנה, נפסלה ולא זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּפי

לֹו. להּנׂשא אסּורה ְֲִֵֵָָָאינּה
ׁשהפקירהוכן קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבמלקּות ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
מאּסּורי לאחד הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
עׂשה, מאּסּורי אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֻלאוין
לגֹוי אֹו ערוה, מּׁשּום לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָואין

זֹונה. זֹו הרי - לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָועבד
ונׁשּתחררה נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים ׁשלׁש מּבת הריּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אֹו נתין אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
וׁשני, ראׁשֹון ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
- היהּודית על ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע ְְְְִֶַַַַָָָָָָאֹו
נפסלה ּכהנת, היתה ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻעׂשּו

הּתרּו זֹונה.מן עׂשאּה זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאילֹונית כשירה זֹונה.[אינה ואינּה לכהן, מּתרת ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻ

על הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
יּבּום. ְְִִּבהלכֹות

;אּסּור ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ונעׂשתלחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּביןּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּבאנס ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין
טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם

לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

,לבעלּה מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאׁשת
לּכהּנה אסּורה זֹו 'נאנסּתי',הרי לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

עליה לֹו והעיד אחד עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו
ׁשּמא עליו, אסּורה אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזּנת,
לֹו, נאמן העד אֹו לֹו, נאמנת היא ואם ּבאחר; עיניה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנתנה
ספק. ידי לצאת ּכדי יֹוציא, זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוסמכה

ׁשהיא ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
ּכהן לכל אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת

ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר זֹונה,ׁשּבעֹולם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
האסּורה ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ

עליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן
איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה קדםוטען ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

זֹו טענה ׁשּטען יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָקּדּוׁשין
קּדּוׁשין, קדם ׁשּמא ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ּבאנס ׁשּמא - קּדּוׁשין אחר נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ליׂשראל מּתרת ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּמא
מּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמאעליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם ולא[הסתתרה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ספק ׁשהיא מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹׁשתת
הּוא רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין ְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹזֹונה;
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
מי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא
ותהיה נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?

לכהן .מּתרת ְֵֶֶֹֻ
ּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

והיּו ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹרב
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
מּמּנּו ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּוממזרים
ׁשרב ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשרים,
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹוברין
תצא לא נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא .נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹ

היה לא אפּלּו - ּבעיר נתעּברה אֹו ּבעיר, ׁשּנבעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹראּוה
ּבהם, וכּיֹוצא ועבד אחד חלל אֹו אחד ּגֹוי אּלא ׁשם ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשֹוכן
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סו           
      

על ּכמחצה הּקבּוע, ׁשּכל לכהן; לכּתחּלה תּנׂשא לא זֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהרי
אֹומרת: והיא הֹואיל ּתצא, לא - נּׂשאת ואם הּוא. ְְֱִִִִֵֵֶֶֶָָֹמחצה

נבעלּתי' .'לכׁשר ְְְִִֵַָ

למי יֹודעת 'איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
קטּננבעלּתי' ׁשהיתה אֹו ,- לפסּול ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

היּו ּכן אם אּלא ּתצא, - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ספק זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹהרי
ּכׁשרים. אצלּה הּמצּויין הרּבין ְְְְִִִֵֵֶַָָֻׁשני

אֹו אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ׁשּנפּדית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשבּויה
נבעלהיתר ׁשּמא זֹונה; ספק ׁשהיא מּפני לכהּנה, אסּורה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּכׁשרה זֹו הרי עּמּה, הּגֹוי נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלגֹוי.
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב, אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
אּלּו הרי לחברּתּה, מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
סֹופרים, מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֻנאמנֹות;

ּבׁשבּויה. הקּלּו ְְִִֵֵָָלפיכ
ּבאחד מעׂשה נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה קטן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

לבין 'נׁשּבינּו ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח והיה ואּמֹו, הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּנׁשּבה
- עצים ללקט אּמי; על ודעּתי - מים לׁשאב יצאתי ְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹהּגֹויים;

ּפיו על לכהן חכמים אֹותּה והּׂשיאּו - אּמי' על .ודעּתי ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹ
,נטמאת ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל לּה; תעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה ּבעלּה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת .ּתּמה, ֱֶֶֶָֻ
,יּׂשאּנה לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכהן

יּׂשאּנה, זה הרי - לּה והעיד ּפדיּה ואם ּבּה; נתן עיניו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבּהׁש מעֹותיו נֹותן היה לא טהֹורה, ׁשהיא ידע לא .אּלּו ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
,נאמנת - אני' ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

ׁשהּתיר הּפה הּוא ׁשאסר אחדׁשהּפה עד ׁשם היה ואפּלּו ; ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל ׁשבּויה. ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּמעיד
ׁשם היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה -ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
מכחיׁש ואחד ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשני
עד ּגֹוי עּמּה נתיחד לא טהֹורה, ׁשהיא לּה ּומעיד ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹותֹו
ׁשפחה, אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנפּדית

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
ּדין ּבית והּתירּוה אני', ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי

ּתּנׂשא זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנׂשא,
הּׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
תצא לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו ׁשבּויה היא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי

ׁשּתּפדה עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה; .מהּתרּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
,נּׂשאת אפּלּו - ׁשּנטמאת ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

ּתצא זֹו הרי - ּבנים לּה היּו אינֹוואפּלּו אחד, עד ּבא ואם ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.

ע ׁשּיבֹואּו עד 'נמּתין אֹומרין: אין - מּתיריןטהֹורה' אּלא דים', ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליה ׁשּיׁש קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד; ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹאֹותּה
הקּלּו. ׁשּבׁשבּויה ׁשּיבֹואּו; עד אֹותּה מּתירין - טמאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעדי

היא והרי וגרׁשּתיה', ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב
והרי קטּנה', ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה 'קּדׁשּתיה נאמן. - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה
ּופדיתיה', 'נׁשּבית ּגרּוׁשה. להחזיקּה נאמן אינֹו - ּגדֹולה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָהיא
ׁשּלא נאמן; אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבין

איׁשּות מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו ׁשּנאמר:האמינה , ְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָ
זנּות. מּׁשּום לפסלּה לא אבל הּזה", לאיׁש נתּתי ּבּתי ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹ"את

והּדבר הֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשת
ׁשּיהיּו ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻספק,

לׁשמרֹו ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו .עּמֹו ְְְִִֵֵָָָָ
מּקיפיןעיר הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

עד אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו

מיּפסּולֹות אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

אֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּׁשה אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיתה

הּכל על מּצלת זֹו הרי - .אחת ֲֵֶֶַַַַַֹ
,נאמנת - אני' 'טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ּכל מּצלת? ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיצד

'נמלטּתי לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד; לּה ׁשאין ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
נאמנת - ונּצלּתי' הייתי 'ּבמחבֹואה אֹו העיר', ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשּנכּבׁשה

נטמאתי' ולא נחּבאתי, ולא נמלטּתי 'לא .לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַֹֹֹ
ׁשהן מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה

ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין לפיכ יראין; ואינן ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו.
ׁשהן לבעל; ּפנאי להן ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ּברׁשּותן ונעׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להן. ּובֹורחין ּבּׁשלל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָעֹוסקים
- מּידן אֹותן והּצילּו יׂשראל אחריהן ׁשרדפּו ּפי על אף -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אסּורֹות הן .הרי ֲֲֵֵ
ועל מּתרת; - ממֹון ידי על ּגֹויים ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּׁשה

- ּכהן ּבעלּה היה אם ,לפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֻידי
יׂשראל ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
הּגֹויים ׁשּיד ּבזמן אבל מהן; יראין והן הּגֹויים, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתּקיפה
ּגֹויים, ּברׁשּות ׁשּנעׂשת ּכיון - ממֹון ידי על אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתּקיפה

ּכׁשבּויה אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.נאסרה; ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה'תש"ע אדר ח' שני יום

    
אחת וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו

נתחּללה לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים אבלמן . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
נתחּללה ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּיהיהּבין והּוא ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האסּורה זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכהן
ומעלה. אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְִֶַַָָָָָֹלֹו

הּגרּוׁשה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו האלמנה, על אֹו עליהן ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

עליה ּובא ּבעּולה ואםׁשּנׂשא לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
חלל. הּולד - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה כהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻאבל
על אף - נּׂשאת ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
אף ּבעּולה, ּבחזקת נׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; נבעלה, ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפי

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי ְְִִֵֶַָעל
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אם וכן חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן
חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה .ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹ

אחת על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

נעׂשת - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
וזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים -מּמּנה חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

וילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה,

ּבּכהנים מיחד ואינֹו .ּבּכל, ְְֲִֵַַָֹֹֻ
,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

,מּדבריהם וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנמצאּו
וחמרי כהנים חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻֻּוספק
למתים מּטּמא ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹיׂשראל:

אֹוּככהן נטמא, אֹו אכל, ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
ׁשל לחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָנׂשא
ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם.
ּבני הּכהנים אל "אמר ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּגרּוׁשה,

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאהרן"
אסּור ּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, הּכהנתּבגּיֹורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת -ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻֻ
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהּנׂשא

ּכהנת. לּׂשא ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻנמצא
- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים אפּלּוּגרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ

הרי יׂשראל, זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר
לכהן אסּורה הּבת הֹואילאֹותּה ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ; ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ

ּבת ׁשּנׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
ּכׁשרה ּבּתֹו - ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
ּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם

הרי ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל
לּכהּנה ּתּנׂשא .זֹו ְִֵַָָֻ

ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים והּולדּכהנים , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
לבֹוא מּתרים - וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על "וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה
ואין מׁשּפחּתֹו, היא אביו ּבית - אבתם" לבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹמׁשּפחתם

מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ְְִִֵַּבית
מּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים

ּבזה זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
חלל אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו

הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו
מהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל

ׁשּמתּגרֹותלכּתחּלה מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
מיני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּביֹותר
ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפסלנּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשמץ
עבדים, ׁשהן עליהן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל, ׁשּכל הּוא; עבד ׁשּמא לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין
את וׂשֹונא ואכזרּיּות, ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ׁשּמא ּביֹותר, לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להן ּגֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות,
ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה האּמה יׂשראל ׁשּסימני הּוא; ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
"והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים,

הּמה" יׂשראל מּבני נתּפּיסּו,לא ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ׁשאּול, ּבני על רחמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹולא

עׂשּו והם מלּכם, ּבּתחּלה.לבני והחיּום חסד עּמהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן זֹוׁשּנתערב הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עד אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

אֹו יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
אּמהֹות עׂשר ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג לבּדק מֹוסיף ,לוּיים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

הּכהנים. מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהערּוב
עת ּבכל - ׁשהאנׁשים מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה

ּביחּוסֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין הּנׁשים, אבל נׁשמע; היה ּפסּול, ׁשם היה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָואּלּו

ּביחּוסין .מחרפֹות ְְְִִָ
ׁשהּורעה זֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹולּמה

הזהרּו ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֻחזקתּה,
לפסּולין להּנׂשא .ּכׁשרֹות ְְְִִִֵֵָ

אֹו וׁשֹותק, 'נתין' אֹו וׁשֹותק, 'ממזר' לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק 'עבד' אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריהן ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ׁשּבארנּו.ואין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

תצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה,
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סז            
      

אם וכן חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן
חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה .ּבעל ְְְִִִִַָָָֹֹ

אחת על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

נעׂשת - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
וזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים -מּמּנה חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשאין

וילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
היא - הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
הּׁשוה אּסּור הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרה,

ּבּכהנים מיחד ואינֹו .ּבּכל, ְְֲִֵַַָֹֹֻ
,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻּכהן

ספק על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

,מּדבריהם וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנמצאּו
וחמרי כהנים חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻֻּוספק
למתים מּטּמא ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹיׂשראל:

אֹוּככהן נטמא, אֹו אכל, ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹֹ
ׁשל לחלל הּדין והּוא מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָנׂשא
ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבריהם.
ּבני הּכהנים אל "אמר ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּגרּוׁשה,

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹאהרן"
אסּור ּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, הּכהנתּבגּיֹורת אבל . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּכׁשרֹות הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת -ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻֻ
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלהּנׂשא

ּכהנת. לּׂשא ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻנמצא
- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים אפּלּוּגרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ

הרי יׂשראל, זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר
לכהן אסּורה הּבת הֹואילאֹותּה ּתצא, לא - נּׂשאת ואם ; ְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹ

ּבת ׁשּנׂשא מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻוהֹורתּה
ּכׁשרה ּבּתֹו - ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻיׂשראל,

לכּתחּלה. ְְְִַַָָֻלּכהּנה
ּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם

הרי ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל
לּכהּנה ּתּנׂשא .זֹו ְִֵַָָֻ

ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים והּולדּכהנים , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ
לבֹוא מּתרים - וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻהֹול
על "וּיתילדּו ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָזה
ואין מׁשּפחּתֹו, היא אביו ּבית - אבתם" לבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹמׁשּפחתם

מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ְְִִֵַּבית
מּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים

ּבזה זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
חלל אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו

הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו
מהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל

ׁשּמתּגרֹותלכּתחּלה מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּומריבה מּצה ּבעלת ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָזֹו
ּפנים ועז הּכל עם מריבה מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּתמיד,
מיני ׁשאּלּו מהן; להתרחק וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּביֹותר
ׁשּנֹותן ּכגֹון ּתמיד, אחרים את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּפסלנּות
- ממזרים ׁשהן עליהן ואֹומר ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשמץ
עבדים, ׁשהן עליהן אמר ואם הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחֹוׁשׁשין
ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו הּפֹוסל, ׁשּכל הּוא; עבד ׁשּמא לֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָחֹוׁשׁשין
את וׂשֹונא ואכזרּיּות, ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ׁשּמא ּביֹותר, לֹו חֹוׁשׁשין - חסד להן ּגֹומל ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּברּיֹות,
ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה האּמה יׂשראל ׁשּסימני הּוא; ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻגבעֹוני
"והּגבענים אֹומר: הּוא ּובּגבעֹונים חסדים; וגֹומלי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹרחמנים,

הּמה" יׂשראל מּבני נתּפּיסּו,לא ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ׁשאּול, ּבני על רחמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹולא

עׂשּו והם מלּכם, ּבּתחּלה.לבני והחיּום חסד עּמהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן זֹוׁשּנתערב הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עד אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

אֹו יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
אּמהֹות עׂשר ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג לבּדק מֹוסיף ,לוּיים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

הּכהנים. מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשהערּוב
עת ּבכל - ׁשהאנׁשים מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה

ּביחּוסֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין הּנׁשים, אבל נׁשמע; היה ּפסּול, ׁשם היה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָואּלּו

ּביחּוסין .מחרפֹות ְְְִִָ
ׁשהּורעה זֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹולּמה

הזהרּו ׁשּלא מּפני להן? ׁשּתּנׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֻחזקתּה,
לפסּולין להּנׂשא .ּכׁשרֹות ְְְִִִֵֵָ

אֹו וׁשֹותק, 'נתין' אֹו וׁשֹותק, 'ממזר' לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק 'עבד' אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריהן ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ׁשּבארנּו.ואין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

תצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה,
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סח           
      

ׁשּמא חלל, אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
הּוא, חלל ׁשּמא - אלמנתֹו ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

חלל אינֹו אּׁשהׁשּמא ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
הּדין והּוא ּתצא. נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק, עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהן
ממזר ׁשאׁשת - וּדאי ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא אחד אּסּור לּכהּנה, חלל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואׁשת

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום

    
ואינןּכל ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ׁשּבּזמן הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּגבּול[תרומה]אֹוכלין ּבקדׁשי ולאאּלא א"י [בגבולי ְְְְִֵֶַָָ
ּתרּומהבירושלים] אבל ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

מיחס. ּכהן אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה, ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשל

עדיםאיזה ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן ׁשהּואהּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻ
ׁשאינֹו ּפלֹוני איׁש עד ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכהן
ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצרי
לעבד. אֹותֹו מּניחין היּו לא אחריו, הּגדֹול ּדין ּבית ּבדקּו ְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹלא
הּסנהדרין מן ולא ּולמעלה, הּמזּבח מן ּבֹודקין אין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ
לוּים ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּולמעלה

מיחסין. ְְְְִִִֵָֻויׂשראלים

ּתֹורה,חּלה ׁשל אינּה - יׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הארץ" אל "ּבבאכם ּביאתׁשּנאמר: ולא ּכּלכם, ּביאת - ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

ּתרּומה וכן ּכּלם. עלּו לא עזרא, ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
הּכהנים אֹותּה אֹוכלין ּולפיכ סֹופרים; ּדברי ׁשל הּזה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּבזמּננּו,

ׁשלמי ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים, לֹו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
מיחס זה הרי - מּנׂשיאּותּתֹורה לא ליחּוסין מעלין ואין ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֻ

ולא ּתרּומהּכּפים, מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ
אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ְְְִֵֵֶַַָָֹּבבית

מעליןּכהן אין - הּוא' וכהן זה, הּוא 'ּבני ׁשאמר: מיחס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
ּבנֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליחּוסין .אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַַָ

ּכׁשרה,ּכהן ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ואמר: אחריה, ּכרּוכין ּובנים והיא, הּוא ּובא אחרת, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמדינה
להביא צרי אינֹו - ּבניה' ואּלּו זֹו, היא עּמי ׁשּיצאת ְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ'אּׁשה
- ּבניה' ואּלּו 'מתה, הּבנים. על ולא האּׁשה, על לא ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹעדים
עדים להביא צרי ואינֹו ּבניה; ׁשאּלּו עדים להביא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָצרי
מעּמנּו ׁשּיצא החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיתה אּמן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻעל

ּכׁשרה .ּבאּׁשה ְְִֵָָ

,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא
עדים להביא צרי - ּבניה' ואּלּו נׂשאתי, זֹו 'אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָואמר:
והּוא ּבניה; ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
אחריה, ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף - האחת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם, האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהן; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת זֹו אחר .ונכרכּו ְְְְִֶֶַַַֻ

'ּבניה ואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבא
ּבניה ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּדני הּזה נעידוכּדין ּכ ואחר מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ
לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעל

ּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין
והעדים ,'וכ ּכ הלוהּו אֹו מּפלֹוני לוה ּכהן 'ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָֹּבׁשטר:
לא ׁשּמא מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן מחזיקין אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּלמּטה

הּמלוה על אּלא יחּוס.העידּו לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבתרּומה ויאכל זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאבל
מן מעלין - הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוחּלה
ּומּקריאה ּכּפים, ּומּנׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשטרֹות,

ראׁשֹון. ִַָּבּתֹורה

ּבתרּומה להאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן
על לא ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהיֹותֹו

האּׁשה על ולא .הּבנים ְִִַַָָָֹ

וזה ּכהן', וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
וחברי 'אני אֹומר: ּכגֹומליןהּׁשני ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

ּכהנים ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את עדזה וכן . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּבתרּומה', 'ׁשאכל אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: ְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
אחריו וקרא ראׁשֹון ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹו

ּפיו על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - קראלוי' ׁשּזה העיד אם וכן . ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבלוּיה. אֹותֹו מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ְְִִִִִֵֵַַַַָָֹׁשני

ּתרּומה ּדין, ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד
ּבעדּות לכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּניח

למכרֹו מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא .זֹו; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ

ואין נאמן, אינֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמֹו ּפי על לּכהּנה אֹותֹו ראׁשֹון,מעלין ּבּתֹורה יקרא ולא ; ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹֻ

ׁשּיהיה עד - הּגבּול ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ואינֹו וחללה, וזֹונה ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָלֹו
לֹו והּנבעלת לֹוקה; - נטמא אֹו נׂשא, ואם למתים. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּטּמא

חללה. ְֲֵָָספק
נאמן ּתּמֹו, לפי מסיח היה ּבאחדואם מעׂשה ּכיצד? . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתינֹוק, ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהיה
הּספר, מּבית ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהייתי
וחברי לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהפׁשיטני
והעלהּו חּלֹות'; אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש ְְִֵַַַַַָָֻרּבנּו

ּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול וראיתינאמן קטן, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
ּבכהּנה, אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלֹוני

אחדּבעדּותֹו ועד אני', 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אין - ּכהן' ׁשהּוא זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹמעיד
ׁשּיעיד עד הּוא; חלל ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻמעלין
ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּזה

אביו. ּבחזקת הּוא הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהעידּו

ּגרּוׁשה ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמי
אחד עד ּבא אֹותֹו; ּומֹורידין לֹו, חֹוׁשׁשין - חלּוצה ּבן ְֲִִִֵֶֶָָָאֹו
ּפיו. על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מן אֹותֹו מֹורידין חלל, ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ׁשנים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבאּו
מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּכהּנה;
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והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹותֹו
יּדחּו ּפסּול, ׁשהּוא מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשניהן

הּקֹול ויּדחה ואּלּו ּכהןאּלּו ויּׁשאר - ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אביו. ְְִֶַָּבחזקת

,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין

ּכהן ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד וכןוהיה ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכל - הּתערבת והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאם
וחמרי יׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד

נ נֹוׂשאין מּטּמאיןּכהנים: ואין לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻ
מֹוציאין ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
ׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ּבמׁשמרֹוהּוא ועֹולה ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ֵֵֵֶֶֶָָָּובית
.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

ּכלל ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּולזרעֹו- ּלֹו "והיתה ונאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו",
ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
ּגרּוׁשה נׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹאֹוכל

הּתר ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -. ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

    
ערוהּכל על מהתורה]הּבא האסורה = ]ּדר העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ

ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
לגּלֹות תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַֹֹֻ"לבלּתי
ערוה. גּלּוי לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹערוה",

העריֹות על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ
לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכלוהּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, הֹואילׁשהיא ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹלא

ּבין קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ּבאיזהׁשפחה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
נֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,
ּבקרּוב עּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

ונעׂשה הגּדילּו קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׂשר,
צּמח" ּוׂשער נכנּו "ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּבן
ּבׁשה הּבת היתה ואם ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבׁשה האם אם וכן ׁשּנּׂשאת, אֹו ערּמה, אביה ּבפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻלעמד
מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי על אף ערּמה, ּבנּה ּבפני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלעמד

ּבכסּותן. אּלא עּמהן יׁשנין אין מהן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכלם
המסֹוללֹות הּואנׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפיואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
זנּות. ּכאן ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנּות,
לאיׁש ויׁש אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוראּוי
ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהקּפיד

אליהן. היא ּומּלצאת לּה ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּלהּכנס
ּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו

ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק

אברים ּדר ּבין ׁשּלאּכדרּכּה, חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיקל
העֹולם מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכמֹו

ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּומנהגֹו,
הּנר לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם לילאסּור ׁשהיתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

לא זה הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבת,
ׁשעּזּות ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁשּמׁש
ּבכ להּמׁש ּבא ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּפנים
זה לדבר נזקקין ואין ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּלילה. ּבאמצע לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאּלא

ּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין
הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
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סט            
      

והרי ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹותֹו
יּדחּו ּפסּול, ׁשהּוא מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשניהן

הּקֹול ויּדחה ואּלּו ּכהןאּלּו ויּׁשאר - ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אביו. ְְִֶַָּבחזקת

,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין

ּכהן ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד וכןוהיה ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכל - הּתערבת והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאם
וחמרי יׂשראל חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻֻאחד

נ נֹוׂשאין מּטּמאיןּכהנים: ואין לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻ
מֹוציאין ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא ְְְְְְְִִִִִִֵָָָֹלמתים,

לֹוקין. ְִֵָואינן
ׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ּבמׁשמרֹוהּוא ועֹולה ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ֵֵֵֶֶֶָָָּובית
.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה

ּכלל ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּולזרעֹו- ּלֹו "והיתה ונאמר: , ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֻאחריו",
ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
ּגרּוׁשה נׂשא אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹאֹוכל

הּתר ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, -. ְֵֵֵֶֶֶָ

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

    
ערוהּכל על מהתורה]הּבא האסורה = ]ּדר העריֹות מן ְֲִֶֶֶַַָָָָָ

ביאה]אברים אברי לא ּתאוה[שהם ּדר ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָונהנה
לגּלֹות תקרבּו "לא ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַֹֹֻ"לבלּתי
ערוה. גּלּוי לידי הּמביאין לדברים תקרבּו לא ּכלֹומר: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹערוה",

העריֹות על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ
לאחת ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכלוהּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ׁשּיראה ּכדי - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבפני
עֹוד, ולא אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּוא הרי זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

ּבתּולה". על אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:

ּפי על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר
ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, הֹואילׁשהיא ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אבל מכׁשֹול. לדבר ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻוהיא
לעברה. ירּגיל ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹלא

ּבין קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור
ּבאיזהׁשפחה הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּמּטה והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
נֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

הּגדֹולה,[חושש] אחֹותֹו ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליהן,
ולא ּתאוה ׁשם ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחֹות
ּומעׂשה הּוא, אסּור ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהנאה
ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָטּפׁשים

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ ְְְְִִֵֵַָָָָָקטּנה,
ּבקרּוב עּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

ונעׂשה הגּדילּו קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׂשר,
צּמח" ּוׂשער נכנּו "ׁשדים ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּבן
ּבׁשה הּבת היתה ואם ּבכסּותֹו. יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה -ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבׁשה האם אם וכן ׁשּנּׂשאת, אֹו ערּמה, אביה ּבפני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻלעמד
מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי על אף ערּמה, ּבנּה ּבפני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלעמד

ּבכסּותן. אּלא עּמהן יׁשנין אין מהן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלהּכלם
המסֹוללֹות הּואנׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפיואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
זנּות. ּכאן ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנּות,
לאיׁש ויׁש אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוראּוי
ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהקּפיד

אליהן. היא ּומּלצאת לּה ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּלהּכנס
ּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו

ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק

אברים ּדר ּבין ׁשּלאּכדרּכּה, חסידּות מּדת כן, ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיקל
העֹולם מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּכמֹו

ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּומנהגֹו,
הּנר לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם לילאסּור ׁשהיתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

לא זה הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבת,
ׁשעּזּות ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁשּמׁש
ּבכ להּמׁש ּבא ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּפנים
זה לדבר נזקקין ואין ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּלילה. ּבאמצע לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאּלא

ּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין
הּוא ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
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ּבּורים ּומעׂשה מאד, ּבתׁשמיׁש,עד הממעט ּכל אּלא . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ולא אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,

מחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן
מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,

לגרׁשּה ּבלּבֹו הגּונין,ׁשּגמר אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

ּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
נּׂשּואין לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמתּכּוןּתׁשמיׁש אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשהת ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
הּבנים אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּגלּות ׁשּיּסּורי והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּיּלֹודים

אֹותן .ּבֹוררין ְִָ
אֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו, ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו והּבֹועל זנּות; לידי עצמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוירּגילּו

מרּדּות מּכת אֹותֹו והמקּדׁשמּכין ּבביאה, המקּדׁש וכן . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַַַֹּבּׁשּוק,

ׁשּיחזר[אורח]ואכסנאי עד הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלביתֹו.

