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ÏÚהּפּור ׁשם על ּפּורים האּלה לּימים קראּו ועל1ּכן , «ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּידּוע ענינֹו,2ּפי על מֹורה ּדבר ּכל ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
הּפּור ׁשם על פּורים האּלה לּימים ׁשּקראּו ּדזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּובן,
הּוא (ּפּור הּגֹורל הּוא ּדפּורים טֹוב הּיֹום ׁשעּקר לפי ְְִִִֶַַָָהּוא

ּדּבּור3הּגֹורל אֹור ּבתֹורה ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין וצרי .( ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
זה [עּקר4הּמתחיל היה זה לא הרי ּדלכאֹורה, הּנס.5), [ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היה זה ׁשלא רק (לא המן ׁשהּפיל ּדהּגֹורל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּולהֹוסיף,
הּמגּלה [ּובלׁשֹון מהּגזרה חלק היה אּדרּבה) אלא 6הּנס, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּימים ּומּזה ּולאּבדם], להּמם הּגֹורל הּוא ּפּור ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻהּפיל
ׁשּזה מׁשמע הּפּור, ׁשם על ּפּורים ּבׁשם נקראים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאּלה
ׁשם על נקרא ׁשהּנס ועד ּדפּורים, הּנס עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּגֹורל)
ּׁשאיתא מה ּפי על לבאר אפׁשר היה ולכאֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזה.

ׂשמחה7ּבּגמרא (המן) ׂשמח אדר ּבחֹודׁש הּפּור ּדכׁשּנפל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
היה ולא מׁשה, ּבֹו ׁשּמת ּבירח ּפּור לי נפל אמר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹגדֹולה,
ּפי ועל נֹולד. ּבאדר ּובׁשבעה מת ּבאדר ׁשּבׁשבעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹודע
ׁשם על נקראים האּלה ׁשּימים ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
הּפּור ׁשּנפל זה היה ּדפּורים ׁשהּנס לפי הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפּור
ׁשל מֹוׁשיען מׁשה נֹולד ׁשּבֹו החֹודׁש אדר, ְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹּבחֹודׁש
ׁשהּיֹום מּזה ּכי עּיּון, צרי עדין זה ּבאּור אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל.
ּדהּנס ׁשהּׁשּיכּות מׁשמע, הּפּור, ׁשם על ּפּורים נקרא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָטֹוב

ּבחֹודׁש הּפּור ׁשּנפל לזה רק (לא היא אלאלּפּור אדר, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּצד היה הּנס עּקר ואּדרּבה, עצמֹו. הּפּור לענין ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָּגם)
ׁשּמּזה ּביֹותר, נעלה ענין הּוא ּדגֹורל הּגֹורל. הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּפּור
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(המו"ל). ה'תנש"א פורים לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר כו.1)*) ט, תשובות2)אסתר פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א (אגרותֿקודש א' סימן תשל"ד) (קה"ת כד.3)וביאורים ט, ז. ג, וכן4)אסתר ואילך. א קכב, בהוספות

ואילך. פב ע' ח"א תקס"ח בסה"מ (בשינויים) גם ישנו שבתו"א הנ"ל [ד"ה קצד. ע' תש"נ) (קה"ת, מג"א באוה"ת זה בד"ה מדייק

ואילך]. רכב ס"ע שם ואילך. קצז ע' שם באוה"ת – וכו' הגהות שגם5)ועם אפ"ל, ואולי שם. ואוה"ת תקס"ח סה"מ בתו"א, כ"ה

זה שאין מדייק ולכן בפנים), (כדלקמן נס הוא אדר, בחודש הפור שנפל כד.6)הנס.זה ב.7)ט, יג, מגילה

    
- תשי"ג פורים בהתוועדות שנאמר השני המאמר שהוא - שלפנינו המאמר

עד ההיא בתקופה שאירעו המאורעות עם כנראה קשורה, היתה "אמירתו

(מתוך כו'" ישראל צורר שהי' [=רוסיה] ההיא דמדינה המושל של למפלתו

ההכנה רגעי מתוארים וכה תנש"א). בשנת שנדפס כפי למאמר דבר" "פתח

"תורת בספר המאמר לאמירת

ע' ח' (חלק התוועדויות מנחם"

ובסמיכות כהקדמה :(49

רצינות כאשר המאמר, לאמירת

פני על נראתה מיוחדת ודביקות

אדמו"ר כ"ק פתח - קדשו

בתקופת וסיפר: שליט"א

מפלתו לאחרי ברוסיה המהפיכה

אדמו"ר כ"ק הורה הקיסר, של

להחסידים נ"ע (מוהרש"ב)

שנערכו בבחירות להשתתף

הגיע לכך ובהתאם במדינה.

הבחירות התקיימו שבו למקום

מופשט שהי' החסידים אחד גם

ידע ולא העולם, מהוויות לגמרי

שהרי - במדינה מתרחש מה כלל

של ההוראה את לקיים הוא צריך

הקדמת לאחרי וכמובן, הרבי,

אבנט, וחגירת במקוה טבילה

הרבי, של הוראה לקיום כראוי

לעשות שצריך מה שעשה לאחר

לו שהורו כפי הבחירות, בשביל

עומדים אנשים ראה - חבריו

גם ועמד "הּוֿרע", ַומכריזים

הּואֿרע, "הּואֿרע, והכריז: ַַהוא

עמדו המסובים (כל ַהּואֿרע"...

"הּואֿרע, בהתרגשות: ַוהכריזו

לאחרי ומיד הּואֿרע". ַַהּואֿרע,

שליט"א אדמו"ר כ"ק פתח זה

המאמר): את ואמר

et‰ ÌL ÏÚ ÌÈet ‰l‡‰ ÌÈÓiÏ e‡  ÏÚ1כמסופר - «≈»¿«»ƒ»≈∆ƒ«≈«
הפור ונפל יצליח, חודש באיזה לראות [=גורל] פור הפיל שהמן במגילה קודם

אדר חודש ‰Úe„iעל Èt ÏÚÂ ,2ÏÚ ‰BÓ c Ï ÏL BÓML ¿«ƒ«»«∆¿∆»»»∆«
et‰ ÌL ÏÚ ÌÈe ‰l‡‰ ÌÈÓiÏ e‡L ‰c ,eÓ ,BÈÚƒ¿»»¿∆∆»¿«»ƒ»≈∆ƒ«≈«

‡e‰ et ÏB‰ ‡e‰ ÌÈec B ÌBi‰ ÚL ÈÏ ‡e‰¿ƒ∆ƒ»«¿ƒ«»
ÏB‰3a i„nL BÓ È‰Ï ÈÂ ספרB‡ ‰B˙לרבינו «»¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿«≈¿»
eac‰הזקן ÏÈ˙n‰ 4Ú ‰È‰ ‰ ‡Ï È‰ ,‰B‡Ïc ,5[ ƒ««¿ƒ∆¿ƒ¿»¬≈…∆»»ƒ»

‰È‰ ‰ ‡ÏL  ‡Ï Ó‰ ÏÈt‰L ÏB‰c ,ÈB‰Ïe ‰«≈¿ƒ¿«»∆ƒƒ»»…«∆…∆»»
‰È‰ ‰ac‡ ‡Ï‡ ,‰«≈∆»«¿«»»»
BLÏe ‰‰Ó Ï≈∆≈«¿≈»ƒ¿

‰l‚n‰6‡e‰ et ÏÈt‰ «¿ƒ»ƒƒ
,[Ì„a‡Ïe Ìn‰Ï ÏB‰«»¿À»¿«¿»
‰l‡ ÌÈÓiL ‰fÓeƒ∆∆»ƒ≈∆
ÏÚ ÌÈet ÌLa ÌÈ‡ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«
‰fL ÚÓLÓ ,et‰ ÌL≈««¿«∆∆
‰ Ú ‡e‰ ÏB‰«»ƒ»«≈
‡ ‰L „ÚÂ ,ÌÈec¿ƒ¿«∆«≈ƒ¿»
‰B‡ÏÂ ‰ ÌL ÏÚ«≈∆¿ƒ¿»
Èt ÏÚ ‡Ï L‡ ‰È‰»»∆¿»¿»≈«ƒ

‡˙È‡M ‰Ó[מובא=] «∆ƒ»
‡Óa7et‰ ÏLc «¿»»ƒ¿∆»««

Ó‰ Ó „‡ L„Ba¿∆¬»»«»»
Ï Ó‡ ,‰ÏB„‚ ‰Óƒ¿»¿»»«»«

Èa et ÈÏ[חודש=] ƒ¿∆«
‰È‰ ‡ÏÂ ,‰LÓ Ba ˙nL∆≈…∆¿…»»
˙Ó „‡a ‰ÚLaL Ú„BÈ≈«∆¿ƒ¿»«¬»≈

„‡a ‰ÚLeגם„ÏB ¿ƒ¿»«¬»»
L‡ ‰È‰ ‰ Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»»∆¿»
‰l‡‰ ÌÈÓiL ‰c ,ÓBÏ«¿∆∆»ƒ»≈∆
et‰ ÌL ÏÚ ÌÈ‡ƒ¿»ƒ«≈«
ÌÈec ‰L ÈÏ ‡e‰¿ƒ∆«≈¿ƒ
et‰ ÏL ‰ ‰È‰»»∆∆»««
L„B‰ ,„‡ L„Ba¿∆¬»«∆
ÚÈLBÓ ‰LÓ „ÏB BaL∆»…∆ƒ»
e‡a Ï‡ Ï‡È ÏL∆ƒ¿»≈¬»≈
È ,eiÚ È È„Ú ‰∆¬«ƒ»ƒƒƒ
‡ B ÌBi‰L ‰fÓƒ∆∆«ƒ¿»
,et‰ ÌL ÏÚ ÌÈetƒ«≈«
et‰ ÏL ‰Ï  ‡Ï ‡È‰ etÏ ‰c ˙eiM‰L ,ÚÓLÓ«¿«∆««»¿«≈«ƒ…«»∆∆»««

BÓÚ et‰ ÈÚÏ Ì ‡Ï‡ ,„‡ L„Baבין מיוחד קשר שישנו ¿∆¬»∆»«¿ƒ¿«««¿
פורים לנס הגורל מעשה ‰etעצם „Ó ‰È‰ ‰ Ú ,‰ac‡Â ¿«¿«»ƒ»«≈»»ƒ««

LÓ ‰fnL ,˙BÈa ‰ÏÚ ÈÚ ‡e‰ ÏB‚c ÏB‰ ‡e‰«»¿»ƒ¿»«¬∆¿≈∆ƒ∆ƒ¿»
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ה

    
ÏÚהּפּור ׁשם על ּפּורים האּלה לּימים קראּו ועל1ּכן , «ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּידּוע ענינֹו,2ּפי על מֹורה ּדבר ּכל ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
הּפּור ׁשם על פּורים האּלה לּימים ׁשּקראּו ּדזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּובן,
הּוא (ּפּור הּגֹורל הּוא ּדפּורים טֹוב הּיֹום ׁשעּקר לפי ְְִִִֶַַָָהּוא

ּדּבּור3הּגֹורל אֹור ּבתֹורה ׁשּמדּיק (ּכמֹו להבין וצרי .( ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
זה [עּקר4הּמתחיל היה זה לא הרי ּדלכאֹורה, הּנס.5), [ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היה זה ׁשלא רק (לא המן ׁשהּפיל ּדהּגֹורל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּולהֹוסיף,
הּמגּלה [ּובלׁשֹון מהּגזרה חלק היה אּדרּבה) אלא 6הּנס, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּימים ּומּזה ּולאּבדם], להּמם הּגֹורל הּוא ּפּור ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻהּפיל
ׁשּזה מׁשמע הּפּור, ׁשם על ּפּורים ּבׁשם נקראים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאּלה
ׁשם על נקרא ׁשהּנס ועד ּדפּורים, הּנס עּקר הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּגֹורל)
ּׁשאיתא מה ּפי על לבאר אפׁשר היה ולכאֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזה.

ׂשמחה7ּבּגמרא (המן) ׂשמח אדר ּבחֹודׁש הּפּור ּדכׁשּנפל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
היה ולא מׁשה, ּבֹו ׁשּמת ּבירח ּפּור לי נפל אמר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹגדֹולה,
ּפי ועל נֹולד. ּבאדר ּובׁשבעה מת ּבאדר ׁשּבׁשבעה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹודע
ׁשם על נקראים האּלה ׁשּימים ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה
הּפּור ׁשּנפל זה היה ּדפּורים ׁשהּנס לפי הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּפּור
ׁשל מֹוׁשיען מׁשה נֹולד ׁשּבֹו החֹודׁש אדר, ְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹּבחֹודׁש
ׁשהּיֹום מּזה ּכי עּיּון, צרי עדין זה ּבאּור אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל.
ּדהּנס ׁשהּׁשּיכּות מׁשמע, הּפּור, ׁשם על ּפּורים נקרא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָטֹוב

ּבחֹודׁש הּפּור ׁשּנפל לזה רק (לא היא אלאלּפּור אדר, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּצד היה הּנס עּקר ואּדרּבה, עצמֹו. הּפּור לענין ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָּגם)
ׁשּמּזה ּביֹותר, נעלה ענין הּוא ּדגֹורל הּגֹורל. הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּפּור
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(המו"ל). ה'תנש"א פורים לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר כו.1)*) ט, תשובות2)אסתר פ"א. שעהיוה"א ראה

ואילך). רפח ס"ע ח"א (אגרותֿקודש א' סימן תשל"ד) (קה"ת כד.3)וביאורים ט, ז. ג, וכן4)אסתר ואילך. א קכב, בהוספות

ואילך. פב ע' ח"א תקס"ח בסה"מ (בשינויים) גם ישנו שבתו"א הנ"ל [ד"ה קצד. ע' תש"נ) (קה"ת, מג"א באוה"ת זה בד"ה מדייק

ואילך]. רכב ס"ע שם ואילך. קצז ע' שם באוה"ת – וכו' הגהות שגם5)ועם אפ"ל, ואולי שם. ואוה"ת תקס"ח סה"מ בתו"א, כ"ה

זה שאין מדייק ולכן בפנים), (כדלקמן נס הוא אדר, בחודש הפור שנפל כד.6)הנס.זה ב.7)ט, יג, מגילה

    
- תשי"ג פורים בהתוועדות שנאמר השני המאמר שהוא - שלפנינו המאמר

עד ההיא בתקופה שאירעו המאורעות עם כנראה קשורה, היתה "אמירתו

(מתוך כו'" ישראל צורר שהי' [=רוסיה] ההיא דמדינה המושל של למפלתו

ההכנה רגעי מתוארים וכה תנש"א). בשנת שנדפס כפי למאמר דבר" "פתח

"תורת בספר המאמר לאמירת

ע' ח' (חלק התוועדויות מנחם"

ובסמיכות כהקדמה :(49

רצינות כאשר המאמר, לאמירת

פני על נראתה מיוחדת ודביקות

אדמו"ר כ"ק פתח - קדשו

בתקופת וסיפר: שליט"א

מפלתו לאחרי ברוסיה המהפיכה

אדמו"ר כ"ק הורה הקיסר, של

להחסידים נ"ע (מוהרש"ב)

שנערכו בבחירות להשתתף

הגיע לכך ובהתאם במדינה.

הבחירות התקיימו שבו למקום

מופשט שהי' החסידים אחד גם

ידע ולא העולם, מהוויות לגמרי

שהרי - במדינה מתרחש מה כלל

של ההוראה את לקיים הוא צריך

הקדמת לאחרי וכמובן, הרבי,

אבנט, וחגירת במקוה טבילה

הרבי, של הוראה לקיום כראוי

לעשות שצריך מה שעשה לאחר

לו שהורו כפי הבחירות, בשביל

עומדים אנשים ראה - חבריו

גם ועמד "הּוֿרע", ַומכריזים

הּואֿרע, "הּואֿרע, והכריז: ַַהוא

עמדו המסובים (כל ַהּואֿרע"...

"הּואֿרע, בהתרגשות: ַוהכריזו

לאחרי ומיד הּואֿרע". ַַהּואֿרע,

שליט"א אדמו"ר כ"ק פתח זה

המאמר): את ואמר

et‰ ÌL ÏÚ ÌÈet ‰l‡‰ ÌÈÓiÏ e‡  ÏÚ1כמסופר - «≈»¿«»ƒ»≈∆ƒ«≈«
הפור ונפל יצליח, חודש באיזה לראות [=גורל] פור הפיל שהמן במגילה קודם

אדר חודש ‰Úe„iעל Èt ÏÚÂ ,2ÏÚ ‰BÓ c Ï ÏL BÓML ¿«ƒ«»«∆¿∆»»»∆«
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ו     

נֹולד ׁשּבֹו אדר חֹודׁש על הּגֹורל ׁשּנפל וזה הּנס. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנמׁש
ּבהּנס ׁשהיּו הענינים ּכל (ּכמֹו הּוא יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמֹוׁשיען
ׁשם על ּפּורים ענינֹו, מעּקר ּתֹוצאה ׁשהם) ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּדפּורים,

ַהּפּור.

אֹורÔÈÂב) ּבתֹורה הּמבאר ּפי על ויֹום8זה ּדפּורים ¿»ְְְְִִֶַַָָֹ
לזה זה ׁשּיכים יֹום9הּכּפרים ּדפרּוׁש .ּפרים ְִִִִֵֶֶַַָָֻֻ

הּוא הּכּפרים ׁשּיֹום ּדמּזה מּזֹו, [ויתירה ּפּורים ּכמֹו ְְִִִִִִֵֶֶַָֻהּוא
הּוא ׁשּפּורים מּוכח, ּבלבד), הּדמיֹון (ּבכ"ף פּורים ְְְִִִִֶַָָָ

הּכּפרים מּיֹום יֹותר הּכּפרים10נעלה ּדיֹום ּומהּׁשּיכּות .[ ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻ
הּכּפרים ּדביֹום הּגֹורל. ענין הּוא ׁשּבׁשניהם היא, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָֻּופּורים

הּׂשעירים ׁשני על ּגֹורל ׁשם11הּפילּו על הּוא ּפּורים וגם , ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
ויֹום ּדפּורים ּבהּׁשּיכּות ענין ועֹוד הּגֹורל. הּוא ְְְְְִִַַַַָָָהּפּור

הוי' מּׁשם למעלה הם ׁשּׁשניהם ּדביֹום12הּכּפרים, . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ּכתיב מהוי'13הּכּפרים למעלה ּתטהרּו, וּגם14הוי' . ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ

ידּוע לפּורים ּבכל15ּבנֹוגע הוי' ׁשם נזּכר ׁשלא ּדהּטעם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
אסּתר אין16מגילת אֹור ּגּלּוי הּוא ׁשּבפּורים לפי הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַ

מהוי'. ׁשּלמעלה ְְֲֵֶַַָָסֹוף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

א.8) קכא, הוספות סע"ד. צה, שם ד. צב, ולכאורה,9)מג"א הכפורים". יום שם על אתקריאת "פורים ב) (נז, תכ"א תקו"ז גם ראה

ש" הבאה שבהערה התו"א ופירוש התקו"ז שפוריםפירוש התקו"ז דלפירוש הפכים. פירושים שני הם פורים, כמו הוא פורים"

הוא הכפורים שיום התו"א ולפירוש מפורים, למעלה הוא יוהכ"פ – הכפורים יום שם על –נקרא בלבד) הדמיון (בכ"ף פורים

מיוהכ"פ. למעלה הוא מעינויפורים לי' ולשינויי בי' לאתענגא דעתידין הכפורים יום שם על אתקריאת "פורים שם בתקו"ז והנה

הוא שיוהכ"פ בתו"א דמ"ש עכ"פ), (בדוחק אפ"ל הי' ועפ"ז (יוםלעונג". עכשיו שהוא כמו ליוהכ"פ בנוגע הוא – פורים

להביאור אבל, כו'. לאתענגא דעתידין לע"ל שיהי' כמו ליוהכ"פ בנוגע הוא – מפורים למעלה הוא שיוהכ"פ בתקו"ז ומ"ש עינוי),

בין לכאורה חילוק אין ,30 שבהערה שלום שבתורת להביאור וכן השעירים], לשני בנוגע רק הוא דיוהכ"פ [שהגורל ס"ד דלקמן

יום בשם נקרא יהי' לע"ל שגם מזה גם וכמובן לע"ל, ליוהכ"פ עכשיו מהדיעה10)פורים.יוהכ"פ ולהעיר א. קכא, שם תו"א

מפורים. חוץ יוהכ"פ, גם להבטל, עתידים המועדים שכל פ"ט) משלי ואילך.11)(מדרש ח טז, א.12)אחרי רכה, ויצא אוה"ת

.17 שבהערה תבוא אוה"ת גם וראה קפט. ע' ל.13)מג"א טז, אוה"ת14)אחרי גם וראה סע"ד. נט, ר"ה סע"ג. כח, אחרי לקו"ת

ובכ"מ. .12 ובכ"מ.15)שבהערה רע"ג. קכא, ב. ק, מג"א שם.16)תו"א בהערות ובהנסמן ,201 ע' חכ"א לקו"ש ראה
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מתמצה שבו ביותר נעלה רוחני ענין ביטוי לידי בא הגשמי הגורל שבמעשה

זאת, להבין פורים. של הנס עיקר

של שפעולה הבא בסעיף יבאר

הכיפורים. ביום גם מצאנו גורל

מפני - לכך הפנימי וההסבר

שווים הכיפורים ויום שפורים

שבימים אורבכך מאיר אלו

השתלשלות". מסדר ש"למעלה
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ÌÓ .‰ÈÏÚÓ˘ ‰‰Ó
˙ÈÓ ‰ÏÚÓÏ
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.'˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ Ó
È ÏÚ ‰Ê ÔÈÂ ¿»∆«ƒ
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ÌÈ‰ ÌÈÂ ÌÈ¿ƒ¿«ƒÀƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL9L . «»ƒ∆»∆¿≈
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על לכפר שעירים שני הגדול הכהן לקח בביתֿהמקדש יוםֿהכיפורים בעבודת

קרבן [=הקריבו לה' אחד גורל גרלת השעירים שני על אהרן "ונתן ישראל ָֹֹבני

לעזאזל אחד וגורל לה']

עזאזל]" בהר למות ,[=שלחו
ÌL ÏÚ ‰ ÌÈ ÌÂ¿«ƒ«≈
ÚÂ .Ïb‰ ‰ ‰««»¿
ÌÈ ˙ÎiM‰ ÔÈÚƒ¿»¿««»¿ƒ
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'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰12, ≈¿«¿»ƒ≈¬«»
שם על 'מהוה', מלשון הויה -

סדר התהוות שממנו

ימים והעולמות. ההשתלשלות

- הכיפורים ויום פורים – אלו

האלוקית לדרגה קשורים

להתהוות שייכות מכל שלמעלה

‰ÌÈהעולמות ÌÈ .ƒ¿«ƒÀƒ
È˙13'ÈÂ‰ ÈÏ ¿ƒƒ¿≈¬«»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,‰14 ƒ¿»¿«¿»≈¬«»
("תטהרו") והכפרה שהסליחה

מדרגה נמשכת העוונות על

הוי' משם ÌbÂשלמעלה .¿«
Ï ÚÚÈ ÌÈ15 ¿≈«¿ƒ»«

ÌL Ê ÏL ÌÚ‰¿«««∆…ƒ¿«»
 ˙ÏÈÓ ÏÎ 'ÈÂ‰16 ¬«»¿»¿ƒ«∆¿≈

‰ ÌÈL ÈÏ ‰¿ƒ∆¿ƒ
'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓL  ÔÈ  Èbלבני הגדולה אהבתו שמפני ƒ≈∆¿«¿»≈¬«»

המורים וכינויים, בשמות התלבשות מכל שלמעלה אור גילוי נמשך ישראל,

וצמצום הגבלה .על
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e‡eהּכּפרים ּדיֹום ּבההׁשואה הענינים ּדּׁשני הּׁשּיכּות ≈ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻ
וׁשּׁשניהם הּגֹורל, ענין הּוא [ׁשּבׁשניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּופּורים

הוי' מּׁשם למעלה הּגֹורל17הם ּדענין ּבהקּדים יּובן ,[ ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
מהּׂשכל למעלה (ּבכלל18הּוא הּוא ּגֹורל ׁשהרי ּבׁשני19. ( ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהיּו הּכּפרים ּדיֹום הּׂשעירים ׁשני [ּוכמֹו ׁשוים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻּדברים
ּובדמים ּובקֹומה ּבמראה מהם20ׁשוים אחד ּדכאׁשר ,[ ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּדברים ּכׁשּׁשני ודוקא לגֹורל, מקֹום אין יֹותר, טֹוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָהּוא
ּבאיזה להכריע אפׁשר אי הּׂשכל ׁשּמּצד ּכיון ׁשוים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהם
מהּׂשכל. ׁשּלמעלה הּגֹורל על אז סֹומכים לבחֹור, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהם
למעלה הּוא ּדגֹורל למעלה, הּוא זה ּדר ְְְְְְֶֶֶַַַָָָועל
ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היא [ּדחכמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
למעלה הּוא מהחכמה למעלה ׁשהּוא ְְְְְְֵֶַַַָָָָָוּגֹורל
ויֹום ּדפּורים ההׁשואה זה, ּפי ועל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות].
אֹור ּגּלּוי – הּוא הּגֹורל, ענין הּוא ׁשּבׁשניהם ְְִִִִִֵֶֶַַָָֻהּכּפרים,
ּדּׁשני הּקׁשר וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה סֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאין
ׁשּבׁשניהם ּופּורים, הּכּפרים ּדיֹום ּבההׁשואה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהענינים
הוי' ּכי מהוי', למעלה הם וׁשּׁשניהם הּגֹורל ענין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּיֹום וזה וכּו'), ּבינה ה' חכמה (יו"ד הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִֶֶַָָָהּוא
ּדיֹום ׁשהּגּלּוי הּוא מהוי' למעלה הם ּופּורים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּכּפרים

מהׁשּתלׁשלּות למעלה הּוא ּודפּורים ענין21הּכּפרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ
ַָהּגֹורל.

רק22ידּועp‰Â‰ג) (לא למעלה ׁשהּוא הּגֹורל, ּבמעלת ¿ƒ≈ְְְֲֶַַַַַַָָָֹ
מהּׂשכל. ׁשּלמעלה מהרצֹון ּגם אלא) ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּׂשכל,

ּדמּזה רצֹונֹו. יהיה ּכן הּגֹורל ׁשּיּפֹול ּדּכמֹו מחליט הּוא ּגֹורל מּטיל ּכׁשאדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
הּגֹורל. ּכפי הּוא הרצֹון ׁשּלכן מהרצֹון, ּגם ׁשּלמעלה ּבדרּגא מּגיע ׁשהּגֹורל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּוכח
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דמזה17) הגורל". הוא פור בפורים וכן תטהרו, הוי' לפני ביוהכ"פ כי דרגא, בחד ופורים "יוהכ"פ תתשח ע' תבוא אוה"ת ראה

אחד. ענין (בכללות) הם וגורל הוי'" ש"לפני ע'18)משמע שם כח. ע' מג"א אוה"ת ג. קכג, שם א. קכא, (הוספות) מג"א תו"א

גורל (בענין קסד ע' שם ואילך. רו.סב ע' תרס"ה סה"מ גורל. ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר סוס"ז. אגה"ק גם וראה .(

ועוד. ואילך. קיז ע' שהואאבל19)תרפ"ח בזה לבחור שצריך השכל מחייב שאז אף – שוים שאינם בדברים יותרגם טוב

" ג קכג, מג"א תו"א וראה הגורל. שיפול כמו אלא מחייב שהשכל כמו לא יהי' שלו שהרצון מחליט לפעמים כי –הבחירה

הבאה. הערה וראה הדעת". לנגד שיהי' גם הגורל יפיל שהוא כמו רק הדבר יתלה אלא הדעת (במשנה).20)שע"פ א סב, יומא

הי"ד. פ"ה יוהכ"פ עבודת הל' שייךרמב"ם אז גם כי – הוא שם), רמב"ם שם, (יומא כשרים הם שוים כשאינם גם שבדיעבד וזה

אלא הקודמת. כבהערה הגורל, גורלענין כי – שוין שניהם בשוין.שיהיו ב.21)הוא ק, מג"א קכא,22)תו"א שם

קעא. קסז. קסד. כח. ע' מג"א אוה"ת א.

    
ÌÈt‰ ÌBÈc ‰‡ÂL‰‰a ÌÈÈÚ‰ ÈMc ˙eÎM‰ e‡e≈««»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¿»»¿«ƒÀƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ì‰ÈMLÂ ,ÏBb‰ ÈÚ ‡e‰ Ì‰ÈLaL] ÌÈeeƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»«»¿∆¿≈∆≈¿«¿»

'ÈÂ‰ ÌMÓ17‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÏBb‰ ÈÚc ÌÈc‰a eÈ ,[ ƒ≈¬«»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»«»¿«¿»
ÏÎO‰Ó18כמו ההחלטה את משאיר אלא בשכלו, מחליט אינו האדם כי ≈«≈∆

הגורל ÏBbשיפול È‰L .∆¬≈»
ÏÏÎa) ‡e‰19ÈLa ( ƒ¿»ƒ¿≈

ÈL BÓÎe] ÌÈÂL ÌÈc¿»ƒ»ƒ¿¿≈
ÌÈt‰ ÌBÈc ÌÈÈÚO‰«¿ƒƒ¿«ƒÀƒ
‰‡Óa ÌÈÂL eÈ‰L∆»»ƒ¿«¿∆
שחורים] או לבנים [=שניהם

‰ÓBe[בגובהם=] ¿»
ÌÈÓ„e[בשוויים=]20,[ ¿»ƒ

‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ L‡Îc¿«¬∆∆»≈∆
ÌBÓ È‡ ,˙BÈ B≈≈»
ÈML ‡Â„Â ,ÏB‚Ï¿»¿«¿»¿∆¿≈
ÂÈ ,ÌÈÂL Ì‰ ÌÈc‰«¿»ƒ≈»ƒ≈»
L‡ È‡ ÏÎO‰ „L∆ƒ««≈∆ƒ∆¿»
Ì‰Ó ‰È‡a ÚÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿≈∆≈∆
ÏÚ ‡ ÌÈÎÓB ,BÁÏƒ¿¿ƒ»«
‰ÏÚÓlL ÏBb‰«»∆¿«¿»
‰ c ÏÚÂ .ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«∆∆∆

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ברוחניות, ¿«¿»
‡e‰ ÏB‚cעל ומרמז מורה ¿»

שהיא «¿»¿ÏÚÓÏ‰דרגה
˙eÏLÏzL‰Óהספירות ≈ƒ¿«¿¿

‰È‡והעולמות ‰ÓÎÁc]¿»¿»ƒ
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡≈ƒ«ƒ¿«¿¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÏBbÂ¿»∆¿«¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»¿«¿»
Èt ÏÚÂ .[˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿«ƒ
ÌÈec ‰‡ÂL‰‰ ,‰∆««¿»»¿ƒ

ÌÈt‰ ÌBÈÂÌ‰ÈLaL , ¿«ƒÀƒ∆ƒ¿≈∆
 ‡e‰ ,ÏBb‰ ÈÚ ‡e‰ƒ¿»«»
B È‡ B‡ Èelbƒ≈

ÌÈÈÚ‰ ÈMc L‰ e‰Â .˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÈÚ ‡e‰ Ì‰ÈLaL ,ÌÈee ÌÈt‰ ÌBÈc ‰‡ÂL‰‰a¿««¿»»¿«ƒÀƒƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»

‡e‰ 'ÈÂ‰ È ,'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ì‰ÈMLÂ ÏBb‰ומרמז מורה «»¿∆¿≈∆≈¿«¿»≈¬«»ƒ¬«»
ב שמתגלית כפי האלקות Èa‰על '‰ ‰ÓÎÁ „ÂÈ) ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿»¿»ƒ»

ÌÈt‰ ÌBL ‰Â ,('eÎÂ¿¿∆∆«ƒÀƒ
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈeeƒ≈¿«¿»
ÌBÈc Èelb‰L ‡e‰ 'ÈÂ‰Ó≈¬«»∆«ƒ¿
‡e‰ ÌÈe„e ÌÈt‰«ƒÀƒ¿ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ21, ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
.ÏBb‰ ÈÚשפורים נתבאר ƒ¿»«»

בענין שווים ויוםֿהכיפורים

הוי', משם למעלה והם הגורל,

מ'חכמה' למעלה שהם כיון

ההשתלשלות. סדר תחילת שהיא

הם אלו שימים יבאר הבא בסעיף

– אלא מחכמה, למעלה רק לא

'רצון' מדרגת גם למעלה

מהחכמה. שלמעלה

Úe„È ‰p‰Â (‚22˙ÏÚÓa ¿ƒ≈»«¿«¬«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÏBb‰«»∆¿«¿»
(‡Ï‡ ,ÏÎO‰Ó  ‡Ï)«≈«≈∆∆»
‰ÏÚÓlL B‰Ó Ìb«≈»»∆¿«¿»
Ì„‡L È‰L .ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¬≈¿∆»»
ÈÏÁÓ ‡e‰ ÏBb ÏÈÓ«ƒ»«¿ƒ
 ÏBb‰ ÏBtL BÓc∆¿∆ƒ«»≈
ÁÎeÓ ‰Óc .BB ‰È‰Èƒ¿∆¿¿ƒ∆»
‡b„a ÚÈbÓ ÏBb‰L∆«»«ƒ«¿«¿»

בנפש Ìbפנימית ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«
B‰ ÎlL ,B‰Ó≈»»∆»≈»»
ÏÚÂ .ÏBb‰ È ‡e‰¿ƒ«»¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



ז    

e‡eהּכּפרים ּדיֹום ּבההׁשואה הענינים ּדּׁשני הּׁשּיכּות ≈ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֻ
וׁשּׁשניהם הּגֹורל, ענין הּוא [ׁשּבׁשניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּופּורים

הוי' מּׁשם למעלה הּגֹורל17הם ּדענין ּבהקּדים יּובן ,[ ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
מהּׂשכל למעלה (ּבכלל18הּוא הּוא ּגֹורל ׁשהרי ּבׁשני19. ( ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשהיּו הּכּפרים ּדיֹום הּׂשעירים ׁשני [ּוכמֹו ׁשוים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻּדברים
ּובדמים ּובקֹומה ּבמראה מהם20ׁשוים אחד ּדכאׁשר ,[ ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּדברים ּכׁשּׁשני ודוקא לגֹורל, מקֹום אין יֹותר, טֹוב ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָהּוא
ּבאיזה להכריע אפׁשר אי הּׂשכל ׁשּמּצד ּכיון ׁשוים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהם
מהּׂשכל. ׁשּלמעלה הּגֹורל על אז סֹומכים לבחֹור, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהם
למעלה הּוא ּדגֹורל למעלה, הּוא זה ּדר ְְְְְְֶֶֶַַַָָָועל
ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היא [ּדחכמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
למעלה הּוא מהחכמה למעלה ׁשהּוא ְְְְְְֵֶַַַָָָָָוּגֹורל
ויֹום ּדפּורים ההׁשואה זה, ּפי ועל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות].
אֹור ּגּלּוי – הּוא הּגֹורל, ענין הּוא ׁשּבׁשניהם ְְִִִִִֵֶֶַַָָֻהּכּפרים,
ּדּׁשני הּקׁשר וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה סֹוף ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאין
ׁשּבׁשניהם ּופּורים, הּכּפרים ּדיֹום ּבההׁשואה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהענינים
הוי' ּכי מהוי', למעלה הם וׁשּׁשניהם הּגֹורל ענין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּיֹום וזה וכּו'), ּבינה ה' חכמה (יו"ד הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִֶֶַָָָהּוא
ּדיֹום ׁשהּגּלּוי הּוא מהוי' למעלה הם ּופּורים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּכּפרים

מהׁשּתלׁשלּות למעלה הּוא ּודפּורים ענין21הּכּפרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֻ
ַָהּגֹורל.

רק22ידּועp‰Â‰ג) (לא למעלה ׁשהּוא הּגֹורל, ּבמעלת ¿ƒ≈ְְְֲֶַַַַַַָָָֹ
מהּׂשכל. ׁשּלמעלה מהרצֹון ּגם אלא) ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּׂשכל,

ּדמּזה רצֹונֹו. יהיה ּכן הּגֹורל ׁשּיּפֹול ּדּכמֹו מחליט הּוא ּגֹורל מּטיל ּכׁשאדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
הּגֹורל. ּכפי הּוא הרצֹון ׁשּלכן מהרצֹון, ּגם ׁשּלמעלה ּבדרּגא מּגיע ׁשהּגֹורל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּוכח
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דמזה17) הגורל". הוא פור בפורים וכן תטהרו, הוי' לפני ביוהכ"פ כי דרגא, בחד ופורים "יוהכ"פ תתשח ע' תבוא אוה"ת ראה

אחד. ענין (בכללות) הם וגורל הוי'" ש"לפני ע'18)משמע שם כח. ע' מג"א אוה"ת ג. קכג, שם א. קכא, (הוספות) מג"א תו"א

גורל (בענין קסד ע' שם ואילך. רו.סב ע' תרס"ה סה"מ גורל. ערך צ"צ דא"ח – הליקוטים ספר סוס"ז. אגה"ק גם וראה .(

ועוד. ואילך. קיז ע' שהואאבל19)תרפ"ח בזה לבחור שצריך השכל מחייב שאז אף – שוים שאינם בדברים יותרגם טוב

" ג קכג, מג"א תו"א וראה הגורל. שיפול כמו אלא מחייב שהשכל כמו לא יהי' שלו שהרצון מחליט לפעמים כי –הבחירה

הבאה. הערה וראה הדעת". לנגד שיהי' גם הגורל יפיל שהוא כמו רק הדבר יתלה אלא הדעת (במשנה).20)שע"פ א סב, יומא

הי"ד. פ"ה יוהכ"פ עבודת הל' שייךרמב"ם אז גם כי – הוא שם), רמב"ם שם, (יומא כשרים הם שוים כשאינם גם שבדיעבד וזה

אלא הקודמת. כבהערה הגורל, גורלענין כי – שוין שניהם בשוין.שיהיו ב.21)הוא ק, מג"א קכא,22)תו"א שם

קעא. קסז. קסד. כח. ע' מג"א אוה"ת א.
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ח     

ּבבעל הּוא הּגֹורל ּדענין למעלה, הּוא זה ּדר ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָועל
ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש זה ּפי ועל מרצֹון. ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרצֹון
ּופּורים הּכּפרים ּדיֹום ּבההׁשואה הענינים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻּדּׁשני
למעלה הם וׁשּׁשניהם הּגֹורל ענין הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ(ׁשּבׁשניהם
ׁשעל הּקֹוץ היא הוי' ּדׁשם ההתחלה ּכי הּוא, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמהוי')

מחכמה ׁשּלמעלה הרצֹון על ׁשרֹומז ׁשּיֹום23היּו"ד, וזה , ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מהּקֹוץ ּגם (למעלה מהוי' למעלה הם ּופּורים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻהּכּפרים
המׁשכת הּוא ּובפּורים הּכּפרים ׁשּביֹום הּוא היּו"ד) ְְְִִִֶֶַַַַַָֻׁשעל

מרצֹון) (ׁשּלמעלה הרצֹון ּבעל ּבחינת ּגֹורל.24וגּלּוי ענין , ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּביֹוםÏÚÂד) הּפרּוׁשים ּדּׁשני הּקׁשר לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
הענינים ּכל מתּכּפרים זה ׁשּביֹום – ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֻהּכּפרים
ּכמֹו הּוא זה וׁשּיֹום ּכפׁשּוטֹו), (ּכּפרים רצּויים ְְְְְִִִִִִֶֶַֻהּבלּתי
ׁשּביֹום הּוא לפּורים הּכּפרים ּדיֹום (ׁשהּדּמיֹון ְְְִִִִִֶֶַַָֻּפּורים
הּוא הּפּור ׁשם על ּפּורים ּכמֹו ּגֹורל, הּפילּו ְִִִִִֵַַַָֻהּכּפרים
הפ ׁשעׂשּו הענינים על הּכּפרה ׁשלמּות ּכי – ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגֹורל)
מאֹור היא הּכּפרה ּכׁשהמׁשכת הּוא ּומצֹות ּדתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהרצֹון
ּדתֹורה מהרצֹון (ׁשּלמעלה הרצֹון ּבעל סֹוף ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאין

ּדזה25ּומצֹות) ּכּפרים, ּביֹום הּפרּוׁשים ּדּׁשני הּקׁשר וזהּו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֻ
הּוא הּפּור ׁשם על ּפּורים ּכמֹו הּוא הּכּפרים ְִִִֵֶַַַֻׁשּיֹום
מּבעל ההמׁשכה הּוא הּכּפרים ּביֹום ׁשּגם הינּו ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻהּגֹורל,
על ּובאּור טעם הּוא ּדפּורים), ההמׁשכה (ּדגמת ְְְִֵַַַַַַָָָָֻהרצֹון
הענינים מתּכּפרים ׁשּבֹו ּכפׁשּוטֹו, ּכּפרים יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָֻזה
נעלית היא ּדפּורים ּׁשהּכּפרה מה וזהּו רצּויים. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּבלּתי

ּדיֹום מהּכּפרה אינֹו26הּכּפריםיֹותר הּכּפרים ּדיֹום , ְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻֻ
הּתׁשּובה עם אלא לכל27מכּפר ׁשהיתה והּכּפרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׂשמחה יֹום זה הרי הּפּורים ּבימי עּקר28היהּודים ּכי , ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
עצמם ּדהּימים הּפּורים, ּבימי הּוא הרצֹון) ּבעל ּבחינת (המׁשכת הּגֹורל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָענין
ּבּה אין הּפּורים ּבימי ׁשהיתה הּכּפרה ולכן, הּפּור, ׁשם על ּפּורים ּבׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָנקראים

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

ב).23) (צד, פ"ד ורצון*,24)אגה"ת חכמה בחי' הוא שהיו"ד הוי', שם מבחי' למעלה הוי', "לפני כח ע' שם אוה"ת גם ראה

הרצון". בעל בחי' *)כ"א   .(25.וש"נ ז. ע' ח"ד מלוקט סה"מ בארוכה תרכ"ח26)ראה סה"מ גם ראה

וכשחילל יסורים, ע"י היא כפרתו גמר ב"ד, ומיתות כריתות על [דבעבר הכל על מכפר אינו דיוהכ"פ ריט, ע' תרס"א וסה"מ קי ע'

שנהנו הי' שלהם שהחטא אף הפורים, ובימי ה"ד)], פ"א תשובה הל' רמב"ם א. פו, (יומא מיתה ע"י היא כפרתו גמר השם את

תו"א (ע"פ שבפנים והחידוש זה. גם להם נתכפר מ"מ בפרהסיא, ש"ש חילול הי' שזה א) יב, (מגילה רשע אותו של מסעודתו

יוהכ"פ. לגבי בפורים מעלה יש מכפר, שיוהכ"פ בהעבירות שגם הוא, (28 ה"גֿד.27)שבהערה שם רמב"ם ב. פה, יומא ראה

לכפרה תשובה "צריך רבי לדעת שגם שם, יומא ישנים מתוספות א.."(28ולהעיר קכא, מג"א בתו"א משמע כן
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הּוא29הגּבלֹות הּכּפרים ויֹום ,הּדמיֹון30פּורים ּבכ"ף ְְְְִִִִַַַָָֻ
הּתׁשּובה. עם אלא מכּפר הּכּפרים יֹום ואין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבלבד,

הּגֹורלCÈˆÂה) הּוא הּפּור ידי ׁשעל הּנ"ל ּדּלפי להבין, ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשעל הרצֹון, ּבעל סֹוף אין אֹור המׁשכת ְֵֶַַַַַָָָהּוא
היתה מה רצּויים, הּבלּתי הענינים ּכל נתּכּפרּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָידי

היהּודים על (ׁשּקטרג הרׁשע המן ׁשל להּפיל31סברתֹו ( ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
קראּו ּכן על ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם הּגֹורל. הּוא ְְִִֵֶַַַַָָָָָּפּור

ׁשם על פּורים האּלה (ּבה"אלּימים ּדהּפּור ּפּור, ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
הּפּור הינּו זה לפני ׁשּנאמר הּפּור על קאי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּידיעה)
ּבלּתי ענין היה המן ׁשהּפיל הּפּור והרי המן, ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּפיל
זה. ּפּור ׁשם על פּורים האּלה ימים נקראים ולּמה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָרצּוי
ּכיון ּדהׁשּתלׁשלּות, הּדרּגא ׁשּמּצד ּבזה, הּבאּור ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּונקּדת
עּקר מקֹום, ּתֹופס הּתחּתֹונים מעׂשה זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבדרגא
ּתֹורה מקּימים הם ׁשּיׂשראל לפי ליׂשראל, היא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָההׁשּפעה

ׁשהם אּלּו ואפּלּו מצֹותּומצֹות, מלאים הם צּדיקים הפ ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ
ׁשּכתּוב32ּכרּמֹון ּוכמֹו מן33. קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ְְְְְְִִִִֶַָָָ

ׁשמים ּבחינת ׁשּמּצד יׂשראל, את עּמ את ּובר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמים
מים ׁשם הּוא ראׁשית34[ׁשמים חכמה הּוא ּומים , ְִִִִֵַַַָָָָ

ליׂשראל הּברכֹות נׁשּפעים ׁשּגם35ההׁשּתלׁשלּות], וכיון . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על ׁשּקטרג הּקטרּוגים ּכל ׁשּלאחרי ידע הרׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמן
מּצד [ׁשּלכן, יׂשראל ּובין ּבינֹו ּדמיֹון ׁשּום אין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ׁשהמן ׁשּי אין ּדהׁשּתלׁשלּות חסהּדרּגא ינּצח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מצֹות מלאים ׁשּבהם הּפחּותים ׁשּגם יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשלֹום
ׁשּבהּדרגא ּדכיון הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל לכן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכרּמֹון],
הּתחּתֹונים מעׂשה אין (ּגֹורל) מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּדּלמעלה

ּכאֹורה ּכחׁשכה ׁשם, ׁשוים והּכל מקֹום, הּגֹורל36ּתֹופס ּדרּגת ׁשּמּצד חׁשב לכן , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
יׂשראל. את וׁשלֹום חס ינּצח ׁשהּוא מקֹום יׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

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

מבעל29) (המשכה הגורל מצד היתה הכפרה שעיקר לומר, ויש שלהם. המס"נ ע"י היתה הפורים בימי שהכפרה משמע שם בתו"א

ועצ"ע. ס"ט. לקמן ראה – למס"נ גם שהוצרכו וזה חילוק30)הרצון), יש עצמו בהגורל שגם ,219 ע' שלום תורת מסה"ש ולהעיר

דפורים. והגורל דיוהכ"פ הגורל סוס"ד.(31בין (תש"ח) תרפ"א שו), ע' עטר"ת (סה"מ סוס"ג עטר"ת אינש חייב ד"ה ראה

ובכ"מ. .(9 ע' ריש ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה .(118 ע' ה'תש"ח קצא. ע' תרפ"א חגיגה32)(סה"מ א. יט, עירובין

6).33)בסופה. (ע' שם ה'ש"ת שה). (ע' שם עטר"ת סה"מ א. לה, מקץ תו"א וראה טו. כו, א.34)תבוא יב, לומר,35)חגיגה ויש

"וברך דמ"ש עם דשם – "עם" בחינת שהם לאלה גם הברכות נשפעים "שמים" בחינת שמצד לרמז, הוא ישראל" את

בפנים. כנ"ל כרמון, מצוות מלאים הם גם כי – כג) פ"כ, (במדב"ר השבח היפך על יב.36)מורה קלט, תהלים

    
˙BÏa‚‰29ÌÈeÙk ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ,30ÔBÈÓc‰ Û"Îa «¿»¿«ƒÀƒ¿ƒ¿»«ƒ¿

.‰eLz‰ ÌÚ ‡Ï‡ tÎÓ ÌÈtk‰ ÌBÈ ÔÈ‡Â ,„Ïaאחרי ƒ¿»¿≈«ƒÀƒ¿«≈∆»ƒ«¿»
'בעל לדרגת ששייכים כיון הפור, עלֿשם נקראים הפורים שימי שנתבאר

וכו'. המן שהפיל הפור א. ב'פור' דרגות שכמה בהמשך יתבאר הרצון'.

ÈÙlc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ‰¿»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ
et‰ È„È ÏÚL Ï"‰««∆«¿≈«
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÏB‰ ‡e‰«»«¿»«
,ÔBˆ‰ ÏÚa ÛB ÔÈ‡ B‡≈««»»
Ïk etk˙ ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«¿»
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ט    

הּוא29הגּבלֹות הּכּפרים ויֹום ,הּדמיֹון30פּורים ּבכ"ף ְְְְִִִִַַַָָֻ
הּתׁשּובה. עם אלא מכּפר הּכּפרים יֹום ואין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבלבד,

הּגֹורלCÈˆÂה) הּוא הּפּור ידי ׁשעל הּנ"ל ּדּלפי להבין, ¿»ƒְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשעל הרצֹון, ּבעל סֹוף אין אֹור המׁשכת ְֵֶַַַַַָָָהּוא
היתה מה רצּויים, הּבלּתי הענינים ּכל נתּכּפרּו זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָידי

היהּודים על (ׁשּקטרג הרׁשע המן ׁשל להּפיל31סברתֹו ( ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
קראּו ּכן על ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם הּגֹורל. הּוא ְְִִֵֶַַַַָָָָָּפּור

ׁשם על פּורים האּלה (ּבה"אלּימים ּדהּפּור ּפּור, ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
הּפּור הינּו זה לפני ׁשּנאמר הּפּור על קאי ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּידיעה)
ּבלּתי ענין היה המן ׁשהּפיל הּפּור והרי המן, ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּפיל
זה. ּפּור ׁשם על פּורים האּלה ימים נקראים ולּמה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָרצּוי
ּכיון ּדהׁשּתלׁשלּות, הּדרּגא ׁשּמּצד ּבזה, הּבאּור ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּונקּדת
עּקר מקֹום, ּתֹופס הּתחּתֹונים מעׂשה זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבדרגא
ּתֹורה מקּימים הם ׁשּיׂשראל לפי ליׂשראל, היא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָההׁשּפעה

ׁשהם אּלּו ואפּלּו מצֹותּומצֹות, מלאים הם צּדיקים הפ ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַ
ׁשּכתּוב32ּכרּמֹון ּוכמֹו מן33. קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה ְְְְְְִִִִֶַָָָ

ׁשמים ּבחינת ׁשּמּצד יׂשראל, את עּמ את ּובר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמים
מים ׁשם הּוא ראׁשית34[ׁשמים חכמה הּוא ּומים , ְִִִִֵַַַָָָָ

ליׂשראל הּברכֹות נׁשּפעים ׁשּגם35ההׁשּתלׁשלּות], וכיון . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
על ׁשּקטרג הּקטרּוגים ּכל ׁשּלאחרי ידע הרׁשע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמן
מּצד [ׁשּלכן, יׂשראל ּובין ּבינֹו ּדמיֹון ׁשּום אין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ׁשהמן ׁשּי אין ּדהׁשּתלׁשלּות חסהּדרּגא ינּצח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מצֹות מלאים ׁשּבהם הּפחּותים ׁשּגם יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשלֹום
ׁשּבהּדרגא ּדכיון הּגֹורל, הּוא ּפּור הּפיל לכן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכרּמֹון],
הּתחּתֹונים מעׂשה אין (ּגֹורל) מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָּדּלמעלה

ּכאֹורה ּכחׁשכה ׁשם, ׁשוים והּכל מקֹום, הּגֹורל36ּתֹופס ּדרּגת ׁשּמּצד חׁשב לכן , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
יׂשראל. את וׁשלֹום חס ינּצח ׁשהּוא מקֹום יׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה
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מבעל29) (המשכה הגורל מצד היתה הכפרה שעיקר לומר, ויש שלהם. המס"נ ע"י היתה הפורים בימי שהכפרה משמע שם בתו"א

ועצ"ע. ס"ט. לקמן ראה – למס"נ גם שהוצרכו וזה חילוק30)הרצון), יש עצמו בהגורל שגם ,219 ע' שלום תורת מסה"ש ולהעיר

דפורים. והגורל דיוהכ"פ הגורל סוס"ד.(31בין (תש"ח) תרפ"א שו), ע' עטר"ת (סה"מ סוס"ג עטר"ת אינש חייב ד"ה ראה

ובכ"מ. .(9 ע' ריש ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה .(118 ע' ה'תש"ח קצא. ע' תרפ"א חגיגה32)(סה"מ א. יט, עירובין

6).33)בסופה. (ע' שם ה'ש"ת שה). (ע' שם עטר"ת סה"מ א. לה, מקץ תו"א וראה טו. כו, א.34)תבוא יב, לומר,35)חגיגה ויש

"וברך דמ"ש עם דשם – "עם" בחינת שהם לאלה גם הברכות נשפעים "שמים" בחינת שמצד לרמז, הוא ישראל" את

בפנים. כנ"ל כרמון, מצוות מלאים הם גם כי – כג) פ"כ, (במדב"ר השבח היפך על יב.36)מורה קלט, תהלים

    
˙BÏa‚‰29ÌÈeÙk ‡e‰ ÌÈtk‰ ÌBÈÂ ,30ÔBÈÓc‰ Û"Îa «¿»¿«ƒÀƒ¿ƒ¿»«ƒ¿

.‰eLz‰ ÌÚ ‡Ï‡ tÎÓ ÌÈtk‰ ÌBÈ ÔÈ‡Â ,„Ïaאחרי ƒ¿»¿≈«ƒÀƒ¿«≈∆»ƒ«¿»
'בעל לדרגת ששייכים כיון הפור, עלֿשם נקראים הפורים שימי שנתבאר

וכו'. המן שהפיל הפור א. ב'פור' דרגות שכמה בהמשך יתבאר הרצון'.
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אחרLÈÂו) ּבמקֹום הּמבאר עם זה ּבענין37לקּׁשר ¿≈ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
ורֹוש אחׁש הּוא ּדאחׁשורֹוׁש חׁש38אחׁשורֹוׁש, . ְְֲֲֲֵֵֵַַַַַ

ּבּגמרא [ּכדאיתא ׁשתיקה מּלׁשֹון כּו'39הּוא חׁשמל מאי ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
היא ּדחׁש והּׁשתיקה ממּללֹות], עּתים חּׁשֹות ְְְְְִִִִִִַַַַָעּתים

מדּבּור ּבתרי40למעלה ׁשתיקּותא ּבסלע מּלה ּדר על ,41. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבחכמה הּוא הּדּבּור ּבכתר42ּדׁשרׁש היא ּוׁשתיקה , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

רז"ל ּכמאמר מהחכמה, לחכמה43ׁשּלמעלה סיג ְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָ
הּוא44ׁשתיקה ּומּקיף) ּגדר מּלׁשֹון (סיג לחכמה ּדסיג , ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדאיתא מה עם זה לקּׁשר ויׁש מהחכמה. ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתר
וראׁשית45ּבּמדרׁש ׁשאחרית הּקּב"ה זה ׁשאחׁשורֹוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּלמעלה46ׁשּלֹו הּסֹובב אֹור (ּבכלל) הּוא ּכתר ּכי , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

וראׁשית אחרית ּכֹולל הּסֹובב ּדאֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּלֹו וראׁשית אחרית .47ּבׁשוה, ְְֲִִֵֶֶַָ

CÈÂּדבּגמרא על48להבין, הּוא ּדאחׁשורֹוׁש איתא ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
זה ואי ּבימיו, יׂשראל ׁשל ּפניהם ׁשהׁשחרּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻׁשם
ׁשאחרית מי הּוא ׁשאחׁשורֹוׁש הּפרּוׁש עם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַמתאים
ׁשּמּצד ּדכיון הּנֹותנת. ּדהיא הּוא, והענין ׁשּלֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוראׁשית
לפניו ׁשוים וחׁש אֹור מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּסֹובב
(חׁש הּׁשתיקה מּבחינת לכן, ה), סעיף ְְְִִִִֵַַַַַָָ(ּכּנ"ל
רּבּוי ידי (על נׁשּתלׁשל מדּבּור ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּדאחׁשורֹוׁש)

מדּבּור ׁשּלמּטה הּׁשתיקה וכּו') ׁשהאלקּות49צמצּומים , ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָֹ
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ואי37) כד ס"ע מג"א (הוספות)38)לך.אוה"ת מג"א בתו"א גם כ"ה

אחר. באופן הוא שם הביאור אבל א. ואילך.39)קיח, סע"א יג, חגיגה

הקב"ה40) מפי יוצא שהדיבור "בשעה ע"ב) (ריש שם חגיגה ראה

מובן שמזה ממללות", הקב"ה מפי יוצא הדיבור שאין ובשעה חשות

.44 שבהערה תו"א וראה מדיבור. למעלה היא דחש שהשתיקה

א.41) יח, א).42)מגילה (קז, ס"ה מי"ג.43)אגה"ק פ"ג אבות

שהו"ע44) דחשמל חש בענין ד) שם, סע"ב. (יב, לך לך תו"א גם ראה

שתיקה. לחכמה מחיר45)סיג גם וראה קפב. אות א ע' במאו"א הובא

("באגדה י כט, ויצא מרקאנטי יבֿיג, א, אסתר עה"פ להרמ"א יין

אחשורוש. ערך הדורות) סדר (לבעל הכינויים ערכי להעיר46)אמרו").

אחש הוא שאחשורוש הפירוש (לפי בחצע"ג שם שמביא מאוה"ת

שלו. וראשית שאחרית זה הוא שאחשורוש סה"מ47)ורוש) ראה

ואילך. קנד ס"ע א.48)תרס"ט יא, ע'49)מגילה מג"א אוה"ת ראה

מדיבור). ושלמטה מדיבור (שלמעלה דשתיקה הבחינות ב' בענין אֿב

    
ה'פור' מדרגת השפעה לקבל מנת על היה הרשע המן שעשה הפור לסיכום,

לקבל יכול הוא גם זו דרגה שמצד שסבר מכיון מהשתלשלות, שלמעלה

'אחשורוש' שגם יבואר הבא בסעיף ישראל. את חסֿושלום ולנצח השפעה

ההשתלשלות. מסדר למעלה זו, דרגה על ומרמז מורה

ÂÂÁ‡בלילה" הפסוק על .

אומרת המלך" שנת נדדה ההוא

נדדה מגילה: במסכת הגמרא

למדים עולם. של מלכו שנת

המדובר אחשורוש שהמלך מכך,

הקדושֿברוךֿ על מרמז במגילה

שבאותה עולם" של "מלכו הוא

('אחשורוש') זה בשם נקרא עת

הנהגת ימים שבאותם כיון

מבחינת היתה העולם

וכן להלן). (שתבואר 'אחשורוש'

במד בפניםמפורש (המובא רש

הקדושֿ זה אחשורוש להלן):

וראשית שאחרית ברוךֿהוא,

שלו.

ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆ƒ
Á‡ ÌB˜Óa ‡‰37 «¿…»¿»«≈
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BÂ38ÔBLlÓ ‡e‰ LÁ . ≈«ƒ»
‡˙È‡„k] ‰˜È˙L¿ƒ»ƒ¿ƒ»
להמבואר) (=בדומה

‡Óa39ÏÓLÁ È‡Ó «¿»»««¿»
'eÎ,יחזקאל של בחזיון המוזכר

המלה את הגמרא ומפרשת

[=מלאכים] אש חיות "חשמל":

ÌÈzÚ ˙BMÁ ÌÈzÚƒƒ«ƒƒ
˙BÏlÓÓשותקות [=פעמים ¿«¿

את ומשבחות מדברות ופעמים

],הקדושֿברוךֿהוא]
‡È‰ LÁc ‰˜È˙M‰Â¿«¿ƒ»¿«ƒ

ea„Ó ‰ÏÚÓÏ40ששתיקה ¿«¿»≈ƒ
אור אצלם שמאיר מפני היא זו

מקום נותן שאינו ביותר גבוה

Ccלדיבור ÏÚ הגמרא, דברי «∆∆
ישראל בארץ אומרים שהיו

ÚÏÒa("מערבא"): ‰lÓƒ»¿∆«
È˙a ‡˙e˜È˙L41אם=] ¿ƒ»ƒ¿≈

'סלע' היא מילה של ערכה

ערכה הרי בזמנם), שהיה (מטבע

סלעים] שתי היא השתיקה .של
‡e‰ eac‰ LLc¿…∆«ƒ

‰ÓÎÁa42מהחכמה נמשך הדיבור È˙Le˜‰שתוכן ‰È‡שרשה, ¿»¿»¿ƒ»ƒ
Ï"Ê Ó‡Ók ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Îa43‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ ¿∆∆∆¿«¿»≈«»¿»¿«¬»««¿»«»¿»

‰˜È˙L44ÛÈÓe „ ÔBLlÓ ‚ÈÒ) ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒc שסיג, כמו ¿ƒ»ƒ¿»«»¿»¿»ƒ»»≈«ƒ
כותרת (ל' כתר – מקיף אור בבחי' היא השתיקה כך הדבר את מקיף וגדר
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‰ÏÚÓlL ˙k‰«∆∆∆¿«¿»
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השתלשלות וסדר החכמה על
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כל על שמאיר העליון האור

ותחתונים עליונים העולמות

כיון שוה, הואLבאופן זה ∆אור
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‡Óc ,ÔÈ‰Ï CÈÂ48 ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

LBÂLÁ‡c ‡˙È‡בו (יש ƒ»«¬«¿≈
'שחור') ÌLאותיות ÏÚ ‡e‰«≈

ÏL Ì‰È eÁL‰L∆¿»¿≈∆∆
ÂÈÓÈa Ï‡Èהצער ,מפני ƒ¿»≈¿»»
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‡e‰ LBÂLÁ‡L Le‰«≈∆¬«¿≈
˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L ÈÓƒ∆«¬ƒ¿≈ƒ
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('eÎÂ ÌÈÓeÓ Èeaƒƒ¿ƒ¿
‰hÓlL ‰˜È˙M‰«¿ƒ»∆¿«»

ea„Ó49שתיקה ישנה - ƒƒ
הגמרא כדברי מדיבור, שלמעלה
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ועד מגּלּוי), ׁשּלמּטה ּכפׁשּוטֹו (העלם ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהּוא
נאלמה גזזיה לפני ּדּכרחל רק50להּׁשתיקה ּדלא , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּגם אלא ּבגּלּוי מאיר מסּתרתאינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
חׁש ׁשּנקראת נגּה קלּפת האלקּות, ׁשמתחּברת51על ועד , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רֹוׁש הּטמאֹות, קליּפֹות ג' .52עם ְְִִֵַ

ּבכדיLÈÂז) ּפּור הּפיל ׁשהמן זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּגֹורל לבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהּגיע
היתה ּפּור] ׁשהּפיל קֹודם ּגם אחׁשורֹוׁש, [ּבימי ׁשאז ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
ׁשּבחינת לפי הּוא, מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מּצד ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָההנהגה
מי אחׁשורֹוׁש מּבחינת ּגם יֹותר למעלה הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּגֹורל
ׁשּנקרא עצמֹו ּדמּזה הּוא, והענין ׁשּלֹו. וראׁשית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאחרית
ׁשּגם מּוכח, ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית מי אחׁשורֹוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבׁשם

וראׁשית ּדאחרית הענינים יׁשנם ׁשהם47לגּביּה אלא , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּׁשּכתּוב מּמה [ּולהעיר לגּביּה. לכל53ׁשוין מׁשּתה עׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבׁשּוׁשן, הּנמצאים העם לכל ּכ ואחר ועבדיו ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָׂשריו
ּתֹורה ּבלּקּוטי היה54ּומבאר העם לכל ׁשהיה ׁשהּגּלּוי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּולהֹוסיף, ועבדיו. לׂשריו ׁשהיה מהּגּלּוי ּבמדריגה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמּטה
חּלּוקי וכּמה ּכּמה היּו העם לכל ׁשהיה ּבהּגּלּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּגם
הראּוי לּגּנה לּגּנה הראּוי לחצר לחצר הראּוי ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָדרּגֹות,

לּביתן ההׁשּתלׁשלּות,55לּביתן ּבחינת ׁשּמּצד לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
לכל ּגם הּגּלּוי ׁשהיה וזה ועבדים, לׂשרים רק הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי לפי הּוא לחצר) רק ׁשראּויים לאּלה (ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
ּומּכל ׁשּלֹו. וראׁשית ׁשאחרית אחׁשורֹוׁש מּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיה
ועבדיו לׂשריו מהּגּלּוי למּטה היה להעם הּגּלּוי ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָמקֹום
ׁשאחרית זה ּכי דרּגֹות), ּכּמה היּו להעם ּבהּגּלּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ(וגם

הּוא ׁשּלֹו ּבׁשוה,וראׁשית הם וראׁשית אחרית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
העליֹונים ּבעֹולמֹות ּבעֹולמֹות, ׁשּלֹו להּגּלּוי ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

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
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כז. ע' מג"א באוה"ת הובא – א א.55)צב, יב, מגילה

    
מהדיבור. משובחת השתיקה – בתרי שתיקותא בסלע מלה לעיל: שהובאה

ממאמר במאמרים כמובא לגריעותא שתיקה מדיבור, שלמטה שתיקה ישנה אך

עליו עוסק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי כל ה') ברכות (בגמרא חז"ל