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא; ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
ּבעל עם ולא אביו, עם לּמרחץ אדם יּכנס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכן

מּתר לתלמידֹו, צרי היה ואם ּתלמידֹו; עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻאחֹותֹו,
אחים ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש עּמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלהּכנס

לּמרחץ .ּכאחד ְְֶֶַָָ
ּפנּויה אחת ּבּׁשּוק, ראׁש ּפרּועי יׂשראל ּבנֹות יהּלכּו ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹֹלא

- אחריה ּובנּה ּבּׁשּוק, אּׁשה תל ולא איׁש. אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
ּבּה ויתעּללּו להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה יתּפסּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּגזרה

ׂשחֹוק. ּדר ׁשּתפסּוהּו ְְְִֶֶֶָָָהרׁשעים
לבּטלה זרע ׁשכבת להֹוציא יהיהאסּור לא ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
- זרע ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָראּויה
יֹוׁשב; הּוא ּבנּדּוי זה ׁשעֹוׂשה אּלא ּגדֹול, אּסּור ׁשהּוא ּדי ְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלא
נפׁש. הרגּו ּוכאּלּו מלאּו", ּדמים "ידיכם, נאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועליהם

עצמֹווכן יביא אֹו לדעת, עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
הרהּור מּדברילידי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָ

אהבים "אּילת ׁשהיא ּתֹורה לדברי ויפנה והׁשחתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
ּופניו ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט ׁשּיּטה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
זכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף, חּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּבׁשפֹופרת,לנקבה ּכמכחֹול להכניס בהמה למרּביעי ּומּתר ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הרהּור. לידי יבֹואּו ולא ּבמלאכּתן עסקין ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּפני

עֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
הּכביסה ׁשהּואעל אּׁשה ׁשל צבע ּבבגדי להסּתּכל ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה

אּלא אחריה, להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
ּומסּלקּה אחֹורירץ ּבּׁשּוק המהּל וכל לאחֹוריו; אֹו לצדדין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ

אּׁשה ּפתח על יעבר ולא הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאּׁשה,
אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָזֹונה,

ּביתּה". ֵֶַָּפתח

ּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נׂשּוי ׁשאינֹו למי ,[ביציו]ואסּור ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
יכניס לא - טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור; לידי יבֹוא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹׁשּלא
לא - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ידֹו, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאדם
נׂשּוי, היה ואם הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבאּמה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז
לאּמה ידֹו יֹוׁשיט לא - נׂשּוי ׁשאינֹו ּובין נׂשּוי ּובין ִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמּתר.

לנקביו. צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ְְְִִֶֶָָָָָָָּכלל,
אחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים

ׁשּלֹו ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ׁשהתּפארמהן מי ּומהן , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפֹונה ׁשּלּבֹו מּפני אׁשּתֹו; ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּלא
הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי

לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם להּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות
הרהּור אֹו זנּות לידי יבֹואּו יּניחן, ׁשאם נאמר:- זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּזה לקטן, אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא". ולא נו ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּופקדּת
היא. זנּות ְְִּכמֹו

אּׁשה ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש עקרהואין יּׂשא ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
ּתּנׂשא ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות לולד; ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּוזקנה
יּׂשא ולא זקנה, ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנׂשא אֹו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלעֹולם,

לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר - ילּדה ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן
עּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן

זנּות לידי יבֹואּו ׁשּמא עּמֹוּבחצר, ּתדּור לא ּכהן, היה ואם . ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
החצרות]ּבּמבֹוי פתוחים היה[אליו ּכמבֹוי. נּדֹון קטן, ּוכפר ; ְְִַָָָָָָָ

עם ׁשּבאה ּוגרּוׁשה לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָלּה
ואם מרּדּות. מּכת אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהמגרׁש
ואם עּמֹו; ולדּור ּבדין לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֻנתּגרׁשה

הא מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו מי?היה מּפני נדחה ּומי אסּור. רּוסין ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּפניה. יּדחה הּוא ׁשּלּה, החצר היתה ואם מּפניו; נדחית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָהיא

לגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם "אלאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
הֹודיעּה ואם ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתחרׁש

מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶַָָָָֻּבּתחּלה
אחרתולא ּבמדינה ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ

אּמֹו, ואחֹות אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא -ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּגדֹול אדם היה ואם יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואחֹות
מּתר זה הרי - וידּועין מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, .ׁשּׁשמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

ולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת

ּכ .ּבניהם ְֵֶָ
לאאּׁשה לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לאתּנׂשא יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ
ׁשל לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
יפה, עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, אמרּו - נׂשא ואם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאהרן;
קטטה אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹאּלא
נאה זה הרי ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתהיה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ְְְֲֵֶָָָָֻֻּומׁשּבח
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ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלא
יּׂשיא ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמי
ׁשּכפתּה ּכמי הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹו
הארץ עם אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּונתנּה
מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּכה
ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּיׁש
ּדבר ׁשאין - חכמים לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתלמידי

חכמים ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא .מגּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻ

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום

    
זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ילּדהאסּור ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

והאב ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעם
ּבין יׁשן הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדם
ּביאה עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאנׁשים,

לה מּתר - נטמאת ּכ ואחר עּמּה.ראׁשֹונה תיחד ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ
לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן להתיחד אּסּור זכּוראין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר אמנֹון מעׂשה יחּודּכׁשארע על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

וׁשּמאי עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּפנּויה,
אּׁשה עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוהּלל
את מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאסּור
חּוץ עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהן
נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאׁשת
מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ממזרין. ׁשהם הּבנים על ְִִֵֵֶַַַַַָלעז
,עּמֹו אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לאהרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָאׁשּתֹו
ּוללּמדֹו ספר ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַוכן

זכּור מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני מעמידיןאּמנּות, ואין . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות דרכים]ּבהמה זכרים[מלון ואפּלּו ּגֹויים, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים ְְְִֵֵֵֵֶֶָאצל
זכריםואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
ׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
יׁשּכב ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה .עם ְִֵַָ
הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עדלא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה

הרּבה נׁשים עם איןאפּלּו - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתר

לביאה הראּוי ואיׁש .לביאה, ְְְִִִָָָָ
אין - נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס

עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין
הּטמטּום ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ

,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח

ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,
והּוא ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד
מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים עם[משוחחות]ּתּקנּו זֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹזֹו
ׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבחּוץ עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, אּפֹוטרֹוּפֹוסׁשם ׁשאין - ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
על[אחריות] אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור ְְְְֲַַַָָָָָלעריֹות;

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד אףאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

היתה ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ולא החׁשד. מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּתֹו

קטּנים אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה החׁשד.תקנה מּפני - ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָ
עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ

והּׁשנים הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
הרב. מן ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיהיה

אּלא העם, לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻאין
האסּורֹות והּביאֹות העריֹות מן ּבׁשעהלפרׂש חכמים: אמרּו . ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָֹ
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עי            
      

ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלא
יּׂשיא ולא הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמי
ׁשּכפתּה ּכמי הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹו
הארץ עם אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּונתנּה
מה ּכל אדם ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמּכה
ּבניו ּגֹולה, אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשּיׁש
ּדבר ׁשאין - חכמים לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתלמידי

חכמים ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא .מגּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻ

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום

    
זקנה ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ילּדהאסּור ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

והאב ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעם
ּבין יׁשן הּוא אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדם
ּביאה עליה ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאנׁשים,

לה מּתר - נטמאת ּכ ואחר עּמּה.ראׁשֹונה תיחד ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ
לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן להתיחד אּסּור זכּוראין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר אמנֹון מעׂשה יחּודּכׁשארע על ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

וׁשּמאי עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּפנּויה,
אּׁשה עם הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָוהּלל
את מּכין - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאסּור
חּוץ עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהן
נתיחד אם עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאׁשת
מֹוציאין ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין

ממזרין. ׁשהם הּבנים על ְִִֵֵֶַַַַַָלעז
,עּמֹו אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לאהרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה. להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָאׁשּתֹו
ּוללּמדֹו ספר ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַוכן

זכּור מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני מעמידיןאּמנּות, ואין . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות דרכים]ּבהמה זכרים[מלון ואפּלּו ּגֹויים, ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים ְְְִֵֵֵֵֶֶָאצל
זכריםואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
ׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
יׁשּכב ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה .עם ְִֵַָ
הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עדלא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה

הרּבה נׁשים עם איןאפּלּו - הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
אֹו מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָחֹוׁשׁשין
לבין אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָהאנׁשים
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש
יפנה אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת[נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

זֹו, את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
עּמּה ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻאין
עצמּה מֹוסרת ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתינקת
סֹודּה. את מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת
הראּויה אּׁשה יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּתר

לביאה הראּוי ואיׁש .לביאה, ְְְִִִָָָָ
אין - נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס

עם מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּכין
הּטמטּום ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ

,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת אליה]מּפני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה, יתיחד לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכגֹון
והיה אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואף
יחּוד. מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּפתח

ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבגלל ּבאין ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן
ׁשּתהיה צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבניהם,
והּוא ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵַמלּמד
מסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים עם[משוחחות]ּתּקנּו זֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹזֹו
ׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבחּוץ עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, אּפֹוטרֹוּפֹוסׁשם ׁשאין - ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
על[אחריות] אּפֹוטרֹוּפֹוס למּנֹות לאדם ואסּור ְְְְֲַַַָָָָָלעריֹות;

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹּביתֹו,
,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד אףאסּור ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

היתה ּכן אם אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ולא החׁשד. מּפני ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּתֹו

קטּנים אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה החׁשד.תקנה מּפני - ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָ
עריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ

והּׁשנים הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
הרב. מן ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיהיה

אּלא העם, לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻאין
האסּורֹות והּביאֹות העריֹות מן ּבׁשעהלפרׂש חכמים: אמרּו . ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָֹ
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עי           
      

ּבתרעמת זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּנצטּוּו
מׁשּפחֹות. עסקי על למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּובבכּיה

להן מתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואמרּו
ּבהן ׁשאין ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּומחּמדּתן.

אסּורֹות ּובביאֹות ּבעריֹות ּבגזל,ּפרּוצין 'רב חכמים: ואמרּו . ְְְְְֲֲֲִִִֵָָָָָֹ
הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ְֲֲִַַַַָָָָֹּומעּוט

ּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ
טהֹורה ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ּכדיעצמֹו נכֹונה ּובדעה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּגדֹולי הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרין היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
ׁשּלא לתלמידיהם ללּמד ּכדי - כּלתי' מּפני ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, מּדבר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָיתּבּיׁשּו
הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ּומּדבריוכן הּׁשכרּות, ּומן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַ

ׁשל[תאווה]עגבים מעלֹות והן הן, ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָ
ּגדֹולה. לטהרה ּגֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹעריֹות;
תֹורה, לדברי ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: זאת מּכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹיתרה
אּלא מתּגּברת עריֹות מחׁשבת ׁשאין - ּבחכמה ּדעּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוירחיב
אהבים "אּילת אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה; מן ּפנּוי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבלב
תמיד". ּתׁשּגה ּבאהבתּה עת, ּבכל ירּו ּדּדיה חן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻויעלת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום

  
עׂשה,י מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁש

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
טמאה(א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

(ב) הּטמאלטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
(ג) לטהֹור;לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(ה)(ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים ּבסימני ׁשּלאלבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
(ו) טמאה; וחּיה ּבהמה טמא;לאכל עֹוף לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(ח)(ז) טמאים; ּדגים לאכל העֹוף;ׁשּלא ׁשרץ לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ
(י)(ט) הארץ; ׁשרץ לאכל הארץ;ׁשּלא רמׂש לאכל ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
(יב)(יא) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(יג) הּמים; ׁשרץ (יד)לאכל נבלה; לאכל להנֹותׁשּלא ׁשּלא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
(טו) הּנסקל; (טז)ּבׁשֹור טרפה; לאכל לאכלׁשּלא ׁשּלא ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; מן (יח)אבר ּדם; לאכל חלבׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ

(יט) טהֹורה; (כ)ּבהמה הּנׁשה; ּגיד לאכל לאכלׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
(כא) ּבחלב; (כב)ּבׂשר לבּׁשלֹו; לחםׁשּלא לאכל ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
(כג) חדׁש; (כד)ּתבּואה החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

(כה) החדׁש; מן ּכרמל (כו)לאכל ערלה; לאכל ׁשּלאׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
(כז) הּכרם; ּכלאי (כח)לאכל טבל; לאכל ׁשּלאׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור .נס יין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלׁשּתֹות

    
ּבהןמצות ׁשּמבּדילין הּסימנין הן וחּיהעׂשה ּבהמה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

- לאכלן מּתר ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָָֻֻועֹוף
ּובין לּטמאה, הּטהרה הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

אׁשר החּיה ּובין הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹוף
תאכל". ֵֵָֹלא

ּבּתֹורהסימני נתּפרׁשּו וחּיה סימנין:ּבהמה ׁשני והן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
וכל ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
חּוץ - ּפרסה מפרסת היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
מעלת היא הרי ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן

החזיר. מן חּוץ - ֲִִֵַָּגרה
ּומצאּה מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא - טהֹורה ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו

חזיר ּבּהׁשּיּכיר ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
העקץ ּבכנפי ׁשּיׁשחטּנה הזנב]אחר ּבׂשרּה[בקצה מצא אם : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

וערב ׁשתי מהּל ולרוחב]ׁשם לאורך והּוא[נקרע - טהֹורה , ְְְְִֵֵֶַָָָ
ערֹוד בר]ׁשּיּכיר וערב.[חמור ׁשתי מהּל ּבׂשרֹו, הּוא ׁשּכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפי על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

ּבאכילה מּתר זה הרי - ּדבר לכל ּדבריםחמֹור ּבּמה . ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
מעּברת ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמאהּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדגׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,
לּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיהמּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

עֹוף ׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
ּבבהמה, הּנמצא מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻטהֹור,

ּפרסה לֹו ּׁשּיׁש מה .אּלא ְֵֶֶַַָָ
חּוץ ּבאכילה, ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין והןמעׂשרת - בהמה מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ויחמּור, ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹור,
הּבר ׁשֹור ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹואּקֹו,
מעלי ּומיניהן, מינין העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּמריא,
צרי אינֹו מּכירן, ׁשהּוא מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָגרה

ּברגלים. ולא ּבּפה לא ְְְִִֶַַַָֹֹֹלבּדק
להבּדיל אנּו צריכין ּבאכילה, מּתרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻאף

טהֹורה וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
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הן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריסוסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה ּכגֹון[אינן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ

מפּצלֹות קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאּיל
ּכרּוכֹות קרניו היּו אם וחדּוקֹות[עקומות]- הּׁשֹור, ּכקרני ְְְְֲִֵַַַַָָ

והדּורֹות[מפותלות] ּבהן, מבלע החדק ויהיה העז, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכקרני
ׁשּיהיּו[עגולות] עד טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכקרני

והדּורֹות. וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹּבּקרנים
ׁשבעת אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיהעל ספק)הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור

הּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' אתהּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;
הּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנהסימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורבׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹוראֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
- הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוהּוא

ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימניןמי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבידּוע ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
ּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

עֹוף להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
קרקבנֹו ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻהּבא
אֹו זפק לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּיד;

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, .אצּבע ְְִִֵֵֶַָָֹ

ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא זה .הרי ֲֵֵֶָ
:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית ְְִַ
נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ּוׁשלׁשהעליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשחֹופֹות
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
ּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופֹות
מעּתה מּתר זה .הרי ֲֵֵֶַָָֻ

סימנין ׁשני הּואּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי
מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

ה'תש"ע אדר י"ג קודש שבת יום

    
וׁשסעת ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ׁשסעמּכלל ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשֹומע - ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשּתי
ולאו אסּורה; ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאני
ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּובּׁשפן
ּפי על ואף תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה"
וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש
תעׂשה, ּבלא אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה

ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על ְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹיתר
ּכּזית טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

החלב; מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

"חּיה לנפׁש האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ,האדם ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
תעׂשה. ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאינֹו
הּמת מן ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהאֹוכל
הּכתּוב מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו -ֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
- ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבעת
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עי             
      

הן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריסוסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה ּכגֹון[אינן ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ

מפּצלֹות קרניו ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאּיל
ּכרּוכֹות קרניו היּו אם וחדּוקֹות[עקומות]- הּׁשֹור, ּכקרני ְְְְֲִֵַַַַָָ

והדּורֹות[מפותלות] ּבהן, מבלע החדק ויהיה העז, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכקרני
ׁשּיהיּו[עגולות] עד טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכקרני

והדּורֹות. וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹּבּקרנים
ׁשבעת אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה

לא אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
ּדמֹו לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף[ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיהעל ספק)הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור

הּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים
אסּור חלּבֹו - 'ּכֹוי' אתהּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;
הּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנהסימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

והּמינין מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין
(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

האמּורה "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורבׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹוראֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
- הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
ּובׁשמֹותיהן. אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוהּוא

ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימניןמי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבידּוע ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
ּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

עֹוף להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
קרקבנֹו ׁשּיּקלף סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻהּבא
אֹו זפק לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּיד;

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, .אצּבע ְְִִֵֵֶַָָֹ

ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל
- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא זה .הרי ֲֵֵֶָ
:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית ְְִַ
נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ּוׁשלׁשהעליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין
ּכרעים ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ּגּופֹו אר רב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשחֹופֹות
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
ּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופֹות
מעּתה מּתר זה .הרי ֲֵֵֶַָָֻ

סימנין ׁשני הּואּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי
מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

ה'תש"ע אדר י"ג קודש שבת יום

    
וׁשסעת ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ׁשסעמּכלל ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשֹומע - ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשּתי
ולאו אסּורה; ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאני
ּובארנבת ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּומּמפריסי הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּובּׁשפן
ּפי על ואף תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה"
וחּיה טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש
תעׂשה, ּבלא אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה

ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על ְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹיתר
ּכּזית טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

החלב; מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

"חּיה לנפׁש האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ,האדם ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
תעׂשה. ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאינֹו
הּמת מן ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהאֹוכל
הּכתּוב מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו -ֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
- ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבעת
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עי            
      

עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהא
הּוא. ֲֵעׂשה

הּתֹורההאֹוכל מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
והרי יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
ׁשּכל למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּכלל
- טמא עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג ְְְֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל

העֹוףחגב ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזיתטמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּוא טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
ויּתּוׁש זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ְְְְִֵֶַָָָּודבֹורה

לֹוקההאֹוכל - הארץ מּׁשרץ הּׁשרץּכּזית "וכל ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשרץ הּוא ואיזה יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונּדל וחּפּוׁשית ועקרּבים ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהארץ?

רגלים] ּבהן.[מרבה ְֵֶַָוכּיֹוצא

ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים והעכּברּוׁשמֹונה "החלד ׁשהן: , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
- והּתנׁשמת" והחמט והּלטאה, והּכח והאנקה . . ְְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
ּכׁשעּור אכילתן, ׁשעּור לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהאֹוכל

לכעדׁשה. זה עם זה מצטרפין וכּלן ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻֻטמאתן.

אבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עליו, לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחֹות

ּכּזית ּבֹו ׁשּיהיה מןעד ׁשלם אבר אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ּכעדׁשה. ּבֹו ׁשּיהיה עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשרץ

ׁשּיהיה והּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּדם
לּבׂשר מחּבר לכּזית,הּדם לבׂשרֹו מצטרף הּנחׁש ּדם וכן . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאינֹו ּפי על ואף מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולֹוקה
מטּמאין. ׁשאינן ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמטּמא;

וא ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ּבכּזיתּדם עליו לֹוקה - ;כלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
מּׁשּום ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹוכל

ּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל למׁשה[חילוקי הלכה - ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
ִִַמּסיני.

ׁשּנאמר:האֹוכל הּתֹורה, מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
תּטּמאּו ולא הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל

וׁשרץּבהם" העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּכמֹו הּקטּנֹות הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן ּביֹותר הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹולעים
ּדג לא הּדגים ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא חציטמא [צורתו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
אדם] וחצי ּבהן.דג וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַָוהּצפרּדע

ּכגֹוןאּלּו הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
על 'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמן

תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהארץ';
הר הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם הארץ"את על ּפימׂש על ואף , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּוא הארץ", על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאינן
ּונקבה. מּזכר ורבה ְְִֵֶֶֶָָָָָׁשּפרה

ּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ׁשאכל מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו

לֹוקה ּכּזית, -מהן הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אבל לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹלא

ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻאם

מן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ.
ולֹוקין נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה ספק, ואם ׁשּדרּכןעליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשנים ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמא
מתקּימת ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר

חדׁש. עׂשר ְֵֶָָֹׁשנים

,לארץ מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּפרׁשּו
הּגרעינה על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
אּלּו ּכל - אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּבפנים,

עליהן לֹוקין ואין מּספק, .אסּורין ְֲֲִִִֵֵֵֶָ

,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת
הרי ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכןמן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
לׁשּתֹות מּתרין ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
ּבּמים, וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹעם
ּבּיּמים ּבּמים ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּיּמים
אֹוכל אּתה ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובּנחלים
מּתר. לֹו, ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאת

הֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ
ׁשּבּכלים, ּכּמים הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואינן
ׁשּבֹולע ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּומּתר;

הּדּקים הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה .ּבׁשעת ְְְִִִִֵַַַַָָָ
אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאם
אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבֹור,
הּמערה, אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻלתֹו

מּתר - לּמים .וחזר ְִַַַָָֻ
מן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה אֹו ׁשרץהּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
ׁשֹותה סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, .ואינֹו ְְְְִֵֵֶַָ
ּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
עצמּה ּבפני טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבמינּה
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מּכחרּדל ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלּה
זעירה] ואפּלּו[כמות חּיה; ׁשאכלּה ּבין מתה, ׁשאכלּה ּבין ,ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה הֹואיל - צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻסרחה

עליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
ּבכּזית ּביןאּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי
ּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּכׁשאר הארץ על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,
מלקּיֹות; ׁשלׁש לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשרצים
לֹוקה ּבּפרֹות, ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ורבין, ׁשּפרין הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻעליה
הויתּה על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלֹוקה
טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה על רֹומׂש ּביןּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ

,ׁשּנתרּסקּו לאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָרּסק
מּׁשּום חמׁש מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻונעׂשה

הּטמאים מּנבלת ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, .הּנמלה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָ



      

ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום

ה'תש"ע אדר ח' שני יום

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

  


― הרל"ו ּבדיןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
"וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחברֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻחֹובל

אתֿרעהּו" והּכהֿאיׁש אנׁשים  . ְֲִִִֵֵֶָָ
ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָואּלּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהּכֹולל

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר  . ֲֵֵֶֶַָָָ
מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה   ְִִֶֶַַָָָָ

ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכדי
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ְְֲִִִֵֵֵַָּבלבד
אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּׁשעּור.
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ְְִִִֵֵֶָָָָָָָָּבאדם.
ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהם
      .

מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
ַָקּמא.

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום

ה'תש"ע אדר י"ג קודש שבת יום

  
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּואפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר  אמרּו , ְְְֲִִֶַָָ

 ּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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עה            
      

מּכחרּדל ּפחּותה היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלּה
זעירה] ואפּלּו[כמות חּיה; ׁשאכלּה ּבין מתה, ׁשאכלּה ּבין ,ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה הֹואיל - צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻסרחה

עליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
ּבכּזית ּביןאּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי
ּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּכׁשאר הארץ על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,
מלקּיֹות; ׁשלׁש לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשרצים
לֹוקה ּבּפרֹות, ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ורבין, ׁשּפרין הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻעליה
הויתּה על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלֹוקה
טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה על רֹומׂש ּביןּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ

,ׁשּנתרּסקּו לאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָרּסק
מּׁשּום חמׁש מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻונעׂשה

הּטמאים מּנבלת ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, .הּנמלה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָ



      

ה'תש"ע אדר ז' ראשון יום

ה'תש"ע אדר ח' שני יום

ה'תש"ע אדר ט' שלישי יום

ה'תש"ע אדר י' רביעי יום

  


― הרל"ו ּבדיןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
"וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחברֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻחֹובל

אתֿרעהּו" והּכהֿאיׁש אנׁשים  . ְֲִִִֵֵֶָָ
ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָואּלּו
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻהּכֹולל

לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר  . ֲֵֵֶֶַָָָ
מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה   ְִִֶֶַַָָָָ

ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכדי
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ְְֲִִִֵֵֵַָּבלבד
אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻהּׁשעּור.
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ְְִִִֵֵֶָָָָָָָָּבאדם.
ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהם
      .

מ ח' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶָָ
ַָקּמא.