- מטוב" החשיתי דומיה "נאלמתי הפסוק שלמטה,נאמר שתיקה וברוחניות,

היינומדיבו …¡«∆e˜Ï‡‰L˙ר'
ÌÏÚ‰) ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈∆¿≈
‰hÓlL BËeLÙkƒ¿∆¿«»
‰˜È˙M‰Ï „ÚÂ ,(Èel‚Ó≈ƒ¿«¿«¿ƒ»
‰ÈÊÊ‚ ÈÙÏ ÏÁk∆¿»≈ƒ¿≈…¿∆»

‰ÓÏ‡50כריתת [=בשעת ∆¡»»
ושותקת, נאלמת הכבשה הצמר,

מתנגדת] האלוקיאינה שהדיבור

אצל בגלות נמצא 'רחל') (הנקרא

(גוזזי') ˜הקליפות ‡Ï ,¿…«
È‡Ó BÈ‡ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…≈≈ƒ
‰tÏw‰ ÌbL ‡Ï‡ Èel‚a¿ƒ∆»∆««¿ƒ»
,˙e˜Ï‡‰ ÏÚ ˙zÒÓ«¿∆∆«»¡…

d‚מתחילה ˙tÏ¿̃ƒ«…«
LÁ ˙‡˜pL51שתיקה - ∆ƒ¿≈«

(כנ"ל) ÚÂ„לגריעותא ,¿«
‚ ÌÚ ˙aÁ˙ÓL∆ƒ¿«∆∆ƒ
,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈

LB52.אחשורוש לסיכום,

שלגבי' דרגה על מורה בקדושה

ומזה שוים, וחושך אור

האלקית שההנהגה משתלשל

אינו שהאלקות כזה באופן היא

להמן היה ולכן בגילוי, מאיר

חסֿושלום שיוכל לחשוב מקום

היהודים. את נשארלנצח כעת

המלך שבתקופת כיון להבין,

היתה העולם הנהגת אחשורוש

שלמעלה האור מצד

צריך היה מדוע מהשתלשלות,

"הפיל מיוחד מעשה לעשות המן

כוח לקבל כדי הגורל" הוא פור

זו? בסעיףמדרגה שיתבאר וזהו

וגורל. אחשורוש, מהשתלשלות: שלמעלה בהמשכה אופנים שני שישנם הבא,

ÚÈb‰Ï È„Îa et ÏÈt‰ ÔÓ‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ,ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿««««∆∆»»ƒƒƒ¿≈¿«ƒ«
ÈÓÈa Ê‡L Û‡ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÏBb‰ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«∆»ƒ≈
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‡e‰ ÏBb‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ ,‡e‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ∆¿ƒ««»

Ó Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏשל האלוקית ÈÓהדרגה LBÂLÁ‡ ˙ÈÁa ¿«¿»≈«ƒ¿ƒ«¬«¿≈ƒ
‡˜pL BÓˆÚ ‰Ó ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿ƒ∆«¿∆ƒ¿»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L ÈÓ LBÂLÁ‡ ÌLa¿≈¬«¿≈ƒ∆«¬ƒ¿≈ƒ∆»∆«

˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡ ÌÈÈÚ‰ ÌLÈ dÈa‚Ï47ÔÈÂL Ì‰L ‡Ï‡ , ¿«≈∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ∆»∆≈»ƒ
dÈa‚Ïלשינויים מקום יש אך ¿«≈

וראשית אחרית בין .הקיימים
e˙kM ‰nÓ ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»
אחשורוש שהמלך 53במגילה

ÂÈ ÏÎÏ ‰zLÓ ‰Ú»»ƒ¿∆¿»»»
ÏÎÏ k Á‡Â ÂÈ„ÚÂ«¬»»¿««»¿»
,ÔLeLa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰»»«ƒ¿¿ƒ¿»
‰Bz ÈËewÏa ‡Óe54 ¿…»¿ƒ≈»

ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰È‰L Èelb‰L∆«ƒ∆»»¿»»»
‰‚È„Óa ‰hÓÏ ‰È‰»»¿«»¿«¿≈»
ÂÈÏ ‰È‰L Èelb‰Ó≈«ƒ∆»»¿»»

ÂÈ„ÚÂ'ועבדיו ('שריו «¬»»
הגבוהות) הנשמות הן .ברוחניות
Èelb‰a ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿«ƒ
eÈ‰ ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰È‰L∆»»¿»»»»
È˜elÁ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ≈

,˙Bb„הגמרא כדברי «¿
ישיבתם מקום את המתארת

המלך: ˆÁÏבסעודת Èe‡‰»»∆»≈
‰pbÏ ‰pbÏ Èe‡‰ ˆÁÏ∆»≈»»«ƒ»«ƒ»
Ô˙ÈaÏ Ô˙ÈaÏ Èe‡‰55 »»«ƒ»«ƒ»

של מעלתו שלגבי שלמרות הרי,

לפניו, שוים כולם 'אחשורוש'

בין חילוקים ישנם בפועל

מתגלה האלוקי והאור הדרגות,

אחר באופן אחד LÈÂלכל .¿≈
˙ÈÁa „nL ,ÓBÏ«∆ƒ«¿ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ש הוא הסדר «ƒ¿«¿¿
ÌÈÏ ˜ ‡e‰ Èelb‰«ƒ«¿»ƒ

ÌÈ„ÚÂאינו העם ולשאר «¬»ƒ
כלל È‰L‰מתגלה ‰ÊÂ ,¿∆∆»»

„ÚÂ) ÌÚ‰ ÏÎÏ Ìb Èelb‰«ƒ«¿»»»¿«
˜ ÌÈÈe‡L ‰l‡Ï¿≈∆∆¿ƒ«
˙ÈÁ‡L LBÂLÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‰È‰ Èelb‰L ÈÙÏ ‡e‰ (ˆÁÏ∆»≈¿ƒ∆«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬«¿≈∆«¬ƒ
Èelb‰Ó ‰hÓÏ ‰È‰ ÌÚ‰Ï Èelb‰ ÌB˜Ó ÏkÓe .BlL ˙ÈL‡Â¿≈ƒ∆ƒ»»«ƒ¿»»»»¿«»≈«ƒ
‰Ê Èk ,(˙Bb„ ‰nk eÈ‰ ÌÚ‰Ï Èelb‰a Ì‚Â) ÂÈ„ÚÂ ÂÈÏ¿»»«¬»»¿«¿«ƒ¿»»»«»«¿ƒ∆
Ì‰ ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡ dÈa‚lL ‡e‰ BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆∆¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ≈
˙BÓÏBÚa ,˙BÓÏBÚa BlL Èelb‰Ï Ú‚Ba Ï‡ ,‰ÂLa¿»∆¬»¿≈«¿«ƒ∆»»»»
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יי    

ועד מגּלּוי), ׁשּלמּטה ּכפׁשּוטֹו (העלם ּבהעלם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָהּוא
נאלמה גזזיה לפני ּדּכרחל רק50להּׁשתיקה ּדלא , ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּגם אלא ּבגּלּוי מאיר מסּתרתאינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
חׁש ׁשּנקראת נגּה קלּפת האלקּות, ׁשמתחּברת51על ועד , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

רֹוׁש הּטמאֹות, קליּפֹות ג' .52עם ְְִִֵַ

ּבכדיLÈÂז) ּפּור הּפיל ׁשהמן זה על ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הּגֹורל לבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהּגיע
היתה ּפּור] ׁשהּפיל קֹודם ּגם אחׁשורֹוׁש, [ּבימי ׁשאז ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
ׁשּבחינת לפי הּוא, מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מּצד ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָההנהגה
מי אחׁשורֹוׁש מּבחינת ּגם יֹותר למעלה הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּגֹורל
ׁשּנקרא עצמֹו ּדמּזה הּוא, והענין ׁשּלֹו. וראׁשית ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשאחרית
ׁשּגם מּוכח, ׁשּלֹו, וראׁשית ׁשאחרית מי אחׁשורֹוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבׁשם

וראׁשית ּדאחרית הענינים יׁשנם ׁשהם47לגּביּה אלא , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּׁשּכתּוב מּמה [ּולהעיר לגּביּה. לכל53ׁשוין מׁשּתה עׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבׁשּוׁשן, הּנמצאים העם לכל ּכ ואחר ועבדיו ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָׂשריו
ּתֹורה ּבלּקּוטי היה54ּומבאר העם לכל ׁשהיה ׁשהּגּלּוי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּולהֹוסיף, ועבדיו. לׂשריו ׁשהיה מהּגּלּוי ּבמדריגה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמּטה
חּלּוקי וכּמה ּכּמה היּו העם לכל ׁשהיה ּבהּגּלּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּגם
הראּוי לּגּנה לּגּנה הראּוי לחצר לחצר הראּוי ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָדרּגֹות,

לּביתן ההׁשּתלׁשלּות,55לּביתן ּבחינת ׁשּמּצד לֹומר, ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
לכל ּגם הּגּלּוי ׁשהיה וזה ועבדים, לׂשרים רק הּוא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּגּלּוי
ׁשהּגּלּוי לפי הּוא לחצר) רק ׁשראּויים לאּלה (ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעם
ּומּכל ׁשּלֹו. וראׁשית ׁשאחרית אחׁשורֹוׁש מּבחינת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהיה
ועבדיו לׂשריו מהּגּלּוי למּטה היה להעם הּגּלּוי ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָמקֹום
ׁשאחרית זה ּכי דרּגֹות), ּכּמה היּו להעם ּבהּגּלּוי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ(וגם

הּוא ׁשּלֹו ּבׁשוה,וראׁשית הם וראׁשית אחרית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
העליֹונים ּבעֹולמֹות ּבעֹולמֹות, ׁשּלֹו להּגּלּוי ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
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כז. ע' מג"א באוה"ת הובא – א א.55)צב, יב, מגילה

    
מהדיבור. משובחת השתיקה – בתרי שתיקותא בסלע מלה לעיל: שהובאה

ממאמר במאמרים כמובא לגריעותא שתיקה מדיבור, שלמטה שתיקה ישנה אך

עליו עוסק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי כל ה') ברכות (בגמרא חז"ל

- מטוב" החשיתי דומיה "נאלמתי הפסוק שלמטה,נאמר שתיקה וברוחניות,

היינומדיבו …¡«∆e˜Ï‡‰L˙ר'
ÌÏÚ‰) ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈∆¿≈
‰hÓlL BËeLÙkƒ¿∆¿«»
‰˜È˙M‰Ï „ÚÂ ,(Èel‚Ó≈ƒ¿«¿«¿ƒ»
‰ÈÊÊ‚ ÈÙÏ ÏÁk∆¿»≈ƒ¿≈…¿∆»

‰ÓÏ‡50כריתת [=בשעת ∆¡»»
ושותקת, נאלמת הכבשה הצמר,

מתנגדת] האלוקיאינה שהדיבור

אצל בגלות נמצא 'רחל') (הנקרא

(גוזזי') ˜הקליפות ‡Ï ,¿…«
È‡Ó BÈ‡ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…≈≈ƒ
‰tÏw‰ ÌbL ‡Ï‡ Èel‚a¿ƒ∆»∆««¿ƒ»
,˙e˜Ï‡‰ ÏÚ ˙zÒÓ«¿∆∆«»¡…

d‚מתחילה ˙tÏ¿̃ƒ«…«
LÁ ˙‡˜pL51שתיקה - ∆ƒ¿≈«

(כנ"ל) ÚÂ„לגריעותא ,¿«
‚ ÌÚ ˙aÁ˙ÓL∆ƒ¿«∆∆ƒ
,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈

LB52.אחשורוש לסיכום,

שלגבי' דרגה על מורה בקדושה

ומזה שוים, וחושך אור

האלקית שההנהגה משתלשל

אינו שהאלקות כזה באופן היא

להמן היה ולכן בגילוי, מאיר

חסֿושלום שיוכל לחשוב מקום

היהודים. את נשארלנצח כעת

המלך שבתקופת כיון להבין,

היתה העולם הנהגת אחשורוש

שלמעלה האור מצד

צריך היה מדוע מהשתלשלות,

"הפיל מיוחד מעשה לעשות המן

כוח לקבל כדי הגורל" הוא פור

זו? בסעיףמדרגה שיתבאר וזהו

וגורל. אחשורוש, מהשתלשלות: שלמעלה בהמשכה אופנים שני שישנם הבא,

ÚÈb‰Ï È„Îa et ÏÈt‰ ÔÓ‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ,ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿««««∆∆»»ƒƒƒ¿≈¿«ƒ«
ÈÓÈa Ê‡L Û‡ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÏBb‰ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«∆»ƒ≈
„Ó ‰‚‰‰‰ ‰˙È‰ et ÏÈt‰L Ì„B˜ Ìb ,LBÂLÁ‡¬«¿≈«∆∆ƒƒ»¿»««¿»»ƒ«
‡e‰ ÏBb‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ ,‡e‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ∆¿ƒ««»

Ó Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏשל האלוקית ÈÓהדרגה LBÂLÁ‡ ˙ÈÁa ¿«¿»≈«ƒ¿ƒ«¬«¿≈ƒ
‡˜pL BÓˆÚ ‰Ó ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿ƒ∆«¿∆ƒ¿»
ÌbL ,ÁÎeÓ ,BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L ÈÓ LBÂLÁ‡ ÌLa¿≈¬«¿≈ƒ∆«¬ƒ¿≈ƒ∆»∆«

˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡ ÌÈÈÚ‰ ÌLÈ dÈa‚Ï47ÔÈÂL Ì‰L ‡Ï‡ , ¿«≈∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈ƒ∆»∆≈»ƒ
dÈa‚Ïלשינויים מקום יש אך ¿«≈

וראשית אחרית בין .הקיימים
e˙kM ‰nÓ ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»
אחשורוש שהמלך 53במגילה

ÂÈ ÏÎÏ ‰zLÓ ‰Ú»»ƒ¿∆¿»»»
ÏÎÏ k Á‡Â ÂÈ„ÚÂ«¬»»¿««»¿»
,ÔLeLa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰»»«ƒ¿¿ƒ¿»
‰Bz ÈËewÏa ‡Óe54 ¿…»¿ƒ≈»

ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰È‰L Èelb‰L∆«ƒ∆»»¿»»»
‰‚È„Óa ‰hÓÏ ‰È‰»»¿«»¿«¿≈»
ÂÈÏ ‰È‰L Èelb‰Ó≈«ƒ∆»»¿»»

ÂÈ„ÚÂ'ועבדיו ('שריו «¬»»
הגבוהות) הנשמות הן .ברוחניות
Èelb‰a ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿«ƒ
eÈ‰ ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰È‰L∆»»¿»»»»
È˜elÁ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»ƒ≈

,˙Bb„הגמרא כדברי «¿
ישיבתם מקום את המתארת

המלך: ˆÁÏבסעודת Èe‡‰»»∆»≈
‰pbÏ ‰pbÏ Èe‡‰ ˆÁÏ∆»≈»»«ƒ»«ƒ»
Ô˙ÈaÏ Ô˙ÈaÏ Èe‡‰55 »»«ƒ»«ƒ»

של מעלתו שלגבי שלמרות הרי,

לפניו, שוים כולם 'אחשורוש'

בין חילוקים ישנם בפועל

מתגלה האלוקי והאור הדרגות,

אחר באופן אחד LÈÂלכל .¿≈
˙ÈÁa „nL ,ÓBÏ«∆ƒ«¿ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ש הוא הסדר «ƒ¿«¿¿
ÌÈÏ ˜ ‡e‰ Èelb‰«ƒ«¿»ƒ

ÌÈ„ÚÂאינו העם ולשאר «¬»ƒ
כלל È‰L‰מתגלה ‰ÊÂ ,¿∆∆»»

„ÚÂ) ÌÚ‰ ÏÎÏ Ìb Èelb‰«ƒ«¿»»»¿«
˜ ÌÈÈe‡L ‰l‡Ï¿≈∆∆¿ƒ«
˙ÈÁ‡L LBÂLÁ‡ ˙ÈÁaÓ ‰È‰ Èelb‰L ÈÙÏ ‡e‰ (ˆÁÏ∆»≈¿ƒ∆«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬«¿≈∆«¬ƒ
Èelb‰Ó ‰hÓÏ ‰È‰ ÌÚ‰Ï Èelb‰ ÌB˜Ó ÏkÓe .BlL ˙ÈL‡Â¿≈ƒ∆ƒ»»«ƒ¿»»»»¿«»≈«ƒ
‰Ê Èk ,(˙Bb„ ‰nk eÈ‰ ÌÚ‰Ï Èelb‰a Ì‚Â) ÂÈ„ÚÂ ÂÈÏ¿»»«¬»»¿«¿«ƒ¿»»»«»«¿ƒ∆
Ì‰ ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡ dÈa‚lL ‡e‰ BlL ˙ÈL‡Â ˙ÈÁ‡L∆«¬ƒ¿≈ƒ∆∆¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ≈
˙BÓÏBÚa ,˙BÓÏBÚa BlL Èelb‰Ï Ú‚Ba Ï‡ ,‰ÂLa¿»∆¬»¿≈«¿«ƒ∆»»»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



יי     

הּתח מּבעֹולמֹות יֹותר ּבגּלּוי הּוא ּתֹונים(ראׁשית) ְְִִִִֵֵַַָָ
מּלכּתחּלה56(אחרית) אין הּגֹורל ּבבחינת ּכן ּׁשאין מה .[ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

הּוא ׁשהּגֹורל מּזה ּכּמּובן ואחרית, ּדראׁשית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהענין
ּדברים ּבׁשני ׁשהּוא(ּבכלל) ּוכמֹו ב). סעיף (ּכּנ"ל ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

על ּומּטה), (מעלה ואחרית ּדראׁשית להענינים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבנֹוגע
ׁשּמּצד אחרא, וסטרא לקדּׁשה ּבנֹוגע הּוא זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדר
אחרא, לסטרא קדּׁשה ּבין חּלּוק יׁש ּדאחׁשורֹוׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּדרּגא
,(ּכ (ּכל מקֹום ּתֹופס זה אין ׁשלֹו הרֹוממּות ׁשּמּצד ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאלא
[ח"ש אחרא לּסטרא ּגם יניקה להיֹות אפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָולכן

הּטמאֹות קלּפֹות ּדג' ורוש נגּה ׁשּתהיה57ּדקלּפת ועד ,[ ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ
ּפניהם הׁשחרּו – הּקדּׁשה על אחרא הּסטרא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻֻהתּגּברּות

יׂשראל תּתפׂש57ׁשל ּבידים ׂשממית ּדרך על לֹומר [ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מל ּבהיכלי ההיכל),58והיא את מלכלכת ׁשהיא (אף ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

להקּפיד לב נֹותן אינֹו הּמל ׁשל רֹוממּותֹו מּצד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַּכי
ּוכׁשּבּקׁש59לגרׁשּה וׁשלֹום. חס להׁשמידם לא אבל ,[ ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לא היה וׁשלֹום (חס הּיהּודים ּכל את להׁשמיד ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹהמן
הּגֹורל הּוא ּפּור הּפיל הּגֹורל60ּתהיה) ׁשּבבחינת ּדכיון , ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

[ּובפרט אחרא לּסטרא קדּׁשה ּבין חּלּוק מּלכּתחילה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֻאין
רק לא הּוא ׁשהּגֹורל וד') ג' (סעיף לעיל הּמבאר ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹלפי
ּדתֹורה מהרצֹון ּגם למעלה אלא מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָלמעלה
להפיק וׁשלֹום חס יּוכל זה ידי ׁשעל חׁשב לכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומצֹות],

זממֹו. ְֶָאת

ּגםp‰Â‰ח) ּולמעלה מהּׂשכל למעלה הּוא ׁשּגֹורל ּכמֹו ¿ƒ≈ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׂשכל למעלה ׁשהּוא לּבחירה ּבנֹוגע הּוא זה ּדר על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהרצֹון,
ּכׁשהּוא וגם ּבֹו, לבחֹור ראּוי זה ׁשּדבר מחּיב ׂשכלֹו ּדכאׁשר מרצֹון. ּגם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּולמעלה
ּבחירה זה ואין ּבזה מכרח הּוא הרי מהּׂשכל), ׁשּלמעלה (רצֹון ּדבר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻרֹוצה
וגם הּׂשכל מּצד לא היא ׁשּלֹו ּכׁשהּבחירה הּוא הּבחירה ענין ואמּתית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹחפׁשית,

הרצֹון מּצד ּובחירה61לא ּגֹורל ּבין והחּלּוק החפׁשית. ּבבחירתֹו ּבֹוחר ׁשּכ אלא , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
הרצֹון רצֹונֹו, יהיה ּכן הּגֹורל ׁשּיּפֹול ּדכמֹו ּומחליט ּגֹורל עֹוׁשה דּכׁשאדם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּוא,
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נמצא56) הוא למטה מ"מ למטה, כמו למעלה הוא דסוכ"ע היות "דעם נה, ע' תרס"ו מהמשך להעיר

יותר". בגילוי מאיר ולמעלה ס"ו.57)בהעלם לעיל כח.58)ראה ל, עז,59)משלי להצ"צ סהמ"צ

ובכ"מ. וֿז.60)ב. ג, פוראסתר הפיל אחשורוש למלך עשרה שתים "בשנת מ"ש דזהו לומר ויש

למלך גו' "בשנת על דנוסף גו'".גו'", הגורל הוא פור "הפיל – ה'תש"ג61)" סה"מ ראה

לרצות". ולא לרצות "שיכול הוא הבחירה דענין 24 ע'

    
ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚaÓ ˙BÈ Èel‚a ‡e‰ (˙ÈL‡) ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ»»««¿ƒ

(˙ÈÁ‡)56['אחשורוש' דרגת מצד הוא זה Ôkוכל ÔÈ‡M ‰Ó . «¬ƒ«∆≈≈
a,˙ÈÁ‡Â ˙ÈL‡ ÔÈÚ‰ ‰lÁzÎlÓ ÔÈ‡ ÏB‰ ˙ÈÁƒ¿ƒ««»≈ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»¿≈ƒ¿«¬ƒ

Ïpk) ÌÈÂL ÌÈ ÈLa (ÏÏÎa) ‡e‰ ÏB‰L ‰Ó Ôek«»ƒ∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ««
‡e‰L BÓÎe .( ÛÈÚÒ¿ƒ¿∆
˙ÈL‡ ÌÈÈÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‰hÓe ‰ÏÚÓ) ˙ÈÁ‡Â- ¿«¬ƒ«¿»«»
ותחתונים עליונים ),עולמות

Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê C ÏÚ«∆∆∆¿≈«
,‡Á‡ ‡ÒÂ ‰M„˜Ïƒ¿À»¿ƒ¿»«¬»
‡‰ „vL∆ƒ«««¿»
ÔÈa ˜elÁ LÈ LBÂLÁ‡«¬«¿≈≈ƒ≈
,‡Á‡ ‡ÒÏ ‰M„¿̃À»¿ƒ¿»«¬»
˙eÓÓB‰ „vL ‡Ï‡∆»∆ƒ«»¿
ÌB˜Ó ÒÙBz ‰Ê ÔÈ‡ BÏL∆≈∆≈»
LÙ‡ ÔÎÏÂ ,(Ck Ïk)»»¿»≈∆¿»
‡Ï Ì ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»««ƒ¿»
‚ ˙Ï˜ Á ‡Á‡«¬»ƒ¿ƒ«…«
˙BÏ˜ '‚ ÂÂ¿¿¿ƒ

˙B‡Óh‰57בסוף (כנ"ל «¿≈
הקודם) ÚÂ„הסעיף ,[¿«

˙ea˙‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿
ÏÚ ‡Á‡ ‡‰«ƒ¿»«¬»«
Ì‰È eÁL‰  ‰M„w‰«¿À»À¿»¿≈∆

Ï‡NÈ ÏL57ÓBÏ LÈÂ ∆ƒ¿»≈¿≈«
הוא זה שענין ÏÚ«∆∆

˙ÈÓÓN[עכביש=]ÌÈ„Èa ¿»ƒ¿»«ƒ
ÈÏÎÈ‰a ‡È‰Â NÙzƒ̇»≈¿ƒ¿≈¿≈

CÏÓ58‡È‰L Û‡) ∆∆«∆ƒ
Èk ,(ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ˙ÎÏÎÏÓ¿«¿∆∆∆«≈»ƒ
CÏ‰ ÏL B˙eÓÓB „vÓƒ«¿∆«∆∆
„È˜‰Ï Ï Ô˙B BÈ‡≈≈≈¿«¿ƒ

L‚Ï59‡Ï Ï‡ ,[ ¿»¿»¬»…
ÌBÏLÂ ÒÁ Ì„ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ»«¿»
ולהצר עליהם להתגבר רק אלא

‰ÔÓלהם LwaLÎe .¿∆ƒ≈»»
ÌÈ„e‰i‰ Ïk ˙‡ „ÈÓL‰Ï¿«¿ƒ∆»«¿ƒ
‡Ï ‰È‰ ÌBÏLÂ ÒÁ)«¿»»……

(‰È‰zלו הספיקה לא ƒ¿∆
אלא מ'אחשורוש' ההמשכה

ÏB‰ ‡e‰ e ÏÈ‰60, ƒƒ«»
ÏB‰ ˙ÈÁaL ÔÂÈÎ¿≈»∆ƒ¿ƒ««»
ÔÈa ˜elÁ ‰ÏÈÁzÎlÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈
‡Á‡ ‡Ï ‰M„¿̃À»«ƒ¿»«¬»
‡‰ ÈÙÏ Ùeƒ¿»¿ƒ«¿…»
('„Â '‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿

Ì ‰ÏÚÓÏ ‡Ï‡ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˜ ‡Ï ‡e‰ ÏB‰L∆«»…«¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆»¿«¿»«
ÒÁ ÏÎeÈ ‰Ê È„È ÏÚL LÁ ÔÎÏ ,[˙BÓe ‰B˙ ÔB‰Ó≈»»¿»ƒ¿»≈»«∆«¿≈∆««

.BÓÓÊ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÌBÏLÂהוא ה"בחירה" שענין יבאר, הבא בסעיף ¿»¿»ƒ∆¿»
מ"גורל".למ עלה

‡e‰ ÏBL BÓk ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿∆»
‰ÏÚÓÏe ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈∆¿«¿»

ÔB‰Ó Ìמבטל שהאדם «≈»»
כפי לעשות ומחליט ורצונו שכלו

הגורל יורה Ê‰אשר C ÏÚ ,«∆∆∆
‰ÈÁaÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈««¿ƒ»
ÏÎOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ≈∆

.ÔBÓ Ì ‰ÏÚÓÏeויבאר ¿«¿»«≈»
למעלה היא "בחירה" מדוע

מהרצון: ולמעלה מהשכל

iÁÓ BÏÎN L‡Î¿«¬∆ƒ¿¿«≈
BÁÏ Èe‡ ‰Ê L∆»»∆»ƒ¿
‰B ‡e‰Lk Ì‚Â ,Ba¿«¿∆∆
ÔB)  ‰ÊÈ‡a¿≈∆»»»
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הּגֹורל, נפל ׁשּכן מּפני אלא האדם מּצד לא הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹו
היא ּדבחירהּובחירה מּובן, ּומּזה הּבֹוחר. הּוא ְְִִִִִֵֶַָָָ

ׁשהיא ּבּנפׁש הּדרּגא הּוא ּדגֹורל מּגֹורל. למעלה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא
 ,לגּבּה ׁשוים הם הּדברים ׁשּׁשני ּבזה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא הּבחירה ּדברים,וענין ּבאיזה ּומכרח מגּדר ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻ

ּׁשּירצה. ּבמה לבחֹור ּוביכלּתֹו לגּביּה, ׁשוים ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכֹולל

LÈÂּדנפׁש הּדרּגא הענינים. ׁשני יׁשנם ּדּבבחירה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשוה הם הּדברים ׁשני ׁשּלגּבּה מּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
(הגם ׁשרֹוצה ּכמֹו ּבֹוחר ׁשהּוא וזה הּגֹורל, ּדרּגת –ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָ
מעצם ּבא הּוא (לגּביּה)) ׁשוים הם הּדברים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשני
להּדרגא מהעצם ההמׁשכה הּבחירה, ידי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּנפׁש.
ּגם ּבׁשוה), הם הּדברים ׁשני ׁשּלגּבּה (הּדרּגא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדגֹורל
האֹופנים) ּבׁשני להיֹות אפׁשר עצמֹו ׁשּמּצד (הגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגֹורל

ּׁשּכתּוב מה ּדר ועל הּבחירה. ּכפי ּתֹומי62הּוא אּתה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּבחירת ּכפי ׁשּיהיה הּגֹורל את ּתֹומ ׁשהּקּב"ה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָגֹורלי,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו את63העצמּות. נחלתנּו את לנּו יבחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכתיב ּדּביעקב גֹו', יעקב נחלתֹו64ּגאֹון חבל יעקב ְְְֲֲֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּגֹורל הּוא דעדב אחסנּתיּה עדב יעקב אנקלּוס ,65ותרּגם ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּוא יעקב ּגאֹון את גֹו' יבחר ּבדרּגת66וענין ׁשּגם , ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹ

ׁשם, ׁשוים ׁשהּכל מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹורל
ּדוקא. ּביׂשראל היא ְְְְִִִֵַַָָָהּבחירה

למעלהe‰ÊÂט) הּגֹורל ׁשּנפילת הּפּור, ׁשם על ּפּורים האּלה לּימים קראּו ּכן על ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
מקֹום מּכל ליעקב, עׂשו ׁשאח ּדהגם העצמּות, ּובחירת ּכּונת ּכפי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

ׂשנאתי עׂשו ואת יעקב את ּכל67ואֹוהב ּבמׁש ּדיׂשראל נפׁש הּמסירת ידי ּדעל . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּדעצם68הּׁשנה הּבחירה מּצד הינּו הּנׁשמה, מעצם הּוא נפׁש הּמסירת ּדענין , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבהעצמּות ועל69הּנׁשמה ּביׂשראל, העצמּות ּבחירת ונתּגּלה נמׁש זה ידי על , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
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יי    

הּגֹורל, נפל ׁשּכן מּפני אלא האדם מּצד לא הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹו
היא ּדבחירהּובחירה מּובן, ּומּזה הּבֹוחר. הּוא ְְִִִִִֵֶַָָָ

ׁשהיא ּבּנפׁש הּדרּגא הּוא ּדגֹורל מּגֹורל. למעלה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהיא
 ,לגּבּה ׁשוים הם הּדברים ׁשּׁשני ּבזה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא הּבחירה ּדברים,וענין ּבאיזה ּומכרח מגּדר ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻ

ּׁשּירצה. ּבמה לבחֹור ּוביכלּתֹו לגּביּה, ׁשוים ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכֹולל

LÈÂּדנפׁש הּדרּגא הענינים. ׁשני יׁשנם ּדּבבחירה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשוה הם הּדברים ׁשני ׁשּלגּבּה מּׂשכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
(הגם ׁשרֹוצה ּכמֹו ּבֹוחר ׁשהּוא וזה הּגֹורל, ּדרּגת –ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָ
מעצם ּבא הּוא (לגּביּה)) ׁשוים הם הּדברים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשני
להּדרגא מהעצם ההמׁשכה הּבחירה, ידי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּנפׁש.
ּגם ּבׁשוה), הם הּדברים ׁשני ׁשּלגּבּה (הּדרּגא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדגֹורל
האֹופנים) ּבׁשני להיֹות אפׁשר עצמֹו ׁשּמּצד (הגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגֹורל

ּׁשּכתּוב מה ּדר ועל הּבחירה. ּכפי ּתֹומי62הּוא אּתה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּבחירת ּכפי ׁשּיהיה הּגֹורל את ּתֹומ ׁשהּקּב"ה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָגֹורלי,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו את63העצמּות. נחלתנּו את לנּו יבחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכתיב ּדּביעקב גֹו', יעקב נחלתֹו64ּגאֹון חבל יעקב ְְְֲֲֲֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּגֹורל הּוא דעדב אחסנּתיּה עדב יעקב אנקלּוס ,65ותרּגם ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֻ
הּוא יעקב ּגאֹון את גֹו' יבחר ּבדרּגת66וענין ׁשּגם , ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹ

ׁשם, ׁשוים ׁשהּכל מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹורל
ּדוקא. ּביׂשראל היא ְְְְִִִֵַַָָָהּבחירה

למעלהe‰ÊÂט) הּגֹורל ׁשּנפילת הּפּור, ׁשם על ּפּורים האּלה לּימים קראּו ּכן על ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
מקֹום מּכל ליעקב, עׂשו ׁשאח ּדהגם העצמּות, ּובחירת ּכּונת ּכפי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

ׂשנאתי עׂשו ואת יעקב את ּכל67ואֹוהב ּבמׁש ּדיׂשראל נפׁש הּמסירת ידי ּדעל . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּדעצם68הּׁשנה הּבחירה מּצד הינּו הּנׁשמה, מעצם הּוא נפׁש הּמסירת ּדענין , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבהעצמּות ועל69הּנׁשמה ּביׂשראל, העצמּות ּבחירת ונתּגּלה נמׁש זה ידי על , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
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ה.62) טז, ה.63)תהלים מז, ט.64)שם לב, ספרי65)האזינו גם וראה ח. טז, אחרי תרגום ראה
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גם (וראה לומר צריך – ואילך) ח ע' תר"ס (סה"מ האדם עבודת מעלת מעיקרי היא והבחירה ה"ג),

היחידה שמצד דזה ,(14 בהערה ושם ואילך 1340 ע' ח"ד זהלקו"ש אין אחר, באופן להיות
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יי     

אֹורה יהיה ׁשלּיהּודים היה ּדּלמעלה הּגֹורל ּגם זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָידי
ויקר וׂשׂשֹון על70וׂשמחה יתלּו ּבניו ואת המן ואת , ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ

הּכתּוב71העץ ּומדּיק .על ׁשּקאי הּידיעה ּבה"א ּפּור ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּנס ידי על ּכי ה), סעיף (ּכּנ"ל המן ׁשהּפיל ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּפּור
מּלכּתחילה היה המן ׁשהּפיל הּפּור ׁשּגם נתּגּלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּדפּורים
ׁשּנפל וזהּו ּביׂשראל. העצמּות ּדבחירת הּגּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשביל
ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ׁשּבֹו החֹודׁש אדר, ּבחֹודׁש ְֲִֶֶֶֶַַָָָהּפּור
ּבכדי היתה מּלכּתחילה הּפּור נפילת ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל,
לּׁשני מקֹום ּבֹו ׁשּיׁש אף עצמֹו, הּפּור ׁשּגם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיתגּלה
ׁשהּפּור נראה היה ׁשּבחּצֹונּיּות מּזה [ויתירה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּצדדים
הּפנימּיּות הּגזרה], ׁשהיתה ועד המן ׁשל לטֹובתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
העצמּות, ּבחירת ּכפי מּלכּתחילה ּגם היה הּפּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשל

ׂשנאתי. עׂשו ואת יעקב את ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹואֹוהב

ÏÚÂלֹו הכין אׁשר להעץ ּבנֹוגע הּוא זה לעצמֹו72ּדר לֹו ׁשעׂשה73, ּדהּטעם , ¿«ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּוא אּמה חמּׁשים ּגבֹוּה ׁשּלמעלה74עץ הּנּו"ן לּׁשער להּגיע רצה ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּדרּגא מּצד ׁשּגם היה ּדפּורים והּנס ּכאֹורה, ּכחׁשיכה הּוא ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהׁשּתלׁשלּות
נתּגּלה ואז העץ, על המן את ּתלּו הּנּו"ן) ׁשער (ּגֹורל, מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּדּלמעלה

לעצמֹו. לֹו, היה מּלכּתחילה העץ ׁשהכין זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

e‰ÊÂהּפּור ּבדרּגת ׁשּגם נמׁש וׁשנה, ׁשנה ּבכל הּפּורים ׁשּבימי ּפּורים, ענין ¿∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
גֹו' יעקב ּגאֹון את נחלתנּו את לנּו יבחר יהיה מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלמעלה

גֹו' עמלק זכר את אמחה מּמׁש.75ּומחה ּבקרֹוב הּׁשלמה ּבּגאּלה , ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
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אלאשהיא בהעצמותבזה, "להחליפםשלה [וע"ד ח"ו נפרד להיות ואפשרות מקום נתינת יהי' שלא השוללת

אחרת באומה וראה החפשית]. בבחירתו בישראל בחר שהקב"ה הבחירה מצד שזהו ובכ"מ) ג. רבה דרות (פתיחתא "

שם. ובהערות ואילך 281 ע' חי"ט טז.70)לקו"ש ח, יד.71)אסתר ט, יו"ד. ז, ד.72)שם ו, ובפרש"י73)שם א טז, מגילה ראה

שם. מהרש"א חדא"ג וראה 74.9ֿ10)שם. ע' ה'ש"ת דפורים).75)סה"מ (קרה"ת יד יז, בשלח
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מוגה בלתי

שעברה‡. בשנה ידע"1דובר דלא "עד שמחה להיות צריכה שבפורים ממדידה2שכיון למעלה דהיינו ,
שצריכים הענין כי, לאט, לאט לדרגא, מדרגא הליכה של באופן להיות חייבת אינה לזה ההכנה גם אזי והגבלה,
למדריגה, ממדריגה לילך וצריכים לדלג, אפשר אי שבזה ושכל, ידיעה עם הקשור ענין (לא הוא אליו להגיע
להיות יכולה אזי שּפרינגען"), מען דארף ("סייֿווי דילוג של ענין להיות שצריך וכיון ידע", "לא של ענין ַאלא)

הענין. בסוף או באמצע זאת לעשות שיכולים מדה באותה מלכתחילה, הדילוג פעולת
בזה: והענין

הוא" "ונהפוך אלא דרגא, אחר דרגא של באופן אינו אדר) חודש של ענינו (וכללות דפורים הענין ,3כללות
ולאבד" להרוג "להשמיד הגזירה שתמורת הנס, בשעת כפשוטו בגשמיות שהיה כמו – הקצה אל הקצה ,4מן

ענין שזהו ושונאיהם, אויביהם את ולאבד להרוג להשמיד שיוכלו כח קיבלו הגזירה, נגזרה שעליהם אלו הנה
הקצה. אל הקצה מן שהוא

במגילה שכתוב כמו ושנה, שנה בכל שהיא – הפורים דימי העבודה לכללות בנוגע גם מובן "וימי5ומזה
שהולכים הימיםֿטובים בשאר כמו זה שאין – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים
שלא היינו, הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך של באופן היא העבודה אלא כו', הכנות ידי ועל לדרגא מדרגא
שאליו הטוב לתכלית רום", "עומק של ומצב למעמד מתהפכים אלא נמצאים, שבו ומצב במעמד מתחשבים
הגשמי, הזה בעולם דוקא להגיע יכולים שאליו האמיתי, סוף אין ענין שזהו – הזה בעולם רק להגיע יכולים

העולמות. שאר בכל מאשר יותר

הפורים: בימי שישנם הפרטים לכל בנוגע הוא וכן

כ המאיר, שדבר – נייחאובהקדמה עלמא אכולי ששמשא באופן זה הרי השמש, דבר,6מו בכל ומשתקפת ,
הגדול בים שמשתקפת כפי צורה באותה מים של אחת בטיפה אפילו שמשתקפת .7ובאופן

שאין הקצה, אל הקצה מן הוא" ד"ונהפוך הענין גם משתקף שבפורים פרט שבכל דידן, בנידון זה דרך ועל
הכחות את הוא נותן הוא", ד"ונהפוך הענין את דורש שהקב"ה דכיון הכנות, של ענינים מעצמו לדרוש צורך

רום עומק עד תחת מעומק דאתהפכא הענין להיות שיוכל .8הדרושים

:זו להתוועדות בהנוגע הוא וכן .
יכולים אלא שמתחממים, עד זמן משך להמתין צריכים ובמילא לאט, לאט להתחמם שצריכים בדוקא זה אין
ההתוועדות. זמן משך כל על כך אחר בזה ולהשתמש חדא, וברגעא חדא בשעתא התלהבות, מתוך לרתוח תיכף

"שטורעם", מתוך שמח ניגון וינגנו ("ווארעמקייט"), חמימות מתוך "לחיים" עתה יאמרו – לפועל ַובהנוגע
ההתלהבות. ובאמצע ("קאך") הלהט באמצע כבר שנמצאים כאילו תהיה ההתוועדות שהתחלת ָכך,

"לחיים", שיאמרו עד הניגון עם להמתין צריכים לא – בהכנות צורך שאין כשמדברים אמר:) כך (ואחר
אחת. בבת זאת לעשות יכולים אלא
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עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
.(98 הערה לקמן גם (וראה ּפארקוויי איסטערן ַפינת

(1299 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה פורים שיחת
ואילך).
ב.2) ז, מגילה
א.3) ט, אסתר
יג.4) ג, שם

כח.5) ט, שם
א.6) לט, סנהדרין
התוועדויות7) נז. ע' ח"ב מלך אגרות – מנחם תורת גם ראה

ועוד. .41 ע' ח"ב תשמ"ו .2058 ע' ח"ד תשמ"ה
התוועדויות8) – מנחם (תורת סכ"ה תשי"ב פורים שיחת גם ראה

.(44 ע' ח"ה
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מוגה בלתי

שעברה‡. בשנה ידע"1דובר דלא "עד שמחה להיות צריכה שבפורים ממדידה2שכיון למעלה דהיינו ,
שצריכים הענין כי, לאט, לאט לדרגא, מדרגא הליכה של באופן להיות חייבת אינה לזה ההכנה גם אזי והגבלה,
למדריגה, ממדריגה לילך וצריכים לדלג, אפשר אי שבזה ושכל, ידיעה עם הקשור ענין (לא הוא אליו להגיע
להיות יכולה אזי שּפרינגען"), מען דארף ("סייֿווי דילוג של ענין להיות שצריך וכיון ידע", "לא של ענין ַאלא)

הענין. בסוף או באמצע זאת לעשות שיכולים מדה באותה מלכתחילה, הדילוג פעולת
בזה: והענין

הוא" "ונהפוך אלא דרגא, אחר דרגא של באופן אינו אדר) חודש של ענינו (וכללות דפורים הענין ,3כללות
ולאבד" להרוג "להשמיד הגזירה שתמורת הנס, בשעת כפשוטו בגשמיות שהיה כמו – הקצה אל הקצה ,4מן

ענין שזהו ושונאיהם, אויביהם את ולאבד להרוג להשמיד שיוכלו כח קיבלו הגזירה, נגזרה שעליהם אלו הנה
הקצה. אל הקצה מן שהוא

במגילה שכתוב כמו ושנה, שנה בכל שהיא – הפורים דימי העבודה לכללות בנוגע גם מובן "וימי5ומזה
שהולכים הימיםֿטובים בשאר כמו זה שאין – מזרעם" יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים
שלא היינו, הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך של באופן היא העבודה אלא כו', הכנות ידי ועל לדרגא מדרגא
שאליו הטוב לתכלית רום", "עומק של ומצב למעמד מתהפכים אלא נמצאים, שבו ומצב במעמד מתחשבים
הגשמי, הזה בעולם דוקא להגיע יכולים שאליו האמיתי, סוף אין ענין שזהו – הזה בעולם רק להגיע יכולים

העולמות. שאר בכל מאשר יותר

הפורים: בימי שישנם הפרטים לכל בנוגע הוא וכן

כ המאיר, שדבר – נייחאובהקדמה עלמא אכולי ששמשא באופן זה הרי השמש, דבר,6מו בכל ומשתקפת ,
הגדול בים שמשתקפת כפי צורה באותה מים של אחת בטיפה אפילו שמשתקפת .7ובאופן

שאין הקצה, אל הקצה מן הוא" ד"ונהפוך הענין גם משתקף שבפורים פרט שבכל דידן, בנידון זה דרך ועל
הכחות את הוא נותן הוא", ד"ונהפוך הענין את דורש שהקב"ה דכיון הכנות, של ענינים מעצמו לדרוש צורך

רום עומק עד תחת מעומק דאתהפכא הענין להיות שיוכל .8הדרושים

:זו להתוועדות בהנוגע הוא וכן .
יכולים אלא שמתחממים, עד זמן משך להמתין צריכים ובמילא לאט, לאט להתחמם שצריכים בדוקא זה אין
ההתוועדות. זמן משך כל על כך אחר בזה ולהשתמש חדא, וברגעא חדא בשעתא התלהבות, מתוך לרתוח תיכף

"שטורעם", מתוך שמח ניגון וינגנו ("ווארעמקייט"), חמימות מתוך "לחיים" עתה יאמרו – לפועל ַובהנוגע
ההתלהבות. ובאמצע ("קאך") הלהט באמצע כבר שנמצאים כאילו תהיה ההתוועדות שהתחלת ָכך,

"לחיים", שיאמרו עד הניגון עם להמתין צריכים לא – בהכנות צורך שאין כשמדברים אמר:) כך (ואחר
אחת. בבת זאת לעשות יכולים אלא
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כח.5) ט, שם
א.6) לט, סנהדרין
התוועדויות7) נז. ע' ח"ב מלך אגרות – מנחם תורת גם ראה
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טז   

זרועה"‚ לא "ארץ למדבר, יצאו ישראל בני כאשר שכתוב9. כמו מן, מלמעלה להם ניתן ממטיר10– "הנני
השמים". מן לחם לכם

ממצרים שהוציאו החררה כלתה שאז באייר, בט"ו התחילה המן בואם11ירידת עד שנה "ארבעים ונמשכה ,
כנען" ארץ קצה אל גו' נושבת ארץ .12אל

מן ד"לחם שבענין לכאורה, נמצא, מתןֿתורה, לפני שבועות שלש אייר, מט"ו התחילה המן שירידת וכיון
מתןֿתורה. ולאחרי מתןֿתורה לפני בין חילוק היה לא השמים"

חיל„ מצינו שפיר, דייקת כד אמנם, בדבר:. וק
בגמרא הענין13איתא שכללות לכך שנוסף והיינו, מן", להם שירד בשעה הזן ברכת לישראל תיקן "משה

רבינו משה של בזכותו היה המן הזן.14דירידת ברכת גם להם תיקן ישראל, של רוען ,

ראשונים משה?15והקשו בתקנת ניתוסף מה כן, אם שם), בגמרא (כדילפינן התורה" מן המזון ש"ברכת כיון :

(ובנוסח הזן" "ברכת של הנוסחא את תיקן רבינו ומשה הדבר, כללות רק היה התורה שמן – בזה והביאור
המזון). ברכת אנו גם מברכים זה

ובתוכה התורה, שניתנה לאחרי רק) אלא המן, לירד כשהתחיל מיד (לא משה תיקן הזן שברכת מוכח, ומזה
המזון. דברכת החיוב גם

הזן". ד"ברכת הענין בו שניתוסף – השמים" מן ב"לחם והוספה עילוי פעל תורה שמתן ונמצא,

יותר:‰ ובפרטיות .
שיהודי בשעה כי, – התורה ולימוד קבלת ולאחרי קודם בין חילוק שיש פלא אין הארץ", מן ל"לחם בנוגע

למוטב" מחזירו שבה "המאור אזי בלתיֿרצוי, ומצב במעמד בהיותו אפילו הרי תורה, כמה16לומד אחת ועל ,
צדיקים" כולם ל"עמך בנוגע ומיד,17וכמה תיכף אלא) זמן, לאחר רק (לא התורה פעולת שישנה בודאי הרי ,

למעליותא. משתנים אותה, ולמד התורה את שקיבל לאחרי שנעשים עניניו שכל מובן ובמילא

קודם אפילו לישראל שירד המן, מאכל השמים", מן "לחם אודות מדובר כאשר שגם – הוא החידוש
בו גם – דלתתא באתערותא צורך ללא דלעילא אתערותא של באופן היא שהמשכתו מוכח שמזה מתןֿתורה,

מתןֿתורה. ולאחר מתןֿתורה קודם בין חילוק יש

והמשכה ברכה של ענין שזהו הזן", "ברכת ברכה, של ענין בו נפעל מתןֿתורה שלאחרי – הוא והחילוק
כידוע18למטה שמירה, של ענין וגם בו19, תגע שלא ששומר ה"חותם" בדוגמת הוא בברוך" ד"חותם שהענין

אלו). ענינים ב' חסרים היו מתןֿתורה קודם כן שאין (מה זר יד

Â:דוקא התורה לימוד לאחרי להיות צריכים הענינים שכל הוא העבודה שסדר הטעם וזהו .
יש – לכאורה חנם חסד בתורת מלמעלה שמקבלים ענינים השמים", מן "לחם בבחינת שהם הענינים גם
כמה בהם ניתוסף אזי התורה, לאחר נעשים הם כאשר ולכן, התורה, ולאחר התורה קודם בין נפקאֿמינה בהם

נוספים. ענינים

התורה. לימוד לאחר זמנם – עצמו התורה לימוד לצורך אינם רק אם – שמים עניני גם ולכן,

קודם זה הרי לכן למהוי, כדבעי שיהיה התורה ללימוד שנוגע ענין שזהו כיון – התפלה דעבודת הענין ורק
בגמרא כדאיתא התורה, לעסוק20ללימוד שלא . . (נזהרתי מטתי" לפני שתהא תפלתי על . . אומר בנימין "אבא
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ב.9) ב, ירמי'
ד.10) טז, בשלח
א.11) שם, ופרש"י מכילתא
לה.12) שם,

מלירד, המן פסק אדר בז' משה של בהסתלקותו יותר: ובפרטיות
את להשלים וכדי בניסן. עשר ששה עד בו שלקטו ממה ונסתפקו
מן טעם טעמו – המן ירידת התחלת עד ממצרים שיצאו הימים מספר

עה"פ). (פרש"י ממצרים שהוציאו בהחררה
ב.13) מח, ברכות

א.14) ט, תענית
סע"א15) יד, עקב לקו"ת – קפ"ז)" (סי' ב"י הובא שם "הרשב"א
ואילך.
ב.16) דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי ראה
חלק.17) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ובכ"מ.18) ואילך. סע"ב שם, לקו"ת ראה
ובכ"מ.19) ג. ו, בראשית תו"א ראה
(ובפרש"י).20) ב ה, ברכות

   

שאז התפלה, לאחרי יהיה התורה שלימוד כדי ואתפלל), שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי בתורה
יותר נעלה באופן הוא לאחר21הלימוד להיות צריכים – התורה ללימוד נוגעים שאינם הענינים שאר כל אבל ;

דוקא. התורה לימוד

Ê:בזה להוסיף ויש .
מהר"ש אדמו"ר של במאמר לבני22איתא שירד המן דרך על נסי, באופן הוא זה בזמנינו הפרנסה שענין ,

בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו באופן שזהו אלא במדבר, בהיותם בדרך23ישראל שזהו שנדמה היינו, ,
של בדרך אלא זה ואין ליצלן, רחמנא כדבעי שלא הפרנסה ענין היה הטבע דרך שמצד היא האמת אבל הטבע,

השמים". מן "לחם

התורה דלימוד הענין כללות הקדמת בזה להיות צריך כן, פי על אף מן24אבל ה"לחם גם יהיה זה ידי ועל ,
ברכה הזן"), ("ברכת הברכה ענין בזה שיהיה – לעיל וכאמור יותר, נעלה באופן – הפרנסה ענין – השמים"

ש היינו, זר, יד בו תגע שלא החותם וגם למטה, ולאוהמשכה ושמחים, בריאים דברים עבור רק תנוצל הפרנסה
ישראל בגבול להיות צריכים שלא זרים ענינים .25עבור

Á"מלכות ב"דבר ענין כל להתחיל שצריכים – ההנהגה באופן לנו שניתנה ההוראה וזוהי תורה,26. בדבר ,
השמים". מן ד"לחם באופן שהם הענינים אפילו הענינים, שאר כל באים כן ולאחרי

כיון למטתי", סמוכה ד"תפלתי הענין דרך על התורה, ללימוד שנצרך מה רק הוא זה מכלל שיוצא וכאמור,
חיים" סם לו נעשית ד"זכה באופן – יותר נעלה באופן היא בתפלה המתאימה העבודה לאחר שבאה .27שהתורה

***

Ë.טוב סימן זה אין בקושיא, היא ההתחלה כאשר בכלל, הרי – קושיות ששואלים לאלו בנוגע .
במתןֿתורה שהיה כפי לנשמע, נעשה הקדמת של באופן הוא הסדר כאשר עצמו28– על שמקבל היינו, ,

בכל שהרי אחריות... ללא זה הרי – קושיא אצלו מתעוררת ומקיים שלומד ולאחרי ה', תורת ולקיים ללמוד
לנשמע; נעשה הקדמת עצמו על שקיבל כפי התורה, את יקיים מקרה

חיים דרך זוהי אם בדעתו יתיישב כך ואחר שכל, פי על לו יסבירו לראש שלכל רצונו כאשר כן שאין מה
שכל אפילו הרי האדם, שכל את גם שברא העולם, בורא שהוא השם תורת אודות שמדובר דכיון – עבורו גם
מחייב בעצמו הנברא ששכל כך ה"בורא", אצל שישנם הענינים כל את להשיג יכול אינו ש"נברא" מבין הטבעי

הבורא של שכלו את שיבין יתכן .29שלא

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר כאלו עם גם עסק שיש שיודעים כיון כן, פי על אף להיות30אבל התחילה –
שבה ש"המאור ה"חזקה" על וסומכים ללמוד, שישבו העיקר, קושיא, עם שמתחילים לאלו גם להשיב ההנהגה

מעשה" לידי שמביא תלמוד ד"גדול התכלית תושלם סוף כל וסוף למוטב", .31מחזירו

È:היא העיקריות הקושיות אחת .
קביעת ידי על טומל") ("אזא רעש עושים הראשונים, בדורות שהיו ושמדות הגזירות לכל שבנוגע הטעם ַַמהו
גדול במספר היו שבכמות ליצלן, רחמנא האחרון, בדור שהיו להגזירות בנוגע ואילו וכו', וכו' וקינות תעניות
תענית קבעו לא – הראשונים בדורות כמותם היו שלא מבהילים יסורים של באופן גם והיו בערך, שלא יותר

מיוחדות? וקינות מיוחד

הזאת" התורה בספר כתוב לא אשר "מכה אפילו מבהירה שהתורה בתורה32וכיון למצוא צריכים היו –
האחרון. בדור שהיו כו' הגזירות על גם ענינים לקבוע מקום נתינת
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ובכ"מ.21) ב. צו, ברכה לקו"ת ראה
(22.21 ע' תש"ט סה"מ ראה
א.23) לא, נדה
שאדם24) בכך די שלא אדמו"ר מו"ח כ"ק כפתגם – גם כולל

תורת (ראה אותו תלמד שהתורה צורך יש אלא התורה, את לומד
וש"נ). .98 ע' ריש חט"ו התוועדויות – מנחם

וש"נ.25) .67 ע' לעיל גם ראה

וש"נ.26) .224 ע' תש"ח סה"ש ראה
ב.27) עב, יומא
א.28) פח, שבת
קב).29) ס"ע חי"ג (אגרותֿקודש זה שנה אייר כ"ה מכתב גם ראה
כא.30) ח, נח
וש"נ.31) ב. מ, קידושין
סא.32) כח, תבוא



יז    

שאז התפלה, לאחרי יהיה התורה שלימוד כדי ואתפלל), שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי בתורה
יותר נעלה באופן הוא לאחר21הלימוד להיות צריכים – התורה ללימוד נוגעים שאינם הענינים שאר כל אבל ;

דוקא. התורה לימוד

Ê:בזה להוסיף ויש .
מהר"ש אדמו"ר של במאמר לבני22איתא שירד המן דרך על נסי, באופן הוא זה בזמנינו הפרנסה שענין ,

בנסו" מכיר אינו הנס בעל ש"אפילו באופן שזהו אלא במדבר, בהיותם בדרך23ישראל שזהו שנדמה היינו, ,
של בדרך אלא זה ואין ליצלן, רחמנא כדבעי שלא הפרנסה ענין היה הטבע דרך שמצד היא האמת אבל הטבע,

השמים". מן "לחם

התורה דלימוד הענין כללות הקדמת בזה להיות צריך כן, פי על אף מן24אבל ה"לחם גם יהיה זה ידי ועל ,
ברכה הזן"), ("ברכת הברכה ענין בזה שיהיה – לעיל וכאמור יותר, נעלה באופן – הפרנסה ענין – השמים"

ש היינו, זר, יד בו תגע שלא החותם וגם למטה, ולאוהמשכה ושמחים, בריאים דברים עבור רק תנוצל הפרנסה
ישראל בגבול להיות צריכים שלא זרים ענינים .25עבור

Á"מלכות ב"דבר ענין כל להתחיל שצריכים – ההנהגה באופן לנו שניתנה ההוראה וזוהי תורה,26. בדבר ,
השמים". מן ד"לחם באופן שהם הענינים אפילו הענינים, שאר כל באים כן ולאחרי

כיון למטתי", סמוכה ד"תפלתי הענין דרך על התורה, ללימוד שנצרך מה רק הוא זה מכלל שיוצא וכאמור,
חיים" סם לו נעשית ד"זכה באופן – יותר נעלה באופן היא בתפלה המתאימה העבודה לאחר שבאה .27שהתורה

***

Ë.טוב סימן זה אין בקושיא, היא ההתחלה כאשר בכלל, הרי – קושיות ששואלים לאלו בנוגע .
במתןֿתורה שהיה כפי לנשמע, נעשה הקדמת של באופן הוא הסדר כאשר עצמו28– על שמקבל היינו, ,

בכל שהרי אחריות... ללא זה הרי – קושיא אצלו מתעוררת ומקיים שלומד ולאחרי ה', תורת ולקיים ללמוד
לנשמע; נעשה הקדמת עצמו על שקיבל כפי התורה, את יקיים מקרה

חיים דרך זוהי אם בדעתו יתיישב כך ואחר שכל, פי על לו יסבירו לראש שלכל רצונו כאשר כן שאין מה
שכל אפילו הרי האדם, שכל את גם שברא העולם, בורא שהוא השם תורת אודות שמדובר דכיון – עבורו גם
מחייב בעצמו הנברא ששכל כך ה"בורא", אצל שישנם הענינים כל את להשיג יכול אינו ש"נברא" מבין הטבעי

הבורא של שכלו את שיבין יתכן .29שלא

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר כאלו עם גם עסק שיש שיודעים כיון כן, פי על אף להיות30אבל התחילה –
שבה ש"המאור ה"חזקה" על וסומכים ללמוד, שישבו העיקר, קושיא, עם שמתחילים לאלו גם להשיב ההנהגה

מעשה" לידי שמביא תלמוד ד"גדול התכלית תושלם סוף כל וסוף למוטב", .31מחזירו

È:היא העיקריות הקושיות אחת .
קביעת ידי על טומל") ("אזא רעש עושים הראשונים, בדורות שהיו ושמדות הגזירות לכל שבנוגע הטעם ַַמהו
גדול במספר היו שבכמות ליצלן, רחמנא האחרון, בדור שהיו להגזירות בנוגע ואילו וכו', וכו' וקינות תעניות
תענית קבעו לא – הראשונים בדורות כמותם היו שלא מבהילים יסורים של באופן גם והיו בערך, שלא יותר

מיוחדות? וקינות מיוחד

הזאת" התורה בספר כתוב לא אשר "מכה אפילו מבהירה שהתורה בתורה32וכיון למצוא צריכים היו –
האחרון. בדור שהיו כו' הגזירות על גם ענינים לקבוע מקום נתינת
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יח   

‡Èאור בתורה הזקן אדמו"ר של במאמר מצינו – אחר בנוסח – זו קושיא .33:
במספר שהם למטה, שנפלו הקדושה ניצוצות את לברר היא בעולם האדם עבודת שכללות הידוע שם מבואר

בספרים ואיתא משיח". יבוא הבירורים "וכשיוגמרו ניצוצין, גלות34רפ"ח של שנים ועשר מאתיים שבמשך
שכתוב במה כמרומז ניצוצים, ר"ב – ניצוצים של גדול מספר נתברר ערב35מצרים ונשאר"וגם אתם", עלה

ניצוצים. פ"ו רק לברר

ר"ב לברר ישראל בני הספיקו מצרים, גלות של שנים ועשר מאתיים שבמשך כיון השאלה: נשאלת כן ואם
ריבוא ששים במספר בהיותם מאות36ניצוצים, כו"כ שנתארך הגלות זמן שבמשך בודאי זה, חשבון לפי הרי –

בירור את לסיים מזמן צריכים היו ככה, פעמים כמה ריבוא מששים גדול במספר הם ישראל ובני שנים,
להשלים מצליחים שלא הסיבה ומהי והשלימה. האמיתית הגאולה כבר להיות צריכה היתה ובמילא הניצוצות,

הנשארים?! הניצוצים פ"ו בירור את ולסיים

גם הוא כן פרטים, וכמה כמה בעצמו שכולל כלל ישנו ענין שבכל שכשם הזקן, אדמו"ר זה על ומבאר
הניצוצות מספר הוא רפ"ח שהמספר הניצוצות, ביותרבענין עוד ונתפרדו "נתחלקו למטה שבירידתן ,

ורבבות", לאלפים

יכולה וכלליות, גדולות שנשמות – ישראל בני ידי על הניצוצות דבירור בעבודה חילוק גם יש לכך ובהתאם
ונתמעטו הדורות נתמעטו כאשר כן שאין מה פרטים), לריבוי שנחלק (קודם כללי ניצוץ לברר נשמה כל
שבכחה פרטית, אחת נשמה של ערכה לפי שלא ואפילו כחה לפי שלא הוא כללי ניצוץ בירור אזי הנשמות,

כללי. אחד מניצוץ ונתפרדו שנתחלקו הפרטים מריבוי אחד פרט רק לברר וביכלתה

היו אלו נשמות ריבוא ששים הנה – ריבוא ששים במספר ישראל בני היו שאז מצרים גלות בזמן ולכן:
בתניא (כמבואר כלליות הן37נשמות אלו פרטיות נשמות ריבוא לששיםש"ששים מתחלק שרש וכל ,

הדורות נתמעטו כאשר כן, ולאחרי כלליות; ניצוצות ר"ב לברר בכחם היה גדלם ולפי וכו'"), ניצוצות ריבוא
כדי ניצוצות, רבבות וריבוא ורבבות לאלפים הנשארים הניצוצות פ"ו ונתפרדו נתחלקו אזי הנשמות, ונתמעטו

אותם. לברר כו') דפרט (ופרט הפרטיות הנשמות של בכחם שיהי'

È.כללית נשמה להיותו – הראשונים מהדורות אחד יהודי של חסרונו מצד שנעשה הענין חומר גם מובן ומזה .
נעשה קיים, היה המקדש שבית בדור אחד יהודי של מהחסרון שכתוצאה – בגשמיות גם הוא שהענין וכמו

זה: בדורנו ביותר גדול חסרון

נחסר שכאשר נמצא, – ילדים וכמה כמה יש מהם אחד ולכל ילדים, וכמה כמה נולדים ואם שמאב כיון
זה, שלאחרי והשמדות הגזירות בזמן ואפילו שני, בית חורבן בזמן או ראשון, בית חורבן בזמן אחד יהודי
רבבות, ולריבוא ולרבבה לאלף יהיה האחד בנים, ובני בנים ממנו יוצאים היו בחיים, נשאר היה אילו אשר,

הזה. בזמן רבבות וריבוא ואלפים מאות כמה זה ידי על חסרים הפשוט החשבון פי על הרי

והשמדה וחורבן הירוס של ענין שזהו כיון – כו' מיוחד תענית זה על שתיקנו הטעם מובן זה פי ועל
 .זה לאחרי שהוא מכמו

‚È:ענין עוד לבאר יש זה פי על .
עתה, עד ויודע שלמד מה על לחזור רק (לא הוא התורה בלימוד מישראל ואחד אחד דכל שהחיוב כיון

בתורה לחדש גם הזהר38אלא) ובלשון ובכל39, דור בכל יום, בכל לזמן, שמזמן נמצא, הרי לה", "לאפשא
עתה. עד היו שלא בתורה חידושים וניתוספים הולכים תקופה,

היו – זה לפני דורות כמה הגאולה היתה שאילו נמצא, זה, לפי השאלה: כלונשאלת הגאולה בדור
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ד.33) כז, וישב
ס,34) בא תו"א נח. אופן במג"ע הובא סנ"ו. ח"ג יונה כנפי ראה

ובכ"מ. ג.
לח.35) יב, בא
לאלו36) ועד סוגים, שאר גם אלא צדיקים, רק לא אז שהיו אע"פ

ימי בשלשת מתו ולכן הגאולה, אור את לסבול יכולים היו שלא
יח). יג, בשלח בפרש"י הובא (מכילתא, במדרש כדאיתא האפלה,

א).37) (מח, פל"ז
וש"נ.38) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ד.39) לט, מקץ בתו"א הובא ב. יב, ח"א

   

על בתורה שנתחדשו החידושים כל את בידינו שיש לאחרי אלו, שבימינו הגאולה בדור שיהיו תורה החידושי
האחרונים? לאחרוני עד והאחרונים הראשונים ישראל גדולי ידי

להאמור: בהתאם – זה על והתירוץ

למשה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שהרי מעיקרו, חידוש דבר אינם – בתורה שמחדשים הענינים
בהכללים40מסיני" הכלולים הפרטים התגלות הם וה"חידושים" כללים, של באופן ניתנו אלו שענינים אלא ,41.