ה'תש"ע אדר י"א חמישי יום

ה'תש"ע אדר י"ב שישי יום

ה'תש"ע אדר י"ג קודש שבת יום

  
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּואפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר  אמרּו , ְְְֲִִֶַָָ

 ּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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(Ë).‰ÏÂÚ ‰ÏÚÈÂ,היתה נקבה כתיב, ויעלה

בבמת כשרה נקבה עולה רבותינו: למדו מכאן
זרה עבודה במסכת ב)יחיד, Á˙Ó˙(È‡):(כד

.Î ˙ÈÏ:שרון לבית ‰˘.(È)מלרע ÈÂ
הסלע: שן

 
(Á).ÂÓÓ ˘Á˙ Ï‡טובה היא אשר מהדבר תשתוק אל

להושיענו: ה' אל מזעוק והוא ÏÁ.(Ë)לנו, ‰ÏËרצה
החלב: יונק עודו ‰'.לומר: Â‰ÚÈÂראה לומר: רצה

והיה העולה, את ושרפה האש ירדה כי ברצון, שנתקבלה
בתשועה: ‰'.(È)בטוח ÌÚÈÂבקול רעם עליהם הביא

ישראל בוא לפני נגפו זה ידי ועל אותם, ויהם גדול
אחריהם:Â‡ˆÈÂ.(È‡)למלחמה: ורדפו המצפה מן יצאו זה Á˙Ó˙.אחר „Úבואם עד רדפום, אשר הדרך בכל הכום

כר: לבית ÂÎÂ'.(È)מתחת ‰ÙˆÓ‰ È:פלשתים מערכות עמדו ‰'.שם ÂÊÚ ‰‰ „Úהזה המקום עד לומר: רצה
ושלטה אחריהם ישראל רדפו והלאה משם כי עדיין, ישראל יד בהם שלטה ולא רעם בקול שהממם במה ה', עזרנו

ידם: ÂÙÒÈ.(È‚)בהם ‡ÏÂ:ישראל בגבול לבוא הוסיפו לא נזדקן, לא עד שמואל שהנהיג ‰'בימים „È È‰˙Â
.ÌÈ˙˘ÏÙ:בגבולו עמו ללחום ישראל הלכו לישראל:Ï‡˘ÈÏ.(È„)כאשר הוחזרו ההם ‚ÏÂ.הערים ˙‡Âהצילו

מגבולן: מה עוד לרשת לבוא לפלשתים תת לבלי עצמן, ˘ÌÂÏ.גבול È‰ÈÂנלחמו בישראל, פלשתים משלו בעוד כי
ביניהם: שלום היה ישראל, יד חזקה כאשר אבל ישראל, בארץ שנשארו האמורי ÂÈÈÁ.(ÂË)עמהם ÈÓÈ ÏÎמעת

הוא: שפט שאול, שמלך לאחר ואף שמת, עד לשפוט אלÍÏ‰Â.(ÊË)שהועמד לבית וסבב מביתו הלך שנה בכל
שפטם: ושם ביתו:Â˙Â˘˙Â.(ÊÈ)וכו', היה שם כי לרמה, שב סבובו, ÂÎÂ'.אחר ËÙ˘ Ì˘Â:ממרחק הבאים

 
(Á).˘Á˙וכן ה)תשתוק, לד יעקב:(בראשית והחריש :
(Ë).ÏÈÏÎ,העולה בשר כל העלה לומר רצה כל, מלשון

בה: האמור ‰˘.(È)כמשפט ÈÂ,שם היה הסלע שן
שמו: על המקום בכלÈ„Ó.(ÊË)ונקרא לומר, רצה מתי,

ושנה: שנה
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(Î).„ Ì˙˙ ÔÚÓÏ ‡ ÌÏ‡Ó Î

אלהיםכלומר יעץ כי ידעתי כדלעיל בידיהם
Ó.(Î‡)להשחיתך: ˙המלחמה היתה

אמציה כשתפשו תאמר שלא לומר והוצרך
שהיה לפי לשומרון ולא לירושלים הביאו למה

לירושלים: סמוך שמש Â(Î‚)בית
.˙ÓÂגבה לא כי בי ימרוד לא מעתה שאמר

החומה: ונפרצה הואיל למרוד כך כל לבו
(„Î)„ÂÚ ÌÚ ÌÏ‡ ˙ Ì‡Ó

.ÌÂ„‡כל האוצרות על נגידים ובניו הוא כי

כדלעיל: ÂÚ˙˙.ימיהם  ˙‡Âשלא
מלך עוד להיות אמציהו את ישראל הניחו
שלא ערבון השרים בני שנתן עד בירושלים

במלכים אותו יונתן תרגם וכן בו עוד (ב'ימרדו

תערובותיד) פירש יוסף ורבינו רברביא, בני
נתונים למלך לו שהיה התערובות אותן
לי נראה ולא בו אבותם ימרדו שלא בערבות
על כך כל יהודה יד שגברה מצינו לא כי
בניהם ליהודה ליתן צריכים שיהו אחרים

לערבון:

 
(Î).Ì˙˙ ÔÚÓÏ:ישראל מלך ביד ועמו אמציה את

(‡Î).Ì Â‡˙Â:בפנים פנים נלחמו ÚÓ(Î‚)ר"ל
.Ì‡אפרים שער הנקרא השער מן לפרוץ התחיל

אמה: ת' באורך והיה הפונה שער הנקרא השער עד ופרץ
(„Î). ÏÎÂ'וכו הזהב כל את ולקח לומר רוצה

חסרונו: תבין ‡„ÌÂ.ומענינו „ÂÚ ÌÚבביתו היה דוד בימי שם הארון בהיות כי אדום עובד בבית הנמצא כל עם
משם: הארון שנלקח אחר אף שמה ונשארו הקדשים ÂÂÚ˙˙.אוצרות לערבון המלך ביד שהם השרים בני הם

האבות: בו ימרדו שלא

 
(‚Î).Â Úכי במ"ב הנאמר הפנה שער הוא

ולכאן: לכאן פונה הוא בפנה העומד השער
(„Î).˙ÂÂÚ˙הערבון מה כמו ומשכון ערבון מל'

לח) :(בראשית



עז      

 

           §«Ÿ¨©´£©§½̈¦³¥¨«¡Ÿ¦Æ¦½§©−©¦¨´§¨®¦´¨«§½¥−¡Ÿ¥¬
        ¡«©©̧©¨³¤«¤¦§¨¥Æ©¦§¨´¨¦½−©«£©§¨´¤«¤§¨®

          §¥¬¤−¤£¤¬¦«¨«©¦¨¬¤§−̈¦§¥´¦§¨¥®©¨ª−¦¬§«Ÿ¨¨«
       §¥Á£©§¨̧¤«¤§¹̈¤¨´¤§«¨À̈¨©²¨¬¤«¤¦§¨¥−

         §¥´¨®¤©§¦¥ÆÆ§«¨©¦ ½©¦§ºŸ§©´§«¨©¦ ½¦©³©¤§©Æ¦Æ©©´©
        ©¤½©§©¬¥−©¨«§¨©¨¨´§©¤¿¤§¥´¨©¥¦Á©¦§§¦̧

        §¥«¨«¡Ÿ¦¹¦Ÿ¥´¡À§¤«Ÿ§Æ¥´©¤½¤§¥−§¥´©©«£ª®
         ©−̈¨«Ÿ§«©§¦̧£©§¨³¤¨Æ¤´¤§½̈©«£¥´½¨¬

         ¤§«¨−̈¤´¤¦§¨¥®£¥¬¤§¥−¨¨«§¤Æ¤Æ¦§¥´£©§½̈¨¦«Ÿ¦−
      §¨©«£¦®£ŸÆ¦¨´§¦½©¥²¤©§¥«§−̈§¦§¨¥«


(Î).„ Ì˙˙ ÔÚÓÏ ‡ ÌÏ‡Ó Î

אלהיםכלומר יעץ כי ידעתי כדלעיל בידיהם
Ó.(Î‡)להשחיתך: ˙המלחמה היתה

אמציה כשתפשו תאמר שלא לומר והוצרך
שהיה לפי לשומרון ולא לירושלים הביאו למה

לירושלים: סמוך שמש Â(Î‚)בית
.˙ÓÂגבה לא כי בי ימרוד לא מעתה שאמר

החומה: ונפרצה הואיל למרוד כך כל לבו
(„Î)„ÂÚ ÌÚ ÌÏ‡ ˙ Ì‡Ó

.ÌÂ„‡כל האוצרות על נגידים ובניו הוא כי

כדלעיל: ÂÚ˙˙.ימיהם  ˙‡Âשלא
מלך עוד להיות אמציהו את ישראל הניחו
שלא ערבון השרים בני שנתן עד בירושלים

במלכים אותו יונתן תרגם וכן בו עוד (ב'ימרדו

תערובותיד) פירש יוסף ורבינו רברביא, בני
נתונים למלך לו שהיה התערובות אותן
לי נראה ולא בו אבותם ימרדו שלא בערבות
על כך כל יהודה יד שגברה מצינו לא כי
בניהם ליהודה ליתן צריכים שיהו אחרים

לערבון:

 
(Î).Ì˙˙ ÔÚÓÏ:ישראל מלך ביד ועמו אמציה את

(‡Î).Ì Â‡˙Â:בפנים פנים נלחמו ÚÓ(Î‚)ר"ל
.Ì‡אפרים שער הנקרא השער מן לפרוץ התחיל

אמה: ת' באורך והיה הפונה שער הנקרא השער עד ופרץ
(„Î). ÏÎÂ'וכו הזהב כל את ולקח לומר רוצה

חסרונו: תבין ‡„ÌÂ.ומענינו „ÂÚ ÌÚבביתו היה דוד בימי שם הארון בהיות כי אדום עובד בבית הנמצא כל עם
משם: הארון שנלקח אחר אף שמה ונשארו הקדשים ÂÂÚ˙˙.אוצרות לערבון המלך ביד שהם השרים בני הם

האבות: בו ימרדו שלא

 
(‚Î).Â Úכי במ"ב הנאמר הפנה שער הוא

ולכאן: לכאן פונה הוא בפנה העומד השער
(„Î).˙ÂÂÚ˙הערבון מה כמו ומשכון ערבון מל'

לח) :(בראשית



עח             

         
        

         
        

       
     

     
       

       
        

        
        

          
         
         
        
          

        
           
         

       

       
          

       
        

        
        

        
        

        
           

      
          

          
         

      
           

      
        

         
       



















































































             

         
       

         
          

         
        

          
          

          
        

         
          

         
       
           

          
         

           
           
           

      
          

            
         

           
          

         
         

          
          

         

       
         

         
         

          
         

        
          

         
         

        
         

    
         

        
         

        
          

           
          

       
        

        
        

      
        

         
           
          
          

      





























































































































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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סנהדרין. פרק ראשון - דיני ממונות בשלשה דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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   גם המנחה לפלג קודם ולהתפללאבל לחזור צריכים .הציבור

 
(197   Êעליו ולקבל להקדים רוצה ואם

זמניות ורביע שעה דהיינו ולמעלה המנחה מפלג שבת תוספת
קיבל אם אבל מלאכה בעשיית ונאסר בידו הרשות הלילה קודם
. . מלאכה בעשיית ומותר כלום קבלתו אין המנחה פלג קודם
שעה עד שבת של ערבית ולהתפלל הנר להדליק למהר אין אבל
השקיעה תחלת שקודם ולא הכוכבים צאת שקודם זמניות ורביע
ולחזור לכבותו צריך הנר אז הדליק אם בדיעבד ואפילו
התפלל אם וכן רס"ג בסי' שיתבאר כמו שבת לצורך ולהדליקו
הראשונה. כסברא שהעיקר לפי אח"כ ולהתפלל לחזור צריך אז
והחילוק המנחה פלג זמן ביאור ו) סעיף לעיל (וכן שם וראה

ובסידורו. בשו"ע רבינו בשיטת בזה
   Êוספרו ובירכו המעונן ביום טעו ואם

בין קודם שהיה ונודע העבים נתפזרו כך ואחר העומר) (ספירת
כשספרו אם שנית יברך לא אבל ולספור לחזור צריכין השמשות
שמע קריאת לקרות העולם מנהג שהרי ואילך המנחה מפלג היה
האומרים על שסומכין לפי ואילך המנחה מפלג ערבית של
ערבית תפלת לענין כלילה שהוא כשם ואילך המנחה שמפלג
וא"כ ערבית של שמע קריאת לענין כלילה הוא כך יהודה לרבי
לפי יהודה לרבי העומר ספירת לענין כלילה שהוא הדין הוא
לפי הזמן כשיגיע ולספור לחזור צריכים מקום ומכל דבריהם
אפילו כלילה חשוב אינו המנחה שמפלג כהאומרים שהעיקר
דברים שאר לענין לא אבל בלבד תפלה לענין אלא יהודה לרבי

רל"ה. בסימן שנתבאר כמו בלילה שמצותם

סימןבחלק כבגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

     

Êמצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חבירו את הרואה
נפשו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו עליו
קיבל לא ואם עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר הרעים במעשיו
פעמים מאה אפילו תוכיח הוכח שנאמר ויוכיחנו יחזור ממנו
עמיתו אלא להוכיח מחויב ואינו יקללנו או החוטא שיכנו עד
ישנאנו יוכיחנו שאם אחר איש אבל בו גס שהוא חבירו שהוא
אבל לו ישמע לא שבודאי כיון להוכיחו צריך אינו ממנו וינקום
אם אלא להוכיחו חייב לו ישמע שלא יודע אם אפילו חבירו
ואל שוגג שיהיה מוטב אומרים אנו שאז בשוגג חוטא הוא כן

מזיד. יהיה

ידוע אם אחת מפעם יותר להוכיחם אין מזידין הם אפילו ורבים
דבר לומר שמצוה כשם אמרו זה ועל נשמעים אינם שדבריו לו
שוגגים הם ואם נשמע שלא דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע

מזידים. יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב כלל להוכיחם אין

מוטל דין הבית על אבל המוכיח ביחיד אמורים דברים במה
הוא ואפילו עון באותו נתפשים יהיו שלא בם ולגעור להוכיחם
השוגגים הם רבים אם ואפילו מספק אלא אינו שאיסורו דבר

מזידים יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב ולומר להשמט להם ואין
רבים בו ופרצו בתורה מפורש שאינו איסור הוא כן אם אלא
שאי בידם למחות מאוד קשה שאז באיסור אמונתם חסרון מפני
אמרו זה ועל אחד כל בבית שוטרים להעמיד דין לבית אפשר
שוגגין שיהיו מוטב בם ומגער עליהם מקצוף לישראל להם הנח

מזידים: יהיו ואל

Áבדברים בין לבינו שבינו בדברים בין חבירו את המוכיח כל
לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחו צריך המקום לבין שבינו
ואם לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו רכה ובלשון בנחת
תשא ולא שנאמר תעשה בלא עובר והכלימו קשות אתו דיבר
משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך חטא עליו
פירש שם שרש"י (ואע"פ חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד
והרמב"ם הסמ"ג הנה פניו להלבין ברבים כשיוכיחנו דהיינו
והיינו נשתנות שפניו עד קשים בדברים יוכיחנו שלא פירשו
אפילו חבירו את להכלים לאדם שאסור מכאן לבינו) בינו אפילו
שהוא בשם יקראנו לא לפיכך ברבים לומר צריך ואין לבינו בינו
המלבין וכל ממנו בוש שהוא דבר לפניו מספר ולא ממנו בוש

הבא. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני
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בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים אמורים דברים במה
למוטב שיחזור עד ברבים להוכיחו צריך בו חזר לא אם שמים
אבל שבסתר בעבירה זה וכל בישראל הנביאים כל שעשו כמו
שמים שם יתחלל שלא מיד יוכיחנו בגלוי עבירה עבר אם
כך רבינו למדתני לו יאמר עבירה עובר רבו את שראה ותלמיד
עוד יוכיחנו לא לו שומע אינו ואם הוא שוגג אולי להזכירו וכך

שנתבאר: כמו בחבירו כן שאין מה

Ëעשירים הם אפילו ואלמנות ביתומים ליזהר אדם חייב
רדה או לבם הכאיב או הכעיסן או המקניטן וכל גדולים

זה הרי ממונן איבד או אלמנהבהן כל שנאמר תעשה בלא עובר
דברים במה המקללן או אותן המכה שכן וכל תענון לא ויתום
רבן אותן עינה אם אבל עצמו לצורך אותן שעינה בזמן אמורים
מותר ה"ז ישרה בדרך להוליכן או אומנות או תורה ללמדן כדי
הפרש להם יעשה אלא אדם כל מנהג בהן ינהג לא ואעפ"כ
מאם יתום ואחד מאב יתום אחד גדולים וברחמים בנחת וינהלם
לאדם צריכין יהיו שלא עד זה לענין יתומים נקראים אימת ועד
צרכי כל עושה יהיה אלא בהן ולהטפל ולאמנן עליו להסמך

הגדולים: כל כשאר לעצמו עצמו

Èרכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחבירו המרגל
והולך דברים שטוען זה רכיל איזהו טז) יט (קדושים בעמך
פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר וכך כך ואומר לזה מזה
פלוני אותו וגם כלל גנאי של דברים ואינן אמת שהוא אע"פ
לבא יוכל שמזה העולם את מחריב זה הרי כלל מכחישם לא
עם דואג במעשה שאמרו כמו דמים שפיכת לידי לפעמים
ופלוני פלוני האומר היינו שרכיל הוא כך הכ"מ (ולשון אחימלך
שם הסמ"ג וז"ל כו' וכך כך לך עשה או וכך כך עליך אמר
בסתר אדם ממנו שדיבר דברים לחבירו המגלה רכיל איזהו
ל"א דף שם והגמרא דסנהדרין ג' פרק מהמשנה ראיה והביא
תרגום רכיל תלך לא וז"ל לשון ערך סוף בערוך משמע וכן א'
בגמרא ע"ב ט"ו דף דערכין פ"ג ועיין תליתאי לישנא ירושלמי
אחר בענין פירשו שם והתוספות תליתאי לישנא ד"ה ופירש"י
משמע וכן כפרש"י משמע רפ"ז דיעות בהלכות ובהראב"ד
א"כ אלא האומרו מן יותר נענש והמקבלו אמור) ר"פ במד"ר
והוא הרע לשון הוא זה לאו ובכלל הניכרים דברים רואה הוא
מצוי היכן אמר ואפילו אמת שאמר אע"פ חבירו בגנות המספר
זה הרי ודגים בשר אצלו שמצוי פלוני בבית לא אם תדיר אור

שהוא לגנות שנתכוין הרע לשון בדרך הוציאו אם הרע לשון
שם מוציא נקרא חבירו על שקר האומר אבל למו בשר בזוללי

ע"א: מ"ו דף דכתובות פ"ד ועיין רע

‡Èבפניו שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד
להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר
שאינן פי על אף להפחידו או לצערו או בממונו או בגופו חבירו
דברים נאמרו ואם הרע לשון זה הרי חבירו על גנאי של דברים
אחד הדבר סיפר ואם ונודע הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו
שלא והוא הרע לשון משום בו אין אחרת פעם השלשה מן
שלא מזהיר האומר ואם יותר ולגלותו הקול להעביר יתכוין
במה הרע לשון משום בו יש רבים בפני אמר אפילו לאומרו
בו יש שלשה בפני או חבירו בפני כשמספר אמורים דברים
דבר או וגנאי קנטור של דבר כשאומר להאומר הרע לשון משום
כוונתו שאין לומר שיש דבר אבל צער או נזק לו לגרום שיכול
אין בשר לו שמצוי פלוני בבית אור מצוי היכן כגון הרע ללשון
שלשה בפני אמר אם וכן בפניו כן אומר אם הרע לשון משום בו

באזניו: הדבר יגיע שלא אפשר שאי בפניו כאומר שה"ז

Èשהוא כמו שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע לשון אבק
אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר או עתה
חבירו של בטובתו המספר וכל האלו בדברים וכיוצא היה ומה
אחד בהם שיש לחוש שיש מהעם רבים בפני או שונאיו בפני
יספר ששונאו גורם שהוא הרע לשון אבק זה הרי משונאיו
ירבה שלא ובלבד בשבחיו לספר מותר אוהביו בפני אבל בגנותו
יבוא שלא אפשר אי מדותיו ומונה שמספר מתוך מדאי יותר
שמספר והוא רמאות דרך הרע לשון המספר וכן גנות לידי
שזה או הוא הרע לשון שדיבר זה שדבר יודע אינו כאילו לתומו

פלוני. עשה

גם והוא כו' מותר בירושלמי סק"ג שם הגמ"י מ"ש עוד ועיין
ועיין סמ"ק הגהת בשם מג"א ועיין קס"ו רמז ח"ב בילקוט כן
סעיף סוף תכ"א סי' ח"מ ובשו"ע ס"ז ממון נזקי בהלכות מ"ש

בירושלמי: מיירי דהתם גוונא דבכהאי י"ג

‚Èשמא עין טוב שהוא הבית בעל את לשבח רשאי אינו אורח
מברך נאמר זה ועל לו אשר כל ויאכלו אורחים עליו ירבו
סימן (במשלי לו תחשב קללה השכם בבוקר גדול בקול רעהו

י"א: פרק סוף נתן דרבי באבות זה מפסוק עוד ועיין יד) כז

זֿיג סעיפים ומתן משא סדר קנו, סימן א חלק
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וקצה בראש תיגע שרק לאסתר והושיטו בידו השרביט
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בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים אמורים דברים במה
למוטב שיחזור עד ברבים להוכיחו צריך בו חזר לא אם שמים
אבל שבסתר בעבירה זה וכל בישראל הנביאים כל שעשו כמו
שמים שם יתחלל שלא מיד יוכיחנו בגלוי עבירה עבר אם
כך רבינו למדתני לו יאמר עבירה עובר רבו את שראה ותלמיד
עוד יוכיחנו לא לו שומע אינו ואם הוא שוגג אולי להזכירו וכך

שנתבאר: כמו בחבירו כן שאין מה

Ëעשירים הם אפילו ואלמנות ביתומים ליזהר אדם חייב
רדה או לבם הכאיב או הכעיסן או המקניטן וכל גדולים

זה הרי ממונן איבד או אלמנהבהן כל שנאמר תעשה בלא עובר
דברים במה המקללן או אותן המכה שכן וכל תענון לא ויתום
רבן אותן עינה אם אבל עצמו לצורך אותן שעינה בזמן אמורים
מותר ה"ז ישרה בדרך להוליכן או אומנות או תורה ללמדן כדי
הפרש להם יעשה אלא אדם כל מנהג בהן ינהג לא ואעפ"כ
מאם יתום ואחד מאב יתום אחד גדולים וברחמים בנחת וינהלם
לאדם צריכין יהיו שלא עד זה לענין יתומים נקראים אימת ועד
צרכי כל עושה יהיה אלא בהן ולהטפל ולאמנן עליו להסמך

הגדולים: כל כשאר לעצמו עצמו

Èרכיל תלך לא שנאמר תעשה בלא עובר בחבירו המרגל
והולך דברים שטוען זה רכיל איזהו טז) יט (קדושים בעמך
פלוני על שמעתי וכך כך פלוני אמר וכך כך ואומר לזה מזה
פלוני אותו וגם כלל גנאי של דברים ואינן אמת שהוא אע"פ
לבא יוכל שמזה העולם את מחריב זה הרי כלל מכחישם לא
עם דואג במעשה שאמרו כמו דמים שפיכת לידי לפעמים
ופלוני פלוני האומר היינו שרכיל הוא כך הכ"מ (ולשון אחימלך
שם הסמ"ג וז"ל כו' וכך כך לך עשה או וכך כך עליך אמר
בסתר אדם ממנו שדיבר דברים לחבירו המגלה רכיל איזהו
ל"א דף שם והגמרא דסנהדרין ג' פרק מהמשנה ראיה והביא
תרגום רכיל תלך לא וז"ל לשון ערך סוף בערוך משמע וכן א'
בגמרא ע"ב ט"ו דף דערכין פ"ג ועיין תליתאי לישנא ירושלמי
אחר בענין פירשו שם והתוספות תליתאי לישנא ד"ה ופירש"י
משמע וכן כפרש"י משמע רפ"ז דיעות בהלכות ובהראב"ד
א"כ אלא האומרו מן יותר נענש והמקבלו אמור) ר"פ במד"ר
והוא הרע לשון הוא זה לאו ובכלל הניכרים דברים רואה הוא
מצוי היכן אמר ואפילו אמת שאמר אע"פ חבירו בגנות המספר
זה הרי ודגים בשר אצלו שמצוי פלוני בבית לא אם תדיר אור

שהוא לגנות שנתכוין הרע לשון בדרך הוציאו אם הרע לשון
שם מוציא נקרא חבירו על שקר האומר אבל למו בשר בזוללי

ע"א: מ"ו דף דכתובות פ"ד ועיין רע

‡Èבפניו שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד
להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר
שאינן פי על אף להפחידו או לצערו או בממונו או בגופו חבירו
דברים נאמרו ואם הרע לשון זה הרי חבירו על גנאי של דברים
אחד הדבר סיפר ואם ונודע הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו
שלא והוא הרע לשון משום בו אין אחרת פעם השלשה מן
שלא מזהיר האומר ואם יותר ולגלותו הקול להעביר יתכוין
במה הרע לשון משום בו יש רבים בפני אמר אפילו לאומרו
בו יש שלשה בפני או חבירו בפני כשמספר אמורים דברים
דבר או וגנאי קנטור של דבר כשאומר להאומר הרע לשון משום
כוונתו שאין לומר שיש דבר אבל צער או נזק לו לגרום שיכול
אין בשר לו שמצוי פלוני בבית אור מצוי היכן כגון הרע ללשון
שלשה בפני אמר אם וכן בפניו כן אומר אם הרע לשון משום בו

באזניו: הדבר יגיע שלא אפשר שאי בפניו כאומר שה"ז

Èשהוא כמו שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד הרע לשון אבק
אירע מה להודיע רוצה איני מפלוני שתקו שיאמר או עתה
חבירו של בטובתו המספר וכל האלו בדברים וכיוצא היה ומה
אחד בהם שיש לחוש שיש מהעם רבים בפני או שונאיו בפני
יספר ששונאו גורם שהוא הרע לשון אבק זה הרי משונאיו
ירבה שלא ובלבד בשבחיו לספר מותר אוהביו בפני אבל בגנותו
יבוא שלא אפשר אי מדותיו ומונה שמספר מתוך מדאי יותר
שמספר והוא רמאות דרך הרע לשון המספר וכן גנות לידי
שזה או הוא הרע לשון שדיבר זה שדבר יודע אינו כאילו לתומו

פלוני. עשה

גם והוא כו' מותר בירושלמי סק"ג שם הגמ"י מ"ש עוד ועיין
ועיין סמ"ק הגהת בשם מג"א ועיין קס"ו רמז ח"ב בילקוט כן
סעיף סוף תכ"א סי' ח"מ ובשו"ע ס"ז ממון נזקי בהלכות מ"ש

בירושלמי: מיירי דהתם גוונא דבכהאי י"ג

‚Èשמא עין טוב שהוא הבית בעל את לשבח רשאי אינו אורח
מברך נאמר זה ועל לו אשר כל ויאכלו אורחים עליו ירבו
סימן (במשלי לו תחשב קללה השכם בבוקר גדול בקול רעהו

י"א: פרק סוף נתן דרבי באבות זה מפסוק עוד ועיין יד) כז
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אסתרתוכןתוכןתוכןתוכן בשם נקראת ישראל שכנסת הטעם

ההסתר שם על -

       
   

      
      
       

      

את אחז שאחשורוש מפורש דלעיל בפסוקים
וקצה בראש תיגע שרק לאסתר והושיטו בידו השרביט
"אשר נאמר לא השני') (בפעם כאן משא"כ השרביט,
שנתן ומשמע השרביט", בראש "ותגע לא וגם בידו",
ממש". לידה מידו ש"הושיט השרביט, כל את לאסתר

      
וענין ענין שכל פירוש, נצחית, היא שהתורה ידוע
מישראל כאו"א אצל הרוחנית בעבודה ישנו שבתורה
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קי   

קיימים זמן שבכל בעניננו, וכן זמן, ובכל מקום בכל
בראש ד"ותגע באופן אחד עבודה, אופני שני

כולו. השרביט כל דנתינת באופן ואחד השרביט",

       
        
        
      
הוא - הסתר מלשון - דאסתר בהקדם, זה ויובן
הסתר שורר שאז הגלות, בזמן ישראל לכנסת כינוי
שנאמר מנין התורה מן "אסתר רז"ל כמאמר פנים,
- ה'" ש"פני ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי
פניו ה' יאר כמ"ש ה'" "פני שנק' שכינתו גילוי דהיינו
- לותך") שכינתי' ה' "ינהר אונקלוס (וכתרגום אליך

ההוא". "ביום בבחינת הגלות, בזמן מוסתרים

        
  

השכינה, אור הוא "יום" ההוא": "ביום פירוש
שאינ (כדבר "ההוא" נקרא בהסתר לפנינו),וכשהוא ו

הגלוי דבר של מצב על המורה הזה", ל"יום בניגוד
זה". ואומר באצבעו "מראה לעינים,

       
      

   
אל ישראל כלל בין ביחס כללי, באופן שהוא כמו
דהשם מישראל, אדם בכל פרט בדרך הוא כן השכינה,
האלקי שהניצוץ הסתר, של מצב על מורה "אסתר"
שקוע היותו מצד אצלו, בהסתר הוא שבנשמתו
בענינים ומעשיו דיבוריו ומחשבותיו גשמיים, בענינים
האלקי האור על המכסה לבוש כמו נעשים גשמיים

שבנשמתו.

        
       

     
אם כי בגילוי בנשמתו מאיר ה' אור שאין מאחר
וליבו במוחו קבועה השם אהבת אין "מקיף", בבחינת
היא האהבה אלא יתברך, בו לדבקה בהתגלות,
היא אין אבל האהבה, ישנה אצלו שגם היינו בהסתר,

הלב. בהתגלות

      
     

שם על 'אסתר" בשם זו אהבה נקראת לפיכך
בהסתר. אלא הלב בהתגלות שאינה

   
הלב בפנימיות גנוזה שהיא כפי זו מסותרת אהבה
שהיא היינו בהיכלא", "נקודה בשם בזהר נקראת
התפשטות לה אין נקודה דכמו "נקודה", בבחינת
"נקודה" בבחינת היא זו אהבה כך ולרוחב לאורך
בלב והתפשטות התגלות לידי שבאה קודם בלבד
שורה שבו ה"היכל" היא הלב ופנימיות - האדם

זו. אהבה "נקודת"

שממשיך:] [כפי

      
        

 
עמוק עמוק גנוזה להקב"ה זו מסותרת אהבה
אדם דגם מישראל, ואחד אחד כל לבב בפנימיות
לו שיש ברור לה', האהבה את בליבו מרגיש שאינו
מישראל אדם לך אין כי לבבו, בפנימיות זו אהבה

הלב. בפנימיות הגנוז אלקי ניצוץ לו שאין

       


בלבו בוערת ה' שאהבת אלקים עובד בין ההבדל
במידת רק הוא בלב, אהבה שום מרגיש שאינו למי
ההעלם מן המסותרת האהבה את לגלות האדם הצלחת

הגילוי. אל

אנשים דאצל מדריגות, חילוקי כמה בזה ויש
באמונה פשוט, באופן רק זו נקודה מתגלה פשוטים
בנסיון לעמוד וכן ממש, בפועל מרע סר להיות פשוטה
באופן לפעמים יתגלה ה' עובדי ואצל השם. קדוש על
ברגש ולפעמים בלב, וחדוה רבה באהבה שמתפעל

כו'. ושפלות מרירות של

       
        
        
       
       

 
זה הסתר שיתבטל הוא, המשיח דימות החידוש
חומריות וכן האדם יזדכך שאז לפי השכינה", "פני על
כמ"ש בהתגלות, ה' אור יאיר ובמילא בכלל, העולם
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הוא כאן והדיוק וגו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
אפילו נתפס יהי' ה' שאור דייקא, בשר" כל "וראו

חושיית. גשמית לראי' עד האנושי, בשכל

        
  

זה אלהינו הנה ההוא ביום "ואמר מ"ש גם זהו
ההסתר תמורת לבא, שלעתיד פירוש, וגו'", לו קוינו
"זה", בבחינת "אלהינו" יהי' ההוא", "ביום של

באלקות. חושיית ראי' זה", ואומר באצבעו "מראה
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כמוÂ‰ÊÂ[יא] הוא כו' הבזק כמראה רו"ש [ו]החיות
ב' בזה ויש כו', החרסי' מן שיוצא הלהב
שלהבת שאותו החרסי' מן שיוצא הלהב כמו הא' אופנים
תמיד, הוא וכך ויוצא וחוזר ונכנס שחוזר הוא שיצא עצמו
וכך כו', ושוב שחוזר הוא שרץ שאותו רו"ש הנק' וזהו
החי' רוח כי בהן דכתיב באופנים וסיבוב גלגול בבחי' הוא
בחי' [הוא] רצוא שבחי' רו"ש והחיות כו' באופנים
מה והוא למטה ירידה בחי' ושוב למעלה הסתלקות
שוב בחי' שהוא למטה העליון יורד אחד שבסיבוב
העולה חוזר ומיד רצוא בבחי' למעלה עולה והתחתון
שהי' דמי נמצא עולה, להיות חוזר והיורד יורד להיות
ולהיפוך שוב בבחי' אח"כ שיורד הוא בעלי' רצוא בבחי'
יורד והעולה עולה להיות חוזר יורד [ש]עכשיו שזה מיד
הי' ממנו חלק כל הרי פעמים, כמה כך חלילה שחוזר עד
אינו זה שחלק ולא פעמים כמה רו"ש וירידה עלי' בבחי'
במציאות ביטול בחי' והיינו יורד אלא אינו וזה עולה אלא
דשרפים רו"ש בחי' [משא"כ] כנ"ל, וסוף ראש שם שאין
אלא כו' ויורד חוזר עצמו שהוא שיוצא להב כמו אינו
כמו רק עולה, אינו שוב והיורד יורד אינו שוב העולה
עולה שזה זע"ז ופגעו יורד וזה עולה זה בנ"א ב' עד"מ
חיות כח כמו וה"ז כו', ביותר ומתרחקי' עוד יורד וזה עוד
רו"ש בבחי' ג"כ שהיא שבלב החיים שברוח הנשימה
העליון שאין ומטה מעלה בבחי' לעולם הוא אך כידוע,
כו', בגלגל דהאופנים ברו"ש כמו עולה התחתון ולא יורד

ב' שדופק שבלב הדפק ע"י [ללב באה הנשימה שהרי
למעלה, החיות עליות שהוא העלאה בבחי' הא' דפיקות
בלב, והחיות] האור וירידת ההמשכה בבחי' הוא והב'
בדפיקה ונכנס שחוזר הוא ועלה שיצא החיות זה אין אמנם
שבא או"י להיות שנכנס הוא חדש חיות רוח אלא הב'
לו שקדם לאחר רק יורד שאינו רק תמיד ירידה בבחי'
ולפי כו', רוח אייתי רוח כי לו קודם שבא מחיות ההעלאה
תמיד גורמת זאת והעלאה תמיד העולה הוא האדם שרוח
רוח מבחי' ועולה חוזר ואח"כ חדש וחיות אור המשכות
הלב ועד"ז חדש, רוח עוד וממשיך האדם [ב]דפק החיים
שיוצא האור שאותו לא אבל רו"ש בבחי' תמיד דופק
האור אותו [ולא שיורד והחיות האור אותו הוא ועולה
וזה יורד אינו שעולה שזה אלא שעולה] הוא ויורד שיוצא
דשרפים רו"ש בבחי' הוא וכך וד"ל. כו' עולה אינו שיורד
חוזר אינו ותשוקה העלא' [בבחי'] מהם היוצא שהחיות
התשוקה בנפילת שוב בבחי' שהוא האור ואותו כלל ויורד
אחר מ"מ אך ועולה, חוזר אינו למטה לחזור אלא למעלה
כמו והוא בתמידות וזהו רצוא השוב ואחר שוב הרצוא
שאותו באופנים משא"כ ממש, שבלב החיים רוח נשימת
חוזר וכן שיורד עצמו הוא שעולה ממנו העליון חלק
לבחי' יושר בחי' בין [הוא] ההפרש וכ"ז כנ"ל, חלילה
העליון אין אבל רו"ש החיות דיושר אדם שבבחי' עגולי'
כמו דעגולי' רו"ש משא"כ למעלה התחתון ואין למטה

וד"ל. כנ"ל כו' תחתון העליון באופנים
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בנבראיםכא) הריבוי התהוות סיבת מכ"ז מובן
אין ולגדודיו א' גדוד מספר אלפים אלף אשר
הימין אל ארי' פני מזה זה שונות בהשגות וכולם מספר

אותיות של הצירופים שינויי מצד נמשך הוא כו' שור ופני
מחמת הוא הצירופים שינויי וריבוי ית', העליון הדיבור
מגבורה מתכלל שהחסד עליונות המדות התכללות ריבוי
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קיי    

הוא כאן והדיוק וגו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
אפילו נתפס יהי' ה' שאור דייקא, בשר" כל "וראו

חושיית. גשמית לראי' עד האנושי, בשכל

        
  

זה אלהינו הנה ההוא ביום "ואמר מ"ש גם זהו
ההסתר תמורת לבא, שלעתיד פירוש, וגו'", לו קוינו
"זה", בבחינת "אלהינו" יהי' ההוא", "ביום של

באלקות. חושיית ראי' זה", ואומר באצבעו "מראה
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כמוÂ‰ÊÂ[יא] הוא כו' הבזק כמראה רו"ש [ו]החיות
ב' בזה ויש כו', החרסי' מן שיוצא הלהב
שלהבת שאותו החרסי' מן שיוצא הלהב כמו הא' אופנים
תמיד, הוא וכך ויוצא וחוזר ונכנס שחוזר הוא שיצא עצמו
וכך כו', ושוב שחוזר הוא שרץ שאותו רו"ש הנק' וזהו
החי' רוח כי בהן דכתיב באופנים וסיבוב גלגול בבחי' הוא
בחי' [הוא] רצוא שבחי' רו"ש והחיות כו' באופנים
מה והוא למטה ירידה בחי' ושוב למעלה הסתלקות
שוב בחי' שהוא למטה העליון יורד אחד שבסיבוב
העולה חוזר ומיד רצוא בבחי' למעלה עולה והתחתון
שהי' דמי נמצא עולה, להיות חוזר והיורד יורד להיות
ולהיפוך שוב בבחי' אח"כ שיורד הוא בעלי' רצוא בבחי'
יורד והעולה עולה להיות חוזר יורד [ש]עכשיו שזה מיד
הי' ממנו חלק כל הרי פעמים, כמה כך חלילה שחוזר עד
אינו זה שחלק ולא פעמים כמה רו"ש וירידה עלי' בבחי'
במציאות ביטול בחי' והיינו יורד אלא אינו וזה עולה אלא
דשרפים רו"ש בחי' [משא"כ] כנ"ל, וסוף ראש שם שאין
אלא כו' ויורד חוזר עצמו שהוא שיוצא להב כמו אינו
כמו רק עולה, אינו שוב והיורד יורד אינו שוב העולה
עולה שזה זע"ז ופגעו יורד וזה עולה זה בנ"א ב' עד"מ
חיות כח כמו וה"ז כו', ביותר ומתרחקי' עוד יורד וזה עוד
רו"ש בבחי' ג"כ שהיא שבלב החיים שברוח הנשימה
העליון שאין ומטה מעלה בבחי' לעולם הוא אך כידוע,
כו', בגלגל דהאופנים ברו"ש כמו עולה התחתון ולא יורד

ב' שדופק שבלב הדפק ע"י [ללב באה הנשימה שהרי
למעלה, החיות עליות שהוא העלאה בבחי' הא' דפיקות
בלב, והחיות] האור וירידת ההמשכה בבחי' הוא והב'
בדפיקה ונכנס שחוזר הוא ועלה שיצא החיות זה אין אמנם
שבא או"י להיות שנכנס הוא חדש חיות רוח אלא הב'
לו שקדם לאחר רק יורד שאינו רק תמיד ירידה בבחי'
ולפי כו', רוח אייתי רוח כי לו קודם שבא מחיות ההעלאה
תמיד גורמת זאת והעלאה תמיד העולה הוא האדם שרוח
רוח מבחי' ועולה חוזר ואח"כ חדש וחיות אור המשכות
הלב ועד"ז חדש, רוח עוד וממשיך האדם [ב]דפק החיים
שיוצא האור שאותו לא אבל רו"ש בבחי' תמיד דופק
האור אותו [ולא שיורד והחיות האור אותו הוא ועולה
וזה יורד אינו שעולה שזה אלא שעולה] הוא ויורד שיוצא
דשרפים רו"ש בבחי' הוא וכך וד"ל. כו' עולה אינו שיורד
חוזר אינו ותשוקה העלא' [בבחי'] מהם היוצא שהחיות
התשוקה בנפילת שוב בבחי' שהוא האור ואותו כלל ויורד
אחר מ"מ אך ועולה, חוזר אינו למטה לחזור אלא למעלה
כמו והוא בתמידות וזהו רצוא השוב ואחר שוב הרצוא
שאותו באופנים משא"כ ממש, שבלב החיים רוח נשימת
חוזר וכן שיורד עצמו הוא שעולה ממנו העליון חלק
לבחי' יושר בחי' בין [הוא] ההפרש וכ"ז כנ"ל, חלילה
העליון אין אבל רו"ש החיות דיושר אדם שבבחי' עגולי'
כמו דעגולי' רו"ש משא"כ למעלה התחתון ואין למטה

וד"ל. כנ"ל כו' תחתון העליון באופנים
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בנבראיםכא) הריבוי התהוות סיבת מכ"ז מובן
אין ולגדודיו א' גדוד מספר אלפים אלף אשר
הימין אל ארי' פני מזה זה שונות בהשגות וכולם מספר

אותיות של הצירופים שינויי מצד נמשך הוא כו' שור ופני
מחמת הוא הצירופים שינויי וריבוי ית', העליון הדיבור
מגבורה מתכלל שהחסד עליונות המדות התכללות ריבוי
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קיי   

בבחי' בגילוי כולם נמשכים והם וכנ"ל וכו' מחסד וגבורה
שאין שונים צירופים ריבוי מזה מתהוה לכן העליון דיבור
גבורה שמבחי' לצירופים חסד שמבחי' הצירופים דומים
ומ"מ כו', רקיע גבורה ומבחי' מים אור נמשך חסד שמבחי'
דוקא ח"ע מבחי' נמשך וצירופן האותיות התחלקות כח
המדות וגם המדות ע"י בדיבור מאירה שהח"ע אלא
פי' שזהו באריכות במ"א וכמ"ש בהצירופים מתלבשות
מבחי' שהוא אלא מז"א יוצא הוא שיעקב ורחל יעקב יחוד
הדיבור עולם בחי' הוא לרחל ונמשך שבז"א אבא יסוד
ע"י הוא הדיבור בעולם הצירופים ריבוי שהתהוות והיינו
אז כמ"ש יבקע יעקב פי' וזהו המדות שמבקע ח"ע הארת
מן אח"כ ג"כ נמשך זו בקיעה וע"י אורך כשחר יבקע
ושיהיו אותיו' צירופי התחלקות שיהי' לדיבור המדות
מקודם משא"כ בהצירופים, מתלבשים המדות התפעלות
שיומשך בהמדות כלל כח אין בהמדות ח"ע הארת שנמשך
הארת וע"י סתימאן אבנין המדות נק' ואז הדיבור מהם
בתוספתא כמ"ש נקיבין אבנין נעשו בהן שבוקע ח"ע
נהרין נהיר ולא דכיא אוירא אשתקע לא עד דנ"א דבשלח
בחי' גילוי שמקודם דהיינו סתימאן, הוו נקיבין אבנין
המדות מן נמשך לא אזי ח"ע הארת שהוא דכיא אוירא
א"י מדות לו שיש שאע"פ התינוק כמשל כלל בדיבור
אז נק' לכן המוחי' גילוי בו נשלמו שלא מחמת לדבר

למטה, גילוי מהם נמשך ואין סתומי' שהם סתימאן המדות
נקיבין אבנין ונעשו בקיעה בהם נעשה ח"ע הארת וע"י
התחלקות הדבור מזה נמשך ואז כו' צורים יבקע פי' וזהו
העליון הדיבור והתהוות התחלקות מקור ונמצא הצירופים
וכמובן המדות אמצעות ע"י דוקא שהוא אלא מח"ע הוא
אין לגדודיו ולכן בדיבור מתגלים הם שהמדות ממ"ש ג"כ
ידוע הנה וז"ל שם דוד ויעש ע"פ באגה"ק (וז"ש כו' מספר
להם אין אשר וההיכלות העולמות רבוי כי לב לחכמי
אלף וגדוד היכל ובכל לגדודיו מספר היש כמ"ש מספר
ריבוי אלו רבוים כל הנה כו' מלאכים רבבן וריבוא אלפין
מריבוי ונשפע נמשך הכל ממש קץ אין עד ריבוי אחר
רבים לצירופים ג"כ המתחלקים ה' דבר אותיות כ"ב צירופי
הזהב בלשונו דקדק עכ"ל ממש ותכלית קץ אין עד
יש היכל ובכל ממש מספר להם אין וההיכלות שהעולמות
נמשך שההיכלות כמש"ל שהוא כו' אלפין אלף מספר
לריבוי כלל מספר שאין עליונות מדות שהם הגדודי' מבחי'
חדש, אור נעשה התכללות שמכל המדות של ההתכללות
בדיבור פרטי' מדה כל גילוי מן שנתהוים הנבראים ואח"כ
שכל כיון ומ"מ רבבן, וריבוא אלפין אלף מספר להן יש
וז"ש להצירופים ממש קץ אין לכך בדיבור מתגלים המדות
אותיות ורחל לאה שהם הענוים שמחזק ה' ענוים מעודד

כו'): א"ס שבבחי' עליוני' אורות גילוי להכיל מו"ד
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והיינו זל"ז, דומים הם אחת בבחי' ור"ח שבת
לעניים צדקה בשבת שמש בתעניות כמשארז"ל
בכנפי'. ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנא'
ורז"ל פ"ך, ג' במלאכי לע"ל, מ' על קאי הפסוק עיקר הנה
כו', לעניים צדקה בשבת ששמש צדקה משמש דרשו
שמש בחי' ג"כ הוא ור"ח שמש, בחי' הוא ששבת נמצא
מהשמש הארה מקבל שהלבנה מה הוא ר"ח ענין עיקר כי
לכם ג"כ נא' ובר"ח כו' לכם וזרחה נא' בשבת ולכן כו',
שמש נק' ששבת מה ענין ולהבין לכם. הזה החדש כמ"ש
סמכוני כתי' דהנה ומרפא, צדקה שמש מ"ש צ"ל
ימי ששת על וקאי אני, אהבה חולת כי כו' באשישות
ל' הב' חולין, ל' הא' פירושי', ב' בו יש חול כי החול
אהבה, חולת בחי' הוא דחול יומין בשית כי והיינו חולי,
בחי' הוא האין דהנה האין, היפך הוא שהיש ממה והיינו
ודבר יש בחי' הוא והיש חשיב, כלא קמי' דכולא הביטול
הנה אכן אין, מבחי' נמשך היש כי והגם האין, היפך נפרד

נפרד, ודבר ליש שנעשה עד רבים צמצומי' ע"י הוא
הוא היש בחי' ומהוה המחי' זה אלקי כח בחי' וממילא
לעלות נפשו כלתה וגם ונכספה נפלאה בתשוקה תמיד

א"ס הוי' באור כזולהתכלל הנפש בכלות ואהבה ב"ה,
נכספה תמיד אשר ממושכה תוחלת מפני חולה בחי' הוא
וכמו כו', חייה ימי כל לה תגיע ולא נפשה כלתה וגם
להשיג לו וא"א הנפש בכלות דבר איזה רוצה כאשר באדם
דחול יומין בשית יובן עד"ז וכך כו', חולי לידי מזה בא
נפרד ודבר יש שיהי' בכדי אלקי' דשם צמצום ע"י שמאיר
בחי' הוא שבת אבל אהבה. חולת בחי' הוא לכן כנ"ל,
כנ"ל אלקות גילוי הוי' ש' בחי' מאיר בשבת כי רפואה
בשבת שמש וזהו ומרפא, צדקה שמש וזהו מרפא הוא לכן
הוא הוי' שמש בחי' שמאיר בשבת והיינו לעניים צדקה
שע"י כמו והיינו כלום, מגרמייהו לון דלית לעניים צדקה
אותו, מחי' הוא כלום מגרמי' לי' דלית לעני שנותן הצדקה
לעניים. צדקה כמו הוא בשבת שמאיר הוי' שמש בחי' כך
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ואור טוב כי מטובך, ויתענגו ישבעו בשבת אומרים ולכן
והטוב טוב, כי האור את אלקי' וירא כמ"ש א' בחי' הוא
הוי' דשמש האור בחי' כשמאיר ובשבת האור, ממשיך
זהו זו לבחי' יבוא מה ע"י אך כו'. מטובך ויתענגו אומרים
והיינו בשבת יאכל בע"ש שטרח מי כי לעניים צדקה ע"י
התפלה וקודם בתפלה, דחול יומין בשית ההכנה בחי' ע"י
ענין נתקן ע"ז (וגם כו', פרוטה יהיב ר"א כמו צדקה צ"ל
שיהי' דודי לכה כו' כלה לקראת דודי לכה שבת קבלת
שבת שפני כדי כנס"י היא כלה לקראת מלמעלה הארה
וחול, שבת כמו יום בכל יש פרט ובדרך כו'), נקבלה
כו', חול הוא היום וכל שבת בחי' כמו היא שהתפלה
בעת שבחול להעלאה דשבת העלאה שבין וההפרש
כפר לבן המלך את שראה כרך בן דומה אינו כי התפלה,
ואופנים לחיות שרפי' שבין ההפרש שזהו כו', שראה
בחי' השגתם ע"י גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופנים
הם לכן כו' להגיע יכולים אינם והם כו' ומובדל קדוש
עד"מ, כו' שראה כפר לבן דומה זהו והרי גדול, ברעש
מגדר למעלה רוממותו חידוש מחמת המלך מפני שביטולו
בחי' הוא בשבת משא"כ התפלה, בעת בחול וזהו השגתו,
אז כו', ויתענגו ישבעו אומרים ולכן העליון עונג התגלות
בעיניו חידוש שאין עד"מ, שראה כרך לבן דומה הוא
גדולתו. תפארת יקר מזיו ונהנה מתענג אלא המלך רוממות

‰˙ÚÓÂזה שנק' גילוי בחי' ג"כ שהוא ר"ח ענין יובן
מדבר באו הזה ביום וכמ"ש הזה החדש כמ"ש
כו', הזה החדש ונא' הזה כאן נא' בר"ח שהי' וארז"ל סיני
כמו הגילוי לבחי' רומז זה כי להיות זה נק' ר"ח כי והיינו

הדבר זה בזה נתנבא משה וכענין כו', אלי זה בים שאמרו
הארה מקבל הלבנה כי היינו גילוי בחי' הוא ובר"ח כו',

שמשמבחי מבחי' הגילוי שיהי' כדי אך כו', הוי' שמש '
בסיהרא פך"א) בעה"כ בפרד"ס (ע' עילאה שכינתא הוי'
והיינו מלמעלה, לזה כח נמשך צ"ל תתאה שכינתא בחי'
לזה כח נמשך צ"ל וסיהרא שמשא יחוד שיהי' שכדי
הפונה הפנימית החצר שער מ"ש וזה יותר. הגבוה מבחי'
יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת יהי' סגור קדים
למעלה הוא קדם כי קדים הפונה פי' יפתח, החדש וביום
והיינו ושלישית שנית יש ראשית כשיש כי ראשית מבחי'
הוא קדם בחי' אבל ההשתל', ראשית היא שחכ' ע"ס בחי'
יחוד שיהי' וכדי כו', כתר בחי' והיינו מע"ס למעלה
ששת יהי' סגור וזהו קדם, מבחי' נמשך וסיהרא שמשא
והעלם הסתר בחי' הוא המעשה ימי בששת כי המעשה ימי
השבת ביום יפתח, החדש וביום יפתח השבת וביום כנ"ל,
מאיר ובר"ח בשבת כי להיות יפתח דוקא החדש וביום
שם לשמש בשבת שאומרים וזהו כו', הוי' שמש מבחי'
בחי' הוא אהל פי' מחופתו, יוצא כחתן והוא בהם אהל
בחי' הוא השמש בחי' על המסתיר אלקי' ש' בחי' מל'
הוא כחתן יוצא הוי' שמש בחי' שיהי' וכדי הוי', שמש
החופה בחי' מחופתו לזה כח נמשך צ"ל דרגא חות בחי'
ואומרים הנ"ל, קדים פונה בחי' דהיינו כו', כבוד כל שעל
ג"כ וזהו כו', הוי' שם גילוי הוא שבשבת לפי בשבת זה
כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר ר"ח על משארז"ל ענין
והיינו הוי' על כמו היינו עלי פי' הירח, את שמיעטתי על

כו'. קדים הפונה בחי'
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Í‡שכאו"א מישראל שבכאו"א מוסתרת האהבה בחי'
פועל אינו הזה הרצון הרי באלקות, בטבעו רוצה
דכאו"א היות דעם בחוש רואין שאנו וכמו בהחומריות,
ומ"מ בנפשו, בטבע שזהו באלקות באמת רוצה מישראל
מפני וזהו העולם. עניני אחרי נמשך ה"ה הגלוים בהכחות
גם הוא כמו"כ הנה ובהעלם, מקיף בבחי' היא שהאהבה
ע"י הבא דחי' מקיף דבחי' הרצון בחי' בהתגלות
מאד גבוה מדרי' שהיא הגם הנ"ל, ההתבוננות התעוררות
דנה"ב החומרי' על פועל זה אין מ"מ בנפש אמיתית והיא
מלובש שאינו בנפש מקיף בבחי' הוא שהרצוא מפני
האמונה ענין כמו וה"ז הטבעיים. ובכחות פנימיים בהכחות

מל' בבחי' שבא כמו שזהו (רק מקיף בבחי' ג"כ שהיא
מחתרתא אפום גנבא ע"ז שארז"ל כו') מל' כתר בחי' והוא
ית' ויכולתו ובהשגחתו בה' מאמין שהוא קרי' רחמנא
דעם ית', רצונו על לעבור שלא עליו פועל זה אין ומ"מ
החומריות מצד מ"מ באמת מאמין הוא הנפש שמצד היות
מקיף בבחי' שזהו מפני והיינו ית' רצונו היפך עושה ה"ה
האהבה בחי' הוא וכמו"כ בפנימיות, נרגש שאינו לבד
החומריות, על כ"כ פועל שאינו שבנפש מקיף שבבחי'
באמת ורוצה קירוב בבחי' הוא המקיף שמצד היות דעם
טבעיים וכחות פנימיים כחות בבחי' כשבא הנה באלקות

לגמרי. באו"א הוא
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קיי    

ואור טוב כי מטובך, ויתענגו ישבעו בשבת אומרים ולכן
והטוב טוב, כי האור את אלקי' וירא כמ"ש א' בחי' הוא
הוי' דשמש האור בחי' כשמאיר ובשבת האור, ממשיך
זהו זו לבחי' יבוא מה ע"י אך כו'. מטובך ויתענגו אומרים
והיינו בשבת יאכל בע"ש שטרח מי כי לעניים צדקה ע"י
התפלה וקודם בתפלה, דחול יומין בשית ההכנה בחי' ע"י
ענין נתקן ע"ז (וגם כו', פרוטה יהיב ר"א כמו צדקה צ"ל
שיהי' דודי לכה כו' כלה לקראת דודי לכה שבת קבלת
שבת שפני כדי כנס"י היא כלה לקראת מלמעלה הארה
וחול, שבת כמו יום בכל יש פרט ובדרך כו'), נקבלה
כו', חול הוא היום וכל שבת בחי' כמו היא שהתפלה
בעת שבחול להעלאה דשבת העלאה שבין וההפרש
כפר לבן המלך את שראה כרך בן דומה אינו כי התפלה,
ואופנים לחיות שרפי' שבין ההפרש שזהו כו', שראה
בחי' השגתם ע"י גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופנים
הם לכן כו' להגיע יכולים אינם והם כו' ומובדל קדוש
עד"מ, כו' שראה כפר לבן דומה זהו והרי גדול, ברעש
מגדר למעלה רוממותו חידוש מחמת המלך מפני שביטולו
בחי' הוא בשבת משא"כ התפלה, בעת בחול וזהו השגתו,
אז כו', ויתענגו ישבעו אומרים ולכן העליון עונג התגלות
בעיניו חידוש שאין עד"מ, שראה כרך לבן דומה הוא
גדולתו. תפארת יקר מזיו ונהנה מתענג אלא המלך רוממות

‰˙ÚÓÂזה שנק' גילוי בחי' ג"כ שהוא ר"ח ענין יובן
מדבר באו הזה ביום וכמ"ש הזה החדש כמ"ש
כו', הזה החדש ונא' הזה כאן נא' בר"ח שהי' וארז"ל סיני
כמו הגילוי לבחי' רומז זה כי להיות זה נק' ר"ח כי והיינו

הדבר זה בזה נתנבא משה וכענין כו', אלי זה בים שאמרו
הארה מקבל הלבנה כי היינו גילוי בחי' הוא ובר"ח כו',

שמשמבחי מבחי' הגילוי שיהי' כדי אך כו', הוי' שמש '
בסיהרא פך"א) בעה"כ בפרד"ס (ע' עילאה שכינתא הוי'
והיינו מלמעלה, לזה כח נמשך צ"ל תתאה שכינתא בחי'
לזה כח נמשך צ"ל וסיהרא שמשא יחוד שיהי' שכדי
הפונה הפנימית החצר שער מ"ש וזה יותר. הגבוה מבחי'
יפתח השבת וביום המעשה ימי ששת יהי' סגור קדים
למעלה הוא קדם כי קדים הפונה פי' יפתח, החדש וביום
והיינו ושלישית שנית יש ראשית כשיש כי ראשית מבחי'
הוא קדם בחי' אבל ההשתל', ראשית היא שחכ' ע"ס בחי'
יחוד שיהי' וכדי כו', כתר בחי' והיינו מע"ס למעלה
ששת יהי' סגור וזהו קדם, מבחי' נמשך וסיהרא שמשא
והעלם הסתר בחי' הוא המעשה ימי בששת כי המעשה ימי
השבת ביום יפתח, החדש וביום יפתח השבת וביום כנ"ל,
מאיר ובר"ח בשבת כי להיות יפתח דוקא החדש וביום
שם לשמש בשבת שאומרים וזהו כו', הוי' שמש מבחי'
בחי' הוא אהל פי' מחופתו, יוצא כחתן והוא בהם אהל
בחי' הוא השמש בחי' על המסתיר אלקי' ש' בחי' מל'
הוא כחתן יוצא הוי' שמש בחי' שיהי' וכדי הוי', שמש
החופה בחי' מחופתו לזה כח נמשך צ"ל דרגא חות בחי'
ואומרים הנ"ל, קדים פונה בחי' דהיינו כו', כבוד כל שעל
ג"כ וזהו כו', הוי' שם גילוי הוא שבשבת לפי בשבת זה
כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר ר"ח על משארז"ל ענין
והיינו הוי' על כמו היינו עלי פי' הירח, את שמיעטתי על

כו'. קדים הפונה בחי'
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Í‡שכאו"א מישראל שבכאו"א מוסתרת האהבה בחי'
פועל אינו הזה הרצון הרי באלקות, בטבעו רוצה
דכאו"א היות דעם בחוש רואין שאנו וכמו בהחומריות,
ומ"מ בנפשו, בטבע שזהו באלקות באמת רוצה מישראל
מפני וזהו העולם. עניני אחרי נמשך ה"ה הגלוים בהכחות
גם הוא כמו"כ הנה ובהעלם, מקיף בבחי' היא שהאהבה
ע"י הבא דחי' מקיף דבחי' הרצון בחי' בהתגלות
מאד גבוה מדרי' שהיא הגם הנ"ל, ההתבוננות התעוררות
דנה"ב החומרי' על פועל זה אין מ"מ בנפש אמיתית והיא
מלובש שאינו בנפש מקיף בבחי' הוא שהרצוא מפני
האמונה ענין כמו וה"ז הטבעיים. ובכחות פנימיים בהכחות