האחרונים בדורות שנתחדשו הענינים כל בתורה היו זה שלפני בדורות באה היתה הגאולה אם שגם ונמצא,
בהכלל, בהעלם שנמצא פרט כמו העלמי, באופן –

שבו; הפרטים כל – בהכלל להם היו וכלליות, גדולות נשמות להיותם כי, בכך, די היה זה שלפני הדורות ובשביל

אודות כלל ידעו לא לפרטים, הכלל את יפרטו לא אם – הלבבות שנתמעטו זה שלאחרי בדורות כן שאין מה
הפרטים. מציאות

בגמרא שמצינו דרך ולא42ועל אושעיא ורבי חייא דר' במתניתא לי דשאיל איכא "אי שאמר לאילפא, בנוגע
אלא, ממתני'", לי' שאיןפשיטנא מה דוקא, אילפא אצל שהיה כפי התורה לימוד באופן צורך היה זה שבשביל

מהמשנה. זאת לפשוט יכולים היו לא אילפא, של חבריו חכמים, תלמידי שאר כן

רז"ל כמאמר שבכתב, בתורה פה שבעל תורה עניני כל להתכללות בנוגע יותר, למעלה זה דרך "ליכא43ועל
שבכתב בתורה ולגלות למצוא יכול אחד כל היה לא ההם בדורות אפילו הרי – באורייתא" רמיזא דלא מידי

פה. שבעל בתורה שנתפרשו כפי בה המרומזים הענינים פרטי את

„Èהדפוס מלאכת להתפתחות בנוגע גם לבאר יש זה פי על .44:
והעתקות התורה, עניני את שהעתיקו סופרים ידי על מקום בכל התורה נתפשטה הראשונים בדורות
בכך, להצליח יכולים והיו טעויות, בה יתגנבו שלא עצמה בפני העתקה כל להגיה צורך והיה וכו', מהעתקות

מועט. במספר היו שההעתקות כיון

ונדפסת חוזרת אחת, פעם שהוגהה אחת שהעתקה – הדפוס ענין בעולם נתחדש זה שלאחרי בדורות אך
העתקות. ואלפים מאות פעמים, וכמה כמה

כיון ערך, לפי מועט במספר העתקות, וכמה לכמה רק מספיקה אחת הגהה הרי הדפוס, במלאכת גם אמנם,
של באופן להדפיס שניתן – הדפוס במלאכת נוספת המצאה נתחדשה זה ועל ונשחקים; הולכים שהאותיות
כך האותיות, משחיקת כך) (כל חשש ללא פעם, אחר פעם ולהדפיס לחזור יכולים זה ידי שעל "פוטוגרפיא",

העתקות. רבבות וריבוא אלפים לאלף מספיקה אחת פעם שהוגהה אחת שהעתקה

המשנה דברי פי על השאלה: נשאלת כאן לכבודו",45וגם אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
משה, תורת עניני הדפיסו לראש שלכל – בפועל היה שאכן כפי – היא הדפוס מלאכת שהמצאת ודאי הרי
כן, ואם חיים. תורת הפצת בשביל – "לכבודו" כן גם היא הדפוס במלאכת שניתוספה ההשתלמות כן וכמו

זה? שלפני בדורות זה ענין היה לא מדוע

לעיל: האמור דרך על – זה על והתירוץ

כל את חובה ידי מוציאה "כלל" בבחינת שהיא נשמה שכל כך כלליות, נשמות היו הראשונים בדורות
כו'; ולהחיותם ללמדם בה הכלולים הפרטים

אחד שכל ולאחרי פרטים, ופרטי פרטים וכמה לכמה ונתפרט נתחלק כלל שכל אלו, בדורותינו כן שאין מה
ובמילא, שבגופו, מצוה זוהי שהרי התורה, לימוד חובת ידי השני את מוציא אחד אין עצמו בפני פרט נעשה

בו. ללמוד שיוכל הזה" התורה "ספר את יהיה ישראל מבני ופרט פרט שלכל צורך יש
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רפמ"ז.40) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
ועוד. (ב). ח פ"ה, (ב). ט פ"א, קה"ר רפכ"ב. ויק"ר

וש"נ.41) ואילך. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.42) כא, תענית

רכא,43) זח"ג ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, שם ראה
א. קה, זו"ח א.
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על בתורה שנתחדשו החידושים כל את בידינו שיש לאחרי אלו, שבימינו הגאולה בדור שיהיו תורה החידושי
האחרונים? לאחרוני עד והאחרונים הראשונים ישראל גדולי ידי

להאמור: בהתאם – זה על והתירוץ

למשה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שהרי מעיקרו, חידוש דבר אינם – בתורה שמחדשים הענינים
בהכללים40מסיני" הכלולים הפרטים התגלות הם וה"חידושים" כללים, של באופן ניתנו אלו שענינים אלא ,41.

האחרונים בדורות שנתחדשו הענינים כל בתורה היו זה שלפני בדורות באה היתה הגאולה אם שגם ונמצא,
בהכלל, בהעלם שנמצא פרט כמו העלמי, באופן –

שבו; הפרטים כל – בהכלל להם היו וכלליות, גדולות נשמות להיותם כי, בכך, די היה זה שלפני הדורות ובשביל

אודות כלל ידעו לא לפרטים, הכלל את יפרטו לא אם – הלבבות שנתמעטו זה שלאחרי בדורות כן שאין מה
הפרטים. מציאות

בגמרא שמצינו דרך ולא42ועל אושעיא ורבי חייא דר' במתניתא לי דשאיל איכא "אי שאמר לאילפא, בנוגע
אלא, ממתני'", לי' שאיןפשיטנא מה דוקא, אילפא אצל שהיה כפי התורה לימוד באופן צורך היה זה שבשביל

מהמשנה. זאת לפשוט יכולים היו לא אילפא, של חבריו חכמים, תלמידי שאר כן

רז"ל כמאמר שבכתב, בתורה פה שבעל תורה עניני כל להתכללות בנוגע יותר, למעלה זה דרך "ליכא43ועל
שבכתב בתורה ולגלות למצוא יכול אחד כל היה לא ההם בדורות אפילו הרי – באורייתא" רמיזא דלא מידי

פה. שבעל בתורה שנתפרשו כפי בה המרומזים הענינים פרטי את

„Èהדפוס מלאכת להתפתחות בנוגע גם לבאר יש זה פי על .44:
והעתקות התורה, עניני את שהעתיקו סופרים ידי על מקום בכל התורה נתפשטה הראשונים בדורות
בכך, להצליח יכולים והיו טעויות, בה יתגנבו שלא עצמה בפני העתקה כל להגיה צורך והיה וכו', מהעתקות

מועט. במספר היו שההעתקות כיון

ונדפסת חוזרת אחת, פעם שהוגהה אחת שהעתקה – הדפוס ענין בעולם נתחדש זה שלאחרי בדורות אך
העתקות. ואלפים מאות פעמים, וכמה כמה

כיון ערך, לפי מועט במספר העתקות, וכמה לכמה רק מספיקה אחת הגהה הרי הדפוס, במלאכת גם אמנם,
של באופן להדפיס שניתן – הדפוס במלאכת נוספת המצאה נתחדשה זה ועל ונשחקים; הולכים שהאותיות
כך האותיות, משחיקת כך) (כל חשש ללא פעם, אחר פעם ולהדפיס לחזור יכולים זה ידי שעל "פוטוגרפיא",

העתקות. רבבות וריבוא אלפים לאלף מספיקה אחת פעם שהוגהה אחת שהעתקה

המשנה דברי פי על השאלה: נשאלת כאן לכבודו",45וגם אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
משה, תורת עניני הדפיסו לראש שלכל – בפועל היה שאכן כפי – היא הדפוס מלאכת שהמצאת ודאי הרי
כן, ואם חיים. תורת הפצת בשביל – "לכבודו" כן גם היא הדפוס במלאכת שניתוספה ההשתלמות כן וכמו

זה? שלפני בדורות זה ענין היה לא מדוע

לעיל: האמור דרך על – זה על והתירוץ

כל את חובה ידי מוציאה "כלל" בבחינת שהיא נשמה שכל כך כלליות, נשמות היו הראשונים בדורות
כו'; ולהחיותם ללמדם בה הכלולים הפרטים

אחד שכל ולאחרי פרטים, ופרטי פרטים וכמה לכמה ונתפרט נתחלק כלל שכל אלו, בדורותינו כן שאין מה
ובמילא, שבגופו, מצוה זוהי שהרי התורה, לימוד חובת ידי השני את מוציא אחד אין עצמו בפני פרט נעשה

בו. ללמוד שיוכל הזה" התורה "ספר את יהיה ישראל מבני ופרט פרט שלכל צורך יש
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רפמ"ז.40) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
ועוד. (ב). ח פ"ה, (ב). ט פ"א, קה"ר רפכ"ב. ויק"ר

וש"נ.41) ואילך. 252 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.42) כא, תענית

רכא,43) זח"ג ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, שם ראה
א. קה, זו"ח א.
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הוצרך – ישראל בני של בכמות יותר גדול לריבוי יגיעו התורה שעניני הצורך נתחדש אלו שבדורותינו וכיון
לכולם. יגיעו התורה שעניני כדי בה, וההשתלמות הדפוס מלאכת בעולם להתחדש

ÂËעבור זאת לנצל להשתדל שצריכים הדפוס, במלאכת להעוסקים בנוגע להבהיר יש להכי, דאתינן וכיון .
חוצה המעיינות :46הפצת

רש"י לפני אחד תלמיד ש"כתב להרמב"ם, מגילה הלכות בסוף מיימוניות בהגהות שמצינו מה ובהקדם
רבי, בעיני קשה הדבר והי' ישראל, בבית העובדים ושפחות לעבדים פורים מתנות לחלק שנהגו אדם בני ראיתי

שנאמר מקיים47לפי כאילו בעצמו ומדמה האביונים את גוזל ושפחות לעבדים הנותן וזה לאביונים, ומתנות
שלהן תינוקות לשלוח המתביישים העניים התחילו שמתחלה ולפי ישראל. באביוני הנאמרים לאביונים ומתנות
. . זה בדבר נוהג רבי ואין ומניקות. לשפחות אף לתת נהגו אביהן, לבתי הילדים להחזיר מניקות עכו"ם ביד

לבעל עשו וזהב להם הרביתי וכסף עליהם רבי וקורא לעכו"ם, אף נעשה היום שמתנות שהרבה48שמראה ,
חז"ל (ובלשון הזהב" נזמי ופרקו העגל מעשה להן בא המשכן, לעבודת והביאו לישראל זהב "נתבעין49הקב"ה

כדתנן שלום, דרכי מפני הדבר לבטל אין שהרגילו ש"במקום ומסיק, ונותנין"), למשכן נתבעין ונותנין 50לעגל

להרגילם". אסור בכך, הרגילו שלא חדשה "בעיר אבל כו'", ישראל עניי עם עכו"ם עניי מפרנסין

כותב זה שעל – לאביונים" "מתנות מצות לקיים שיכול חלקו אשרי הרי בידו, הברירה שכאשר והיינו,
ל51הרמב"ם –"מוטב לרעיו" מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות אדם  ,

לאחרים. ולא ישראל, לאביוני רק שנותן כיון

לעניננו: בנוגע זה דרך ועל

שלום; דרכי מפני לעשותם צריך – שלום" דרכי "מפני הרשות בדברי גם הדפוס במלאכת לעסוק שצריך מי

קוני" את לשמש אלא נבראתי לא ש"אני לידע צריך זאת, לולי יתעסק52אבל לא שבודאי לכך נוסף ובמילא, ,
ובודאי השם, רצון ממלא יהודי כל שהרי לן, משמע קא דמאי – ותורתו השם היפך שהם ענינים הדפסת עם
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הפצת עבור אלו רגעים לנצל לו מוטב שהרי ובכחותיו, בזמנו ("זשאלעווען") ולקמץ לחסוך עליו – ַרשות
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ביתֿהדפוס46) לעובדי שדיבר מה ,97 בהערה לקמן גם ראה
המל"ח. הנהלת עם בשותפות שמתנהל

כב.47) ט, אסתר
יו"ד.48) ב, הושע
שסח.49) רמז תרומה יל"ש ה"א. פ"א שקלים ירושלמי
א.50) סא, גיטין
הי"ז.51) פ"ב מגילה הל'

(אוסף52) כת"י הש"ס גירסת ע"פ – קידושין סוף וברייתא משנה
שלמה במלאכת הובא וכן תשל"ד). ירושלים, הבבלי, תלמוד של כת"י

שם. במשנה
בסופן.53) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
ספ"ט.54) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'
ועוד.55) שם. רמב"ם ראה
ובכ"מ.56) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה

   

לנצלו העליונה, בהשגחה לו שניתן ענין וכל רגע כל לייקר שצריך – ואחד אחד לכל ההוראה גם וזוהי
בתחתונים דירה יתברך לו לעשות המשכן, ענין .57עבור

***

ÊËבנוגע הוראה58. לשון – בתורה נאמר וזכרם59לפורים היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי –
מזרעם". יסוף לא

שהיו כמו ושלום חס גזירות בו שאין כזה דור על גם הדורות, כל על הוראה מהווים הפורים עניני כלומר:
הזה" בזמן ההם "בימים – אז התנהגו ישראל שבני כפי כזו הנהגה נדרשת ברוחניות הענינים מצד אבל, 60אז,

המן. גזירת לבטל כדי –

עיר הבירה, משושן שבאה גזירה – לצלן רחמנא היהודים", כל את ולאבד להרוג "להשמיד גזירה אז היתה
הוא". "ונהפוך שנעשה עד הגזירה, את לבטל כדי שביכולתם מה כל עשו ישראל ובני ההם. הימים של הבירה

ברוחניות. אלו ענינים שישנם בשעה להתנהג צריכים כיצד אנו יודעים אז, ישראל בני שנהגו ההנהגה ומאופן

ÊÈ"המלכות בבית לנו יש "אחות – המלכה היתה אסתר ההם בימים המלך,61. בשער יושב היה ומרדכי ,
– דרכים מיני בכל לבטלה ניסו ובודאי הגזירה, שנגזרה בשעה כן, פי על ואף למלך. משנה שנעשה לפני עוד

דת" להנתן הכתב "פתשגן ויצא תועלת, מהם צמחה (כדלקמן).62לא לגמרי אחרת לעצה פנו ואז ,
עצמו63ולכאורה המלכות ובבית הבירה בעיר קרוב שהיה כיון יכולים64: שהיו טובים הכי הקשרים והיו ,

דמיא" כגופו "אשתו שהרי המלך, בבית אחרות?65להיות דרכים לחפש הוצרכו למה –

במדרש מסופר כן פי על ישראל66ואף ילדי אלף ושנים עשרים וקיבץ הצדה, הענינים כל את הניח שמרדכי
תורה, עמהם ולמד

ישראל בני אז נמצאו שבו המצב עם כלל שייכות לו היה לא פשט פי שעל כזה ענין עמהם ענין63ולמד ;
וכדומה. פרנסה כמו גשמית, תכלית לאיזו הכנה לשמש יכול היה שלא

ÁÈ,לבנותו יחזרו מתי ידעו ולא המקדש, בית בנין ונפסק ושלום, חס ולהרוג להשמיד גזירה שריחפה בזמן .
הוא" ישן ו"אלקיהם בבל גלות של שנה שבעים עברו שכבר טען ,67ואחשורוש

חסידים במשנת שעשה68– חשבון אותו את גם עשו ויועציו וזרש שהמן איתא האריז"ל) כתבי על (שמיוסד
– אחשורוש

עומר הלכות ישראל ילדי עם מרדכי למד זה מלמד,63בזמן שוחט, רב, להעשות אפשר אי שממנו לימוד –
שנים ארבע ההפסק, לאחרי כך, אחר נבנה המקדש בית (שהרי בבנינו היה לא המקדש שבית וכיון משגיח;

לשמה. תורה לימוד זה היה אלא למעשה; הלכה לפסק אפילו נוגע זה לימוד היה לא המן), גזירת לאחרי

ËÈשל פשוטים דינים ישראל ילדי עם למד אלא ורשכבה"ג'ים, גאונים דוקא להעמיד חיפש לא מרדכי .
העומר. הקרבת

בגמרא כמסופר המן, גזירת ביטלה זו הסנהדרין69ותורה ראש מרדכי, את וראה עבר המן יושב70שכאשר ,
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פי"ג,57) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.

שליט"א,58) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סכ"ב) (מלבד זו שיחה
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 533 ע' ח"ב בלקו"ש (באידית) ונדפסה

מוגה. בלתי מהנחה ענינים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
ב.59) נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
העתיד60) דרך ומורה מלמד העבר אדמו"ר: מו"ח כ"ק וכדברי

כיצד למדים בעבר שאירעו שמהענינים היינו, ב), פה, ח"א (לקו"ד
מוגה). בלתי (מהנחה בעתיד להתנהג

ב.61) טו, מגילה
יד.62) ג, אסתר
מנחם63) (תורת סי"ד תשי"ד פורים שושן צו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(138 ע' חי"א התוועדויות –

הי'64) מה יודע אינני בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק
אבל ההם, הימים של ב"וואשינגטאן" המלכות הבית של ַָצבעו
ימינו של בוואשינגטאן הבית דוגמת מיוחד, בצבע הי' ַָמסתמא

מוגה). בלתי (מהנחה
כד65) וש"נ.ברכות ב. לה, בכורות א. ,
ד.66) פ"י, ד. פ"ט, אסת"ר
ב.67) יא, מגילה
מ"ג.68) פ"ג אדר מס'
א.69) טז, מגילה ראה
למלכות70) מקורב שנעשה שלפני ב) שם, (ראה בגמרא כדאיתא

בראש ישב – "וואשינגטאן" עם להתעסק רצה לא עדיין כאשר –ַָ
מוגה). בלתי (מהנחה הסנהדרין



כי    

לנצלו העליונה, בהשגחה לו שניתן ענין וכל רגע כל לייקר שצריך – ואחד אחד לכל ההוראה גם וזוהי
בתחתונים דירה יתברך לו לעשות המשכן, ענין .57עבור
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כי   

ל תורה ישראל ילדי עם ח"ו,ולומד ולאבד להרוג להשמיד מהגזירה כלל מתפעל ואינו זאת, מבטל אינו שמה,
אותו. וניצחו מפלתו, שזוהי ידע אזי – ישראל ילדי אלף כ"ב של התורה לימוד לו נוגע אלא

בכדי וגם אחשורוש, עם אסתר דיברה הטבע, בדרכי זאת להלביש בכדי כך, שאחר אלא הגזירה. את ביטל זה ענין
שהתיר" הפה הוא שאסר ש"הפה באופן מתיהדים"71שיהיה הארץ מעמי "ורבים הוא", ד"ונהפוך הענין שיהי' ,72.

Î:הזמנים כל ועל ישראל בני כל אל מזה ההוראה .
תשועה" לו שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו שרוצים73"אל בשעה לו. ואין תשועה צריך בעצמו שהוא היינו, ,

הדרך היא לפעול שצריכים הדרך אזי – והסתר שבהעלם גזירה וכמה כמה אחת ועל שבגלוי, גזירה לבטל
ההם, בימים מרדכי שפעל

לנסות שיוכל לטעות, מקום הרע להיצר ליתן בכדי הטבע, בדרכי ענינים גם להעמיד יכולים כן ולאחרי
טבע, אלא נס זה שאין לשכנע

לקבץ – הוא הראשון הדבר ואילו הטבע; בדרכי הדבר את לכסות בכדי יותר, מאוחר ענין רק זהו אבל,
בסנהדרין. ראשונה היושבים אפילו לעשות צריכים וזאת תורה, עמהם וללמוד ישראל ילדי

‡Îהמבואר דרך ועל תעשה"74. אשר בכל אלקיך הוי' "וברכך "וברכך75בענין הוא העיקר הפרנסה: בענין ,
כלים לעשות אמנם צריכים תעשה". אשר "בכל להיות צריך הטבע בדרכי להלביש בכדי אלא אלקיך", הוי'

מלמעלה. הברכה ישנה כאשר דוקא – הדבר מועיל מתי אבל בטבע, להלביש בכדי
– אלקיך" הוי' ד"וברכך הענין חסר ובמילא ומקורה, בשרשה הברכה שתהיה מאומה עושים שלא בשעה
בפנים להכניס מה שיהיה צריך לראש לכל גדול; כיס והכנת בבנק חשבון בפתיחת התועלת מהי – עלינו לא

מלמעלה. הברכה –

נעשה זה שענין הגזירה, את לבטל כדי אלקיך" הוי' "וברכך שיהיה צריכים דידן: בנידון וכלֿשכן כן וכמו
יבורך" ישרים "דור להעמיד ישראל, ילדי חינוך ידי הענין76על להועיל יכול ואז כדבעי; החינוך אופן ידי על

הגזירה. את לבטל הוי' לברכת ראויים כלים להיות תעשה", ד"אשר

Îוילמדו השם, תורת ילמדו שהילדים זה ידי על – יבורך" ישרים "דור להעמיד הנכון: בסדר להתחיל יש .
השם, בדרכי

אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי – וקדושת77ולדוגמא האותיות קדושת של באופן בי"ת אל"ף ללימוד בנוגע
להקב"ה,78הנקודות זמן לחסוך שמוטב לחשוב ולא ּב", בי"ת "קמץ א", אל"ף "קמץ ללמוד צריך שלכן ,ָָ

העיקר הנקודות, וקדושת האותיות קדושת אודות לו לספר מבלי האפשרי, בהקדם לקרוא ילמד שהילד ולהשתדל
המצפצפת... צפור להיות שיוכל

וקדושת האותיות קדושת מתוך ללמוד (כדי זמן ומקמץ חוסך אינו הוא ואם להקב"ה, שייך הזמן –
יותר. ולהוסיף להשלים שיוכל כך טובות, ושנים ימים באריכות זאת ימלא אזי הנקודות),

דור בכל ז"ל ורבותינו הנביאים, עבדיו ידי על הקב"ה שהורה כפי – התורה לימוד להיות צריך כן וכמו
רגש הקדמת מתוך – האחרון דורנו עד ה'"ודור יראת חכמה "ראשית ענין שזהו ענין79, גם ישנו שאז ,

ה'". ב"יראת היא חכמה") ("ראשית שההתחלה כיון החכמה,

גם אלא כך, כל הלימוד כמות רק לא שנוגע – בזה ענין הדבר:ועוד

בגמרא שמצינו – וחד80ובהקדמה באורחא, ירחי תלתא אזיל דהוה רגיל ד"הוה האמוראים אחד אודות
וחוזר אחד, יום ולומד הפסח אחר מביתו ונוסע המדרש, לבית מביתו היה חדשים שלשה (מהלך רב בבי יומא
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ובכ"מ.71) ב. צד, מג"א תו"א וראה א. טז, כתובות – חז"ל לשון
יז.72) ח, אסתר
ג.73) קמו, תהלים
וש"נ.74) ואילך. 172 ס"ע חל"א לקו"ש ראה
יח.75) טו, ראה פ'
ב.76) קיב, תהלים

אייר77) כ"א מכתב גם וראה וש"נ. .44 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
צג). ע' ריש חי"ג קודש (אגרותֿ זו שנה

וש"נ.78) .317 ע' חי"ד התוועדיות – מנחם תורת גם ראה
יו"ד.79) קיא, תהלים
(ובפרש"י).80) ב ה, חגיגה

   

על ונתקדש נכלל הזמן משך שכל היינו, יומא", דחד רב בי בר רבנן ליה קרו והוו הסוכות), בחג . . לביתו
לכם" ש"יהיה הידות" ה"ארבע את גם ומרבה פועלת שבו שהקדושה כיון התורה, לימוד של אחד יום .81ידי

הכרת גם אלא הלימוד, עצם רק לא נוגע התורה שבלימוד דידן, בנדון זה דרך ועל 
הטהור" ובין הטמא ובין החול ובין הקודש בין "להבדיל – שלימוד82שבלימוד לידע צריך שהילד היינו, ,

לומד כאן אלא, זה, שלאחרי בשעות שלומד חול לימודי כמו לימוד סוג אותו אינו התורה וכאן ,
דרכי של ענינים וצריךלומד אלו, בענינים ונתלבשו קדושה ניצוצות נפלו הדעת עץ חטא ידי שעל בגלל ,

זאת יעשה ולכן חשיבות, לכך מייחס אינו ובמילא, ההכרחית, במדה חול לימודי ללמוד זקוק שלכן לבררם,
או ה'), לעבוד בריוח מהן להתפרנס כדי (דהיינו בהן" לחתוך "קרדום לו שיהיה כדי נוגע שהדבר כמה עד רק

בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי לתורתו", או ה' לעבודת בהן .83"להשתמש

נפקאֿמינה שאין הטוענים לאלו ההוראה גם להקפידוזוהי – הם טוענים – הוא העיקר הילד, לומד
ממנה. למעט ולא קודש ללימודי שמיועדת הזמן כמות על

הכשר, חינוך של חינוך במוסד להמצא עליו היום כל שבמשך ידע שהילד נוגע גם שנוגע – אליהם והמענה
עניניו. כל יתנהלו פיו ועל

לו, ואומרים אחדות, שעות למשך רק טהור למוסד אותו שולחים כאשר כן שאין מה לילך צריך
חינוך הרשות,למוסד לימודי רק) זה הרי כן פי על אף אבל ושלום, חס אסורים לימודים (לא לומדים שבו ,

ערוך בשולחן כדאיתא בטלים", ל"דברים הם נחשבים תורה דברי בם84שלגבי "ודברת בדברים,85שהציווי ולא
בטלים"86בטלים" "דברים בכלל שהם חיצוניות חכמות לימוד שלילת גם כולל הרגש87, הילד אצל נקבע אזי –

במוסד הוא לומד היום של הראשון שבחציו באופן עייף,החשיבות כבר בהיותו הצהריים, לאחר ורק ,
לעשות שעתיים, או וחצי שעה שעה, למשך אותו שולחים אזי – כבר לו נמאס לשחק וגם לעשות, מה לו ואין

קודש... לימודי וללמוד טובה

זאת לומד שהיה אלא זמן, של כמות באותה קודש לימודי לומד היה אילו שאפילו לידע לימודצריך
פעמים כמה תגדל קודש דלימודי הזמן שכמות לפעול שיכולים גם ומה ומלואו"; "עולם גם זה הרי – חול

חול לימודי של הזמן כמות ככה פעמים כמה תתמעט זאת, ולעומת .88ככה,

זאת: ועוד

לימודי יהיו שהלימודים רוציםבכדי שכאשר מובן, ובמילא ה'", "יראת ראשיתם להיות צריכה –
מנת על "טופח בבחינת שהוא אותו, שמלמד שהמורה צורך יש אזי השם, ירא יהיה שהתלמיד לפעול

–89להטפיח" בדעות – במחשבה שגם זה ידי על בדיבור, והן במעשה הן ככה, פעמים כמה השם ירא יהיה ,
בשלימות. הוא הרי

ש"ישרף" שדינו מין" שכתבו תורה "ספר של בגדר יהיו לא הלימוד שספרי להזהר צריכים כן (ועל90וכמו
מין). שכתבם הרשות לספרי בנוגע וכמה כמה אחת

טומאה" מקבלין תורה דברי ש"אין פי על שאף – הלימוד לכללות בנוגע ענין לשמוע91ועוד התלמיד צריך ,
חדשים בעיניך יהיו ויום יום ובכל מסיני, למשה שניתנה חיים, אלקים תורת ללמוד נגשים שעכשיו ,92מרבו

כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה .91שלכן,

פארווארפענעם א ("אין נידחת בעלייתֿגג הגלות, זמן בחשכת מקום, ובכל באמריקא, לומדים ַַָכאשר
ברכה איזה כמו פסוקה, הלכה או סידור ("עברי"), קריאה בי"ת, אל"ף שיהיה, ענין איזה בוידעםֿשטיבל"),
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פל"ד.81) תניא וראה כד. מז, ויגש – הכתוב לשון
יו"ד.82) יו"ד, שמיני
ספ"ח.83)
ה"הֿז.84) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל'
ז.85) ו, ואתחנן

ב.86)86) יט, יומא ראה
שיודע87) או כו' בהן לחתוך קרדום אותן עושה א"כ "אלא

כנ"ל. לתורתו", או ה' לעבודת בהן להשתמש
ח"י88) מכתב .127 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ואילך). קפט ס"ע חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה סיון
ועוד.89) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
ב.90) מה, גיטין
א.91) כב, ברכות
יג.92) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י וראה טז. כו, תבוא פרש"י



כי    

על ונתקדש נכלל הזמן משך שכל היינו, יומא", דחד רב בי בר רבנן ליה קרו והוו הסוכות), בחג . . לביתו
לכם" ש"יהיה הידות" ה"ארבע את גם ומרבה פועלת שבו שהקדושה כיון התורה, לימוד של אחד יום .81ידי

הכרת גם אלא הלימוד, עצם רק לא נוגע התורה שבלימוד דידן, בנדון זה דרך ועל 
הטהור" ובין הטמא ובין החול ובין הקודש בין "להבדיל – שלימוד82שבלימוד לידע צריך שהילד היינו, ,

לומד כאן אלא, זה, שלאחרי בשעות שלומד חול לימודי כמו לימוד סוג אותו אינו התורה וכאן ,
דרכי של ענינים וצריךלומד אלו, בענינים ונתלבשו קדושה ניצוצות נפלו הדעת עץ חטא ידי שעל בגלל ,

זאת יעשה ולכן חשיבות, לכך מייחס אינו ובמילא, ההכרחית, במדה חול לימודי ללמוד זקוק שלכן לבררם,
או ה'), לעבוד בריוח מהן להתפרנס כדי (דהיינו בהן" לחתוך "קרדום לו שיהיה כדי נוגע שהדבר כמה עד רק

בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי לתורתו", או ה' לעבודת בהן .83"להשתמש

נפקאֿמינה שאין הטוענים לאלו ההוראה גם להקפידוזוהי – הם טוענים – הוא העיקר הילד, לומד
ממנה. למעט ולא קודש ללימודי שמיועדת הזמן כמות על

הכשר, חינוך של חינוך במוסד להמצא עליו היום כל שבמשך ידע שהילד נוגע גם שנוגע – אליהם והמענה
עניניו. כל יתנהלו פיו ועל

לו, ואומרים אחדות, שעות למשך רק טהור למוסד אותו שולחים כאשר כן שאין מה לילך צריך
חינוך הרשות,למוסד לימודי רק) זה הרי כן פי על אף אבל ושלום, חס אסורים לימודים (לא לומדים שבו ,

ערוך בשולחן כדאיתא בטלים", ל"דברים הם נחשבים תורה דברי בם84שלגבי "ודברת בדברים,85שהציווי ולא
בטלים"86בטלים" "דברים בכלל שהם חיצוניות חכמות לימוד שלילת גם כולל הרגש87, הילד אצל נקבע אזי –

במוסד הוא לומד היום של הראשון שבחציו באופן עייף,החשיבות כבר בהיותו הצהריים, לאחר ורק ,
לעשות שעתיים, או וחצי שעה שעה, למשך אותו שולחים אזי – כבר לו נמאס לשחק וגם לעשות, מה לו ואין

קודש... לימודי וללמוד טובה

זאת לומד שהיה אלא זמן, של כמות באותה קודש לימודי לומד היה אילו שאפילו לידע לימודצריך
פעמים כמה תגדל קודש דלימודי הזמן שכמות לפעול שיכולים גם ומה ומלואו"; "עולם גם זה הרי – חול

חול לימודי של הזמן כמות ככה פעמים כמה תתמעט זאת, ולעומת .88ככה,

זאת: ועוד

לימודי יהיו שהלימודים רוציםבכדי שכאשר מובן, ובמילא ה'", "יראת ראשיתם להיות צריכה –
מנת על "טופח בבחינת שהוא אותו, שמלמד שהמורה צורך יש אזי השם, ירא יהיה שהתלמיד לפעול

–89להטפיח" בדעות – במחשבה שגם זה ידי על בדיבור, והן במעשה הן ככה, פעמים כמה השם ירא יהיה ,
בשלימות. הוא הרי

ש"ישרף" שדינו מין" שכתבו תורה "ספר של בגדר יהיו לא הלימוד שספרי להזהר צריכים כן (ועל90וכמו
מין). שכתבם הרשות לספרי בנוגע וכמה כמה אחת

טומאה" מקבלין תורה דברי ש"אין פי על שאף – הלימוד לכללות בנוגע ענין לשמוע91ועוד התלמיד צריך ,
חדשים בעיניך יהיו ויום יום ובכל מסיני, למשה שניתנה חיים, אלקים תורת ללמוד נגשים שעכשיו ,92מרבו

כו'" כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה .91שלכן,

פארווארפענעם א ("אין נידחת בעלייתֿגג הגלות, זמן בחשכת מקום, ובכל באמריקא, לומדים ַַָכאשר
ברכה איזה כמו פסוקה, הלכה או סידור ("עברי"), קריאה בי"ת, אל"ף שיהיה, ענין איזה בוידעםֿשטיבל"),
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פל"ד.81) תניא וראה כד. מז, ויגש – הכתוב לשון
יו"ד.82) יו"ד, שמיני
ספ"ח.83)
ה"הֿז.84) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל'
ז.85) ו, ואתחנן

ב.86)86) יט, יומא ראה
שיודע87) או כו' בהן לחתוך קרדום אותן עושה א"כ "אלא

כנ"ל. לתורתו", או ה' לעבודת בהן להשתמש
ח"י88) מכתב .127 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ואילך). קפט ס"ע חי"ג (אגרותֿקודש זו שנה סיון
ועוד.89) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
ב.90) מה, גיטין
א.91) כב, ברכות
יג.92) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י וראה טז. כו, תבוא פרש"י



כי   

את לו ליתן מזה, ויתרה ההבנה, את להתלמיד ליתן הרב צריך – פלוני דבר על הואמברכים שעומד ,
אברהם בת) (או בן שהוא זה, לילד השם דבר למסור אותו שלח בעצמו שהקב"ה כיון השם, דבר לו למסור

ויעקב. יצחק

‚Îאחת ועל לילדיו, בנוגע מישראל אחד לכל ויום, יום בכל הזה, בזמן גם הפורים מימי ההוראה וזוהי .
בנים שהם יהודים וכמה כמה על להשפיע ההשפעה כוח את להם נתנה העליונה שההשגחה לאלו וכמה כמה

ישרים. דור יגדל זה ידי שעל שמים, ביראת יהיה שהלימוד השפעתם את לנצל שצריכים – אלקינו להוי'
להם, המצטרך בכל שיתברכו "יבורך", אזי – ישרים דור יהיה וכאשר

שהם. מקום בכל ישראל כלל גם זה ידי ועל וקרוביהם, הוריהם גם יתברכו ידם ועל

„Îפסוקות הלכות ישראל ילדי עם ולמד אחד במקום ישב שמרדכי זה ידי שעל ההם, בימים שהיה וכשם .
– העולם בכל שהיו מדינות ושבע ועשרים מאה בכל המן גזירת נתבטלה שבתורה,

ויביא הגזירות, כל את יבטל זה הרי שמים, ביראת תורה ישראל ילדי עם ילמדו שכאשר עתה, גם כן כמו
בשונאיהם", המה היהודים ש"ישלטו הוא", ל"ונהפוך

ערכו, לפי אחד כל אותו ינצח – הרע היצר הוא הראשי שהשונא וכיון

למקטנם אותי ידעו כולם כי רעהו את איש עוד ילמדו "לא שאז והאמיתית, השלימה הגאולה את ימשיך וזה
גדולם". ועד

***

‰Îלהבין המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה כך ואחר מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק .
כו'. ליבטל עתידין המועדים כל רז"ל מאמר

מהר"ש.לאחרי מאדמו"ר ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה המאמר

***

ÂÎ"ידע דלא "עד לקיים יתנדב מהמסובים שאחד הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק יסתכלו93. המסובים וכל ,
עבור נפשו" את "ימסור המסובים שאחד צורך יש ולכן זה... מה ישכחו מעט עוד שהרי זה, מה וידעו עליו

כאן הנמצא הציבור ראה"...94כל "כזה עליו, ויסתכלו השולחן על יעמידוהו כך ואחר ,
"בחירות" באמצעות דבר כל עושים שבה מדינה היא אמריקא אמר: כך שמתנדב95ואחר מי אין אם ובמילא, .

מעם" "בחור שיהיה אחד ויבחרו "בחירות", יעשו –96.

זמן כמה לדעת אפשר אי ואז השעון, על להביט אפסיק – זאת אעשה אני אם בבתֿשחוק: הוסיף כך ואחר
תוכלו ואז השעון, על אביט ואני זאת, יעשה מכם שאחד ומוטב לכם, כדאי שלא כך בהתוועדות, אתכם אעכב

בזמן... בזה) (וכיוצא לישון לילך

גדול כוס על "לחיים", לומר שמותיהם) (בהכריזו וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר כמה97[כ"ק וכן ,
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(93– מנחם (תורת סוס"ד דאשתקד פורים שיחת גם ראה
.(302 ע' ריש חי"ג התוועדויות

זאת94) יקבלו אולי מהמסובים לכמה שאל שליט"א אדמו"ר כ"ק
עצמם. על

בגלל ידע", דלא "עד לקיים שחושש מה אמר: – השו"ב לא'
מהמסובים מישהו ישנו האם – השחיטה למלאכת מחר לילך שצריך
תשתכר אם נורא לא הבהמית?!... נפשו את לשחוט מחר צריך שאינו

היום!
החושך, במקום להיות יכול אינו השחיטה שענין הוסיף, ואח"כ
אור או הלבנה או היום, אור – דוקא האור במקום להיות צריך אלא
רסי"א). יו"ד טושו"ע (ראה מואר להיות צריך אופן בכל אבל הנר,
אז ורק אצלו, להאיר צריך אדם" נשמת הוי' ש"נר – בעבודה וענינו

הבהמית. נפשו את לשחוט יכול
כיון ידע", דלא "עד להיות עצמו על לקבל שיכול אמר, לא'

אודות ידעו לא ושם למקומו, יחזור אח"כ המקום, תושב שאינו
ה"בזיון"...

(95– מנחם (תורת סי"ט דאשתקד פורים שיחת גם ראה
.(318 ע' ריש חי"ג התוועדויות

כ.96) פט, תהלים – הכתוב לשון
כלי"...97) א "נעמט אמר: ַלא'

מקדשין אין שרת "כלי כי, מלא, כוס להיות שצריך אמר, לא'
א). פח, (זבחים מלאין" אלא

פיך". "הרחב צמצומים", "דאלאי אמר: ַָלא'
שיפעל באמרו, גדול, כוס ליקח הורה הישיבה מהנהלת לא'

הישיבה. עניני להרחבת
די אמר: קטנה, כוסית על לחיים שאמר ביתֿהדפוס מעובדי לא'
כוס קחו עתה; עד בביתֿהדפוס אותי מכניסים שהנכם בהצמצומים

גדול!

   

ההתוועדות בהמשך זה לאחרי ].98פעמים

***

ÊÎמלחמת זמנים:100עמלק99. ארבעה בכלל מצינו ישראל בני עם
ממצרים ישראל בני בצאת מיד לארץ101א) כניסתם לפני במדבר, ישראל בני שהיו האחרונות בשנים ב) .

ל"כנעני" עמלק התחפש שאז (אלא לאחרי).102ישראל ישראל, בארץ ישראל בני שהיו הראשונות בשנים ג)
מלחמת מלך, מינוי לארץ: בכניסתם שנצטוו הדברים בג' הסדר (שזהו המקדש בית בנין ולפני המלך שאול מינוי

המקדש בית ובנין משיחא.103עמלק דמלכא בדרא ד) .(

תקופות: לשתי נחלקים התורה, את לקבל ממצרים בצאתם לעם שנעשו מאז ישראל, ימי דברי

למזון שנחלקים צרכיהם וכל העולם, גשמיות עם עסק להם היה שלא במדבר, היו ישראל בני כאשר א)
עממין שבעת לארץ נכנסו ישראל בני כאשר ב) הכבוד. וענני מרים של בארה המן, באמצעות היו ובית לבוש
כדי האומות בארצות נמצאים ישראל בני כאשר הגלות, זמן גם נכלל זו שבתקופה ישראל, ארץ לעשותה בכדי

היעוד את שם יתברך.104להכין לו דירה מהם לעשות הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה

יותר:105[ובפרטיות

שהבדילו הכבוד בענני מוקפים היו שהרי העולם, עם שייכות להם היתה לא במדבר, היו ישראל שבני זמן כל
העננים משבעה שאחד ועד להם. שמסביב העולם מכל היה106אותם מובדלים נעשו ידו שעל היינו, ,

מ" שלגם " "ל"שמים הם ששייכים כיון ,.הגשמי הזה עולם של מ"שמים"

השמים: מן עניניהם כל היו לכן הגשמי, הזה לעולם שייכים היו שלא וכיון
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שתהי' הדפוס: בית למנהל אמר ההתוועדות, במהלך ולאח"ז,
אתלכם לצמצם ותחדלו העסק, בעניני וגם ובמדות, במוחין

של רצונה דפוס; של לענינים הקשור בכל חינוך" לעניני ה"מרכז
ולהתרחב. להתפשט ליובאוויטש

יחסר "פן בפרנסה, יגרע שמא החשש הוא ה"צמצום" סיבת
– הקדמוני נחש עם שקשור שחורה", "מרה של שזהו"ע לחמו",
במדרשי (ומקורו מטשרניגוב צבי דוד ר' של מבנו ששמעתי כהפתגם
שחושש כיון עצוב, תמיד והוא לחמו", ש"עפר הנחש, אודות חז"ל*)

הארץ!... שבכדור העפר כל את שיאכל לאחרי יתפרנס מניין
הדפוס ענין את להעמיד עליכם שלכם; הדאגה לא ,זאת

עם הוויכוח את חוסכים והייתם "גביר", מזמן נעשים הייתם ואז
שבמקום כיון הספורים, הדולרים את לחלק כיצד המל"ח הנהלת

הי' ספורים דולרים  עבור הן מספיק הי' ובמילא ,
עובדי שאר עבור וגם והילדים, האשה עבור היצה"ר, עבור והן היצ"ט

ביתֿהדפוס.
דלא ד"עד בזמן עתה שנמצאים כיון שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
גדולה בהרחבה הדפוס ענין את להעמיד השי"ת לכם יעזור – ידע"

סי"ד), לעיל (ראה ד"אופסט" הענין את גם להוסיף ביותר,
התמימיםובמ מתלמידי אברכים כמה עוד לקבל תוכלו ילא,

הפרנסה תתמעט שלא בלבד זו שלא והיינו, פרנסה, להם שתהי'
שעי"ז אדרבה, אלא הדפוס, בית עובדי שאר ושל שלכם הפרטית

יהודים, עוד של בפרנסתם יתוסף
חוצה, מעינותיך יפוצו דא"ח, בהפצת הרחבה שתתוסף – והעיקר
ממש, בפועל יבואו החסידות, תורת שדורשת שהענינים ובאופן
התמימים אצל הן היוםֿיומיים, בחיים ומעשה, דיבור במחשבה

הסביבה**. בכל והן ואנ"ש,
שליט"א98) אדמו"ר כ"ק וצוה היי"ש, אזל ההתוועדות במהלך

יי"ש. עוד ("דערקאזשען") להמציא ַשישתדלו
האולם לבעל גדול כוס ליתן שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה כן כמו
שזהו לו שיאמרו בבתֿשחוק, באמרו ההתוועדות, נערכה שבו

באהבה. יקבל ואז ָ"קאקטייל"...
(באידית)99) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 208 ע' ח"א בלקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה ענינים וכמה מ"מ,

שהי'100) אגג של בניו מבני הי' המן שהרי – לפורים ששייכת
(אסתר שני בתרגום הדורות פרטי שנימנו כפי עמלק, של בניו מבני
דפורים הקריאה וגם זכור, פרשת פורים קודם קורין שלכן – א) ג,

מוגה). בלתי (מהנחה יהושע ע"י עמלק מלחמת אודות היא
כשם101) נצחי, עם בנ"י נעשו שאז – מתןֿתורה לפני עוד

כולא וקוב"ה ישראל נעשים אורייתא ע"י שהרי נצחי, הוא שהקב"ה
א). עג, זח"ג (ראה חד

עמלק, מלחמת הו"ע למ"ת, אפילו דבר, לכל ההקדמה כלומר:
ורק ח), יז, (בשלח ברפידים" ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא כמ"ש
שעוד והיינו, ב), יט, (יתרו סיני" מדבר ויבואו מרפידים "ויסעו לאח"ז
להבטיח צריכים עמה, ומתאחדים התורה את שמקבלים לפני
(מהנחה בלתיֿרצוי ענין לפעול יוכל לא ש"עמלק" ַָ("באווארענען")

מוגה). בלתי
ג,102) ר"ה בתוס' הובא – יח. חוקת תנחומא כ. פי"ט, במדב"ר

א. כא, חוקת עה"ת ובפרש"י רע"א,
ב.103) כ, סנהדרין
ועוד.104) תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר ראה
מוגה.105) בלתי מהנחה – ריבוע בחצאי המוסגר
ועוד.106) לד. יו"ד, בהעלותך ופרש"י ספרי
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ÊÎמלחמת זמנים:100עמלק99. ארבעה בכלל מצינו ישראל בני עם
ממצרים ישראל בני בצאת מיד לארץ101א) כניסתם לפני במדבר, ישראל בני שהיו האחרונות בשנים ב) .

ל"כנעני" עמלק התחפש שאז (אלא לאחרי).102ישראל ישראל, בארץ ישראל בני שהיו הראשונות בשנים ג)
מלחמת מלך, מינוי לארץ: בכניסתם שנצטוו הדברים בג' הסדר (שזהו המקדש בית בנין ולפני המלך שאול מינוי

המקדש בית ובנין משיחא.103עמלק דמלכא בדרא ד) .(

תקופות: לשתי נחלקים התורה, את לקבל ממצרים בצאתם לעם שנעשו מאז ישראל, ימי דברי

למזון שנחלקים צרכיהם וכל העולם, גשמיות עם עסק להם היה שלא במדבר, היו ישראל בני כאשר א)
עממין שבעת לארץ נכנסו ישראל בני כאשר ב) הכבוד. וענני מרים של בארה המן, באמצעות היו ובית לבוש
כדי האומות בארצות נמצאים ישראל בני כאשר הגלות, זמן גם נכלל זו שבתקופה ישראל, ארץ לעשותה בכדי

היעוד את שם יתברך.104להכין לו דירה מהם לעשות הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה

יותר:105[ובפרטיות

שהבדילו הכבוד בענני מוקפים היו שהרי העולם, עם שייכות להם היתה לא במדבר, היו ישראל שבני זמן כל
העננים משבעה שאחד ועד להם. שמסביב העולם מכל היה106אותם מובדלים נעשו ידו שעל היינו, ,

מ" שלגם " "ל"שמים הם ששייכים כיון ,.הגשמי הזה עולם של מ"שמים"

השמים: מן עניניהם כל היו לכן הגשמי, הזה לעולם שייכים היו שלא וכיון
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שתהי' הדפוס: בית למנהל אמר ההתוועדות, במהלך ולאח"ז,
אתלכם לצמצם ותחדלו העסק, בעניני וגם ובמדות, במוחין

של רצונה דפוס; של לענינים הקשור בכל חינוך" לעניני ה"מרכז
ולהתרחב. להתפשט ליובאוויטש

יחסר "פן בפרנסה, יגרע שמא החשש הוא ה"צמצום" סיבת
– הקדמוני נחש עם שקשור שחורה", "מרה של שזהו"ע לחמו",
במדרשי (ומקורו מטשרניגוב צבי דוד ר' של מבנו ששמעתי כהפתגם
שחושש כיון עצוב, תמיד והוא לחמו", ש"עפר הנחש, אודות חז"ל*)

הארץ!... שבכדור העפר כל את שיאכל לאחרי יתפרנס מניין
הדפוס ענין את להעמיד עליכם שלכם; הדאגה לא ,זאת

עם הוויכוח את חוסכים והייתם "גביר", מזמן נעשים הייתם ואז
שבמקום כיון הספורים, הדולרים את לחלק כיצד המל"ח הנהלת

הי' ספורים דולרים  עבור הן מספיק הי' ובמילא ,
עובדי שאר עבור וגם והילדים, האשה עבור היצה"ר, עבור והן היצ"ט

ביתֿהדפוס.
דלא ד"עד בזמן עתה שנמצאים כיון שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים
גדולה בהרחבה הדפוס ענין את להעמיד השי"ת לכם יעזור – ידע"

סי"ד), לעיל (ראה ד"אופסט" הענין את גם להוסיף ביותר,
התמימיםובמ מתלמידי אברכים כמה עוד לקבל תוכלו ילא,

הפרנסה תתמעט שלא בלבד זו שלא והיינו, פרנסה, להם שתהי'
שעי"ז אדרבה, אלא הדפוס, בית עובדי שאר ושל שלכם הפרטית

יהודים, עוד של בפרנסתם יתוסף
חוצה, מעינותיך יפוצו דא"ח, בהפצת הרחבה שתתוסף – והעיקר
ממש, בפועל יבואו החסידות, תורת שדורשת שהענינים ובאופן
התמימים אצל הן היוםֿיומיים, בחיים ומעשה, דיבור במחשבה

הסביבה**. בכל והן ואנ"ש,
שליט"א98) אדמו"ר כ"ק וצוה היי"ש, אזל ההתוועדות במהלך

יי"ש. עוד ("דערקאזשען") להמציא ַשישתדלו
האולם לבעל גדול כוס ליתן שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה כן כמו
שזהו לו שיאמרו בבתֿשחוק, באמרו ההתוועדות, נערכה שבו

באהבה. יקבל ואז ָ"קאקטייל"...
(באידית)99) ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 208 ע' ח"א בלקו"ש
מוגה. בלתי מהנחה ענינים וכמה מ"מ,

שהי'100) אגג של בניו מבני הי' המן שהרי – לפורים ששייכת
(אסתר שני בתרגום הדורות פרטי שנימנו כפי עמלק, של בניו מבני
דפורים הקריאה וגם זכור, פרשת פורים קודם קורין שלכן – א) ג,

מוגה). בלתי (מהנחה יהושע ע"י עמלק מלחמת אודות היא
כשם101) נצחי, עם בנ"י נעשו שאז – מתןֿתורה לפני עוד

כולא וקוב"ה ישראל נעשים אורייתא ע"י שהרי נצחי, הוא שהקב"ה
א). עג, זח"ג (ראה חד

עמלק, מלחמת הו"ע למ"ת, אפילו דבר, לכל ההקדמה כלומר:
ורק ח), יז, (בשלח ברפידים" ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא כמ"ש
שעוד והיינו, ב), יט, (יתרו סיני" מדבר ויבואו מרפידים "ויסעו לאח"ז
להבטיח צריכים עמה, ומתאחדים התורה את שמקבלים לפני
(מהנחה בלתיֿרצוי ענין לפעול יוכל לא ש"עמלק" ַָ("באווארענען")

מוגה). בלתי
ג,102) ר"ה בתוס' הובא – יח. חוקת תנחומא כ. פי"ט, במדב"ר

א. כא, חוקת עה"ת ובפרש"י רע"א,
ב.103) כ, סנהדרין
ועוד.104) תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר ראה
מוגה.105) בלתי מהנחה – ריבוע בחצאי המוסגר
ועוד.106) לד. יו"ד, בהעלותך ופרש"י ספרי

    
                    

 



כו   

שכתוב כמו השמים", מן "לחם אלא הארץ, מן לחם היה שלא "מן", – מן10מזון לחם לכם ממטיר "הנני
בראשונים וכדאיתא צריכים107השמים", היו המזון, ברכת אחריו לברך צריכים שהיו דכשם – המן לברכת בנוגע

לחם "המוציא מברכים היו הארץ", מן לחם "המוציא שבמקום אלא לפניו, ברכה לברך גם ועוד ."
בו שנעשו בוזאת, טועמים שהיו יומא– בסוף בגמרא (כמסופר פסולת בו היה ולא טעמים, מיני ).108כל

במדרש וכדאיתא נסי, באופן אלא הטבע, בדרך היו שלא מרים, של מבארה – למים בנוגע כן על109וכמו
נמשכו110הפסוק שהמים והיינו, מים", מוציא והוא אחד פרק עליו "שנה הסלע", אל מהארץ."ודברתם ולא ,

אותם מגהצין היו הכבוד שענני – ללבוש בנוגע זה דרך ללבושים.111ועל הראוי באופן שיהיו כדי

ענין אלא הגשמי, הזה עולם של ענין אינו זה שגם "דגלים", של באופן שנעשה – לבית בנוגע כן וכמו
השמים מן .112הבא

רק הם ארץ; עניני עם שייכות להם היתה לא שאז במדבר, היו ישראל שבני התקופה במשך היה זה וכל
ה', כרצון תורה, פי על להתנהג יצטרכו ששם לארץ, שיכנסו הדור של ההנהגה להיות תצטרך כיצד למדו

רוחניים. בענינים היתה עבודתם עיקר אבל לכך, והתכוננו

לכובשים" "ראש יהושע, של הנהגתו תחת – ישראל בני אצל השניה התקופה התחילה זה שעל113ולאחרי ,
שפעל באופן (שיהיו הגשמי הזה דעולם והחומריות הגשמיות הארץ, בכיבוש ישראל בני עבודת התחילה ידו

עושנו" ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחוה "בואו הנבראים לכל באמרו הראשון ההתעסקות114אדם ידי על ,(
יתברך. לו דירה מהם ולעשות אותם לברר דחול, בעובדין

בישיבה, שנמצא הזמן – הראשונה התקופה פרטי: איש כל של בחייו אלו תקופות שתי ישנם כן וכמו
כתלי מבין שיוצא לאחרי – השניה והתקופה להעולם, שייכות לו אין שעדיין וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת
יתברך]. לו דירה ממנו גם) אלא בו, רק ו(לא בו לעשות בעולם, עבודתו לעבוד והישיבה, וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת

הר שנים – עמלק במלחמות הנ"ל זמנים והשניםארבעה הראשונה, התקופה וסוף בתחילת היו אשונים
השניה. התקופה וסוף בתחילת – האחרים

עמלק עם והשניה גלוי עמלק עם הראשונה היתה הראשונה, שבתקופה המלחמות ששתי אנו שרואים וכיון
בימי הראשונה המלחמה הנה השניה, שבתקופה המלחמות שתי שגם הוכחה זו הרי – לכנעני) (שהתחפש נסתר
משיח בא שאליו הדור זה, דורנו דמשיחא, דעקבתא בדרא השניה, והמלחמה גלוי, עמלק עם היתה שאול

נסתר. עמלק עם היא – בימינו במהרה

ÁÎנאמר הראשונה, התקופה בתחלת עמלק מלחמת אודות המדרש115. ומפרש קרך", מלשון116"אשר קרך ,
קרירות. פעל רק אלא ושלום, חס הרג לא הוא קרירות.

מה יקיימו לאו, אם והן יבינו אם הן לנשמע, קודם נעשה להכריז ורצו תורה, למתן הלכו ישראל בני כאשר
קרירות. ופועל עמלק בא – שישמעו

ויצחק אברהם של נכד הוא גם הרי התורה, לקבלת ושלום חס ילכו שלא טוען לא טוען:117עמלק רק הוא ;
שאתה לפני עוד לעשות עצמך על לקבל לנשמע, קודם נעשה וזועק מהכלים מקפץ שאתה ההתפעלות מהי
לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא תורה לך ליתן שרוצים והראיה, בעלֿשכל, אתה הרי המדובר? במה יודע

לצעוק118העמים" ובפרט שלו, ודעת מטעם והגבלה, ממדידה ולדלג מהכלים לצאת מתאים לא ולבעלֿשכל ,

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

חט"ז107) לקו"ש וראה תתתת"מ. סי' מק"נ) (הוצאת חסידים ס'
וש"נ. .29 הערה 176 ע'

ואילך.108) סע"א עה,
ב.109) רעט, ב. רכט, זח"ג וראה תשסג. רמז חוקת יל"ש
ח.110) כ, חוקת
ד.111) ח, עקב פרש"י
ג.112) פ"ב, במדב"ר ראה
יו"ד.113) דאסת"ר פתיחתא
(צ,114) תנ"ו תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים

פי"א. דר"א פרקי וראה ב).

יח.115) כה, תצא
שיחת116) גם וראה עה"פ. בפרש"י הובא תצא. ס"פ תנחומא

וש"נ. .(111 ע' ריש (לעיל ס"ד זכור פ' תצוה, ש"פ
האומות117) שבעת ועד"ז חם, מבני מוצאו – פרעה כלומר:

יצחק אברהם יצאו שמהם מאלה לא שמוצאם כנען, בארץ שהיו
אברהם, של ונין יצחק, של נכדו מאליפז, בא – עמלק ואילו ויעקב.

"מיוחס", הוא שגם טוען (מהנחהובמילא מיוחס" זעלבער "דער
מוגה). בלתי

ו.118) ד, ואתחנן

   

לאו. אם והן יבין, אם הן שישמע, מה כל שיעשה "נעשה",

"איש יעקב הנהגת על לא אבל התורה, לימוד על מסכים הוא וגם ויצחק, אברהם של נכד גם הוא עמלק
"אהלים לשאול119יושב לא תם", "איש אבל מסכים, הוא – תורה ללמוד אהלים", "יושב היא: טענתו .

הסדר לפי מתנהג הוא מסכים. אינו זה על – לנשמע קודם נעשה אלא ממנו, ידרשו ומה המדובר במה תחילה
ציד" יודע "איש עשו, כ119של את משער הוא ולהכיל, לצוד הוא מסוגל כמה מחשב הוא מבין, הוא חותיו–

אז ורק ולהבין, לשמוע לראש לכל ונעשה, נשמע של בסדר היא הנהגתו יקיים. וכמה ילמד כמה שכלו ואת
לאו. אם זאת לעשות יוכל אם לשער יוכל

יקדים אם נפקאֿמינה למאי כן, אם חכמה, של ענין והיא אמת, היא שהתורה כיון – הוא טוען – ואדרבה
שזהו כיון ל"נעשה", בודאי יבוא לנעשה, נשמע יקדים אם גם שיהיה, אופן באיזה להיפך; או לנשמע נעשה

שכל. פי על המחוייב דבר

השני הפירוש זה לאחרי נעשה קרירות, קרך", "אשר של הסדר ידי שעל שידעו, התורה, הבהירה כך על
קרי מלשון קרך", וכבשוה"120ד"אשר הארץ את ומלאו ורבו "פרו בשביל שניתן החיות שמפנימיות וענינו, .121,

זה מחיות נעשה – יתברך לו דירה ולעשותו העולם כל את לצלן122לכבוש רחמנא הקליפות כוחות .123הגדלת
שדה", ל"איש באים ציד", ד"יודע מההנהגה קרירות. – קרך" ד"אשר הראשון מהפירוש מתחיל זה וענין

ועבר שם אהלי ה"אהלים", את ועוזבים פה124שיוצאים שבעל ותורה שבכתב תורה על דקאי ,125.

הגמרא כדברי הנכונה, בדרך הולכים ואז תם, איש יעקב של בדרכו להתנהג הפסוק126חייבים "תומת127על
"עמא של הסדר עם מסכימים שלא אלו אבל הנכונה. הדרך זוהי "תנחם", – בתמימות שההליכה תנחם", ישרים
לצאת צריכים לא ביותר, ועמוק נעלה שכל אודות מדובר כאשר ובפרט שכל, ענינה שהתורה וטוענים פזיזא",
סוףֿכלֿסוף אזי – נעשה כך ואחר נשמע סדר, מתוך לגשת צריכים אלא הויט"), דער פון ("שפרינגען מהגדרים

ישדם" בוגדים כנ"ל.127"סלף קרך", ב"אשר השני הפירוש נעשה שמזה ,

ËÎלמלחמ בנוגע הוא הנ"ל כל בשנים. זו, תקופה של בסופה אך הראשונה. התקופה בתחילת עמלק ת
ישראל, בני עם להלחם הפעם עוד עמלק בא – ישראל לארץ ישראל בני כניסת קודם המדבר, דור של האחרונות
שניהל אחד אותו שהוא יכירו שלא כדי כנעני של בלבושים שהתלבש שּפיצל", "א ערמה, עוד עשה כאן ַאבל

שנה. הארבעים בתחלת מלחמה
– ויהדות תורה של בענינים גוי. כנעני, כמו אלא ויצחק, אברהם בן כמו עמלק בא לא השניה במלחמה
אבל כרצונך; עשה מתערב, אינני – כיהודי להתנהג ורוצה לומד שאתה בשעה כלל. מתערב אינו – הוא טוען
מרותו את לקבל עליך אלו בענינים ממני, תלמד – כנען לארץ השייכים בענינים ממך: דורש הנני אחד דבר

כנעני. של

להכנס להתכונן ועליך המדבר, דור של והחינוך הלימוד את עתה מסיים שהנך כיון וטוען: ליהודי בא הוא
כנען, ארץ של והסדרים הענינים את ללמוד אתה מוכרח – דחול עובדין מלאכות ל"ט בכל לעסוק כנען, לארץ

זו. בארץ אחיזה לך להיות שתוכל כדי
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כז.119) כה, תולדות
שם.120) ופרש"י תנחומא
כח.121) א, בראשית
דבר122) לך אין ולאידך, לבטלה, אלא לתכליתו מנוצל שאינו

הקליפה. לכחות נמשך זה הרי ולכן לבטלה, שנשאר
באופן לקבל יכולים אינם הקליפה שכחות ,אלא,

והיינו, יא), מח, ח. מב, (ישעי' אתן" לא לאחר "כבודי כי, –
נמצאת שבפחותים, ופחות שבקלים קל אפילו מישראל, כאו"א שאצל

בשלימות. היהדות נקודת
אותו של מסעודתו שנהנו אלה שאפילו הפורים, בימי שהי' וכפי
להם עלתה לא א), יב, מגילה (ראה לצלם שהשתחוו אלו ואפילו רשע,
"להשמיד מהגזירה עצמם את להציל (כדי דתם להמיר חוץ מחשבת
קלא. ע' ח"ו מלוקט סה"מ (ראה היהודים" כל את ולאבד להרוג
שחשיב זרה", בעבודה הכופר "כל – "יהודים" נשארו אלא וש"נ)),

א). מ, קידושין רע"א. יג, (מגילה כולה" התורה בכל "כמודה
לקבל הקליפות ביכולת אין החיות לפנימיות בנוגע ולכן,
וש"נ. א. קכב, (יבמות להו" לית דבבואה ש"בבואה כיון בפנימיות,

– ובכ"מ) ואילך. ג לו, תצא לקו"ת וראה
רק הקליפות זהוביכולת בלתיחיות (מהנחה

מוגה).
ספ"ז.123) תניא
שם.124) תולדות עה"ת בפרש"י הובא יו"ד. פס"ג, ב"ר
(125– א (כרך שם תולדות אוה"ת סע"א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה

רע"א). תתכא, – ד כרך רע"ב. קמה,
ואילך126) 428 ע' ח"ב לקו"ש גם וראה ואילך. סע"א פח, שבת

ואילך). 25 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם (תורת
ג.127) יא, משלי



כז    

לאו. אם והן יבין, אם הן שישמע, מה כל שיעשה "נעשה",

"איש יעקב הנהגת על לא אבל התורה, לימוד על מסכים הוא וגם ויצחק, אברהם של נכד גם הוא עמלק
"אהלים לשאול119יושב לא תם", "איש אבל מסכים, הוא – תורה ללמוד אהלים", "יושב היא: טענתו .

הסדר לפי מתנהג הוא מסכים. אינו זה על – לנשמע קודם נעשה אלא ממנו, ידרשו ומה המדובר במה תחילה
ציד" יודע "איש עשו, כ119של את משער הוא ולהכיל, לצוד הוא מסוגל כמה מחשב הוא מבין, הוא חותיו–

אז ורק ולהבין, לשמוע לראש לכל ונעשה, נשמע של בסדר היא הנהגתו יקיים. וכמה ילמד כמה שכלו ואת
לאו. אם זאת לעשות יוכל אם לשער יוכל

יקדים אם נפקאֿמינה למאי כן, אם חכמה, של ענין והיא אמת, היא שהתורה כיון – הוא טוען – ואדרבה
שזהו כיון ל"נעשה", בודאי יבוא לנעשה, נשמע יקדים אם גם שיהיה, אופן באיזה להיפך; או לנשמע נעשה

שכל. פי על המחוייב דבר

השני הפירוש זה לאחרי נעשה קרירות, קרך", "אשר של הסדר ידי שעל שידעו, התורה, הבהירה כך על
קרי מלשון קרך", וכבשוה"120ד"אשר הארץ את ומלאו ורבו "פרו בשביל שניתן החיות שמפנימיות וענינו, .121,

זה מחיות נעשה – יתברך לו דירה ולעשותו העולם כל את לצלן122לכבוש רחמנא הקליפות כוחות .123הגדלת
שדה", ל"איש באים ציד", ד"יודע מההנהגה קרירות. – קרך" ד"אשר הראשון מהפירוש מתחיל זה וענין

ועבר שם אהלי ה"אהלים", את ועוזבים פה124שיוצאים שבעל ותורה שבכתב תורה על דקאי ,125.