מל' בבחי' שבא כמו שזהו (רק מקיף בבחי' ג"כ שהיא
מחתרתא אפום גנבא ע"ז שארז"ל כו') מל' כתר בחי' והוא
ית' ויכולתו ובהשגחתו בה' מאמין שהוא קרי' רחמנא
דעם ית', רצונו על לעבור שלא עליו פועל זה אין ומ"מ
החומריות מצד מ"מ באמת מאמין הוא הנפש שמצד היות
מקיף בבחי' שזהו מפני והיינו ית' רצונו היפך עושה ה"ה
האהבה בחי' הוא וכמו"כ בפנימיות, נרגש שאינו לבד
החומריות, על כ"כ פועל שאינו שבנפש מקיף שבבחי'
באמת ורוצה קירוב בבחי' הוא המקיף שמצד היות דעם
טבעיים וכחות פנימיים כחות בבחי' כשבא הנה באלקות
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ביפוש ניוברו מ בדי הנר. לאור דוא ומדוע "מ"ה א יבוד פירוש מהו שאלה:
 מ ביעור לי"ד אור  מ בדי הנר. מ למוא אפשר אד נשמ ה' נר ע"י

."הראשו ביו"

הּנר,1א) לאֹור החמץ את ּבֹודקין עׂשר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָלארּבעה
צרי אין חמץ ּבֹו מכניסין ׁשאין מקֹום ְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל
ּבֹו ׁשּמכניסין ּבמקֹום רק היא ׁשהּבדיקה הרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבדיקה".
צרי ואינֹו לׁשם חמץ מכניסין ׁשאין מקֹום ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָחמץ,

למימר ליּה הוה ּכן אם הּמקֹומֹותאּבדיקה, את "ּבֹודקין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
את "ּבֹודקין אֹומר מה ּומּפני חמץ", ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמכניסין
עצמֹו. ּבהחמץ להיֹות צריכה ׁשהּבדיקה ׁשּמׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחמץ",
ׁשהּבדיקה והינּו הּנר", "לאֹור אמרֹו להבין צרי ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָועֹוד
הּבדיקה ׁשּזמן מאחר ׁשהרי ּדוקא, הּנר לאֹור להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָצריכה

ליּה איכּפת ּומה אֹור, ׁשּצריכים מּובן ּבּלילה איזהבהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּמצות, ענין ּדכללּות הּוא, הענין א אֹור. לבדסּוג הּנה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹ

יׁש הּנה ּתעׂשה, לא ּומצוֹות עׂשה ּבמצוֹות ּבפעל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹענינם
ּגם הּוא ּכן אׁשר האדם, ּבנפׁש ּברּוחנּיּות ּבעבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָענינם
לאֹור הּוא חמץ ּובדיקת האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ּדיׁשנֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבזה

ּדילפינן ּדוקא, יּמצא"גהּנר לא "ׂשאר ׁשּנאמר מציאה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ּומציאה הּכסף, ּבגביע יֹוסף ּבאחי ׁשּנאמר ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמציאה
ּבנר הּוא וחּפּוׁש ּדוקא, חּפּוׁש ידי על הּוא הּכסף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבגביע
ּומּמֹוצא בטן". חדרי ּכל חפׂש אדם נׁשמת הוי' "נר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר
ּדהּנה ּדוקא. נר ידי על הּוא ּדמציאה ׁשֹומע אּתה ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדבר

ּבמּׁשהּו הּוא ּבפסח חמץ יראה"3אּסּור "ּבל לאוין, ּובׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אבל מציאּות, איזה ּכבר הּוא הּנראה ּדדבר יּמצא", ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּו"בל
ּבֹו, ּתֹופס הראּיה ּׁשאין מה מּׁשהּו ּגם הּוא יּמצא" ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ"ּבל

ׁשעל והינּו ּדוקא, ּבנר חּפּוׁש ידי על רק הּוא אֹותֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹולמצא
את למצא אפׁשר אז אדם נׁשמת הוי' ּבנר העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹידי
העברת ּובכללּות ּכלל. ּבראּיה ּבא ׁשאינֹו חמץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמּׁשהּו
חמץ, ּובעּור חמץ ּבדיקת ענינים, ׁשני יׁש הּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהחמץ
חלּוקים הם הּנה עׂשר ּבארּבעה היֹותם עם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדׁשניהם
ּובעּור עׂשר ארּבעה ּבליל הּוא חמץ ּדבדיקת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבזמּניהם,
ההפרׁש מהּו להבין וצרי עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָחמץ
היא ׁשהּבדיקה עׂשר ארּבעה ליֹום עׂשר ארּבעה ליל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבין
עׂשר. ארּבעה ּביֹום הּוא והּבעּור עׂשר ארּבעה ּבליל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָּדוקא
ּוכאמרֹו "אֹור", נקרא עׂשר ארּבעה ּדליל הּוא, הענין ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָא
"ראׁשֹון" נקרא עׂשר ארּבעה ויֹום עׂשר", לארּבעה ְְְְְִִַַָָָָָָָָָ"אֹור

ּבּגמרא ׁשאמרּו עׂשר חמּׁשה ּכמֹו ׁשבעת4ׁשהּוא "ּכתיב , ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
הראׁשֹון ּבּיֹום א ּוכתיב ּבבּתיכם, יּמצא לא ׂשאר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹימים

ׂשאר עׂשרּתׁשּביתּו ארּבעה לרּבֹות ּכיצד, הא מּבּתיכם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
"ראׁשֹון", מדרגת ידי על הּוא חמץ ּדבעּור והינּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלבעּור",
עׂשר חמּׁשה ׁשהּוא הראׁשֹון" ּבּיֹום א" ׁשּכתּוב ְֲִִֶֶַַָָָָָּוכמֹו
לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ּדכתיב אפׁשר, אי זה אבל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹלחדׁש.
עׂשר, ּבארּבעה הּוא הּבעּור ּכן על ּבבּתיכם", ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיּמצא

ׁשּכתּוב ּכמֹו "ראׁשֹון" קֹוראֹו ּבארּבעה5ׁשהּתֹורה "ּבראׁשֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּדבדיקת חמץ, לבעּור חמץ ּבדיקת ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעׂשר".
חמץ ּובעּור "אֹור", ׁשּנקרא עׂשר ארּבעה ּבליל הּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָחמץ
עׂשר. חמּׁשה ּכמֹו "ראׁשֹון" ׁשּנקרא עׂשר ארּבעה ּביֹום ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָהּוא
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ומראי*) ההערות ואילך. 37 עמ' ה'ת"ש המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות

א.1) ב, פסחים
נסמן.2) ושם ב. ז, פסחים

א.3) ל, פסחים
ב.4) ד, פסחים
א.5) ה, בפסחים שמבואר וכמו יח. יב, שמות

לומר.א. לו לומדי.ג.לו.ב.היה שאנו
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לקו"ת.24) – תרנ"ג יומן
א.25) ניגון הניגונים ספר ראה אודותו בפרטית
ראה26) פ"ח. ח"ג רבי בית אודותו: תרכ"ז. חשון ג' - (בערך) תקע"א

פמ"ו. תרל"ז וככה המשך ג"כ

שם.27) רבי בית ראה תר"מ. טבת ד' - (בערך) תקע"ד
א.28) צה, סנהדרין
ה'תש"ב.29) השיחות ספר – שיקאגא ביקור קונטרס ראה בארוכה אודותו
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לקו"ת.24) – תרנ"ג יומן
א.25) ניגון הניגונים ספר ראה אודותו בפרטית
ראה26) פ"ח. ח"ג רבי בית אודותו: תרכ"ז. חשון ג' - (בערך) תקע"א

פמ"ו. תרל"ז וככה המשך ג"כ

שם.27) רבי בית ראה תר"מ. טבת ד' - (בערך) תקע"ד
א.28) צה, סנהדרין
ה'תש"ב.29) השיחות ספר – שיקאגא ביקור קונטרס ראה בארוכה אודותו
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ה"צמח30) ואדמו"ר האמצעי אדמו"ר מחסידי ואח"כ הזקן רבנו מתלמידי
צדק". ה"צמח של אביו אבי נח ר' וכו' הרה"ח של חתנו - צדק".

יז.31) יא, תהלים

      

     

התניא" "בעל זצ"ל, זלמן שניאור ר' חב"ד חסידות של העתידי מייסדה אבי - ברוך החל כאשר
קודמים בדורות החסידות מושרשת דבר של לאמתו אשר בקושי אך ידע החסידות, דרך את להכיר -

ממושך. התפתחות תהליך של פועלֿיוצא והינה

שתורה כפי החסידות עבור הקרקע את דורות כמה במשך הכשירה שלו משפחתו כי ידע מזה פחות
טוב. שם בעל ישראל ר' ידי על התגלתה זו

דבורה אחותו את להכיר הכושר שעת אפילו לו היתה לא צעיר. ילד בהיותו ביתו את עזב ברוך
של מבורך מקור עבורו להיות יכולה והיתה האלו, העניינים לכל בקשר ידעה כן דווקא אשר לאה,

ידע.

מיוחדת אשה היתה - יצחק יוסף ר' הוויטבסקאי הישיבה לראש נשואה היתה אשר - לאה דבורה
היתה והנהגתה וטהרה, קדושה לתוכה ספגה ילדותה משחר גדולה. ומלומדת אמיתית צדקנית במינה,

ז"ל. חכמינו שהורו היפות המידות כפי

מסייעת היתה היא לזולת. ובדאגתה ליבה בטוב התגלתה שבעֿשמונה בת ילדה בהיותה עוד
בבית ליבה טוב וביטויי להוריה ציותה לאימה, עזרתה ילדיהן. ובגידול ביתן בעבודת העניות לשכנות
למרעה אותה מוליכה והיתה להוריה, שייכת שהיתה לעז דאגה אף היא מאליהן. מובנות תופעות ֵָהיו

שתיים. על ההולך "יצור" כאל אליה מתייחסת היא כאשר לביתה אותה ומחזירה דשן

כולם כאשר מושלמת, בית כעקרת הבית את כבר ניהלה שנים, עשר לאה לדבורה מלאו כאשר
בה. התברכו ממש השכנים שלה. הזהב" "ידי את משבחים

מהיותו השתכר מפוזנא" "המלמד בשם כונה אשר זלמן, שניאור ר' אביה דבר. שם היה ליבה טוב
לו. לתיתה מטבע היה רחוקות לעתים הרי לנדבה עני אליהם מגיע היה כאשר למחייתו. בקושי מלמד

היו הלחם פרוסות בבית. היה חסר לחם גם אך לחם. פרוסת לעני לפרוס נוהגים היו כזה במקרה
ספורות.

בהדגישה, עבורה, שנועדה הלחם פרוסת את לעני למסור הראשונה תמיד היתה לאה דבורה אך
אך מורעבת. ממש היתה קרובות לעתים הרי לכן, ליבה. את סעדה כבר שהיא או רעבה, אינה שהיא

לא פעם אף נפש.היא מר כל ולעודד לנחם נכונה ושמחה, עליזה היתה תמיד זאת. הראתה

כלל, מנוחה לה היתה לא לדל, מלחמּה שּפרסה כך עקב קרובות לעתים רעבה שהיא לכך ְְִֶַַָָָָָמעבר
הבית. בעבודות דהו למאן בעזרה טרודה היתה תמיד כי

ישראל. בת של ואצילות חן השתקפו בפניה פניה. האירו זאת למרות

כדי ותוך מטליאה, או ותופרת המרפסת על הקיץ בימי יושבת היתה חופשי זמן לה היה כאשר
תלמידיו. את שלימד בשעה דרדקי, מלמד נח ר' לשכן מקשיבה היתה כך

יכלה לכן, מהשגתה. למעלה היו - גמרא ללימוד המתאימים תלמידים שלימד - אביה שיעורי
תלמידיו. את נח ר' לימד אשר כל את לקלוט
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התניא" "בעל זצ"ל, זלמן שניאור ר' חב"ד חסידות של העתידי מייסדה אבי - ברוך החל כאשר
קודמים בדורות החסידות מושרשת דבר של לאמתו אשר בקושי אך ידע החסידות, דרך את להכיר -

ממושך. התפתחות תהליך של פועלֿיוצא והינה

שתורה כפי החסידות עבור הקרקע את דורות כמה במשך הכשירה שלו משפחתו כי ידע מזה פחות
טוב. שם בעל ישראל ר' ידי על התגלתה זו

דבורה אחותו את להכיר הכושר שעת אפילו לו היתה לא צעיר. ילד בהיותו ביתו את עזב ברוך
של מבורך מקור עבורו להיות יכולה והיתה האלו, העניינים לכל בקשר ידעה כן דווקא אשר לאה,

ידע.

מיוחדת אשה היתה - יצחק יוסף ר' הוויטבסקאי הישיבה לראש נשואה היתה אשר - לאה דבורה
היתה והנהגתה וטהרה, קדושה לתוכה ספגה ילדותה משחר גדולה. ומלומדת אמיתית צדקנית במינה,

ז"ל. חכמינו שהורו היפות המידות כפי

מסייעת היתה היא לזולת. ובדאגתה ליבה בטוב התגלתה שבעֿשמונה בת ילדה בהיותה עוד
בבית ליבה טוב וביטויי להוריה ציותה לאימה, עזרתה ילדיהן. ובגידול ביתן בעבודת העניות לשכנות
למרעה אותה מוליכה והיתה להוריה, שייכת שהיתה לעז דאגה אף היא מאליהן. מובנות תופעות ֵָהיו

שתיים. על ההולך "יצור" כאל אליה מתייחסת היא כאשר לביתה אותה ומחזירה דשן

כולם כאשר מושלמת, בית כעקרת הבית את כבר ניהלה שנים, עשר לאה לדבורה מלאו כאשר
בה. התברכו ממש השכנים שלה. הזהב" "ידי את משבחים

מהיותו השתכר מפוזנא" "המלמד בשם כונה אשר זלמן, שניאור ר' אביה דבר. שם היה ליבה טוב
לו. לתיתה מטבע היה רחוקות לעתים הרי לנדבה עני אליהם מגיע היה כאשר למחייתו. בקושי מלמד

היו הלחם פרוסות בבית. היה חסר לחם גם אך לחם. פרוסת לעני לפרוס נוהגים היו כזה במקרה
ספורות.

בהדגישה, עבורה, שנועדה הלחם פרוסת את לעני למסור הראשונה תמיד היתה לאה דבורה אך
אך מורעבת. ממש היתה קרובות לעתים הרי לכן, ליבה. את סעדה כבר שהיא או רעבה, אינה שהיא

לא פעם אף נפש.היא מר כל ולעודד לנחם נכונה ושמחה, עליזה היתה תמיד זאת. הראתה

כלל, מנוחה לה היתה לא לדל, מלחמּה שּפרסה כך עקב קרובות לעתים רעבה שהיא לכך ְְִֶַַָָָָָמעבר
הבית. בעבודות דהו למאן בעזרה טרודה היתה תמיד כי

ישראל. בת של ואצילות חן השתקפו בפניה פניה. האירו זאת למרות

כדי ותוך מטליאה, או ותופרת המרפסת על הקיץ בימי יושבת היתה חופשי זמן לה היה כאשר
תלמידיו. את שלימד בשעה דרדקי, מלמד נח ר' לשכן מקשיבה היתה כך

יכלה לכן, מהשגתה. למעלה היו - גמרא ללימוד המתאימים תלמידים שלימד - אביה שיעורי
תלמידיו. את נח ר' לימד אשר כל את לקלוט

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



קיח   

לעיין יכלה כן אחרי מסוימים. פסוקים של ופירושֿהמילות התפילות את לאה דבורה למדה כך
התנ"ך. בכל יותר ומאוחר בחומש מכן לאחר בסידור, בעצמה

לא מצידו, תורה. הבנות את ללמד צורך שאין שסברו אלו עם נמנה היה זלמן, שניאור ר' אביה,
החמיצה לא היא רב. צער מכך היה לאה לדבורה אותיות. לקרוא אפילו לדעת צריכה לאה דבורה היתה
לדעת. שאפה כלֿכך שהיא מה את למדה הדרדקי" "מלמד נח לר' האזנתה ידי על אשר ההזדמנות את

בפניה יפתח מי אך ללמוד. התשוקה בה התעוררה עכשיו דווקא להיפך, אותה. סיפק לא זה כל אך
התורה? שערי את

עם נח ר' לשיעורי בהאזינה למדה כן שהיא המעט את אפילו להסתיר צריכה היתה מאביה
מאומה. עימה למדה לא - רחל - היא גם אך למדנית, דווקא היתה - רחל - אימה תלמידיו.

לאה דבורה - היא שגם משתדלת אימה שאין כך על במועקה פעם לא שרוייה היתה לאה דבורה
תורה, תלמד שבתו האפשרות את נתן כן אמה שאבי קרה זה איך תהתה שני מצד למדנית. תהיה -

משהו?! ולו תלמד שבתו לחלוטין מתנגד - רחל אימה של בעלה - שאביה בשעה

- אביה שהיה פעם כל במהירות. לאה דבורה גילתה נרחב, ובהיקף למדנית היא שאימה זאת את
היה לא בתחילה גדולה. בכוונה ולומדת ספר לוקחת רחל זוגתו היתה מהבית, נעדר - זלמן שניאור ר'

"גמרא". זו שהיתה גילתה זמן לאחר אך זה. ספר של טיבו על מושג כל לאה לדבורה

החכמים. תלמידי שלומדים כפי התמדה ובאותה ניגון באותו גמרא לומדת פשוט היתה רחל,

לאה דבורה ברקמה. או בתפירה ועוסקת בפינתה מתכנסת לאה דבורה היתה כאלו בהזדמנויות
כל מנקרת היתה במוחה לאימה. זמן באותו מקנאה משתדלתהיתה אימה אין מדוע השאלה, הזמן

דמעות. זמן באותו מבצבצות היו לאה דבורה בעיני תלמד. - לאה דבורה - היא שגם

באופן אך בבכי, פרצה אשר עד לאה, דבורה של ליבה על כך כל הדבר העיק כזו, בהזדמנות פעם,
ושם השני לחדר ונכנסה אימה למדה בו החדר את עזבה אף ולכן, לאימה, להפריע לא כדי חרישי

שאת. ביתר בכייה התגבר

את ובראותה אליה, נכנסה השני, בחדר מתעכבת - לאה דבורה - שבתה אימה הבחינה כאשר
מדוע לך? קרה מה בתי! ובמבוכה: בחרדה אליה ופנתה נדהמה בתה, של והבוכיות האדומות עיניה

בוכייה? הינך

אך לבכייה. האמיתית הסיבה את לאימה לספר לאה דבורה רצתה לא - אם כיבוד עקב - תחילה
ואמרה: ליבה סגור את פתחה אימה של ונשנות חוזרות בקשות לאחר

תורה, מלמדים אין - לאה דבורה - אותי ואילו תורה ללמוד יודעת - אימי - שאת קורה זה ַ"איך
עצמי"? בכוחות ללמוד צריכה הייתי יודעת כן שאני המעט ואת

זה. בעניין נרחב הסבר לה ונתנה לבה אל בתה את אימצה רחל

משיטתו שונה שיטה היתה בטלן, ברוך ר' שכונה כפי או מפויזען ברוך ר' סבך, אומרת זאת לאבי,
הבנות. לחינוך בנוגע ובמיוחד בחינוך, שונות שיטות היו כי אביך, - בעלי של
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תלמידיו על נמנה רחל, אמה של אביה בטלן, ברוך ר' סבה כי להפתעתה לאה לדבורה נודע עתה
תלמידו להיות והפך והנסתרים המקובלים לעדת הצטרף יותר מאוחר מוורמייזא. שם בעל אליהו ר' של

מזאמושטש. שם בעל יואל ר' של

- המעשה משפחתה. מוצא היה ממנה בפוזנא, שאירע נורא מעשה לבתה רחל ספרה כך כדי תוך
פוזנא. קהילת בפנקס רשום היה - רחל ספרה

נקרא הרחוב בפוזנא. הפורטוגלי ברחוב היה שמענה בדירה משפחתו עם אז התגורר בטלן ברוך ר'
האינקווזיציה. בגלל משם שברחו יהודים פורטוגל, גולי היו דייריו ורוב היות זה בשם

לצורףֿזהב שייך היה בטלן ברוך ר' של דירתו שכנה שבו הבית נאים. שבתיו מפואר רחוב זה היה
שבע עוד זה בבית דרו בעלֿהבית מלבד גיטל. שרה היה אשתו של ושמה טוביה, אביגדור בשם
שנה שלושים שם התגורר בטלן ברוך ר' צורה. ואנשי ושלמים יראים כולם היו שאנשיה משפחות,

מלאות.

טוב אביגדור קלפיםדווקא שחקן היה הוא כשכניו. ישר כלֿכך היה לא הבניין, של הבית בעל יה,
המרה. הטיפה את ואהב

ריקה. נותרה והדירה להם, היו לא ילדים ואשתו. האיש נפטרו קצר זמן במשך

רוחות השתכנו הריקה בדירה כי הרחוב, בכל וכן בבית השמועה התפשטה לפטירתם תיכף אך
ליצלן. רחמנא רעות,

מהומה. איזושהי שם שמתחוללת ידע השכונה מדיירי אחד וכל היות לכך, צריכים היו לא הוכחות

המתהוללים שיכורים מפי כאילו שנשמעו פראיות, צווחות מהדירה להישמע החלו הליל, רדת עם
פראי. במחול היוצאים סובאים חבורת של רגלים רקיעת של קולות גם נשמעו ביותר. החמור באופן

כלים. ונגינת גסה שירה קולות נשמעו כן

עיניו את לעצום היה יכול לא מהם איש מנוחה. כל היתה לא לשכנים כמרקחה. היה כולו הבית
הלילות. במשך

בית לעצמו בנה הוא חדשים כמה תוך חדשה. דירה לחפש שהחל הראשון היה בטלן ברוך ר'
ביתו. בני עם עבר לשם "ביתֿהכנסת", ברחוב פרטי

הראשון בביקורו שנים. לשלוש אחת מזאמוטש בעלֿשם יואל ר' רבו את לפקוד נוהג היה ברוך ר'
בית באותו שקורים הלאֿטובים הדברים אודות לו סיפר החדש, לביתו שעבר לאחר ה"בעלֿשם" אצל

התגורר. שבה מהדירה להתפנות לו גרמו אשר הפורטוגלי, ברחוב אשר

היה יכול ואכן, גיטעל. שרה וזוגתו טוביה אביגדור המנוח הזהב צורף אודות לחקור החל יואל ר'
הפרטים. כל את לו למסור ברוך

בתכשיטי ובמיוחד זהב, בתכשיטי סחר לכך נוסף מביתו. מספקת הכנסה היתה טוביה לאביגדור
הצורף. - כינויו ומכאן נשים,

עם פיו. את ומנבל משתכר היה הוא אחרות. עשירות ונשים הפריצים נשי עם היה מסחרו עיקר
צדקה. לנתינת רחבה יד לו היתה זאת
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תלמידיו על נמנה רחל, אמה של אביה בטלן, ברוך ר' סבה כי להפתעתה לאה לדבורה נודע עתה
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מזאמושטש. שם בעל יואל ר' של

- המעשה משפחתה. מוצא היה ממנה בפוזנא, שאירע נורא מעשה לבתה רחל ספרה כך כדי תוך
פוזנא. קהילת בפנקס רשום היה - רחל ספרה

נקרא הרחוב בפוזנא. הפורטוגלי ברחוב היה שמענה בדירה משפחתו עם אז התגורר בטלן ברוך ר'
האינקווזיציה. בגלל משם שברחו יהודים פורטוגל, גולי היו דייריו ורוב היות זה בשם
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שנה שלושים שם התגורר בטלן ברוך ר' צורה. ואנשי ושלמים יראים כולם היו שאנשיה משפחות,
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טוב אביגדור קלפיםדווקא שחקן היה הוא כשכניו. ישר כלֿכך היה לא הבניין, של הבית בעל יה,
המרה. הטיפה את ואהב

ריקה. נותרה והדירה להם, היו לא ילדים ואשתו. האיש נפטרו קצר זמן במשך

רוחות השתכנו הריקה בדירה כי הרחוב, בכל וכן בבית השמועה התפשטה לפטירתם תיכף אך
ליצלן. רחמנא רעות,

מהומה. איזושהי שם שמתחוללת ידע השכונה מדיירי אחד וכל היות לכך, צריכים היו לא הוכחות

המתהוללים שיכורים מפי כאילו שנשמעו פראיות, צווחות מהדירה להישמע החלו הליל, רדת עם
פראי. במחול היוצאים סובאים חבורת של רגלים רקיעת של קולות גם נשמעו ביותר. החמור באופן

כלים. ונגינת גסה שירה קולות נשמעו כן

עיניו את לעצום היה יכול לא מהם איש מנוחה. כל היתה לא לשכנים כמרקחה. היה כולו הבית
הלילות. במשך

בית לעצמו בנה הוא חדשים כמה תוך חדשה. דירה לחפש שהחל הראשון היה בטלן ברוך ר'
ביתו. בני עם עבר לשם "ביתֿהכנסת", ברחוב פרטי

הראשון בביקורו שנים. לשלוש אחת מזאמוטש בעלֿשם יואל ר' רבו את לפקוד נוהג היה ברוך ר'
בית באותו שקורים הלאֿטובים הדברים אודות לו סיפר החדש, לביתו שעבר לאחר ה"בעלֿשם" אצל

התגורר. שבה מהדירה להתפנות לו גרמו אשר הפורטוגלי, ברחוב אשר

היה יכול ואכן, גיטעל. שרה וזוגתו טוביה אביגדור המנוח הזהב צורף אודות לחקור החל יואל ר'
הפרטים. כל את לו למסור ברוך

בתכשיטי ובמיוחד זהב, בתכשיטי סחר לכך נוסף מביתו. מספקת הכנסה היתה טוביה לאביגדור
הצורף. - כינויו ומכאן נשים,

עם פיו. את ומנבל משתכר היה הוא אחרות. עשירות ונשים הפריצים נשי עם היה מסחרו עיקר
צדקה. לנתינת רחבה יד לו היתה זאת
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תרפ"ד] [אד"ר

שי' רא"א מו"ה הרב

מאשינאווע, המצות דבר על לח"ז, מג' מכתבו על במענה

אני אין זו מצה ענין בכללית כי לו, בהנוגע רק אשיב והנה

מה שאלתו בדבר אמנם לכל, הידוע דבר והוא לדבר חפץ

במדינתם ישנה בודאי אשר אצלי ספק בלתי הנה יעשה,

הטחינה והן כהלכה נשמרו החטים (הן מהודרה שמורה

לדרוש ועליו בידים, ונאפות אצלינו כנהוג בתנור אפוי' כדבעי)

לא אשר הדבר האפשר כי פהילאדעלפיא טשיגאגא בנויארק,

כשר בפסח ויזכנו בעזרו, יהי' והשי"ת כחוק, שמורה מצת יהי'

הפרטי'. בכל

במכתביי האמור כל על בקצרה אעירו בו דבר מדי

לבוא עבודתו יהי' וזאת היטיב, לו ידוע ואשר בארוכה

הענינים בכל לעוררם שי' התמימים אחיו כל עם בכתובים

שי' ר"ד שי' אלי' הר"ר לידידנו כתבתי וכאשר לו ידוע כאשר

לוקשין. שי' רמ"ל והרב קרעמער שי' רמ"א שיפרין
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בסיוע ובמיוחד כלה, הכנסת אורחים, בהכנסת ועסקה לב, טובת היתה גיטעל, שרה זוגתו גם
"ייקחך ליצלן. רחמנא איומות קללות לקלל רגילה היתה היא גדול", "פה לה היה אך עניות, ליולדות

בפיה. השגורה קללה היתה השד"

חרדו אנשים פויזען. בכל דבר שם היו האיומות, וקללותיה גיטעל שרה של הגדול" ה"פה
ויצילנו". השם "ישמרנו לאמר הרגילות היתה קללותיה מגיעות היו כאשר מאש, כמו מקללותיה

קללותיה. עקב לעולמו הסתלק אחד שלא אמרה השמועה

לומר: מה בעלֿשם יואל לר' היה הזוג, בני אודות ברוך שסיפר מה את ששמע לאחר

לדא יש צאצאים, ללא שנפטרו והאשה הבעל כך"עבור ידי על ייעשה זה ותיקון ל"תיקון". וג
טובים". הלא הדברים משם יסולקו כזה באופן ורק ביתֿמדרש. למטרת לקהל יימסר שביתם

את למסור ולשכנעו יורש, אותו את לאתר צריכים היו היורשים, לאחד עכשיו שייך והבית היות
ביתֿמדרש. בו להקים מנת על לקהילה הבניין
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(Î)CÊ .‰eˆz ‰z‡Â.,ׁשמרים ׁשּׁשנינּוּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ

פו)ּבמנחֹות וכּו'':'מגרּגרֹו:(דף הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ
˙È˙k.טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה הּזיתים »ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשהֹוציאּבריחים, ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ראׁשֹונה, והּׁשמןטּפה וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשני
למנחֹות: ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ˙ÏÚ‰Ï ְְִִִַָָָָֹ¿«¬…≈

„ÈÓz.ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק עֹולה »ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
כא) ּתמיד,.ÈÓz„:(שבת קרּוי ולילה לילה ּכמֹוּכל »ƒְְְְִַַָָָָָ

אֹומר כח)ׁשאּתה אּלא(במדבר ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְִֵֵֶֶַַָָָָ
נאמר חביתין ּבמנחת וכן ליֹום, ו)מּיֹום (ויקרא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַ

ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ּתמיד"
הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל מּׁשּבתּבערב, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּוא: ˜a„Ú(Î‡)לׁשּבת ÚÓ.,מּדתּה לּה ּתן ְַָ≈∆∆«…∆ִֵָָָ

חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
ואם הּלילֹות, לכל וכן הארּכין, טבת ללילי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָֻלֹוג

ּכלּום: ּבכ אין ‡ÈÏ(‡)יּותר ˜‰ ‰z‡Â. ְְִֵֵָָ¿«»«¿≈≈∆
הּמׁשּכן: מלאכת ׁשּתגמר בלאחר BLc˜Ï(‚)תורה ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ¿«¿

ÈÏB‰ÎÏ.ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¬ƒְְְְְְִִֵַַַָֻ
הּוא, ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻהּבגדים,

ּבלע"ז: הּלב:.ÔLÁ(„)שנטריא"ה ּכנגד ּתכׁשיט ְַַ…∆ְְִֵֶֶַַ
„BÙ‡Â.ׁשמעּתי לבוש)לא מצאתי(שהוא ולא , ¿≈ְְִִַָָָֹֹ

חגּור ׁשהּוא לי אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבּבריתא
סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, ְְְֲִִִֵַַָָָֹלֹו
על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ְְְִֶֶֶַַָׁשּקֹורין

מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. במּלמּטה, (שמואל ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ
חגֹורהו) ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ"ודוד

לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיא.

              

       
       

           


        
          

           
           

        
          

           
           

         
      

        
          

           
         
           
         
           

        
   















































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת וודש עמ' ב
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(Î)CÊ .‰eˆz ‰z‡Â.,ׁשמרים ׁשּׁשנינּוּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ

פו)ּבמנחֹות וכּו'':'מגרּגרֹו:(דף הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ
˙È˙k.טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה הּזיתים »ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשהֹוציאּבריחים, ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ראׁשֹונה, והּׁשמןטּפה וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשני
למנחֹות: ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ˙ÏÚ‰Ï ְְִִִַָָָָֹ¿«¬…≈

„ÈÓz.ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק עֹולה »ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
כא) ּתמיד,.ÈÓz„:(שבת קרּוי ולילה לילה ּכמֹוּכל »ƒְְְְִַַָָָָָ

אֹומר כח)ׁשאּתה אּלא(במדבר ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְִֵֵֶֶַַָָָָ
נאמר חביתין ּבמנחת וכן ליֹום, ו)מּיֹום (ויקרא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַ

ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ּתמיד"
הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל מּׁשּבתּבערב, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּוא: ˜a„Ú(Î‡)לׁשּבת ÚÓ.,מּדתּה לּה ּתן ְַָ≈∆∆«…∆ִֵָָָ

חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
ואם הּלילֹות, לכל וכן הארּכין, טבת ללילי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָֻלֹוג

ּכלּום: ּבכ אין ‡ÈÏ(‡)יּותר ˜‰ ‰z‡Â. ְְִֵֵָָ¿«»«¿≈≈∆
הּמׁשּכן: מלאכת ׁשּתגמר בלאחר BLc˜Ï(‚)תורה ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ¿«¿

ÈÏB‰ÎÏ.ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¬ƒְְְְְְִִֵַַַָֻ
הּוא, ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻהּבגדים,

ּבלע"ז: הּלב:.ÔLÁ(„)שנטריא"ה ּכנגד ּתכׁשיט ְַַ…∆ְְִֵֶֶַַ
„BÙ‡Â.ׁשמעּתי לבוש)לא מצאתי(שהוא ולא , ¿≈ְְִִַָָָֹֹ

חגּור ׁשהּוא לי אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבּבריתא
סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, ְְְֲִִִֵַַָָָֹלֹו
על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ְְְִֶֶֶַַָׁשּקֹורין

מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. במּלמּטה, (שמואל ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ
חגֹורהו) ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ"ודוד

לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיא.
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ÈB‰ Úˆ ˙ÈÂ ‡Â‡ ˙ÈÂ ‡Ïzƒ¿»¿»«¿¿»»¿»¿«¿ƒ
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ÈB‰ Úˆ ‡Â‡Â ‡Ïz ‡‰«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ


נאמר: ח)ׁשהרי האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואחר
הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָאּונקלֹוס:
לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהחגֹור
ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשעל
ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנאמר
לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָלבד,
על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו (שם)ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֶֶֶַַ
הימּנּו ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד
ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַוהּכתפֹות
חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָראיה
כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", ְְְְְִֵֵֵַָאפֹוד

אחֹות"מעילים", ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְֲֲִִִֵַַָָ
יג)אבׁשלֹום: ב הּמל(שמואל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן "ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מעילים": וכן.ÏÈÚÓeהּבתּולֹות חלּוק, ּכמין הּוא ְְִִַ¿ƒְְִֵָ
קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻהּכּתנת,

העליֹון: לנֹוי,.ıaLzחלּוק מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָָ«¿≈ְְְֲִִ
ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין הם ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֻוהּמׁשּבצֹות
ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב ְְְְֲִִִַַַָָָָזהב,
זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות האפֹוד: ּבאבני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּכמין.ÙˆÓ˙:ּובלע"ז ְְִַַƒ¿∆∆ְִ
אחרּכּפת ּבמקֹום ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם יומאּכֹובעיןקֹורא (עיין ְְְְִִִֵֶַָָָָ
היא.‡Â:כה) והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ¿«¿≈ְֲִִֵֶַַָָֹֻ

לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחגֹורה
וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ"וּיּתן

האפֹוד": את עליו וּיּתן הּמעיל את ŒÈ„‚aאֹותֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָƒ¿≈
L„˜.,לׁשמי המקּדׁשת אֹותם:מּתרּומה יעׂשּו …∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ
(‰)eÁ˜È Ì‰Â.לב חכמי הּבגדים,אֹותם ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיקּבלּו
הּבגדים: את מהן ‡˙Ù‡‰Œ„(Â)לעׂשֹות eNÚÂ. ְֲִֵֶֶַַָ¿»∆»≈…

סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאם
הּקֹורא ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּמקראֹות,
ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָּבצרּופן,
סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלמען
נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד ְְִִִִֵֶַָָָָָהּמקראֹות.
לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדםלמּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר
ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני
אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף
הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין
סינר, ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,
ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,
ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ְְְֲֲִִֵֵֵָֻׁשּתי
ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשעּור
קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹלפניו
ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבהם,

לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות ּוׁשּתיוהּמׁשּבצֹות ּכתפיו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות הּזהב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעבֹותֹות
לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹקצֹות
לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּוׁשני

ראׁשי ׁשני ּתקּועיןוכן הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
ּתלּוי החׁשן נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹּבמׁשּבצֹות
ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵַָָָּבמׁשּבצֹות
ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹטּבעֹות
ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָֹטּבעֹות
מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָֹֻהּתחּתֹון

זה על זה ׁשֹוכבים האפֹוד, ּבפתילטּבעֹות ּומרּכסן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹּתכלת
נד יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּתחּתית

וחֹוזר: הֹול ÚÏBz˙ונבּדל ÔÓ‡Â ˙Ïz ‰ ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««
LÓ LLÂ ÈL.ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ
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ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶַָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, נמצאאחד ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹחּוטן
ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָיֹומא,
הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּזהב,
ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָּבתֹו

ּומין: מין ּכל עם ׁשזּור זהב LÁׁשל ‰NÚÓ.ּכבר ִִִֶָָָָ«¬≈…≈ְָ
ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּפרׁשּתי

לזֹו: זֹו ּדֹומֹות B‚Â'(Ê)עבריה ˙Ù˙Î ÈzL.הּסינר ֲֶָָָ¿≈¿≈…¿ִַָ
לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמּלמּטה
היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמלמעלה,
רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָֻמחּברֹות
ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרחבֹות,
ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכתפֹותיו
לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹחּבּורן
זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹׁשאין
קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹוהֹולכֹות

אחת: ּבכל אחת ÂÈ˙Bּבהן, ÈLÏ‡.רחּבֹו אל ְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְֶָ
ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָוגבהֹו
מד) ּבמקֹום(יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא :ְְְְִִֵַַַָֹ

מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזיעה,
אּציליהם: ּכנגד ׁשּתי.ÁÂאּלא אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶֶַָ¿À»ְִֵֵָָ

ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתפֹות
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ּכולא ואחר לבד ם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

‡B˙Ù.(Á)מחּברם: LÁÂהּוא ידֹו ׁשעל וחגֹור ְְַָ¿≈∆¬À»ֲֶַַָ
ּומקּׁשטֹו: לּכהן ּומתּקנהּו ÂÈÏÚמאּפדֹו L‡. ְְְְְְֵֵַַַַֹ¬∆»»

החגֹורה: היא הּסינר, ּבׂשפת .e‰NÚÓkלמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָ¿«¬≈
ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכאריגת
הּמינים: ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַאריגת

‰È‰È epnÓ.לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה עּמֹו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ
טויחּברּנּו: ׁשּנֹולדּו:.Ì˙B„ÏB˙k(È)תורה ּכּסדר ְִֶַ¿¿»ְֵֶֶַ

האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָראּובן,
יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ְְְְִִֵֵַַָָָָָֻועל
כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ְְְִִִֵֵֶַָָָּובנימין

ואחת: אחת ּבכל ‡Ô(È‡)אֹותּיֹות LÁ ‰NÚÓ. ְְִַַַַָ«¬≈»«∆∆
הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן ֲֲֳִֵֶֶַַָָָָמעׂשה
ּבסֹופֹו, ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָלּתיבה

מד)וכן: ׁשל(ישעיה חרׁש קו", נטה עצים "חרׁש ְִֵֵֶַָָָָָָ
וכן: יב)עצים. אּלה(שם ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּופתּוחים: Ì˙Áּדבּוקים ÈÁezt.ּכתב ּכתרּגּומֹו: ְְִִƒ≈…»ְְְַַ
ּכגלף ּכמֹומפרׁש ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ
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e‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL ˙ÈÂ ‡„Á¬»¿»¿»«ƒ»¿ƒ¿»»
ÔB‰˙„Ïe˙k ‡˙È˙ ‡‡ ÏÚ««¿»ƒ¿≈»¿¿»¿

˙kיא ‡ Ô‡ ÔÓ‡ „BÚ«√«∆∆»»¿«


ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט
זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין
ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם
ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין
ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶַָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, נמצאאחד ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹחּוטן
ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָיֹומא,
הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּזהב,
ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָּבתֹו

ּומין: מין ּכל עם ׁשזּור זהב LÁׁשל ‰NÚÓ.ּכבר ִִִֶָָָָ«¬≈…≈ְָ
ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּפרׁשּתי

לזֹו: זֹו ּדֹומֹות B‚Â'(Ê)עבריה ˙Ù˙Î ÈzL.הּסינר ֲֶָָָ¿≈¿≈…¿ִַָ
לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמּלמּטה
היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמלמעלה,
רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָֻמחּברֹות
ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרחבֹות,
ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכתפֹותיו
לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹחּבּורן
זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹׁשאין
קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹוהֹולכֹות

אחת: ּבכל אחת ÂÈ˙Bּבהן, ÈLÏ‡.רחּבֹו אל ְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְֶָ
ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָוגבהֹו
מד) ּבמקֹום(יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא :ְְְְִִֵַַַָֹ

מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזיעה,
אּציליהם: ּכנגד ׁשּתי.ÁÂאּלא אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶֶַָ¿À»ְִֵֵָָ

ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתפֹות
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ּכולא ואחר לבד ם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

‡B˙Ù.(Á)מחּברם: LÁÂהּוא ידֹו ׁשעל וחגֹור ְְַָ¿≈∆¬À»ֲֶַַָ
ּומקּׁשטֹו: לּכהן ּומתּקנהּו ÂÈÏÚמאּפדֹו L‡. ְְְְְְֵֵַַַַֹ¬∆»»

החגֹורה: היא הּסינר, ּבׂשפת .e‰NÚÓkלמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָ¿«¬≈
ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכאריגת
הּמינים: ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַאריגת

‰È‰È epnÓ.לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה עּמֹו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ
טויחּברּנּו: ׁשּנֹולדּו:.Ì˙B„ÏB˙k(È)תורה ּכּסדר ְִֶַ¿¿»ְֵֶֶַ

האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָראּובן,
יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ְְְְִִֵֵַַָָָָָֻועל
כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ְְְִִִֵֵֶַָָָּובנימין

ואחת: אחת ּבכל ‡Ô(È‡)אֹותּיֹות LÁ ‰NÚÓ. ְְִַַַַָ«¬≈»«∆∆
הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן ֲֲֳִֵֶֶַַָָָָמעׂשה
ּבסֹופֹו, ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָלּתיבה

מד)וכן: ׁשל(ישעיה חרׁש קו", נטה עצים "חרׁש ְִֵֵֶַָָָָָָ
וכן: יב)עצים. אּלה(שם ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּופתּוחים: Ì˙Áּדבּוקים ÈÁezt.ּכתב ּכתרּגּומֹו: ְְִִƒ≈…»ְְְַַ
ּכגלף ּכמֹומפרׁש ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְְֲִִִַָָָָֹ
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:d˙È „aÚzטזÈÚ È‰È ÚaÓ «¿≈»≈¿««¿≈ƒ


ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחֹורצין

ּומפרׁש aÒÓ˙ּבׁשמֹות:ּכמֹו.ÓLŒÏÚ˙:נּכר ְִָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ.,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִָָָָָֻ

האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשעֹוׂשה
את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומׁשּקעּה
האפֹוד: ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהאבן

(È)ÔkÊÏ.הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה ׁשּיהא ¿ƒ»…ְֵֶֶַָָ
לפניו, ּכתּובים צדקתם:הּׁשבטים ויזּכר ְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

(‚È)˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ..ׁשּתים מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְִִִַ
צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹולא

ּפרּוׁשן: ל ּגֹומר החׁשן LL˙(È„)ּובפרׁשת ְְֵֵֶַַָָָֹ«¿¿…
‰Ê.:ׁשלׁשלאֹות˙Ïa‚Ó.החׁשן ּגבּול לסֹוף »»ְְַָƒ¿»…ְְֶַֹ

אֹותם: Ú˙ּתעׂשה ‰NÚÓ.חּוטין קליעת מעׂשה ֲֶַָ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

לערּדסקאֹות, ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹוריןלבֹורֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
כב)אינשינשייר"ׁש LL˙:(ביצה ˙‡ ‰z˙Â.ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ֶ

מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות ְְֲֲֲֲִֵַַָֹעבֹותֹות,
ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹהּללּו.

וא קביעּותן. צּואת ולא "ּתעׂשה"ׁשרׁשרֹות ין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן ְְְִֵַָָָָָָָָהאמּור
החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹלׁשֹון
נכּתב ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹחֹוזר
ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאן
,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם ְְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות
ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻהּמׁשּבצֹות
הּללּו: הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹמגּבלת

(ÂË)ËtLÓ ÔLÁ.ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ
אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר:
לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט
אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי
וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש

ּדברים, ּברּור לׁשֹון ּדבריו:מׁשּמׁש ּומברר ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk.:מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(ÊË)BaÁ ˙ÊÂ Bk‡ ˙Ê.לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ
ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְֲִֵֵֵַַָָָָּבכתפֹות
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‰„cכד ÔÏÈ„ ÔÈzz ˙È Ôz˙¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿«


ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹונקּפלֹות
ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו וטּבעֹות, ְְְְְְְִֶַַָָָָֹּבׁשרׁשרֹות

(ÊÈ)B ˙‡Ó.ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְֲִֵֶַַָָֻ
ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות ְְְְִִֵֶַַָָָֻהּמׁשּבצֹות

יחמּלּואים: ‰Ê(Î)תורה ÈLÓ.הּטּורים יהיּו ִִ¿À»ƒ»»ְִִַ
ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ְְְְִִִִֶָָָָֹֹֻּבמּלּואתם,
ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון זהּו האבן, ּבעבי ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיתמּלא
עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ְְְֲִִִִֶֶֶָָָֹּכׁשעּור

יֹותר: ולא ּפחֹות לא ‡LÈ(Î‡)המׁשּבצֹות, ְְְִֵַָֹֹƒ
BÓLŒÏÚ.,ּתֹולדֹותם אדםּכסדר האבנים: סדר «¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹ

ּכּלם: וכן לׁשמעֹון, ּפטדה ÏÚ(Î)לראּובן, ְְְְְִִִֵֵָָֻ«
ÔLÁ‰.ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ּבׁשביל «…∆ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

ּבענין: למּטה אילן.LL˙ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי לׁשֹון ְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְִֵָָ
אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאחיזין
והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיּו
הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָׁשּתי

ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָואף
ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמר
ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבריקם.

ּכׁשלׁשלת עברית מׁשנה:ּבלׁשֹון הּוא.Ï˙ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמגּבלֹות
אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ְְְְִֶֶַָָֹּבגבּול

Ú˙ּבלע"ז: ‰ÚÓ.:קליעה ÏÚ(Î‚)מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ«
ÔLÁ‰.יּתכן ולא ּבֹו. לקבעם ּכדי החׁשן, לצר «…∆ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר
והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשחֹוזר
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּכבר

החׁשן קצֹות על ואף'ועׂשית זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
אּתה צרי ּכןּבׁשרׁשרֹות B˙:לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰.לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד: ּכתפֹות מּול הּבאים ְְְִִִֵַַָָָולּׂשמאלית

(„Î)‰‰ ˙˙Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙.הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ֵֵ
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ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחֹורצין

ּומפרׁש aÒÓ˙ּבׁשמֹות:ּכמֹו.ÓLŒÏÚ˙:נּכר ְִָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ.,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִָָָָָֻ

האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשעֹוׂשה
את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומׁשּקעּה
האפֹוד: ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהאבן

(È)ÔkÊÏ.הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה ׁשּיהא ¿ƒ»…ְֵֶֶַָָ
לפניו, ּכתּובים צדקתם:הּׁשבטים ויזּכר ְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

(‚È)˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ..ׁשּתים מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְִִִַ
צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹולא

ּפרּוׁשן: ל ּגֹומר החׁשן LL˙(È„)ּובפרׁשת ְְֵֵֶַַָָָֹ«¿¿…
‰Ê.:ׁשלׁשלאֹות˙Ïa‚Ó.החׁשן ּגבּול לסֹוף »»ְְַָƒ¿»…ְְֶַֹ

אֹותם: Ú˙ּתעׂשה ‰NÚÓ.חּוטין קליעת מעׂשה ֲֶַָ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

לערּדסקאֹות, ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹוריןלבֹורֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ
כב)אינשינשייר"ׁש LL˙:(ביצה ˙‡ ‰z˙Â.ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ֶ

מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות ְְֲֲֲֲִֵַַָֹעבֹותֹות,
ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹהּללּו.

וא קביעּותן. צּואת ולא "ּתעׂשה"ׁשרׁשרֹות ין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן ְְְִֵַָָָָָָָָהאמּור
החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹלׁשֹון
נכּתב ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹחֹוזר
ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאן
,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם ְְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות
ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻהּמׁשּבצֹות
הּללּו: הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹמגּבלת

(ÂË)ËtLÓ ÔLÁ.ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ
אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר:
לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט
אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי
וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש

ּדברים, ּברּור לׁשֹון ּדבריו:מׁשּמׁש ּומברר ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ
„Ù‡ ‰NÚÓk.:מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(ÊË)BaÁ ˙ÊÂ Bk‡ ˙Ê.לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ
ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד
ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְֲִֵֵֵַַָָָָּבכתפֹות
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ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹונקּפלֹות
ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו וטּבעֹות, ְְְְְְְִֶַַָָָָֹּבׁשרׁשרֹות

(ÊÈ)B ˙‡Ó.ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְֲִֵֶַַָָֻ
ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות ְְְְִִֵֶַַָָָֻהּמׁשּבצֹות

יחמּלּואים: ‰Ê(Î)תורה ÈLÓ.הּטּורים יהיּו ִִ¿À»ƒ»»ְִִַ
ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ְְְְִִִִֶָָָָֹֹֻּבמּלּואתם,
ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון זהּו האבן, ּבעבי ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיתמּלא
עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ְְְֲִִִִֶֶֶָָָֹּכׁשעּור

יֹותר: ולא ּפחֹות לא ‡LÈ(Î‡)המׁשּבצֹות, ְְְִֵַָֹֹƒ
BÓLŒÏÚ.,ּתֹולדֹותם אדםּכסדר האבנים: סדר «¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹ

ּכּלם: וכן לׁשמעֹון, ּפטדה ÏÚ(Î)לראּובן, ְְְְְִִִֵֵָָֻ«
ÔLÁ‰.ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ּבׁשביל «…∆ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

ּבענין: למּטה אילן.LL˙ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי לׁשֹון ְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְִֵָָ
אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאחיזין
והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיּו
הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָׁשּתי

ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָואף
ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמר
ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבריקם.

ּכׁשלׁשלת עברית מׁשנה:ּבלׁשֹון הּוא.Ï˙ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמגּבלֹות
אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ְְְְִֶֶַָָֹּבגבּול

Ú˙ּבלע"ז: ‰ÚÓ.:קליעה ÏÚ(Î‚)מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ«
ÔLÁ‰.יּתכן ולא ּבֹו. לקבעם ּכדי החׁשן, לצר «…∆ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר
והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשחֹוזר
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּכבר

החׁשן קצֹות על ואף'ועׂשית זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ
אּתה צרי ּכןּבׁשרׁשרֹות B˙:לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿

ÔLÁ‰.לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
האפֹוד: ּכתפֹות מּול הּבאים ְְְִִִֵַַָָָולּׂשמאלית

(„Î)‰‰ ˙˙Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙.הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ֵֵ
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מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" ְְְְְְְֵַַַַַָֹֹֻ"ׁשרׁשת
אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ּבחׁשן. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹקּבּוען
ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּטּבעֹות,

הכּפלּו: לא פקּודי" "אּלה Â‡˙(Î‰)ּבפרׁשת ְְְְֵֵֶַָָֹֻ¿≈
˙Bˆ˜ ÈzL.ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿ְֲֵֵֶֶֶָָ

ואחת: אחת ‰BˆaLn˙ּכל ÈzLŒÏÚ Ôzz.הן הן ְַַַַָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵֵ
ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹהּכתּובֹות
עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפֹוד,
הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמפרׁש
ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבטּבעֹות
ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשי
הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל :וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

‰z˙Â.:הּמׁשּבצֹות„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ.ּבזֹו אחת ¿»«»ְְִַ«ƒ¿»≈ְַַ
את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואחת
החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהחׁשן
ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה
טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ְְְֶַַָָָָָּדבּוקה

:והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו ÂÈtלתחּתיתֹו ÏÓ Ï‡.ׁשל ְְְְְִֵֵֶַָ∆»»ֶ
ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאפֹוד,
והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעיל,
ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול ִֵֵֵֶֶֶָָָקרּוי

ּפנים: קרּוי אינֹו ˜ˆB˙(ÂÎ)נראה, ÈL ÏÚ ְִִֵֶָָ«¿≈¿
ÔLÁ‰.לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי הן «…∆ְְְִֵֵֵַַָָ

Èa˙‰ולׂשמאל: „BÙ‡‰ Ú Ï‡ L‡ B˙Ù ÏÚ. ְְִֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈»¿»
ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם האחד סימנין: ׁשני ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהרי
ּכנגד אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּתחּתיתֹו,
על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָהאפֹוד,
החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמתניו.
ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכלּפי
ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּביתה",
על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהאפֹוד
קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָמתניו

עליו: ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו ÈzL(ÊÎ)החׁשן, ÏÚ ְְִֶַָָָֹ«¿≈
‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î.נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְִֶַ

ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבראׁשי
צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָּכנגד

מחּבר ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן והּואליּתן לאפֹוד, ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ְְְְֱִִֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבאפֹוד
זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַָֹֻלעּמת
האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּכתפֹות,
ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהן
ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות ְְְְְְִֶַַַַָָֹהּטּבעֹות
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹלימין
מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה: הּמעיל ÂÈtעל ÏnÓ.:החיצֹון ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ
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Ó È‰È ‡Bz de‚Ï ÏÈÙk»ƒ¿«≈»¿≈««
ÈÁÓ „BÚ BÁ BÁ dÓeÙÏ¿≈¿¿«»≈
:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈL eÙk¿ƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÈBלג È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈
ÏÚ ÈB‰Ê Úe ‡Â‡Â ‡ÏÎzƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«


(ÁÎ)ekÈÂ.וכן חּבּור, לא)לׁשֹון "מרכסי(תהלים ¿ƒ¿¿ְְְִֵֵֵֻ

וכן רׁשעים. חבלי חּבּורי מד)איׁש", (ישעיה ְְְִִִֵֵֵֶָ
ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים הרים לבקעה", ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ"והרכסים
ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמּתֹו

:ליל ונֹוחה ‰‡BÙ„מיׁשֹור LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï. ְִֵֵָƒ¿«≈∆»≈
האפֹוד: חׁשב אל ּדבּוק החׁשן ÁfÈלהיֹות ‡ÏÂ.לׁשֹון ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«ְ

לברט: ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַָָנּתּוק,
כט Èz‰Œ˙‡Â(Ï)תורה Èe‡‰Œ˙‡.ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְַ

ידֹו ׁשעל החׁשן ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשם
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא .(יומא ְְְִֵֵֶַָָָָ

ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּובמקּדׁש
היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ּבגדים, מחּסר ְְְֲִִֵַַָָָָֹֻלהיֹות
מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ְְְְִֵַַָָָּבתֹוכֹו,

כז)ׁשּנאמר האּורים":(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל : ְְְֱִִֶֶַַַָָ

Ï‡ÈŒÈa ËLÓŒ˙‡.נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶָָָ
לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ְְֲֲִִַַַָָָֹונֹוכחים
הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה המדרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻּולפי

הּמׁשּפט: סליחת ׁשם על מׁשּפט ‡˙Œ(Ï‡)נקרא ְְְְִִִִֵַַַָָָ∆
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓ.עליו נּתן ÏÈÏkלחגֹורה:ׁשהאפֹוד ¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ

˙ÏÎz.:ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ
(Ï)BL‡ŒÈÙ ‰È‰Â.הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְִִַָ

הּצּואר: ּבית "ּכפיל.BÎB˙aּפתיחת ּכתרּגּומֹו: ְִֵַַַָ¿ְְִַָ
והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ּכפּול ְְְְְְִִֵַָָָָָָלגּוּה",

ּבמחט: ולא אֹורג ˙Á‡מעׂשה ÈÙk.,למדנּו ְְֲֵֵַַַֹ¿ƒ«¿»ְַָ
לתֹוכן: ּכפּול ּפיהם ׁשּלהם ÚÈׁשהּׁשריֹונים ‡Ï. ְְִִִֶֶֶֶַָָָ…ƒ»≈«