הגמרא כדברי הנכונה, בדרך הולכים ואז תם, איש יעקב של בדרכו להתנהג הפסוק126חייבים "תומת127על
"עמא של הסדר עם מסכימים שלא אלו אבל הנכונה. הדרך זוהי "תנחם", – בתמימות שההליכה תנחם", ישרים
לצאת צריכים לא ביותר, ועמוק נעלה שכל אודות מדובר כאשר ובפרט שכל, ענינה שהתורה וטוענים פזיזא",
סוףֿכלֿסוף אזי – נעשה כך ואחר נשמע סדר, מתוך לגשת צריכים אלא הויט"), דער פון ("שפרינגען מהגדרים

ישדם" בוגדים כנ"ל.127"סלף קרך", ב"אשר השני הפירוש נעשה שמזה ,

ËÎלמלחמ בנוגע הוא הנ"ל כל בשנים. זו, תקופה של בסופה אך הראשונה. התקופה בתחילת עמלק ת
ישראל, בני עם להלחם הפעם עוד עמלק בא – ישראל לארץ ישראל בני כניסת קודם המדבר, דור של האחרונות
שניהל אחד אותו שהוא יכירו שלא כדי כנעני של בלבושים שהתלבש שּפיצל", "א ערמה, עוד עשה כאן ַאבל

שנה. הארבעים בתחלת מלחמה
– ויהדות תורה של בענינים גוי. כנעני, כמו אלא ויצחק, אברהם בן כמו עמלק בא לא השניה במלחמה
אבל כרצונך; עשה מתערב, אינני – כיהודי להתנהג ורוצה לומד שאתה בשעה כלל. מתערב אינו – הוא טוען
מרותו את לקבל עליך אלו בענינים ממני, תלמד – כנען לארץ השייכים בענינים ממך: דורש הנני אחד דבר

כנעני. של

להכנס להתכונן ועליך המדבר, דור של והחינוך הלימוד את עתה מסיים שהנך כיון וטוען: ליהודי בא הוא
כנען, ארץ של והסדרים הענינים את ללמוד אתה מוכרח – דחול עובדין מלאכות ל"ט בכל לעסוק כנען, לארץ

זו. בארץ אחיזה לך להיות שתוכל כדי
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כז.119) כה, תולדות
שם.120) ופרש"י תנחומא
כח.121) א, בראשית
דבר122) לך אין ולאידך, לבטלה, אלא לתכליתו מנוצל שאינו

הקליפה. לכחות נמשך זה הרי ולכן לבטלה, שנשאר
באופן לקבל יכולים אינם הקליפה שכחות ,אלא,

והיינו, יא), מח, ח. מב, (ישעי' אתן" לא לאחר "כבודי כי, –
נמצאת שבפחותים, ופחות שבקלים קל אפילו מישראל, כאו"א שאצל

בשלימות. היהדות נקודת
אותו של מסעודתו שנהנו אלה שאפילו הפורים, בימי שהי' וכפי
להם עלתה לא א), יב, מגילה (ראה לצלם שהשתחוו אלו ואפילו רשע,
"להשמיד מהגזירה עצמם את להציל (כדי דתם להמיר חוץ מחשבת
קלא. ע' ח"ו מלוקט סה"מ (ראה היהודים" כל את ולאבד להרוג
שחשיב זרה", בעבודה הכופר "כל – "יהודים" נשארו אלא וש"נ)),

א). מ, קידושין רע"א. יג, (מגילה כולה" התורה בכל "כמודה
לקבל הקליפות ביכולת אין החיות לפנימיות בנוגע ולכן,
וש"נ. א. קכב, (יבמות להו" לית דבבואה ש"בבואה כיון בפנימיות,

– ובכ"מ) ואילך. ג לו, תצא לקו"ת וראה
רק הקליפות זהוביכולת בלתיחיות (מהנחה

מוגה).
ספ"ז.123) תניא
שם.124) תולדות עה"ת בפרש"י הובא יו"ד. פס"ג, ב"ר
(125– א (כרך שם תולדות אוה"ת סע"א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה

רע"א). תתכא, – ד כרך רע"ב. קמה,
ואילך126) 428 ע' ח"ב לקו"ש גם וראה ואילך. סע"א פח, שבת

ואילך). 25 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם (תורת
ג.127) יא, משלי



כח   

לחיות תוכל כנען לארץ שבבואך לצפות יכול אינך – מרותם תחת ותהיה כנען ארץ סדרי תתלמד לא אם
על להקפיד והן ההוצאות, עבור להרויח הן כלומר, יהודי, ולהשאר וועלט") די ("דורכגיין בעולם לחיות שם,

בכך? לעמוד תוכל כיצד – וכו' תורה פי על חינוך לילדים ולהעניק צדקה, ליתן טוב, ויום שבת שמירת

במדרש שכתוב מה הפסוק128וזהו שפחה129על ישראל מבני נטל ערד מלך שהכנעני שבי", ממנו "וישב
שבני ענין "שבי", רק לוקח הוא שלהם, הוא עצמו שמצד דבר ישראל מבני נוטל אינו הכנעני כלומר: אחת.
שכאשר רוצה רק הוא המצוות, וקיום התורה בלימוד מתערב אינו הוא מהעולם. בשבי לקחו עצמם ישראל

להבדיל. כנעני, כמו יתנהגו לעולם, ובאים תורה, של אמות מד' יוצאים

כלל אחיזה לו אין שגוי לפי והיינו, עמלק. מסתתר ערד מלך הכנעני של שבטענותיו התורה, גילתה כך על
הכנעני כאשר אבל הפכים. שני של חיבור להיות אפשר ואי ההיפך, כולו וגוי קדושה כולו יהודי שהרי ביהודי,
טענות של התוצאות עם טענות מיני כל באים אזי – ויצחק מאברהם שמוצאו עמלק, בו כשמלובש למלחמה בא

גו'". אחריך הנחשלים כל בך "ויזנב עמלק:

שם להכנס יוכלו זה ידי על שדוקא כיון כנען ארץ עניני את ללמוד שיש ואומר בא ערד מלך הכנעני כאשר
אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ כנען מארץ לעשות הדרך זו שאין בלבד זו שלא לידע, צריכים –

עמלק130בה" אותו מלובש זה בענין ישראל; ארץ ונגד ישראל בני נגד מלחמה שמנהל ענין זהו אדרבה, אלא ,
קדושה. עניני מכל אותם וקירר התורה, את לקבל ישראל לבני להניח רצה שלא

ומפריע תורה למתן שמפריע עמלק מלובש ערד מלך שבהכנעני בלבד זו לא התורה: גילתה מזה ויתירה
נגד מלחמה ומנהל שמפריע ענין מלובש שבזה כן, על יתר אלא ישראל, בני כפישל יהודי, של

כל את ושלום חס ולאבד להרוג להשמיד – הטענות כל של האמיתית הכוונה פנימיות הפורים בימי שהתגלתה
הגוף. את גם היהודים,

אדרבה: אלא ערד, מלך הכנעני של בשיטה לילך שלא – היא ישראל לארץ להכנס שהדרך לדעת צריכים
אתהם" .131"ויחרם

Ï'הוי עיני גו' אשר "ארץ ישראל, לארץ להכנס שצריכים קודם השני' התקופה בסוף גם הנה לעיל, כאמור .
ערד. מלך הכנעני של המלחמה את תחילה לנצח צריכים זה, דורנו שזהו שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך
בהמסחר להתנהג עליך – סוחר להיות צריך שאתה כיון ואומר: ליהודי בא הוא – שלו? המלחמה היא מה
לכך. מתכונן שגוי כמו לכך להתכונן עליך – משרה להשיג צריך אתה אם להבדיל. גוי, כמו הסוחרים, רוב כמו
ריבית הרע, לשון אבק גבול, השגת עם להתחשב לא – התורה היפך שהם הענינים את ללמוד עליך לראש לכל

העולם. בעניני להצליח כדי התורה מלימוד לבטל מוכרח ואתה וכו',

התחתון והאדם העליונה, מההשגחה פרטית בהשגחה הוא ענין שכל לשכוח עליך – הוא טוען – לראש לכל
הקב"ה של ברכתו את לקבל כלי לעשות רק צריך ו132למטה לשכוח, עליך זה כל ש"כחי. הגישה עם לילך

הזה" החיל את לי עשה ידי .133ועוצם

סופרים" "קנאת אצלך שתהיה בשעה עניניםואז, ולפעול "קונצים" להראות אתה שצריך סבור ותהיה ,
סוקסעספול ("א מצליח עסקים איש להיות ותוכל שלך, בהמסחר או בהמשרה להצליח תוכל אזי –ַ

להבדיל. גוי שעושה הכנות אותם את שעשית כיון ַביזנעסמאן"),

לילך ישראל לבני שמפריע עמלק כאן מסתתר אלו. בטענות המסתתר מיהו שידעו – התורה מזהירה כך ועל
ישראל, ארץ כנען מארץ לעשות יתברך, לו דירה העולם את לעשות הדרך זו שלא זאת ומלבד למתןֿתורה.

שלהם. הגוף גם ליצלן, רחמנא היהודים, כל את ולאבד להרוג להשמיד שרוצים כך אחר מתגלה
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עה"פ.128) בפרש"י הובא תשסד. רמז חוקת יל"ש
א.129) כא, חוקת
יב.130) יא, עקב
ג.131) שם, חוקת

(132- מנחם תורת ואילך. 781 ע' ח"א לקו"ש בארוכה ראה
ואילך. 86 ע' ח"ה התוועדויות

יז.133) ח, עקב

   

לזה והדרך שלימה, תשאר שנשמתם זה ידי על רק זה הרי – בגופם גם שלמים ישארו ישראל שבני בכדי
היחידה הדרך זוהי בתורה. מהתלהבות לקרר שרוצים לאלו ושלום חס להניח ולא תנחם", ישרים "תומת היא

גידיו. ושס"ה אבריו ברמ"ח כפשוטו, שלם, ישאר הגוף שגם להבטיח

חיים" "תורת נקראת שהתורה זה נאמר134ענין מצוות ועל ועשרים135, מאה לאחרי רק לא הוא – בהם" "וחי
הזה בעולם בגופו בגשמיות יחיה שיהודי רוצים אם כפשוטו: גם היא בזה הכוונה אלא הבא, בעולם שנה
הגשמי, הזה בעולם עולם חיי לו שנותנת חיים, תורת התורה, לימוד – היא לכך היחידה הדרך אזי הגשמי,
(כנגד גידיו ושס"ה עשה) מצוות רמ"ח (כנגד אבריו רמ"ח בכל חי יהודי להיות בהם", "וחי המצוות, וקיום

תעשה) לא מצוות .136שס"ה

יתברך, לו דירה כולו מהעולם שעושה וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי את הוא מקיים ואז
יראו טאן"), קער א זיך וועט מען ("וואו יפנו שאליו מקום שבכל הארצות, בכל שתתפשט ישראל ארץ ַָועתידה
אלא והלימוד, התפלה בשעת או טוב ויום בשבת נעילה, בשעת הכפורים ביום רק לא בה", אלקיך ה' ש"עיני

שנה". אחרית ועד השנה "מרשית

***

‡Ïבחסידות מבואר מהתוועדות137. וכמה כמה אחת ועל בפועל, "בכן" להיות צריך שיהיה איזה ענין שמכל
חסידית.

בחסידות, ענין רק לא יתוסף התוועדות שמכל טעמים, מכמה ונכון וישר כשר דבר זה הרי לכך, ובהתאם
דתורה. בנגלה ענינים גם אלא

בהחשק להוסיף יעורר זה שדבר והלואי בנגלה. ענין מדברים לזמן שמזמן ניט") שאדט ("עס מזיק לא ַולכן,
דתורה. נגלה בלימוד וההתמדה

Ïבנוגע שלאחר138. – הקריאה לאחר הסדר גם וישנו הקריאה, שבתחילת הסדר ישנו המגילה, לקריאת
תחילה לכרוך או המגילה, את לכרוך כך ואחר תחילה לברך יש האם השאלה, נשאלת ובזה לברך. צריך הקריאה

לברך. כך ואחר המגילה את
הרמב"ם לשון ערוך139והנה, ומברך",140והשולחן כולה וכורכה חוזר המגילה) (לקרות "וכשיגמור הוא:

לברך כך ואחר המגילה, את ולכרוך לחזור צריך שתחילה .141והיינו,

אברהם המגן היום142אמנם, מסדר כורך"143מביא כך ואחר מברך רצה ש"אם הגר"א144, ואילו שולל145.
התפעלות"). געוואלדיקער א ("מיט זו דעה ַַלגמרי

הסדר את בפרטיות שמפרט לאחרי שבסידורו, המגילה" קריאת ב"סדר הנה – הזקן אדמו"ר לדעת ובנוגע
וממה זו". ברכה לאחריה מברכין בצבור המגלה "כשקורין כותב: המגילה, קריאת שלפני הברכות לג' בנוגע
אברהם, כהמגן ליה שסבירא לכאורה משמע תחילה, לכורכה שצריך כתב ולא לאחריה", "מברכין רק שכתוב

מברך רצה וכידועש"אם כורך". כך אברהם.146ואחר המגן בדעת מאד שהתחשב הזקן אדמו"ר בפסקי

לפועל: ובנוגע

לברך, כך ואחר תחילה המגילה את לכרוך אם – הסדר להיות צריך כיצד שמעתי לא אדמו"ר מו"ח מכ"ק
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אבות134) וראה העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
ספל"ד. דר"נ

ה.135) יח, אחרי
ב.136) קע, זח"א ראה
הערה137) 426 ע' חכ"ה בלקו"ש נסמן יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

.21
ונדפס138) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זו שיחה תוכן

באה זו במהדורא בתחלתו. תשנ"ג) (ברוקלין המועדים" ב"שבח
סרטֿהקלטה. ע"פ שנערכה כפי בשלימותה השיחה

הי"ב.139) פ"ב מגילה הל'
סי"ז.140) סתר"צ או"ח

שם.141) לרמב"ם צפע"נ שם. או"ח א"ר מט"מ, מהרי"ל, גם ראה
ועוד.

סק"כ.142) שם
פורים".143) ב"סדר
(להרה144) אברהם אשל סקי"ג. שם באה"ט גם "צראה

ועוד. תרצב. סו"ס מבוטשאטש)
שם.145) לשו"ע הגר"א ביאור
ע"פ146) ש"מיוסד – שלו לשו"ע אדה"ז בני הרבנים הקדמת ראה

ואחרונים ראשונים הפוסקים כל דעת   וראה ."
מונדשיין) שי' (להר"י ביבליוגרפי' – אדה"ז" של ההלכה "ספרי גם

וש"נ. ואילך. לג ע'



כט    

לזה והדרך שלימה, תשאר שנשמתם זה ידי על רק זה הרי – בגופם גם שלמים ישארו ישראל שבני בכדי
היחידה הדרך זוהי בתורה. מהתלהבות לקרר שרוצים לאלו ושלום חס להניח ולא תנחם", ישרים "תומת היא

גידיו. ושס"ה אבריו ברמ"ח כפשוטו, שלם, ישאר הגוף שגם להבטיח

חיים" "תורת נקראת שהתורה זה נאמר134ענין מצוות ועל ועשרים135, מאה לאחרי רק לא הוא – בהם" "וחי
הזה בעולם בגופו בגשמיות יחיה שיהודי רוצים אם כפשוטו: גם היא בזה הכוונה אלא הבא, בעולם שנה
הגשמי, הזה בעולם עולם חיי לו שנותנת חיים, תורת התורה, לימוד – היא לכך היחידה הדרך אזי הגשמי,
(כנגד גידיו ושס"ה עשה) מצוות רמ"ח (כנגד אבריו רמ"ח בכל חי יהודי להיות בהם", "וחי המצוות, וקיום

תעשה) לא מצוות .136שס"ה

יתברך, לו דירה כולו מהעולם שעושה וכבשוה", הארץ את ומלאו ורבו "פרו הציווי את הוא מקיים ואז
יראו טאן"), קער א זיך וועט מען ("וואו יפנו שאליו מקום שבכל הארצות, בכל שתתפשט ישראל ארץ ַָועתידה
אלא והלימוד, התפלה בשעת או טוב ויום בשבת נעילה, בשעת הכפורים ביום רק לא בה", אלקיך ה' ש"עיני

שנה". אחרית ועד השנה "מרשית

***

‡Ïבחסידות מבואר מהתוועדות137. וכמה כמה אחת ועל בפועל, "בכן" להיות צריך שיהיה איזה ענין שמכל
חסידית.
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ל   

להראות לכלֿהפחות צריך ולכאן, לכאן סברות בזה שיש וכיון המגילה. את לכרוך כך ואחר תחילה לברך או
כדלקמן. כורך", כך ואחר מברך רצה ש"אם הגר"א), שולל (שאותה אברהם במגן שהובאה להדעה פנים

‚Ï:טעמים כמה בזה שיש – לברך כך ואחר תחילה המגילה את לכרוך שיש הסברא תחילה לבאר ויש .
קריאתה גמר אחר לצורך שלא פתוחה מונחת שתהיה למגילה הוא שגנאי – הא' .147טעם

לאחריה, אבל לברך", מצוה ש"לפניה שלאחריה, להברכה שלפניה הברכות בין חילוק שיש כיון – הב' טעם
מברך" לברך שנהגו מצוה148"מקום בין לחלק כדי לכן, (רשות), מנהג רק היא שלאחריה שהברכה היינו, ,

בתוספות שמצינו דרך ועל המגילה. כריכת ידי על הוא וההפסק הפסק, לעשות יש ורשות) (חובה 149למנהג

שהמפטיר בזמן כן שאין (מה השבעה" ממנין שאינו להודיע למפטיר (קרואים) השבעה בין קדיש לומר ש"תקנו
שבעה). למנין עולה היה

בגמרא שמצינו דרך על – הג' כתובין150וטעם ברכות יאמרו שלא כדי . . ומברך ש"גולל התורה ברכות לגבי
בתורה".

„Ï:המוקדם אל המאוחר ומן פירכא, יש הנ"ל הטעמים כל על אמנם, .
אמירת בשעת גם המגילה את לכרוך יש זה מטעם הרי – כו'" כתובין ברכות יאמרו "שלא להטעם בנוגע

וקורא" ופותח וחוזר ומברך גולל ורואה ש"פותח התורה, בקריאת כמו שלפניה, ברכות150הברכות שנא ומאי .
זה לחשש מקום יהיה שבה שלאחריה, לברכה בה, כתובין ברכות יאמרו שמא חוששין אין שבהם .151שלפניה

לכרוך שיש להטעם שלבנוגע לברכה רשות של ברכה בין להפסיק כדי שלאחריה הברכה קודם המגילה את
בגמרא איתא הלל לברכת בנוגע גם הרי – לברך152חובה . . שנהגו "מקום ולאחריו לברך", מצוה ש"לפניו

שלאחריו.153יברך" להברכה ההלל אמירת בין הפסק עושים לא כן, פי על ואף ,

שהברכה כיון הרי – קריאתה גמר אחר לצורך שלא פתוחה מונחת שתהא למגילה הוא שגנאי להטעם ובנוגע
מהראשונים כמה לדעת [דאפילו להמגילה ושייכת אלא154קשורה מגילה אקריאת לאו אחרונה ברכה "דהאי

המגילה" אחרי לאמרה "סמכוהו ורק הנס", על שתקנה עצמה בפני למגילה,155ברכה שסמכוה גופא מזה הרי –
פתוחה מונחת שהיא להמגילה שגנאי לומר שייך לא להמגילה], שהיא שייכות איזו פנים כל על לה שיש מוכח,
עד הנביאים ספר לסלק ש"אין ההפטורה, מדיני והראיה, עליה), שמברכים הברכה (ו"שומעת" הברכה בשעת

הברכה" ההפטורה.156אחר עם קשורה שהברכה כיון ,

‰Ï:הנ"ל הטעמים בין חילוק שיש – זאת ועוד .
נפקא אין – חובה של לברכות רשות של ברכה בין הפסק דעשיית והטעם המגילה דבזיון להטעם בנוגע

כעונה; ששומע הקהל כל לבין שלאחריה הברכה ומברך הבימה על העומד הש"ץ בין מינה

בנוגע רק שייך – כו'" כתובין ברכות יאמרו "שלא הטעם אבל המגילה את לכרוך שצריך ,
לא שאצלם כעונה ששומע הקהל לכל בנוגע כן שאין מה בה, כתובין ברכות יאמרו שלא כדי הברכה קודם

לברך נכון יותר "להם הרי זה, חשש האפשר"שייך בכל להקריאה להסמיך כדי המגילה, הם .157שיגללו

ÂÏ:המגילה כריכת קודם הברכה דאמירת המעלה בביאור להוסיף ויש .
ישנו אזי – פתוחה שהמגילה ביותרבשעה נעלה אור שהוא מהמגילה, שמאיר ,158האור

(בהמאמר לעיל שנתבאר כמו שלמעלה159– דרגא שזוהי כיון הקדושים, שמות נזכרו לא שבמגילה בהטעם (
" הוי', משם אפילו למעלה כו'"160הוי'"משמות, וקוצא אות בשום אתרמיז "דלא ,161,
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סנ"ו.147) מהרי"ל תשובות
אֿב.148) כא, מגילה
א.149) כג, שם – כיון ד"ה
רע"א.150) לב, שם
שם.151) א"א שם. היום בסדר גם ראה
שם).152) אבל תוד"ה (וראה א לט, סוכה
(במשנה).153) א לח, שם
שם154) או"ח השקל במחצית הובא – ב) (כא, שם מגילה ר"נ
סקי"ט.

שם.155) מחצה"ש
שו"ע156) סק"ו. סרפ"ד או"ח במג"א הובא הגאונים. בשם ש"ל

סי"ב. שם אדה"ז
שם.157) א"א
(לר"ח158) חיים ברוח הובא פ"ג. מגילה הל' ימים חמדת גם ראה

שם. סתר"צ או"ח פלאגי)
ואילך).159) 126 ס"ע (לעיל פ"ז
ל.160) טז, אחרי
ב.161) פ, פינחס לקו"ת

   

שלו" וראשית ש"אחרית "אחשורוש", ענין הן162וזהו שלמעלה בדרגא שהוא כפי הקב"ה על שקאי היינו, ,
– שלו ששניהם לפי מ"אחרית", והן מ"ראשית"

כעונה) דשומע שמיעתה, (או הברכה באמירת תועלת יש – פתוחה נשארת המגילה שכאשר מובן, ומזה
כנ"ל. למגילה, שייכות לה שיש

השליח הנהגת שתהיה אופן באיזה הרי, אדמו"ר, מו"ח מכ"ק מפורשת הוראה שמענו שלא פי על אף ולכן:
את שישאירו ונכון כדאי כעונה, דשומע הענין ישנו שאצלם הקהל, לכל בנוגע הנה הבימה, על העומד ציבור
ויפעלו בגילוי, להאיר המגילה עניני ימשיכו זה ידי שעל שלאחריה, הברכה אמירת בשעת פתוחה המגילה

בהברכות. אור תוספת

את והנוקם ריבנו את "הרב בחיצונים, המלחמה ענין הוא המגילה שלאחרי הברכה שתוכן – בזה והענין
השמות, בענין שבאה מבחינה ההמשכה מספיק לא זו, במלחמה הצלחה תוספת שתהיה וכדי וכו'", נקמתנו
בגילוי הוא זה שאור וכאמור, המגילה, ענין שזהו הוי'", "לפני משמות, שלמעלה מבחינה להמשיך צריך אלא

פתוחה. שהמגילה בשעה יותר

ÊÏהגיעו נפש המסירות ידי שעל באופן העבודה היתה הראשונה בפעם הפורים שבימי שכשם רצון ויהי .
בהמאמר), (כנ"ל טוב" ויום ושמחה ד"משתה בכלים למטה המשיכו ומשם משמות, שלמעלה לדרגא

יתב ה' יעזור כן בכחכמו רק נפש המסירות ענין שיהיה ישראל, כלל בתוך מישראל, ואחת אחד לכל רך
יבואו" ד"בבכי באופן לא תהיה זו והמשכה נעלים, היותר הגילויים למטה יומשכו זה ידי ועל 163וברוחניות,

הפורים, כבימי טוב", ויום ושמחה ב"משתה אלא לבוא, לעתיד שיהיה כפי

חסדים וגמילות עבודה דתורה הקוין ג' בכל השם עבודת שתהיה – כולה השנה כל על תומשך זו 164ושמחה

לבב. ובטוב בשמחה

***

ÁÏבהתוועדות ביין"165. המלך לב "כטוב הנה שבט, ביו"ד הקודש בארץ שנערכה אחד166חסידית התבטא ,
חסידות.167המסובים ללמוד שזכה תמימים" "תומכי של קטן הכי בהתלמיד מקנא שהוא פלוני, בן פלוני אודות

הכי בהתלמיד הוא מקנא ולכן החסידות, לימוד של המעלה את הוא רואה האמת" ב"עולם שבהיותו והיינו,
תמימים". "תומכי של קטן

אחרי אחד מכתבים, מגיעים בולים... עבור גדולים סכומים הישראלי הדואר הרויח זו, מהתבטאות כתוצאה
כל שישב ולמדן, פוסק שבגדולים, גדול היה פלוני בן פלוני כזה?! דבר לומר אפשר כיצד בטענות: השני,

תניא?! פרק שלומד שבקטנים בקטן מקנא שהוא לומר יתכן ואיך – תורה של באהלה ימיו

בתרא: בבא במסכת מפורשת גמרא שזוהי – זה על והמענה

בגמרא חבירו".168איתא של מחופתו נכוה ואחד אחד כל . . וצדיק צדיק לכל חופות שבע לעשות הקב"ה "עתיד

" שמהלשון – חבירו,ובהקדמה של לחופתו להכנס אותו מניחים שאין מוכח, חבירו", של מחופתו
עצמו את לדחוק לו למה אותו, מכניסים שאין כיון ולכאורה, נכוה. היה לא אותו, מכניסים היו אילו שהרי

וב הבא לעולם בבואו אך שבזה, היוקר את ידע לא הזה בעולם שבהיותו ועכצ"ל, "נכוה"? אתולהיות ראותו
חבירו. של מחופתו להנות יזכה אולי עצמו, את לדחוק לנסות העיקר, להכוות, לו כדאי – שבזה היוקר
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להוסיף162) ויש קפב). (א, אור במאורי הובא – במדרש כדאיתא
ברמ"א גם שהובא – "עולם'שע" עבור גם הדברים מקור בציון

מחי פוסקבפירושו הוא הרמ"א והרי יבֿיג), (א, אסתר למגילת יין ר
"ובני ח) יד, (בשלח בכתוב הרמז באחרונים וכדאיתא בנ"י, כל עבור
או"ח חתםֿסופר שו"ת (ראה רמ"א ביד – רמה" ביד יוצאים ישראל
ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט). או"ח לשו"ע חת"ס בהגהות (הובא סק"ג

ועוד). סי"ח. חמישאה מהדורא
ח.163) לא, ירמי'

מ"ב.164) פ"א אבות
הקודמת,165) השיחה באמצע המוסגר מאמר בתור נאמר זה סעיף

את לכרוך צריך שתחילה הגר"א דעת אודות להמוזכר בהמשך
) לברך ואח"כ ).המגילה

יו"ד.166) א, אסתר – הכתוב לשון
רפאל167) ר' הרה"ח – שמו את הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

"לחיים". לומר שי' יואל ר' הרה"ח לבנו, וצוה ּכהן, ַַָ(פאליע)
א.168) עה, ב"ב



לי    

שלו" וראשית ש"אחרית "אחשורוש", ענין הן162וזהו שלמעלה בדרגא שהוא כפי הקב"ה על שקאי היינו, ,
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את והנוקם ריבנו את "הרב בחיצונים, המלחמה ענין הוא המגילה שלאחרי הברכה שתוכן – בזה והענין
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כל שישב ולמדן, פוסק שבגדולים, גדול היה פלוני בן פלוני כזה?! דבר לומר אפשר כיצד בטענות: השני,

תניא?! פרק שלומד שבקטנים בקטן מקנא שהוא לומר יתכן ואיך – תורה של באהלה ימיו
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" שמהלשון – חבירו,ובהקדמה של לחופתו להכנס אותו מניחים שאין מוכח, חבירו", של מחופתו
עצמו את לדחוק לו למה אותו, מכניסים שאין כיון ולכאורה, נכוה. היה לא אותו, מכניסים היו אילו שהרי

וב הבא לעולם בבואו אך שבזה, היוקר את ידע לא הזה בעולם שבהיותו ועכצ"ל, "נכוה"? אתולהיות ראותו
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מחי פוסקבפירושו הוא הרמ"א והרי יבֿיג), (א, אסתר למגילת יין ר
"ובני ח) יד, (בשלח בכתוב הרמז באחרונים וכדאיתא בנ"י, כל עבור
או"ח חתםֿסופר שו"ת (ראה רמ"א ביד – רמה" ביד יוצאים ישראל
ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט). או"ח לשו"ע חת"ס בהגהות (הובא סק"ג

ועוד). סי"ח. חמישאה מהדורא
ח.163) לא, ירמי'

מ"ב.164) פ"א אבות
הקודמת,165) השיחה באמצע המוסגר מאמר בתור נאמר זה סעיף

את לכרוך צריך שתחילה הגר"א דעת אודות להמוזכר בהמשך
) לברך ואח"כ ).המגילה

יו"ד.166) א, אסתר – הכתוב לשון
רפאל167) ר' הרה"ח – שמו את הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

"לחיים". לומר שי' יואל ר' הרה"ח לבנו, וצוה ּכהן, ַַָ(פאליע)
א.168) עה, ב"ב



לי   

בזה: והענין

חז"ל אמרו זה על – לבוא לעתיד ד"חופה" להשכר לזכות בידו",169כדי ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי
הגשמי הזה בעולם בהיותו התורה) (פנימיות אלו ענינים שלמד .170היינו,

היתה ולא אנוס שהיה בגלל לא – לכך והסיבה אלו, ענינים למד לא הגשמי הזה בעולם בהיותו אם אבל
– זה מלימוד געהאלטן") ניט האט ("ער נוחה היתה לא שדעתו מכוונת, דעה בגלל אלא ללמדם, היכולת ַָלו

[כידוע תשובה מועילה לא ששם האמת, בעולם לבוא, לעתיד שבו171אזי הזה, בעולם רק מועילה שתשובה
חבירו": של מחופתו "נכוה הוא הרי – הוא] ברוך סוף אין ומהות עצמות נמצא

ל"חופה" להכנס נדחקת שהנשמה פלא זה אין ולאידך, לכך. מנגד שהי' כיון אפשר, אי – בפנים להכניסו
עריבות הנועם ואת שבזה, האמת את רואים האמת שבעולם כיון – התורה פנימיות לומדים שבו מקום זו,

מזה.172ידידות להיות שיכול

אפשר אי אבל בפנים, להכנס רצונו אלא הצד, מן לא – עומד הוא ואילו חבירו", של "חופתו שזוהי ונמצא,
זה. ללימוד מנגד היה למטה שבהיותו כיון כו'", "נכוה שלכן בפנים, להכנס לו ליתן

נדח" ממנו ידח "לא סוף כל שסוף כיון לזה:173אמנם, עצה יש –

יהיה זה לאחרי אבל כו', עדן דגן בהדרגא רק זה הרי – לבוא לעתיד שיהיה כו'" מחופתו ד"נכוה הענין
המתים. דתחיית הזמן

המשיח ממלך כולם יבקשו אזי – האמת נמצאת היכן וידעו אותי", ידעו "כולם היעוד יקויים שאז וכיון
בזה. גם חלק לקבל יוכל זה ידי ועל התורה, פנימיות עמהם שילמד

***

ËÏ(בארוכה (כנ"ל בדרך" קרך אשר גו' עמלק לך עשה אשר את "זכור נאמר זה שעל עמלק, מלחמת בענין .
יפות פנים בספר ואיתא ויגע". עייף "ואתה גם נאמר המלחמות,174– ב' כנגד הם ויגע" "עייף הלשונות שב'

דכתיב "והיינו שנה, ארבעים בסוף ערד מלך הכנעני עם והמלחמה ממצרים, בצאתם ברפידים עמלק מלחמת
אבל העם, לשתות מים ואין ברפידים ויחנו דכתיב למים, וצמאים עיפים היו רפידים דבמלחמת ויגע, עיף ואתה
שניה, במלחמה אבל נשרים, כנפי על אתכם ואשא כדכתיב אותם נשא הכבוד ענן כי הדרך, מן יגיעים היו לא
הדרך, מן יגיעים והיה . . הכבוד ענן ונסתלק אהרן שמת כיון חז"ל שאמרו אלא לשתות, הבאר להם היה כבר

שניה". ממלחמה ויגע ראשונה ממלחמה עיף ויגע, עיף דאמר והיינו
ויגע". עייף ד"אתה הענין נגד להלחם צריכים כן כמו בדרך", ש"קרך עמלק נגד להלחם שצריכים כשם ולכן,

בזה: והענין

הענין ישנו כאשר כי, אלקים", ירא "ולא – הכתוב כהמשך – הוא ויגע" ד"עייף ומצב להמעמד השורש
שכתוב כמו החיות, ענין ישנו אזי אלקים", (והובא175ד"ירא המגיד הרב שמפרש וכפי לחיים", ה' "יראת