יּקרע, ׁשּלא מּמניןּכדי ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
"לא וכן החׁשן", יּזח "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלאוין

הארֹון: ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", לביסּורּו תורה ְֱִֵֶֶַַַָָָ
(‚Ï)È.רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
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וכן רׁשעים. חבלי חּבּורי מד)איׁש", (ישעיה ְְְִִִֵֵֵֶָ
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כט Èz‰Œ˙‡Â(Ï)תורה Èe‡‰Œ˙‡.ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְַ

ידֹו ׁשעל החׁשן ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשם
ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר עג)הּוא .(יומא ְְְִֵֵֶַָָָָ

ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּובמקּדׁש
היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ּבגדים, מחּסר ְְְֲִִֵַַָָָָֹֻלהיֹות
מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ְְְְִֵַַָָָּבתֹוכֹו,

כז)ׁשּנאמר האּורים":(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל : ְְְֱִִֶֶַַַָָ

Ï‡ÈŒÈa ËLÓŒ˙‡.נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶָָָ
לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ְְֲֲִִַַַָָָֹונֹוכחים
הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה המדרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻּולפי

הּמׁשּפט: סליחת ׁשם על מׁשּפט ‡˙Œ(Ï‡)נקרא ְְְְִִִִֵַַַָָָ∆
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˙ÏÎz.:ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ
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הּצּואר: ּבית "ּכפיל.BÎB˙aּפתיחת ּכתרּגּומֹו: ְִֵַַַָ¿ְְִַָ
והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ּכפּול ְְְְְְִִֵַָָָָָָלגּוּה",

ּבמחט: ולא אֹורג ˙Á‡מעׂשה ÈÙk.,למדנּו ְְֲֵֵַַַֹ¿ƒ«¿»ְַָ
לתֹוכן: ּכפּול ּפיהם ׁשּלהם ÚÈׁשהּׁשריֹונים ‡Ï. ְְִִִֶֶֶֶַָָָ…ƒ»≈«

יּקרע, ׁשּלא מּמניןּכדי ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
"לא וכן החׁשן", יּזח "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלאוין

הארֹון: ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", לביסּורּו תורה ְֱִֵֶֶַַַָָָ
(‚Ï)È.רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים עגּלים ƒ…≈ְֲֲִִִִִַָֻ
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ÔÈÊÂ BÁ BÁ È‰BÏBÈLƒƒ¿¿¿«ƒ
:BÁ BÁ ÔB‰ÈÈa ‡‰„¿«¬»≈≈¿¿

Ê‡לד ‡BÂ ‡‰„„ ‡Ê«»¿«¬»¿ƒ»«»
ÈÏBÈL ÏÚ ‡BÓÂ ‡‰„„¿«¬»¿ƒ»«ƒ≈

:BÁ BÁ ‡ÏÈÚÓלהÏÚ È‰ÈÂ ¿ƒ»¿¿ƒ≈«
dÏ˜ ÚÓzLÈÂ ‡LLÏ Ô‰‡«¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»

:˙eÓÈ ‡ÏÂ d˜tÓeלו„aÚ˙Â ¿ƒ¿≈¿»¿¿«¿≈
È‰BÏÚ BÏ˙Â ÈÎ ‰„ ‡ˆÈƒ̂»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ

:ÈÈÏ L„˜ LÓ ˙לזÈeL˙e ¿«¿»«…∆«»¿«ƒ
ÏÚ È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
‡zˆÓ Èt‡ Ï˜Ï ‡zˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»

:È‰ÈלחÈ‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ¿≈ƒ≈«≈≈ƒ
˙ÈÂÚ ˙È Ô‰‡ ÏBÈÂ Ô‰‡„¿«¬…¿ƒ«¬…»¬»«
Ï‡È Èa ÔeL˜È È ‡L„e˜¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«


ּכביצת ‰Êּתרנגלת:העׂשּויים ÈÓÚe.עם זגין ְְְֲִֵֶַַָֹ«¬…≈»»ִִָ

ׁשּבתֹוכם: Èענּבלים ÌÎB˙a.ּבין סביב, ּביניהם ְְִִֶָָ¿»»ƒִֵֵֵֶָ
ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים, ְְְֲִִֵֵֶַָָָׁשני

BÂ(Ï„)הּמעיל: ÔBÂ ‰Ê ÔÓÚt.,זהב ּפעמֹון ְִַ«¬…»»¿ƒ¿ֲַָָ
אצלֹו: eÓÈ˙(Ï‰)ורּמֹון ‡ÏÂ.אּתה לאו מּכלל ְְִֶ¿…»ְִַַָָ

אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ְְִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשֹומע
מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים מן אחד מחּסר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻיּכנס

ׁשמים: ה).ˆıÈ(ÂÏ)ּבידי זהב(סוכה ׁשל טס ּכמין ִִֵַָƒְִֶָָָ
מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהיה,

ÏÎz˙(ÊÏ)לאזן: ÏÈ˙t ÏÚ.הּוא אחר ּובמקֹום ְֶֹ«¿ƒ¿≈∆ְֵַָ
לט)אֹומר ועֹוד(שמות ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : ְְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על "והיה ּכאן: ְְְְִִֶַַַָָָָָּכתיב
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹאֹומר:

יט) ציץ(זבחים ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ,ְְִִִֵֶָָָָ
ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם - ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלּמצנפת
ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינּה הראׁש, ּבגבּה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹֻלמעלה
היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהראׁש
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּנקבים
מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו מקֹומֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָּבג'
הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָואחד

הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמאחֹורי
האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּופתילי
ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבראׁשֹו
ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹרחב
הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּפתיל
הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהיה
ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּפתיל
על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּכנגד
הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַַהּציץ,

‡‰Ô(ÁÏ)מלמעלה: ‡Â.ואף סליחה, לׁשֹון ְְִַָ¿»»«¬…ְְְִַָ
הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

הּקדׁשים: מן העון מסּלק נמצא עון. ‡˙ÔÂÚŒׁשל ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ∆¬…
ÌÈL„w‰.ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות «√»ƒְְְֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּואכה)(מנחותּבטמאה, עון זה אי : ְְְִֵֶֶָָָֹֻ
ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנֹוׂשא?
לֹומר ואין יחׁשב". "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹואם
"עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיכּפר
אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר, ְְֱֲֳִִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁשים"

הּקרּבן: להכׁשיר אּלא BÁˆÓŒÏÚמרּצה, ‰È‰Â ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿
„ÈÓz.,ּתמיד מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי »ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ

devzhkiriax mei qelwpe`
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ÔB‰Ï ‡ÂÚÏ ‡È„z È‰BÈÚ ˙Èa≈≈ƒ¿ƒ»¿«¬»¿
:ÈÈ Ì„˜לט‡ˆe ‡ez n˙e √»¿»¿«≈ƒ»»

‡ÈÓ‰Â ‡ˆe„ ‡zˆÓ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿∆¿»¿»¿∆¿»»
:ˆ „BÚ „aÚzמÔ‰‡ ÈÏÂ «¿≈««»¿ƒ¿≈«¬…

ÔÈÈÓ‰ ÔB‰Ï „aÚ˙Â ÔÈez „aÚz«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿∆¿»ƒ
˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚBÂ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïeמא˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â ¿À¿¿»¿«¿≈»¿»
nÚ È‰Ba ˙ÈÂ eÁ‡ Ô‰‡«¬…»¿»¿ƒƒ≈
ÔB‰a˜ ˙È ˜˙e ÔB‰˙È Èa˙e¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿
:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ecמב ÔÈÓ ÔB‰Ï „ÚÂ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿
„ÚÂ ÔˆÁÓ ‡˙ÈÚ Na ‰‡Ï¿«»»¿«∆¿¿»≈«¿»¿«

:ÔB‰È ÔÈמגÔ‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ «¿»¿ƒ««¬…
ÔLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈«¿¿«¿«
‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ ‡Óƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜ ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿
Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂ ‡BÁ»ƒ¿»»»≈

:È‰B˙ È‰BÏÂא‡Ób˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰Ï „aÚ˙ Ècƒ«¿≈¿¿«»»»¿
a „Á Bz  ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«»«


אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ'ּתמיד',
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,
מּמּנּו: ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹּבֹו

(ËÏ)zˆaLÂ.,מׁשּבצֹות מׁשּבצֹות אֹותם עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְֲִִֵָ
ׁשׁש: ׁשל z˙(Ó)וכּלם ‰NÚz Ô‰‡ ÈÏÂ. ְֵֶָֻ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…

יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו ואבנטּבגדים ּכּתנת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
למּטה הּכתּובים ּומכנסים מצנפת, היא – ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּומגּבעֹות

‡˙Ô‰‡Œ(Ó‡)ּבּפרׁשה: Ì˙‡ zLaÏ‰Â.אֹותם ַָָָ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ָ
ּוכתנתֿ ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹֹהאמּורים
הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ואבנט מצנפת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתׁשּבץ,

ּבכּלם: ‡Bzלמּטה ÂÈaŒ˙‡Â.הּכתּוביםאֹותם ְְַָָֻ¿∆»»ƒְִַָ
‡˙Ìּבהם: zÁLÓe.,ּבניו ואת אהרן ּבׁשמןאת ֶָ»«¿»…»ְְֲֶֶֶֶַָָֹ

‡˙Ì„ÈŒהּמׁשחה: ˙‡lÓe.לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְִַָƒ≈»∆»»ְִִַָָ
ּבֹו מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, ְְְְְִִִֶָָָָֻחּנּו
אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמאֹותֹו
עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר ּפקידת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

גוואנט"ו מחזיקֹו(האנדשו"ה)ׁשּקֹורין הּוא ידֹו ועל , ְֲִִֶַַָ
ווירסטי"ר מסירה לאֹותה וקֹורין מּלּויּבּדבר, והּוא ְְְְִִִַָָָָ

Ì‰Ï(Ó)ידים: ‰NÚÂ.ּולבניו ŒÈÓ:לאהרן ִַָ«¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈
„.לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' הרי »ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

Ô‰‡ŒÏÚ(Ó‚)הדיֹוט: eÈ‰Â.האּלה הּבגדים ּכל ְֶ¿»««¬…ְִֵֶַָָָ
לֹו: הראּויין אהרן ּבהם:.ÂÈaŒÏÚÂעל האמּורים ְֲִַַָֹ¿«»»ֲִֶָָ
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a.לּמׁשּכן וכן .e˙ÓÂ:להיכל, ¿…»∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈

ּבמיתה ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, Œ˙wÁ:הא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«
BÏ ÌÏBÚ.הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »ֱֶֶַַָָָֻ

ּבֹו: לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד קח,.Á˜Ï(‡)ּגזרה ּכמֹו ְְְִֵֵַָָ¿«ְַ
לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשּתי
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ÔB‰Ï ‡ÂÚÏ ‡È„z È‰BÈÚ ˙Èa≈≈ƒ¿ƒ»¿«¬»¿
:ÈÈ Ì„˜לט‡ˆe ‡ez n˙e √»¿»¿«≈ƒ»»

‡ÈÓ‰Â ‡ˆe„ ‡zˆÓ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿∆¿»¿»¿∆¿»»
:ˆ „BÚ „aÚzמÔ‰‡ ÈÏÂ «¿≈««»¿ƒ¿≈«¬…

ÔÈÈÓ‰ ÔB‰Ï „aÚ˙Â ÔÈez „aÚz«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿∆¿»ƒ
˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚBÂ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïeמא˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â ¿À¿¿»¿«¿≈»¿»
nÚ È‰Ba ˙ÈÂ eÁ‡ Ô‰‡«¬…»¿»¿ƒƒ≈
ÔB‰a˜ ˙È ˜˙e ÔB‰˙È Èa˙e¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿
:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ecמב ÔÈÓ ÔB‰Ï „ÚÂ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿
„ÚÂ ÔˆÁÓ ‡˙ÈÚ Na ‰‡Ï¿«»»¿«∆¿¿»≈«¿»¿«

:ÔB‰È ÔÈמגÔ‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ «¿»¿ƒ««¬…
ÔLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈«¿¿«¿«
‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó B‡ ‡Óƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜ ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿
Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂ ‡BÁ»ƒ¿»»»≈

:È‰B˙ È‰BÏÂא‡Ób˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰Ï „aÚ˙ Ècƒ«¿≈¿¿«»»»¿
a „Á Bz  ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«»«


אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ'ּתמיד',
האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו
ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,
מּמּנּו: ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹּבֹו

(ËÏ)zˆaLÂ.,מׁשּבצֹות מׁשּבצֹות אֹותם עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְֲִִֵָ
ׁשׁש: ׁשל z˙(Ó)וכּלם ‰NÚz Ô‰‡ ÈÏÂ. ְֵֶָֻ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…

יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו ואבנטּבגדים ּכּתנת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
למּטה הּכתּובים ּומכנסים מצנפת, היא – ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּומגּבעֹות

‡˙Ô‰‡Œ(Ó‡)ּבּפרׁשה: Ì˙‡ zLaÏ‰Â.אֹותם ַָָָ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ָ
ּוכתנתֿ ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹֹהאמּורים
הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ואבנט מצנפת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתׁשּבץ,

ּבכּלם: ‡Bzלמּטה ÂÈaŒ˙‡Â.הּכתּוביםאֹותם ְְַָָֻ¿∆»»ƒְִַָ
‡˙Ìּבהם: zÁLÓe.,ּבניו ואת אהרן ּבׁשמןאת ֶָ»«¿»…»ְְֲֶֶֶֶַָָֹ

‡˙Ì„ÈŒהּמׁשחה: ˙‡lÓe.לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְִַָƒ≈»∆»»ְִִַָָ
ּבֹו מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, ְְְְְִִִֶָָָָֻחּנּו
אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמאֹותֹו
עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר ּפקידת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

גוואנט"ו מחזיקֹו(האנדשו"ה)ׁשּקֹורין הּוא ידֹו ועל , ְֲִִֶַַָ
ווירסטי"ר מסירה לאֹותה וקֹורין מּלּויּבּדבר, והּוא ְְְְִִִַָָָָ

Ì‰Ï(Ó)ידים: ‰NÚÂ.ּולבניו ŒÈÓ:לאהרן ִַָ«¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈
„.לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' הרי »ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

Ô‰‡ŒÏÚ(Ó‚)הדיֹוט: eÈ‰Â.האּלה הּבגדים ּכל ְֶ¿»««¬…ְִֵֶַָָָ
לֹו: הראּויין אהרן ּבהם:.ÂÈaŒÏÚÂעל האמּורים ְֲִַַָֹ¿«»»ֲִֶָָ
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a.לּמׁשּכן וכן .e˙ÓÂ:להיכל, ¿…»∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈

ּבמיתה ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, Œ˙wÁ:הא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«
BÏ ÌÏBÚ.הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »ֱֶֶַַָָָֻ

ּבֹו: לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד קח,.Á˜Ï(‡)ּגזרה ּכמֹו ְְְִֵֵַָָ¿«ְַ
לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשּתי
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:ÔÈÓÏL ÔÈz ÔÈ„Â ÈBz≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ
ÔÈÈhב ÔÈÈ‚e Èh ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

ÔÈÈh ÔÈ‚BÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ
ÔÈhÁ ‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»ƒƒ

:ÔB‰˙È „aÚzגÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â «¿≈»¿¿ƒ≈»¿«
˙ÈÂ ‡lÒa ÔB‰˙È ˙e „Á ‡lÒ«»«¿»≈»¿¿«»¿»

:ÔÈc ÔÈz ˙ÈÂ ‡Bzד˙ÈÂ »¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»
Ú˙Ï z È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«
:‡Óa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ó ÔLÓ«¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה LaÏ˙Â ‡LeÏ ˙È ˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»
‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ez ˙È Ô‰‡«¬…»ƒ»¿»¿ƒ≈»
Ï Ô˙˙Â ‡LeÁ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ¿»≈»¿»¿»¿«¿≈≈

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰aוÈeL˙e ¿∆¿«≈»¿«ƒ
˙È Ôz˙Â LÈ ÏÚ ‡zÙÓƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»
:‡zÙÓ ÏÚ ‡L„ec ‡ÏÈÏ¿ƒ»¿¿»«ƒ¿∆¿»

„e˙‡ז ‡ÁLÓ ˙È ˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»
:˙È Èa˙e LÈ ÏÚ È˙e¿ƒ«≈≈¿«ƒ»≈

ÔeLaÏ˙Âח z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ
:ÔÈezטÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È ÊÊ˙e ƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ

ÔÈÚB ÔB‰Ï Ô˙˙Â È‰Be Ô‰‡«¬…¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
ÌÏÚ ÌÈÏ ‡z‰ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
‡aÂ Ô‰‡„ ‡a ˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»

:È‰B„יÌ„Ï ‡Bz ˙È ˙e ƒ¿ƒ¿»≈»»ƒ√»
È‰Be Ô‰‡ BÓÒÈÂ ‡ÓÊ ÔLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¬…¿ƒ


אחד: ּפתרֹון ‡Á„ולהן .מעׂשה על לכּפר ְְִֶֶָָ«∆»ְֲֵֵַַַ

ּפר:עגל,ה vÓ˙()ׁשהּוא ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ ֵֶֶַָ¿∆∆«¿«…«…
˙BvÓ ÈÈe.וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿ƒ≈«ְְֲִִֵֵַָ

ּבענין. למּטה הּקרּויה היא מּצֹות, לחם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּורקיקין.
לחם ּכנגדחּלת ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

עׂשר עׂשר ּבאים הּמינין וכל והרקיקין, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהחּלֹות
עו)חּלֹות ÔÓMa:(מנחות ˙ÏeÏa.,קמח יֹוצקּכׁשהן ַ¿…«∆∆ְֵֵֶֶַ

ּובֹוללן ׁשמן עה)ּבהן ÔÓMa:(שם ÌÈÁLÓ.אחר ְֶֶֶָָ¿Àƒ«»∆ַַ
ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָָאפּיתן

‡˙Ì(‚):(שם)ׁשּלנּו z‰Â.,הּמׁשּכן חצר אל ֶָ¿ƒ¿«¿»…»ְֲִֶַַָ

הקמתֹו: טבילת.zÁÂ(„)ּביֹום הּגּוף:זֹו ּכל ְֲָָ¿»«¿»ְִַַָ
(‰)z„Ù‡Â.והּסינר החגֹורה ותּקן קּׁשט ¿»«¿»ְְֲִֵֵַַַַָָ

‰L„(Â)סביבֹותיו: Ê.:הּציץ ŒÏÚזה ְִָ≈∆«…∆ִֶַ«
˙Ù‰.הּפתיל ידי על למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו «ƒ¿»∆ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ּפתילין ּוׁשני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהאמצעי,
ּכֹובע: ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹורי

(Ê)B˙‡ zÁLÓe.(כהנים זֹו(תורת מׁשיחה אף »«¿»…ְִַָ
ׁשמן נֹותן יונית. ּכף ריסיּכמין ּובין ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּבאצּבעֹו: ּומחּברן חעיניו Ì‰Ï(Ë)תורה ‰˙È‰Â. ְְְְֵֶַָָָ¿»¿»»∆
עֹולם: לכהּנת זה, ידים ידי.lÓe‡˙מּלּוי על ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְֵַ
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:‡B LÈ ÏÚ B‰È„È ˙È»¿≈«≈»
Ú˙Ïיא ÈÈ Ì„ ‡B ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿«

:‡ÓÊ kLÓיב‡ÓcÓ ˙Â «¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»
‡Áa„Ó ˙ ÏÚ ˙Â ‡B˙„¿»¿ƒ≈««¿««¿¿»
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏיג˙È ˙Â ƒ»¿«¿¿»¿ƒ«»
‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡ ˙È ÈÁc ‡a Ïk»«¿»¿»≈»«»¿»ƒ¿»
˙ÈÂ ÈÏk È ˙ÈÂ ‡ck ÏÚcƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»
:‡Áa„ÓÏ È˙Â ‰ÈÏÚ Èc ‡a«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

kLÓיד ˙ÈÂ ‡B˙„ ‡Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈
‡aÓ ‡a „ÈB Ï‡ ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ¿»ƒ»»

:‡‰ ‡˙‡Á ‡˙ÈLÓÏטו˙ÈÂ ¿«¿ƒ»«»»¿»
‰‡ ÓÒÈÂ  „Á ‡cƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
:‡c LÈ ÏÚ B‰È„È ˙È È‰B¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

È˙טז ˙Â ‡c ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»
BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ BÊ˙Â Óc¿≈¿ƒ¿««¿¿»¿

:BÁÒיז‚ ‡c ˙ÈÂ ¿¿»ƒ¿»¿«≈
È‰BÚ  ÏÈÁ˙ È‰B‡Ï¿≈»ƒ¿«ƒ«≈¿»ƒ
:LÈ ÏÚÂ È‰B‡ ÏÚ ˙Â¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

Áa„ÓÏ‡יח ‡c Ïk ˙È È˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»


האּלה: ÂÈaŒ„ÈÂהּדברים ‰‡Œ„È.ּופקּדתּבמּלּוי ְִֵֶַָָ««¬…¿«»»ְְִַֻ

יהּכהּנה: ÚBÓ„(È‡)תורה Ï‰‡ Á˙t.ּבחצר ְַָֻ∆«…∆≈ֲַַ
הּפתח: ׁשּלפני נג).ŒÏÚ˙(È)הּמׁשּכן (זבחים ְְִִֵֶֶַַַָ««¿…
מּמׁש: ּבּקרנֹות הּדם:.Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Âלמעלה ׁשירי ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ

ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡.(דמדות ג' ּבית(פרק ּבליטת ּכמין ∆¿«ƒ¿≈«ְְִִֵַ
מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי ְִִִִֶַַַָָָָָָקּבּול

‡˙‰Œ(È‚)הארץ: ‰Ó‰ ÏÁ‰.הּוא ֶָָ«≈∆«¿«∆∆«∆∆
טיל"א: ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל ‰˙˙הּקרּום ˙‡Â. ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆

אובר"ׁש: ׁשּקֹורין דכבדא, טרּפׁשא .k‰ŒÏÚ„הּוא ְְְְִֶַַָָ««»≈
הּכבד מן עּמּהאף כהנים)יּטל (È„):(תורת ִִִֵַַָָֹƒ¿…

.L‡a:זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו לא »≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ
טו נב).ÊÂ(ÊË)תורה ּבּמזרקּבכלי,(זבחים אֹוחז ¿»«¿»ְְִִֵֵַַ

ואין ּולכאן. לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוזֹורק
אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע מּתנה טעּון ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָקרּבן
ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאר
ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדמם

וזֹורק: ּבארץ עֹומד ּבׁשחיטת.ÈÒאּלא מפרׁש ּכ ְֵֵֶֶָָָ»ƒְְִִַָָֹ
ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא 'סביב' ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים,
ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחת,
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאלכסֹון,

לכואי סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל ְְְִִֵַָָָָָָָ
'סביב': נתחיו,.ÂÈÁ˙ŒÏÚ(ÊÈ)קרּוי עלעם מּוסף ִָָ«¿»»ְִַָָָ

הּנתחים: ÁBÁÈ(ÁÈ)ׁשאר ÁÈ.,לפני רּוח נחת ְְִַָָ≈«ƒ«ְַַַַָ
רצֹוני ונעׂשה אׁש,.‡M‰:ׁשאמרּתי והיאלׁשֹון ְְְֲִִֶַַָָƒ∆ְְִֵ
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BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ BÊ˙Â Óc¿≈¿ƒ¿««¿¿»¿

:BÁÒיז‚ ‡c ˙ÈÂ ¿¿»ƒ¿»¿«≈
È‰BÚ  ÏÈÁ˙ È‰B‡Ï¿≈»ƒ¿«ƒ«≈¿»ƒ
:LÈ ÏÚÂ È‰B‡ ÏÚ ˙Â¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

Áa„ÓÏ‡יח ‡c Ïk ˙È È˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»


האּלה: ÂÈaŒ„ÈÂהּדברים ‰‡Œ„È.ּופקּדתּבמּלּוי ְִֵֶַָָ««¬…¿«»»ְְִַֻ

יהּכהּנה: ÚBÓ„(È‡)תורה Ï‰‡ Á˙t.ּבחצר ְַָֻ∆«…∆≈ֲַַ
הּפתח: ׁשּלפני נג).ŒÏÚ˙(È)הּמׁשּכן (זבחים ְְִִֵֶֶַַַָ««¿…
מּמׁש: ּבּקרנֹות הּדם:.Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Âלמעלה ׁשירי ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ

ÁaÊn‰ „BÒÈŒÏ‡.(דמדות ג' ּבית(פרק ּבליטת ּכמין ∆¿«ƒ¿≈«ְְִִֵַ
מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי ְִִִִֶַַַָָָָָָקּבּול

‡˙‰Œ(È‚)הארץ: ‰Ó‰ ÏÁ‰.הּוא ֶָָ«≈∆«¿«∆∆«∆∆
טיל"א: ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל ‰˙˙הּקרּום ˙‡Â. ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆

אובר"ׁש: ׁשּקֹורין דכבדא, טרּפׁשא .k‰ŒÏÚ„הּוא ְְְְִֶַַָָ««»≈
הּכבד מן עּמּהאף כהנים)יּטל (È„):(תורת ִִִֵַַָָֹƒ¿…

.L‡a:זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו לא »≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ
טו נב).ÊÂ(ÊË)תורה ּבּמזרקּבכלי,(זבחים אֹוחז ¿»«¿»ְְִִֵֵַַ

ואין ּולכאן. לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוזֹורק
אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע מּתנה טעּון ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָקרּבן
ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאר
ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדמם

וזֹורק: ּבארץ עֹומד ּבׁשחיטת.ÈÒאּלא מפרׁש ּכ ְֵֵֶֶָָָ»ƒְְִִַָָֹ
ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא 'סביב' ׁשאין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקדׁשים,
ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאחת,
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאלכסֹון,

לכואי סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל ְְְִִֵַָָָָָָָ
'סביב': נתחיו,.ÂÈÁ˙ŒÏÚ(ÊÈ)קרּוי עלעם מּוסף ִָָ«¿»»ְִַָָָ

הּנתחים: ÁBÁÈ(ÁÈ)ׁשאר ÁÈ.,לפני רּוח נחת ְְִַָָ≈«ƒ«ְַַַַָ
רצֹוני ונעׂשה אׁש,.‡M‰:ׁשאמרּתי והיאלׁשֹון ְְְֲִִֶַַָָƒ∆ְְִֵ
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האׁש: ׁשעל אברים יטהקטרת .ez(Î)תורה ְִֵֵֶַַַָָָ¿

צו) פרשת כהנים, האמצעי(תורת ּגדר הּסחּוס, הּוא :ְְִֵֶַָָָ
טנדרו"ס: ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹוÌ„È Ô‰a.,הּגּודל ְִֶֶֶָֹ…∆»»ַָ

כאהאמצעי:ּובּפרק חלב.‰ÏÁ(Î)תורה זה ְִֶֶֶַָָ«≈∆ֵֶֶ
הּקיבה אֹו מט)הּדּקים, הּכליֹות.ÈÏ‡‰Â‰:(חולין מן ִֵַַַָ¿»«¿»ְִַָ

ּבוּיקרא ׁשּמפרׁש ּכמֹו ט)ּולמּטה, ׁשּנאמר:(ג ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ
יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֻ"לעּמת
קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ְְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּובאמּורי
טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

‰ÔÈÓiאליה: ˜BL ˙‡Â.ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְַָ¿≈«»ƒְְִַָָָֹ
ּבלבד:עםהּימין זֹו אּלא ÌÈ‡lÓהאמּורים, ÏÈ‡ Èk ְִִִִֵֶַָָָָƒ≈ƒÀƒ
‡e‰..ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון מּגידׁשלמים ְְְְִִֵֶַַַָֹֻ

ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים ְְִִִִִֶֶַַָָָהּכתּוב
אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָלּמזּבח,
למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות החזה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָמצריכֹו
אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוזהּו

ּבענין: ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם kÎÂ(Î‚)ּובניו, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ¿ƒ«
ÌÁÏ.:החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂהרבּוכהמּמין ∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ

כהנים) עה).È˜Â˜:(תורת אחד(מנחות הרקיקין, מן ¿»ƒְִִִֶָָ
לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמעׂשר
לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא
ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד: חזה אּלא למנה, למׁשה היה ÏÚ(Î„)לא ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹ«
zÙ‰Â B‚Â Ô‰‡ Èk.עסּוקין ׁשניהם «≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ

devzhkiying mei qelwpe`

       ©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
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        ¦§©´¨¦À¦§¨¨©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤

È‰B„ ‡„È ÏÚÂ Ô‰‡„ ‡„È¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙Ó‡ ÔB‰˙È ÌÈ˙¿ƒ»¿¬»»√»¿»

È˙כה q˙Â˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»¿ƒ¿«»»
Ì„˜ ‡‰ ‡a˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¿«¬»√»¿»À¿»»√»

:ÈÈכוÎÓ ‡È„Á ˙È q˙Â ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«
˙È ÌÈ˙ Ô‰‡Ï È ‡aÀ̃¿»«»ƒ¿«¬…¿ƒ»≈
:˜ÏÁÏ Ï È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙Ó‡¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

„‡Ó˙‡כז ‡È„Á ˙È L˜˙¿«≈»∆¿»«¬»»
Ì‡ È ‡˙L‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«¿»»ƒƒ»«
ÈÓ ‡a˜ ÎÓ L‡ È„Â¿ƒƒ«¿»ƒ¿«À¿»«»ƒƒ

:È‰BÏ ÈÓ Ô‰‡ÏכחÈ‰ÈÂ ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒƒ≈
ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰BÏÂ Ô‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ
‡‰ ‡˙L‡ È‡ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¬≈«¿»»
Ï‡È Èa ÔÓ È‰È ‡˙L‡Â¿«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙L‡ ÔB‰ÈL„˜ ˙ÎÓƒƒ¿«¿≈«¿»¿

:ÈÈ Ì„˜כטÈ ‡L„˜ ÈLÏ √»¿»¿≈¿»ƒ
È‰B˙a È‰BÏ ÔB‰È Ô‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙È ÔB‰ ‡˜Ï ÔB‰ ‰‡k„Ï¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a˜לÔÈÓBÈ ˙ÚL À¿»¿ƒ¿«ƒ
È‰BaÓ È‰B˙BÁ ‡‰k ÔLaÏÈ«¿≈ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ


ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן: ּומׁשה סב).‰ּבעלים מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִ
ּותנּופהּומביא ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע למי ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת ְְְְְֶֶֶֶַַָָָֻֻמעּכבת
ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

רעים: ‰ÏÚ‰(Î‰)טללים ÏÚ.הראׁשֹון האיל על ְִִָָ«»…»ִִַַָָ
ÁBÁÈעֹולה:ׁשהעלית ÁÈÏ.למי רּוח, לנחת ֱֵֶֶָָ¿≈«ƒ«ְְִַַַ

רצֹונֹו: ונעׂשה נּתן:.‡M‰ׁשאמר לׁשמֹו.Ï‰'לאׁש ְְֲֶַַָָƒ∆ְִֵַ«ְִ
מקֹום: והבאה,.‰(ÂÎ)ׁשל הֹולכה לׁשֹון ֶָ¿»ְֲַָָָָ

ּבלע"ז: ‰‰(ÊÎ)וינטלי"ר ‰ÊÁ ˙‡ L˜Â ְַַ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»
'BÂ ‰Ó‰ ˜BL ˙‡Â.להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿≈«¿»¿ְְְִֵַ

וׁשֹוק ּבחזה] [נ"א ּכחזה והנפתם ּתרּומתם ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנֹוהגת

"והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹׁשל
לאכל: ּולבניו" ּומֹוריד:.‰Ìלאהרן מעלה לׁשֹון ְְֱֲֶַָָֹֹ»ְֲִֶַ

(ÁÎ)Ï‡È Èa ˙‡Ó ÌÏBÚ˜ÁÏ.ׁשהּׁשלמים ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָ
לּכהן: יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת Èkלּבעלים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹƒ

‡‰ ‰Ó˙.:הּזה וׁשֹוק ÂÈÏ(ËÎ)החזה ¿»ֶֶֶַָָ¿»»
ÂÈÁ‡.ּבגדּלה ׁשּבא .ÁLÓÏ‰אחריו:למי «¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»

ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהתּגּדל
יח)ּכמֹו למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): :(תהלים ְְְְְִַָָ

ּבמׁשיחי": ּתּגעּו ‡˙Ì„È"אל Ì‡ÓÏ.ידי על ְְִִִַָ¿«≈»∆»»ְֵַ
מתלּבׁש הּוא ּגדֹולה:הּבגדים ÚL˙(Ï)ּבכהּנה ְְְְִִִֵַַָָָֻƒ¿«

ÌÈÓÈ.:רצּופיןÔ‰k‰ ÌLaÏÈ.מּבניו יקּום אׁשר »ƒְִƒ¿»»«…≈ֲִֶָָָ
ּגדֹול:ּתחּתיו ּכהן להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻ

„ÚBÓ Ï‰‡Ï‡ ‡È L‡.(עג ּכהן(יומא אֹותֹו ¬∆»…∆…∆≈ֵֹ



קלי devzhkiying mei qelwpe`
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È‰B„ ‡„È ÏÚÂ Ô‰‡„ ‡„È¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙Ó‡ ÔB‰˙È ÌÈ˙¿ƒ»¿¬»»√»¿»

È˙כה q˙Â˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»¿ƒ¿«»»
Ì„˜ ‡‰ ‡a˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¿«¬»√»¿»À¿»»√»

:ÈÈכוÎÓ ‡È„Á ˙È q˙Â ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«
˙È ÌÈ˙ Ô‰‡Ï È ‡aÀ̃¿»«»ƒ¿«¬…¿ƒ»≈
:˜ÏÁÏ Ï È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙Ó‡¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

„‡Ó˙‡כז ‡È„Á ˙È L˜˙¿«≈»∆¿»«¬»»
Ì‡ È ‡˙L‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«¿»»ƒƒ»«
ÈÓ ‡a˜ ÎÓ L‡ È„Â¿ƒƒ«¿»ƒ¿«À¿»«»ƒƒ

:È‰BÏ ÈÓ Ô‰‡ÏכחÈ‰ÈÂ ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒƒ≈
ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰BÏÂ Ô‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ
‡‰ ‡˙L‡ È‡ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈¬≈«¿»»
Ï‡È Èa ÔÓ È‰È ‡˙L‡Â¿«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙L‡ ÔB‰ÈL„˜ ˙ÎÓƒƒ¿«¿≈«¿»¿

:ÈÈ Ì„˜כטÈ ‡L„˜ ÈLÏ √»¿»¿≈¿»ƒ
È‰B˙a È‰BÏ ÔB‰È Ô‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙È ÔB‰ ‡˜Ï ÔB‰ ‰‡k„Ï¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a˜לÔÈÓBÈ ˙ÚL À¿»¿ƒ¿«ƒ
È‰BaÓ È‰B˙BÁ ‡‰k ÔLaÏÈ«¿≈ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ


ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,
ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן: ּומׁשה סב).‰ּבעלים מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִ
ּותנּופהּומביא ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע למי ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת ְְְְְֶֶֶֶַַָָָֻֻמעּכבת
ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

רעים: ‰ÏÚ‰(Î‰)טללים ÏÚ.הראׁשֹון האיל על ְִִָָ«»…»ִִַַָָ
ÁBÁÈעֹולה:ׁשהעלית ÁÈÏ.למי רּוח, לנחת ֱֵֶֶָָ¿≈«ƒ«ְְִַַַ

רצֹונֹו: ונעׂשה נּתן:.‡M‰ׁשאמר לׁשמֹו.Ï‰'לאׁש ְְֲֶַַָָƒ∆ְִֵַ«ְִ
מקֹום: והבאה,.‰(ÂÎ)ׁשל הֹולכה לׁשֹון ֶָ¿»ְֲַָָָָ

ּבלע"ז: ‰‰(ÊÎ)וינטלי"ר ‰ÊÁ ˙‡ L˜Â ְַַ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»
'BÂ ‰Ó‰ ˜BL ˙‡Â.להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿≈«¿»¿ְְְִֵַ

וׁשֹוק ּבחזה] [נ"א ּכחזה והנפתם ּתרּומתם ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנֹוהגת

"והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹׁשל
לאכל: ּולבניו" ּומֹוריד:.‰Ìלאהרן מעלה לׁשֹון ְְֱֲֶַָָֹֹ»ְֲִֶַ

(ÁÎ)Ï‡È Èa ˙‡Ó ÌÏBÚ˜ÁÏ.ׁשהּׁשלמים ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָ
לּכהן: יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת Èkלּבעלים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹƒ

‡‰ ‰Ó˙.:הּזה וׁשֹוק ÂÈÏ(ËÎ)החזה ¿»ֶֶֶַָָ¿»»
ÂÈÁ‡.ּבגדּלה ׁשּבא .ÁLÓÏ‰אחריו:למי «¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»

ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהתּגּדל
יח)ּכמֹו למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): :(תהלים ְְְְְִַָָ

ּבמׁשיחי": ּתּגעּו ‡˙Ì„È"אל Ì‡ÓÏ.ידי על ְְִִִַָ¿«≈»∆»»ְֵַ
מתלּבׁש הּוא ּגדֹולה:הּבגדים ÚL˙(Ï)ּבכהּנה ְְְְִִִֵַַָָָֻƒ¿«

ÌÈÓÈ.:רצּופיןÔ‰k‰ ÌLaÏÈ.מּבניו יקּום אׁשר »ƒְִƒ¿»»«…≈ֲִֶָָָ
ּגדֹול:ּתחּתיו ּכהן להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻ

„ÚBÓ Ï‰‡Ï‡ ‡È L‡.(עג ּכהן(יומא אֹותֹו ¬∆»…∆…∆≈ֵֹ
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ולפנים לפני ליּכנס וזהּוהּמּוכן הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ÂÈaÓּבֹו: ÂÈzÁz.ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּגדֹול ּכהן ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ
כהנים) ÂÈaÓ:(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰.:ראיה מּכאן «…≈«¿»ƒ»»ְִָָָ

נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָֹּכל
לפניו: נמׁש ˜„L(Ï‡)ּתביר Ì˜Óa.ּבחצר ְְְִִָָָ¿»…»…ֲַַ

מֹועד, הּללּואהל היּו:ׁשהּׁשלמים קדׁשים קדׁשי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
(Ï)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.:ּכן קרּוי החצר ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ
(‚Ï)Ì˙‡ eÏÎ‡Â.ׁשהם לפי ּובניו, אהרן ¿»¿…»ְֲִֵֶַָָֹ

Ì‰aּבעליהם: tk L‡.זרּות ּכל ותעּוב:להם, ֲֵֶַ¬∆À«»∆ְִֶָָָ
Ì„ÈŒ˙‡ ‡lÓÏ.ולחם ‡˙Ìהּללּו:ּבאיל Lc˜Ï. ¿«≈∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»

ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעל
‰Ì:לכהּנה L„˜ Èk.למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ְִָֻƒ…∆≈ְְִִֵַָָָָָ

קדׁשים, קדׁשי האֹוכל לזר הּמקראאזהרה ׁשּנתן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
הם: דקדׁש מּׁשּום לּדבר לדטעם תורה ְִֵֶַַַָָֹ

(‰Ï)‰Îk ÂÈÏe Ô‰‡Ï ˙ÈÚÂ.הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ַָָָ
האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכפל,
ועבֹודתם ּכהנים להיֹות ידיהם נתמּלאּו לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבענין,

אֹותÎ˙‡.‰ּפסּולה: lÓz‡:ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙ÚL ְָ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈
'B‚Â.,הּללּו ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום:ּבענין ּבכל ¿ְְְִֶַַַָָָָָָ
(ÂÏ)ÌÈtk‰ ÏÚ.על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְִִִִֵַַַ

"ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב. זרּות מּכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמזּבח
ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָימים
הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
לכ ׁשמענּו, לא הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּכגֹון

אֹומר:הצר ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֻ
ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּכּפרת

והּמזּבח: הּמׁשּכן לׁשֹון.hÁÂ‡˙ּבמלאכת ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָ¿ƒ≈»ְְֵַ
חּטּוי: קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים zÁLÓeמּתנת ְְְְִִִֶַַַַָָ»«¿»

B˙‡.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, ּבׁשמן …ְְְְְִִִֶֶַַָָָ
˜„L(ÊÏ)יונית: ÁaÊn‰ ‰È‰Â.היא ּומה ְִָ¿»»«ƒ¿≈«…∆ִַ
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קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻקדּׁשתֹו?
ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול
יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָירד.
ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָׁשֹומע
והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ונעבד ּתלמּודּומקצה ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה (תורתלֹומר: ְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ

צו) פרשת ראּויה,כהנים ּכל אף ראּויה, עֹולה מה ,ְְַָָָָָ
הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנראה
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּיֹוצא

ּבהן וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ לח:(זבחים תורה ְְְִֵֶַָ
(Ó)˙Ï ÔÚÂ.ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ

È˙k˙ּביצה:וחמׁש ÔÓLa.נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ
"ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ'ּכתית',
לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע ְְְְְְִַַָָָָָָֹלּמאֹור"
נאמר ולא "ּכתית", ּכאן לֹומר ּתלמּוד ְְְֱִִֶַַַָָָֹלמנחֹות?
צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"ּכתית

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף פו)ּכתית, :(מנחות ִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ÔÈ‰‰ Ú.:לֹוגין ּכמֹולספלים,.Âׁשלׁשה ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְִִָ
היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּׁשנינּו
ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָֹֻּבראׁש
החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹנֹותן

לּׁשיתין יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ּבמזּבחונֹופל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבית

ÁÁÈ(Ó‡)לארץ: ÁÈÏ.,נאמר הּמנחה על ֶָָ¿≈«ƒ…«ְֱִֶַַַָ
הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמנחת

ׁשּנאמר הּמנחה, ּכ ואחר ּבתחּלה, (ויקראהאברים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומנחה":כג) "עֹולה :(Ó)„ÈÓz.,יֹום אל מּיֹום ְִָָ»ƒִֶ

ּבנתים: יֹום יפסיק Ïולא „Úe‡ L‡. ְְְִִֵַַֹ¬∆ƒ»≈»∆
אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד לבא.ּכׁשאקּבע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּכמֹו הּכּפרת" "מעל אֹומרים: ויׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹהּמׁשּכן.

כה)ׁשּנאמר הּכּפרת",(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" אּועד ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָו"אׁשר
ּבּמקרא: הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח,
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:‡È„zלט„aÚz „Á ‡‡ ˙È ¿ƒ»»ƒ¿»««¿≈
„aÚz ‡È˙ ‡Ó‡ ˙ÈÂ ‡a¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈
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:„Á ‡Ó‡Ïמא‡Ó‡ ˙ÈÂ ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»
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Ú ‡ÏÓÏ Ôz ÔÏ ÈÓÈÓ≈¿ƒ¿«»¿«»»ƒ»


קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻקדּׁשתֹו?
ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול
יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָירד.
ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָׁשֹומע
והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ונעבד ּתלמּודּומקצה ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה (תורתלֹומר: ְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ

צו) פרשת ראּויה,כהנים ּכל אף ראּויה, עֹולה מה ,ְְַָָָָָ
הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנראה
לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּיֹוצא

ּבהן וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ לח:(זבחים תורה ְְְִֵֶַָ
(Ó)˙Ï ÔÚÂ.ּביצים מ"ג האיפה, עׂשירית ¿ƒ»……∆ֲִִִֵֵָָ

È˙k˙ּביצה:וחמׁש ÔÓLa.נאמר לחֹובה לא ְֵֶָֹ¿∆∆»ƒְֱֶַָֹ
"ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, אּלא ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ'ּכתית',
לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע ְְְְְְִַַָָָָָָֹלּמאֹור"
נאמר ולא "ּכתית", ּכאן לֹומר ּתלמּוד ְְְֱִִֶַַַָָָֹלמנחֹות?
צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"ּכתית

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף פו)ּכתית, :(מנחות ִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ÔÈ‰‰ Ú.:לֹוגין ּכמֹולספלים,.Âׁשלׁשה ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְִִָ
היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּׁשנינּו
ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָֹֻּבראׁש
החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹנֹותן

לּׁשיתין יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ּבמזּבחונֹופל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבית

ÁÁÈ(Ó‡)לארץ: ÁÈÏ.,נאמר הּמנחה על ֶָָ¿≈«ƒ…«ְֱִֶַַַָ
הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמנחת

ׁשּנאמר הּמנחה, ּכ ואחר ּבתחּלה, (ויקראהאברים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּומנחה":כג) "עֹולה :(Ó)„ÈÓz.,יֹום אל מּיֹום ְִָָ»ƒִֶ

ּבנתים: יֹום יפסיק Ïולא „Úe‡ L‡. ְְְִִֵַַֹ¬∆ƒ»≈»∆
אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד לבא.ּכׁשאקּבע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁש
מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּכמֹו הּכּפרת" "מעל אֹומרים: ויׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹהּמׁשּכן.

כה)ׁשּנאמר הּכּפרת",(שמות מעל אּת "ודּברּתי : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" אּועד ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָו"אׁשר
ּבּמקרא: הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח,
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:ÔnzמגÈÏ Ôn˙ ÈÓÈÓ Ôn‡Â «»∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈
:È˜Èa Lc˜˙ÈÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡Ó ÔLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»
È‰Ba ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»«¬…¿»¿ƒ
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡¡«≈¿«»»√»»

Èaמה B‚a ÈzL ÈL‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â Ï‡Èƒ¿»≈¿∆¡≈¿∆¡»

Ècמו ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡ ÔÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ
ÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa ÈzL ‰‡L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿ƒ≈≈¬»¿»

:ÔB‰‰Ï‡א‡Áa„Ó „aÚ˙Â ¡»¬¿«¿≈«¿¿»
‡Óa ˙˜ È‰BÏÚ ‡˜‡Ï¿«¿»»¬ƒ¿…∆¿«»

:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡cב‡˙n‡ ¿»≈ƒƒ«¿≈»≈«¿»
È‰È ÚaÓ dÈ˙ ‡˙n‡Â d‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B˜ dÓ dÓ ÔÈn‡ ÔÈz˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

‡dbג ˙È Èc ‰c d˙È ÈÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈
˙ÈÂ BÁ BÁ È‰BÏ˙ ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿¿¿»
‰„c Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B«̃¿ƒ¿«¿∆≈≈ƒ¿«

:BÁ BÁדÔ˜Ú ÔÈz˙Â ¿¿¿«¿≈ƒ¿«
ÏÚ dÈ„Ï ÚÓ dÏ „aÚz ‰„cƒ¿««¿∆≈ƒ¿«¿≈≈«
ÔÈz ÏÚ „aÚz d˙ÈÂ ÔÈzz«¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
‡ÁÈ‡Ï ‡˙‡Ï È‰ÈÂ È‰Bƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏה˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»≈¿¿«¿≈»
ÔB‰˙È ÈÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡ÁÈ‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡‰cו‡z „˜ d˙È Ôz˙Â «¬»¿ƒ≈»≈√»»À¿»
„˜Ï ‡˙„‰„ ‡B‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»ƒ√»


(‚Ó)‰nL Èz„ÚBÂ.,ּבדּבּור עּמם ּכמלאתועד ¿«¿ƒ»»ְְְִִֵֶֶֶַָ

ׁשם: עבדיו עם לדּבר מֹועד מקֹום .Lc˜Âהּקֹובע ְְֲִֵֵֵַַַָָָ¿ƒ¿«
ּומדרׁש.È„aהּמׁשּכן: ּבֹו. ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְִִִִֶֶַָ

ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻאּגדה:
הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז ּכאן ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי.

מׁשה ׁשאמר י)וזהּו ה'(ויקרא ּדּבר אׁשר "הּוא : ְֲִֶֶֶֶֶַָֹ
"ונקּדׁש ּדּבר? והיכן אּקדׁש", ּבקרֹובי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאמר

מדּבכבדי": B˙(ÂÓ)תורה ÈLÏ.מנת על ְִִֹ¿»¿ƒ¿»ְַָ
ּבתֹוכם: אני ˜˙(‡)לׁשּכן ˜Ó.להעלֹות ְְֲִִָֹƒ¿«¿…∆ְֲַ

סּמים: עׁשן קיטֹור בעליו Bbb(‚)תורה זה.‡˙ ֲִִַַָָ∆«ֶ
אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו ְֲִֶַַַָָָָָָָָֹהיה

חנּיתם: ּבכל אדמה חללֹו ‰ממּלאים .סימן ְְְֲֲֲִִַָָָָָָ≈»»ִָ
ּכהּנה: לכתר לׁשֹון.ˆÂÈ˙ÚÏ(„)הּוא היא ּכאן ְְֶֶָֻ«¿…»ְִָ

עלזוּיֹות, צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָ
צּדיו: ׁשּבׁשני זוּיֹותיו הּטּבעֹות.È‰Â‰ׁשּתי מעׂשה ְְִִִֵֵֶָָָ¿»»ֲֵַַַָ

ÈcÏהאּלה: ÈzÏ.הּטּבעת ּתהיה ּבית לכל ֵֶָ¿»ƒ¿«ƒְְִִֶַַַַַָ
הלבד: ‰˙(Â)תורה ÈÏ.מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ְָƒ¿≈«»…∆ֶַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון ְְְְִֶֶַַָָָָמּכנגד

devzliriay mei qelwpe`
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ÔÊ‡ È ‡˙e„‰ ÏÚ È ‡«À¿»ƒ««¬»ƒ¬«≈
:Ô Ï ÈÈזÈ‰ÏÚ Ë˜ÈÂ ≈¿ƒ»«»¿«¿«¬ƒ

Ù Ù ÔÈe ˙Ë˜ Ô‰‡«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«ƒ¿«
:˜È ‡È ˙È ˙e˜˙‡¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

È‡ח ˙È Ô‰‡ ˙e˜Ï„‡e¿«¿»«¬…»ƒ«»
˙Ë˜ ˜È ‡LL ÔÈ≈ƒ¿«»«≈ƒ«¿…∆
:ÔÈ„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡È„˙ ‡e¿«»¿ƒ»√»¿»¿»≈

˜Ë˙ט È‰ÏÚ Ôe˜˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆
‡˙Áe ‡˙ÏÚÂ ÔÈ‡e ÔÈe¿ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ¿»»
:È‰ÏÚ Ôe˙ ‡Ï ‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור
ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו שואל איך לעשות את הבר מצוה של בנם... שי' בחדש אייר הבע"ל, 

אם בחשאי או בפומבי, אבל אינו כותב הטעמים באופן כזה או כזה.

ולכאורה כשנכנס איש היהודי בגיל מצות אינו מובן מפני מה לעשות זה בחשאי, אפילו בימים 

מקדם, ובפרט בדורנו עלוב זה, אשר כל ענין של תורה ומצות, יש לחזקו ולחקוק בזכרון כל אלו השייכים 

תורנית  מסיבה  שתהי'  אלא  מעות  לבזבוז  בהנ"ל  כוונתי  שאין  מובן  והאפשריות.  היכולת  ככל  לזה, 

חסידותית והמשתתפים יאחלו לבנם שיגדל להיות ירא שמים חסיד ולמדן, וכבר ידוע פתגם רבוה"ק וואס 

א חסידישער פארבריינגען קען אויפטאן קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן - נדפס בקונטרס קובץ תהלים -. 

וגם יעיין בזהר חדש בראשית )י, ג. טו, ד( בענין שמחת בר מצוה.

בהנוגע לשאלתו אם יסע בנם שי' לכאן, ללמוד בישיבת תומכי תמימים, הרי ידוע דעתי מאז בכגון 

דא, שטוב לסדרו בישיבת תומכי תמימים בלוד.

כשיחליט ע"ד תקופת נסיעתו לכאן בערך - ישלחו לו מכאן דרישה מתאמת.

בברכת הצלחה בכללו שמהם ממשיכים שמחה על כל החדש ואח"כ על כל השנה.



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - זכור בערים שונות בעולם קמי
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
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7:026:489:028:549:349:2610:2610:2117:1817:3117:5318:0417:1118:08בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:535:568:338:349:049:0610:1010:1018:4718:4219:1019:0418:2519:11ברזיל ס.פאולו )ח(

5:405:438:208:218:518:529:569:5618:3318:2818:5518:5018:1118:57ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:596:469:038:569:359:2810:2810:2317:3017:4018:0218:1217:2118:27בריטניה לונדון )ח(

7:126:589:139:069:459:3810:3810:3317:3417:4618:0718:1917:2618:35בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:086:559:109:039:429:3510:3510:3017:3317:4418:0618:1617:2418:20גרמניה ברלין )ח(

7:217:099:269:209:589:5210:5210:4717:5818:0818:2918:3817:4818:42גרמניה פרנקפורט )ח(

7:016:589:229:209:559:5310:5410:5218:4318:4519:0519:0818:2719:12הודו בומביי )ח(

6:556:529:189:169:509:4710:4910:4718:4118:4319:0319:0518:2519:09הודו פונה )ח(

6:366:268:438:379:159:0910:0910:0517:1917:2817:4917:5717:0818:01הונגריה בודפשט )ח(

6:486:398:598:549:319:2610:2710:2317:4817:5518:1518:2217:3618:26טורקיה איסטנבול )ח(

7:056:579:189:139:509:4610:4610:4318:1318:1918:3918:4518:0018:49יוון אתונה )ח(

6:576:479:038:579:369:3010:3010:2617:4017:4918:0918:1817:2918:22מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה - זכור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:546:509:209:189:509:4810:5010:4818:4718:4919:0919:1118:3019:15מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:566:048:458:489:179:2110:2610:2819:2919:1919:5719:4719:0419:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:306:258:518:489:229:1910:2010:1818:0518:0818:2818:3217:5018:36נפאל קטמנדו )ח(

7:137:129:419:4010:1410:1311:1511:1419:2319:2219:4419:4319:0419:47סינגפור סינגפור )ח(

6:366:238:398:329:119:0410:049:5917:0417:1517:3717:4716:5517:51פולין ורשא )ח(

6:076:088:408:409:129:1210:1510:1518:3618:3318:5818:5518:1618:59פרו לימה )ח(

7:307:209:389:3310:1010:0511:0511:0118:1918:2818:4818:5618:0819:09צרפת ליאון )ח(

7:457:339:519:4510:2310:1611:1711:1218:2418:3418:5519:0418:1419:18צרפת פריז )ח(

6:026:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1718:3918:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:036:549:139:089:459:4010:4110:3717:5918:0718:2718:3517:4818:46קנדה טורונטו )ח(

6:436:338:518:469:249:1810:1810:1417:3317:4218:0218:1017:2218:23קנדה מונטריאול )ח(

6:246:178:368:329:109:0610:0610:0317:3517:4018:0018:0517:2118:09קפריסין לרנקה )ח(

7:367:219:369:2910:0810:0011:0010:5417:5118:0418:2618:3917:4418:54רוסיה מוסקבה )ח(

7:147:039:209:149:529:4710:4710:4317:5618:0518:2618:3417:4618:38רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:167:069:259:199:569:5010:5110:4618:0318:1218:3318:4117:5318:53שוייץ ציריך )ח(

6:366:338:598:579:329:3010:3210:3018:2718:2818:4918:5018:1018:54תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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7:307:209:389:3310:1010:0511:0511:0118:1918:2818:4818:5618:0819:09צרפת ליאון )ח(

7:457:339:519:4510:2310:1611:1711:1218:2418:3418:5519:0418:1419:18צרפת פריז )ח(

6:026:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1718:3918:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:036:549:139:089:459:4010:4110:3717:5918:0718:2718:3517:4818:46קנדה טורונטו )ח(

6:436:338:518:469:249:1810:1810:1417:3317:4218:0218:1017:2218:23קנדה מונטריאול )ח(

6:246:178:368:329:109:0610:0610:0317:3517:4018:0018:0517:2118:09קפריסין לרנקה )ח(

7:367:219:369:2910:0810:0011:0010:5417:5118:0418:2618:3917:4418:54רוסיה מוסקבה )ח(

7:147:039:209:149:529:4710:4710:4317:5618:0518:2618:3417:4618:38רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:167:069:259:199:569:5010:5110:4618:0318:1218:3318:4117:5318:53שוייץ ציריך )ח(

6:366:338:598:579:329:3010:3210:3018:2718:2818:4918:5018:1018:54תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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 זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
ממוצאי שבת קודש ליל ז' אדר
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