חסידות) יותר,176בדרושי החיים ענין ישנו מלאכים שאצל הטעם וזהו בעולם, חיות ופועלת מביאה ה' שיראת
ה'. יראת יותר להם שיש כיון

ויגע". ד"עייף הענין מתבטל אזי אלקים", ב"ירא ניתוסף שכאשר מובן, ומזה

זריזין ש"כהנים הלכה פסק ישנו לכהנים בנוגע שהרי בכהן, וכמה כמה אחת ועל בישראל, אפילו – זה וכל
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וש"נ.169) א. נ, פסחים
ובכ"מ.170) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה
ובכ"מ.171) ב. לג, ראה ג. עה, פינחס לקו"ת ראה
אחרי.172) ר"פ האוה"ח לשון
סה"ג.173) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא

בכל174) שלומדים המקנה, ספר מחבר – נגלה בעל גם שהי'
.(24 הערה 16 ע' לעיל גם (ראה הישיבות

כג.175) יט, משלי
להצ"צ176) סהמ"צ סע"ג. פב, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור

תשי"א סה"מ ג. מה, שלח לקו"ת ב). טז, (דרמ"צ פ"ג ציצית מצות
ועוד. .188 ע'

   

צריכים177הן" אזי – ויגע עייף שהוא וטוען כהן בא וכאשר יגיעה. של וענין עייפות של ענין אצלם אין ובמילא, ,
היגיעה. ענין ויבטל העייפות ענין יתבטל ואז אלקים", "ירא שיהיה ולפעול אלקים", ירא ד"לא הענין את אצלו לבקר

דידן" "שלוחי או דרחמנא" "שלוחי הם אם דעות ב' יש לכהנים בנוגע בנוגע178אמנם, וכמה כמה אחת ועל .
ידי על שנתמנה למי "'לי מנו משמיא גרגותא ריש ש"אפילו מזה וחומר וקל שכן )179(במכל

מימיך" ושואב עציך "חוטב עד זקניכם" ל"שבטיכם "ראש" להיות היינו, בישראל, רב בודאי180להיות הרי –
ויגע". ד"עייף הענין שיהיה אפשריות אין אזי אלקים", ד"ירא הענין ישנו רק שאם

הנ"ל הדברים את יקחו שלא סיים שליט"א אדמו"ר בשפת181[כ"ק באמרו טובה, לא הרגשה שתהיה באופן
במגילה שכתוב למה בהתאם – ישראל",182המדינה על ו"שלום פילינגס"... הארד "נא – כלשונו" ועם ַָ"עם

ושמחים מרוצים יהיו ].183שכולם

***

Óקדמוניות משנים מנהג ישנו כ"ק184. אביו בימי אדמו"ר, מו"ח כ"ק של נשיאותו זמן מלפני עוד היינו, ,
מיועדת שהיתה רבינו, קופת מיוחדת, קופה עבור מגבית עורכים היו שבפורים עדן, נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר

מיוחדים. ענינים עבור
כל יודיע כן וכמו משובח, זה הרי המרבה וכל זו, קופה עבור יכלתו ככל אחד כל יתנדב – עתה כן וכמו
וכל יכלתו, כפי ואחד אחד כל זו, לקופה בנתינה ישתתפו הם שגם ומכיריו ידידיו ולכל משפחתו בני לכל אחד

ישראל. נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של הציון על להזכירו כדי אמו, ושם שמו לציין יכול הרוצה

מצוה" עושי לפרסם ד"מצוה ההנהגה שהתחילה לפני עוד היתה זה מנהג שהתחלת גדול185וכיון בפירסום
בצירוף גם לתת ויכולים בכלל, פירסום ללא לתת יכולים ולכן, הפירסום, ענין כאן נוגע שלא מובן הרי – ביותר
עצמו. בפני אמו ושם ושמו עצמו, בפני הסכום את ליתן דהיינו, הענינים, שני את להפריד אבל, אמו, ושם שמו

גליא. שמיא וכלפי האפשרי, ככל ויתנדב בזה ישתתף אחד שכל והעיקר,

ובטוב ובשמחה שלם בלב שנותנים – הוא שנוגע ומה נוגע, אינו ה"כמות" שענין מקום שישנו ולהעיר,
בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר – האמת כפי – מחשבה מתוך דהיינו, לבב,

דל"186הבית" חונן ה' "מלוה מזה, ויתירה האפשרי.187, ככל נותן ואז ,

מותר שבהם מהענינים הוא הצדקה שענין בזה, להוסיף שהקב"הויש אלא עוד ולא הקב"ה, את
די" בלי עד ברכה לכם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח לא אם צבאות ה' אמר בזאת נא ,188"בחנוני

די" מלומר שפתותיכם שיבלו .189"עד

שכן, הצדקה, בנתינת יותר ולהוסיף הבטחתו, את יקיים שהקב"ה הבטחון את להראות כדאי הרי שכן, וכיון
רז"ל וכמאמר הקב"ה, של ברכתו יותר תגדל הצדקה, בנתינת יותר שישקיעו שתתעשר"190ככל בשביל .191"עשר
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וש"נ.177) א. כ, שבת
וש"נ.178) סע"א. יט, יומא
וש"נ.179) סע"א. נח, ברכות
נצבים.180) ר"פ – הכתוב לשון
במשך181) והתייגעו שהתעייפו לאלו (גם) הכוונה היתה כנראה

) ).ההתוועדות
יב.182) ג, כב. א, אסתר
אייזיק183) מרדכי חיים הרב למזכירו הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אצלם ושתהי' "לחיים", לומר – ישראל* שלום – ולבנו חדקוב
לו לעשות ישתדלו ששניהם הכוונה, ותושלם ידע", דלא "עד השמחה

בתחתונים. דירה ית'
(184– מנחם (תורת ס"ל דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 329 ע' חי"ג התוועדויות
סקנ"ד185) או"ח מג"א סתקפ"א. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

סט"ו הנ"ל פורים שיחת גם וראה סי"ג. סרמ"ט יו"ד רמ"א סקכ"ג.
וש"נ. .(313 ע' שם מנחם (תורת

ועוד.186) ט. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד, ויק"ר
יז.187) יט, משלי
יו"ד.188) ג, מלאכי
וש"נ.189) סע"ב. לב, שבת
וש"נ.190) א. קיט, שם
למעלה191) רצון" "עת שזוהי כיון לא': אמר דלעיל השיחות בין

אלף להשקיע "עסק": ולעשות ("אריינכאּפן") לחטוף לכם כדאי –ַַ
הישיבה בבנין (חדר עבור בנו) עבור ומחצה עבורו (מחצה דולר
לפרעה "חמישית ככה, פעמים ארבעה תרוויחו ואז חב"ד, ב)כפר
עבור בזה להשתמש ותזכו כד), מז, (ויגש לכם" יהי' הידות וארבע
"לחיים". ותאמרו שמח, בלב זאת תעשו – ושמחים. טובים דברים

        



לי    
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לי   

שכתוב כמו הצדקה, מצות את יקיים הקב"ה שגם דבר192ובודאי חוק"מגיד לישראל",ומשפטליעקב
לעשות" לישראל אומר הוא (תחילה) עושה שהוא מה193"מה ממש ה' מצות ש"היא הצדקה מצות ובפרט ,

הקודש באגרת (כמבואר חנם" וחסד צדקה בתורת . . העולמות להחיות תמיד עושה ובעצמו בכבודו ).194שהקב"ה

מצד שמכינים הגשמיים מה"כלים" למעלה בערך שלא די", בלי "עד הקב"ה של ברכתו שתומשך וכאמור,
דלתתא. אתערותא

או במזומן יכלתו, ככל אחד כל יתנדב שמנגנים, ובשעה ברכה", לכם "והריקותי הניגון עתה ינגנו ולכן:
ביותר. גדולה זכות שהיא "התחייבות" התחייבותם, את בהקדם יסלקו – בהתחייבות שנותנים ואלו בהתחייבות,

רבינו ב"קופת לו.וההשתתפות בהמצטרך ואחת אחד לכל רויחי, ומזוני חיי בבני די", בלי עד "ברכה תמשיך "

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‡Óהמלכה אסתר של להנהגתה בנוגע עושה"195. אסתר מרדכי מאמר "את כלל שבדרך פי על אף הרי –196,
תחילה התייעצה לא המן, את גם והזמינה אחשורוש עבור אסתר שערכה להסעודות שבנוגע מצינו מקום, מכל
לעשות: מה למרדכי שאמרה זו אסתר היתה היהודי, מרדכי של להנהגתו בנוגע שגם אלא עוד ולא מרדכי, עם

ימים" שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס זה197"לך בענין הזקן רבינו ששואל ).198(כפי
לא האלה הפורים ש"ימי באופן הם פורים ונס המן דגזירת הענינים שכל א) (סעיף לעיל האמור פי ועל
היהודים", כל את כנוס "לך למרדכי אסתר מאמר שגם מובן, מזרעם", יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו

זה. לדורנו עד ודור, דור בכל ישראל לנשי הוראה מהוה

Óכלל על מגזירה להנצל וכיצד יהודי, בית להעמיד צריך כיצד והבנות, הבנים חינוך אודות מדובר כאשר .
שבישראל. בהנשים התלוי ענין זה הרי – ישראל

– להאב או להבעל, ולומר ווארט"), שטארקן ("א תקיף דיבור עם לבוא יכולה הבית, עקרת שהיא ַַָהאשה,
את כנוס ד"לך הזמן הגיע שעתה – לסנהדרין ראש שהיה היהודי, מרדכי כמו הם אם היהודים":גם

בדיבור שאומר או ומצוות, תורה אודות עמו לדבר אפשר ובמילא דתי, הוא הילד אם בכך להתחשב אין
כן; האמת שאין כיון – ומצוות התורה עניני אליו שייכים אין ובמילא דתי, שאינו

– מאבותינו בירושה לו יש ובמילא ויעקב, יצחק אברהם בן הוא אשה, או איש זקן, ועד מנער יהודי, כל
רבינו שכתב (כמו השם יראת גם נכלל שבה השם, אהבת – האמהות וד' האבות בתניאג' בה199הזקן ש"נכלל

דחילו"), גם

"מיט הלב, מן היוצאים בדברים עמו מדברים כאשר שיהיה, ומצב מעמד באיזה יהודי, כל הרי, שכן, וכיון
לתורה להתקרב עליו פועלים – אמת") א מיט דאס ("מ'מיינט אמיתית כוונה ומתוך ווערטער", ַַָווארעמע

בפועל. מצוות ומקיים תורה לומד שנעשה ועד ומצוות,

ישראל בנות על מוטל זה הרי – זה ענין אודות עדיין חושב אינו הבעל, מרדכי, כאשר שאפילו החידוש וזהו
היהודים", כל את ד"כנוס בהענין לעסוק ואחיהם, בניהם בעליהם את להלהיב ובנות, נשים אמהות הכשרות,

ומצוות. לתורה לקרבם

הילדים, על לפעול בכחה – ובאמת ווערטער") ("הארציקע רגש בדברי מדברת בישראל אשה כאשר ַובכלל,
מאה לאחרי רק (לא מאושרים יהיו זה ידי שעל ומצוות, לתורה יתקרבו הם שגם ההורים, ואפילו האח הבעל,
בריאות לילדים, וברוחניות בגשמיות אושר הגשמי, הזה בעולם בחייהם אלא) הבא, בעולם שנה, ועשרים

בעולם. בחלקם שמחים ושיהיו ולהורים, לבעלים ופרנסה
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יט.192) קמז, תהלים
ט.193) פ"ל, שמו"ר
סי"ז.194)
(195.(333 ע' שם מנחם (תורת סל"ג הנ"ל פורים שיחת גם ראה

כ.196) ב, אסתר
טז.197) ד, שם
ובכ"מ.198) ד. צג, מג"א תו"א ראה
רפכ"ה.199) פי"ח.

   

לאסוף היהודים", כל את כנוס "לך שאמרה בזמנה המלכה אסתר שנהגה כפי נוהגות ישראל נשי וכאשר
ועלאת בעליהן, להן ישמעו בודאי – ומצוות תורה יהדות, עניני אודות עמהם ולדבר חילוק, ללא היהודים,

ישועה ויביאו בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא הקשיים, ומכל הגזירות מכל ישראל בני את יצילו זה ידי
ישראל, בני לכל וגאולה

גם וברוחניות בגשמיות ומאושר וחסידי, יהודי בית שיהיה הפרטי, בבית שממשיכים האושר על נוסף –
– יחד

צדקנו. משיח ידי על בימינו במהרה והשלימה האמיתית גאולה

***

‚Óשנאמר למה בנוגע ניתן200. ואשר המלך עליו רכב אשר וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש "יביאו
האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר של חסידות בדרושי בזה שנתבארו הביאורים פי על הנה – בראשו" מלכות כתר

נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריהם, נשיאינו ורבותינו צדק, לזההצמח להגיע שיכולים מובן, – דורנו
חב"ד. חסידות החסידות, תורת התורה, פנימיות לימוד ידי על

יום בכל חסידות ללמוד – בפשטות היא נדר),201והכוונה (בלי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול – והעיקר          
     

„Ó:יותר ובפרטיות .
המלך", בו לבש אשר מלכות ה"לבוש את שתקבל לכך להגיע ליהודי, לנשמה, אפשר איך מובן, אינו לכאורה

הקב"ה; עולם, של מלכו

שכתוב כמו המלך", עליו רכב אשר אותיות202"וסוס על דקאי ישועה", מרכבותיך סוסיך על תרכב "כי
שלמטה; בעולמות ונמשך הקב"ה יורד ידו שעל ה"סוס" בדוגמת שהם התורה

המלכים מלכי מלך של מלכות" ה"כתר את עצמו על מלביש שיהודי היינו, בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר
הוא?!... ברוך סוף אין ומהות לעצמות אלא ה"גילויים", לבחינת אינה בזה שהכוונה הקב"ה,

לו שיהיה רק צריך ויעקב; יצחק אברהם מבני אחד כל יכול לזה שלהגיע – בזה לכך.ומבואר

הסיפור ידוע לחלון,203– מבעד ראשו את שהכניס גוי הגיע ולפתע תלמידיו, עם הבעש"ט ישב שפעם
מאזשיטש", "ניע ביכלתם, זה שאין לו וכשהשיבו העגלה, את לסחוב יכול אינו שלו שהסוס כיון עזרה ָוביקש

הרצון. שחסר אלא קיימת, היכולת כלומר, חאטשעש", ניע דא "מאזשעש, ואמר: ַָָנענה

אשר "וסוס עולם, של מלכו המלך", בו לבש אשר ה"לבוש את לקבל יכול מישראל אחד כל דידן: ובנדון
בכך רק תלוי והדבר קיימת, היכולת "מאזשעש", בראשו"; מלכות כתר ניתן "אשר ואפילו המלך", עליו ָרכב
אשר ה"סוס עם המלכות", "כתר את הקב"ה נותן אזי באמת, הרצון ישנו וכאשר הרצון; "חאטשעש", ָשיהיה

גשמי. טוב כל גם ממילא בדרך נמשך זה ידי ועל המלך", בו לבש אשר ו"הלבוש המלך" עליו רכב

שכתו כמו בחירה, ניתנה ושלום,204בליהודי חס ההיפך את וכן הטוב" ואת החיים את גו' לפניך נתתי "ראה
בחיים" "ובחרת הציווי שעל205וישנו ברוחניות, מאושרים חיים מאושרים, לחיים המוליכה הדרך את לבחור ,

סוף אין ומהות עצמות אלא הגילויים, בחינת רק לא ש"לוקחים" ובאופן בגשמיות, מאושרים חיים נעשים ידם
הוא! ברוך
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ח.200) ו, אסתר
תמימים",201) ב"תומכי שלמד כיון לא': אמר דלעיל השיחות בין

יום בכל החסידות לימוד אצלו להיות צריך הפחות לכל ,
דקות. עשר דקות, חמש ספורות, דקות

ח.202) ג, חבקוק

צח.203) ע' ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש גם ראה
ובהערה. קצ ע' ריש ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

טו.204) ל, נצבים
יט.205) שם,



לה    

לאסוף היהודים", כל את כנוס "לך שאמרה בזמנה המלכה אסתר שנהגה כפי נוהגות ישראל נשי וכאשר
ועלאת בעליהן, להן ישמעו בודאי – ומצוות תורה יהדות, עניני אודות עמהם ולדבר חילוק, ללא היהודים,

ישועה ויביאו בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא הקשיים, ומכל הגזירות מכל ישראל בני את יצילו זה ידי
ישראל, בני לכל וגאולה

גם וברוחניות בגשמיות ומאושר וחסידי, יהודי בית שיהיה הפרטי, בבית שממשיכים האושר על נוסף –
– יחד

צדקנו. משיח ידי על בימינו במהרה והשלימה האמיתית גאולה

***

‚Óשנאמר למה בנוגע ניתן200. ואשר המלך עליו רכב אשר וסוס המלך בו לבש אשר מלכות לבוש "יביאו
האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר של חסידות בדרושי בזה שנתבארו הביאורים פי על הנה – בראשו" מלכות כתר

נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריהם, נשיאינו ורבותינו צדק, לזההצמח להגיע שיכולים מובן, – דורנו
חב"ד. חסידות החסידות, תורת התורה, פנימיות לימוד ידי על

יום בכל חסידות ללמוד – בפשטות היא נדר),201והכוונה (בלי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול – והעיקר          
     

„Ó:יותר ובפרטיות .
המלך", בו לבש אשר מלכות ה"לבוש את שתקבל לכך להגיע ליהודי, לנשמה, אפשר איך מובן, אינו לכאורה

הקב"ה; עולם, של מלכו

שכתוב כמו המלך", עליו רכב אשר אותיות202"וסוס על דקאי ישועה", מרכבותיך סוסיך על תרכב "כי
שלמטה; בעולמות ונמשך הקב"ה יורד ידו שעל ה"סוס" בדוגמת שהם התורה

המלכים מלכי מלך של מלכות" ה"כתר את עצמו על מלביש שיהודי היינו, בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר
הוא?!... ברוך סוף אין ומהות לעצמות אלא ה"גילויים", לבחינת אינה בזה שהכוונה הקב"ה,

לו שיהיה רק צריך ויעקב; יצחק אברהם מבני אחד כל יכול לזה שלהגיע – בזה לכך.ומבואר

הסיפור ידוע לחלון,203– מבעד ראשו את שהכניס גוי הגיע ולפתע תלמידיו, עם הבעש"ט ישב שפעם
מאזשיטש", "ניע ביכלתם, זה שאין לו וכשהשיבו העגלה, את לסחוב יכול אינו שלו שהסוס כיון עזרה ָוביקש

הרצון. שחסר אלא קיימת, היכולת כלומר, חאטשעש", ניע דא "מאזשעש, ואמר: ַָָנענה

אשר "וסוס עולם, של מלכו המלך", בו לבש אשר ה"לבוש את לקבל יכול מישראל אחד כל דידן: ובנדון
בכך רק תלוי והדבר קיימת, היכולת "מאזשעש", בראשו"; מלכות כתר ניתן "אשר ואפילו המלך", עליו ָרכב
אשר ה"סוס עם המלכות", "כתר את הקב"ה נותן אזי באמת, הרצון ישנו וכאשר הרצון; "חאטשעש", ָשיהיה

גשמי. טוב כל גם ממילא בדרך נמשך זה ידי ועל המלך", בו לבש אשר ו"הלבוש המלך" עליו רכב

שכתו כמו בחירה, ניתנה ושלום,204בליהודי חס ההיפך את וכן הטוב" ואת החיים את גו' לפניך נתתי "ראה
בחיים" "ובחרת הציווי שעל205וישנו ברוחניות, מאושרים חיים מאושרים, לחיים המוליכה הדרך את לבחור ,

סוף אין ומהות עצמות אלא הגילויים, בחינת רק לא ש"לוקחים" ובאופן בגשמיות, מאושרים חיים נעשים ידם
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ח.200) ו, אסתר
תמימים",201) ב"תומכי שלמד כיון לא': אמר דלעיל השיחות בין

יום בכל החסידות לימוד אצלו להיות צריך הפחות לכל ,
דקות. עשר דקות, חמש ספורות, דקות

ח.202) ג, חבקוק

צח.203) ע' ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש גם ראה
ובהערה. קצ ע' ריש ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

טו.204) ל, נצבים
יט.205) שם,



לו   

כדי בזה, ומתבוננים חסידות, לומדים כאשר הנה – לזה להגיע יכולים וכיצד שנדרש מה לידע כדי והדרך
את לקבל "כלים" ולעשות היוםֿיומיים, בחיים להתנהג כיצד יודעים אזי מעשה", לידי המביא "תלמוד שיהיה
בגשמיות הבית) בני עם יחד בעצמו (הוא מאושרים להיות די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי הקב"ה, של ברכתו

יחד. גם וברוחניות

– תנועות (שלש הבעש"ט ניגון לנגן צוה כך ואחר "הבינוני". ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזקן)]. ואדמו"ר המגיד הרב דהבעש"ט,

***

‰Óבגמרא איתא סמותא".206. לנגדא עביד ענא על רעיא רגיז "כד
היא השאלה סמותא"?!...207אבל ה"נגדא יהיה שהוא פלוני... בן פלוני את לבחור הוצרכו למה... ,

את ויוציא משיח, כבר ויבוא הרבי, כבר שיבוא מתי?!... עד השאלה: נשאלת – לזה טעם יש אם וגם
ברוחניות הן אחרים ואת עצמו את ("מאטערן")... לייסר השיעור... הוא כמה ועד ומצב... המעמד מכל ַה"ענא"

בגשמיות... והן

אמר:] כך ואחר נפשי". לך "צמאה כלאּפצי". זשוריצי "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

סמותא"), לנגדא עביד ענא על רעיא רגיז ("כד הנ"ל רז"ל במאמר הפירוש את יודעים שאינם כאלו ישנם
ענין דער אּפטאן זיך ("ס'זאל להיות שצריך כפי הענין שיושלם יתברך ה' יתן יודעים, שאינם כיון ָָָובמילא,

אּפטאן"). זיך דארף עס ַָָָוואס

עליהם", מרדכי פחד נפל כי מתיהדים הארץ מעמי "ורבים הוא", "ונהפוך שיהיה – והעיקר

בר סוף אין ומהות עצמות המשכת תהיה זה ידי כו'",ועל וקוצא אות בשום אתרמיז ש"לא הוא, וך

תורה בלקוטי המבואר דרך על לא ואפילו עינויים, של בענינים לא תהיה זו אופן208והמשכה שישנו
לכל רויחי, ומזוני חיי בבני ורוחני, גשמי טוב רב שיומשך באופן אלא רעב, ידי על חיות תוספת שמקבלים

לו, בהמצטרך ואחת אחד

הזקן רבינו של הפתגם יקויים רוחניות209ובמילא מהגשמיות עושים והם גשמיות ליהודים נותן שהקב"ה
לבב. וטוב שמחה בריאות, מתוך בתחתונים דירה יתברך לו לעשות –

נ"ע]. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וניגון צדק, הצמח ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ÂÓבמדרש איתא ימים210. שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס "לך למרדכי אמרה אסתר שכאשר
ישראל אין אם בישראל, זקן לו, "אמרה פסח", של ראשון יום בהם והרי לאסתר) (מרדכי לה "שלח ויום", לילה

הפסח"! הוא למה
שבהם גו'"), ולאבד להרוג ("להשמיד ישראל כל על גזירה שיש בשעה – פסח של התועלת מהי כלומר:

הפסח. קיום תלוי

המשנה מאמר פי גם211ועל הוא שכן מובן, מלא", עולם קיים כאילו כו' מישראל אחת נפש המקיים "כל
דפיקוח הדין תוכן שזהו הפסח", הוא למה ישראל אין "אם אומרים אז שגם מישראל, יחיד אודות מדובר כאשר

כולה התורה כל את דוחה – ומצבו מעמדו על הבט מבלי שיהיה, מי יהיה – ישראל איש של .212נפש

בזה: והענין
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(20669 ע' חי"א התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. נב, ב"ק
ואילך.

(207) מבכי חנוק בקול דיבר שליט"א אדמו"ר ).כ"ק
ב.208) יד, שה"ש
ב"היום209) (נעתק רסה ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

אלול). כז שני. אדר כט יום" "היום גם וראה טבת. כז יום"
ז.210) פ"ח, אסת"ר
וש"נ.211) סע"א. לז, סנהדרין
וש"נ.212) ואילך. א פב, יומא ראה

   

חז"ל בחסידות213אמרו ומבואר צדיקים", של בנשמותיהם נמלך ב'עצמות'214"במי ישראל נשמות של שהשורש
ומצוות. התורה ענין כללות ניתן ובשבילם ב'עצמות', ומצוות תורה של מהשורש יותר ובעומק למעלה הוא

הבעש"ט פתגם פי מובן,215ועל הרי בכולו, תופס אתה במקצתו תופס כשאתה מדוברהעצם כאשר שגם
סוף אין ומהות עצמות – כולו בהעצם תופסים ידו שעל העצם מן מקצת זה הרי בישראל, אחת נשמה אודות

ומצוות. דתורה מהשורש למעלה הוא, ברוך

ÊÓ:זכות לימוד מהוה זה וענין .
התורה לימוד של בענינים להתוסף עדיין צריך שאצלם ישראל מבני וכמה כמה ישנם הרבים בעוונותינו

המצוות. וקיום

דתורה מהשורש יותר ובעומק למעלה ב'עצמות' מושרשות שנשמותיהם לידע, צריכים כן, פי על ואף
אחת נפש להציל כדי הענינים כל כדאי אזי נשמתם, של ומקור שורש אצלם שיתגלה משתדלים וכאשר ומצוות,

למטה. ומצוות התורה וקבלת דנתינת הענין כללות תלוי ובזה מישראל,

ÁÓ:לפועל ובנוגע .
ומצוות לתורה ולקרבו בתשובה להחזירו כדי פלוני בן פלוני עם שיתעסק לו ואומרים ליהודי באים כאשר

לפעול שביכלתו לטעון מתחיל –בדרך ומצוות עםבתורה ,הרי לזולתו בהנוגע כן שאין מה ,
המצוות. קיום של פשוטים בענינים רק זה יהיה אצלו, יפעל אם וגם ספק, רק זה

להציל, ביכלתו וכאשר ומצוות, מתורה למעלה ב'עצמות' מושרשות ישראל שנשמות לו, אומרים זה ועל
"ועשו יתברך, לו מקדש עוד לבנות מלא", עולם קיים "כאילו זה הרי – מישראל אחת נפש להציל בזה, ויעסוק

בתוכם" ושכנתי מקדש .216לי

עם נשמה של החיבור לפעול רק ולו הענינים, כל את שדוחה נפש דפיקוח בהענין זה גם נכלל ובמילא,
ומצוות. התורה ענין כללות נמשך שמשם הוא, ברוך סוף אין ומהות עצמות עם – זה ידי ועל למעלה, שרשה

ËÓ:לפועל ובנוגע .
אושר שאין לידע צריך – המצוות ולקיום ליהדות לקרבו נוסף יהודי עם לדבר הזדמנות ליהודי יש כאשר

לו, ליתן הקב"ה שיכול יותר גשמיים,גדול בדברים גם אלא רוחניים בדברים רק לא

פי על אף הרי – מצוה לקיים עליו ופועל אשה, או איש צעיר, או זקן נוסף, יהודי שמקרב זה ידי על כי,
בתניא הזקן רבינו אומר בלבד, חדֿפעמית פעולה שזוהי חושב לעולם217שהוא נצחי הוא למעלה זה ש"יחוד

והקב"ה נצחי, דבר הקב"ה אצל למעלה זה הרי בלבד, אחת פעם אפילו מצוה מקיים יהודי שכאשר והיינו, ועד",
ועד. לעולם בזה זיך") ("צאצקעט ַמשתעשע

– ברוחניות או בגשמיות וגדל הולך ידם שעל שחושב הענינים כל עניניו, כל את להניח כדאי זה ובשביל
הוא. ברוך סוף אין ומהות עצמות שבשמים, לאבינו יהודי לקרב כדי

מתחילה לו שנתנו סימן זה הרי – זקן או צעיר אשה, או איש מישראל, ואחת אחד מכל זאת שתובעים וכיון
תורה ללמוד שיתחיל שלישי, ויהודי שני יהודי אחד, יהודי ולקרב לעסוק הקב"ה ציווי לקיים שיוכל הכחות את

מצוות. ולקיים

אצל שלמעלה, כיון כדאי, גם זה הרי אחת, פעם רק זה ענין לפעול שיכול לו נדמה כאשר גם וכאמור,
ועד. לעולם נצחי דבר זה הרי הקב"ה,

לקרב ופעל שעסק להאדם הקב"ה שמשלם השכר גם אזי ועד, לעולם נצחי ענין זה הרי הקב"ה שאצל וכיון
ועשרים מאה לאחרי (וגם הזה בעולם חייו ימי משך שכל היינו, ועד, לעולם נצחי הוא ומצוות לתורה יהודי
ביתו, בני ועבור עבורו המצטרך כל לו נותן ובמילא לו, חייב שהוא הקב"ה מחשב הבא), לעולם בבואו שנה

יחד. גם וברוחניות בגשמיות
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וש"נ.215) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
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לז    

חז"ל בחסידות213אמרו ומבואר צדיקים", של בנשמותיהם נמלך ב'עצמות'214"במי ישראל נשמות של שהשורש
ומצוות. התורה ענין כללות ניתן ובשבילם ב'עצמות', ומצוות תורה של מהשורש יותר ובעומק למעלה הוא

הבעש"ט פתגם פי מובן,215ועל הרי בכולו, תופס אתה במקצתו תופס כשאתה מדוברהעצם כאשר שגם
סוף אין ומהות עצמות – כולו בהעצם תופסים ידו שעל העצם מן מקצת זה הרי בישראל, אחת נשמה אודות

ומצוות. דתורה מהשורש למעלה הוא, ברוך

ÊÓ:זכות לימוד מהוה זה וענין .
התורה לימוד של בענינים להתוסף עדיין צריך שאצלם ישראל מבני וכמה כמה ישנם הרבים בעוונותינו

המצוות. וקיום

דתורה מהשורש יותר ובעומק למעלה ב'עצמות' מושרשות שנשמותיהם לידע, צריכים כן, פי על ואף
אחת נפש להציל כדי הענינים כל כדאי אזי נשמתם, של ומקור שורש אצלם שיתגלה משתדלים וכאשר ומצוות,

למטה. ומצוות התורה וקבלת דנתינת הענין כללות תלוי ובזה מישראל,

ÁÓ:לפועל ובנוגע .
ומצוות לתורה ולקרבו בתשובה להחזירו כדי פלוני בן פלוני עם שיתעסק לו ואומרים ליהודי באים כאשר

לפעול שביכלתו לטעון מתחיל –בדרך ומצוות עםבתורה ,הרי לזולתו בהנוגע כן שאין מה ,
המצוות. קיום של פשוטים בענינים רק זה יהיה אצלו, יפעל אם וגם ספק, רק זה

להציל, ביכלתו וכאשר ומצוות, מתורה למעלה ב'עצמות' מושרשות ישראל שנשמות לו, אומרים זה ועל
"ועשו יתברך, לו מקדש עוד לבנות מלא", עולם קיים "כאילו זה הרי – מישראל אחת נפש להציל בזה, ויעסוק

בתוכם" ושכנתי מקדש .216לי

עם נשמה של החיבור לפעול רק ולו הענינים, כל את שדוחה נפש דפיקוח בהענין זה גם נכלל ובמילא,
ומצוות. התורה ענין כללות נמשך שמשם הוא, ברוך סוף אין ומהות עצמות עם – זה ידי ועל למעלה, שרשה

ËÓ:לפועל ובנוגע .
אושר שאין לידע צריך – המצוות ולקיום ליהדות לקרבו נוסף יהודי עם לדבר הזדמנות ליהודי יש כאשר

לו, ליתן הקב"ה שיכול יותר גשמיים,גדול בדברים גם אלא רוחניים בדברים רק לא

פי על אף הרי – מצוה לקיים עליו ופועל אשה, או איש צעיר, או זקן נוסף, יהודי שמקרב זה ידי על כי,
בתניא הזקן רבינו אומר בלבד, חדֿפעמית פעולה שזוהי חושב לעולם217שהוא נצחי הוא למעלה זה ש"יחוד

והקב"ה נצחי, דבר הקב"ה אצל למעלה זה הרי בלבד, אחת פעם אפילו מצוה מקיים יהודי שכאשר והיינו, ועד",
ועד. לעולם בזה זיך") ("צאצקעט ַמשתעשע

– ברוחניות או בגשמיות וגדל הולך ידם שעל שחושב הענינים כל עניניו, כל את להניח כדאי זה ובשביל
הוא. ברוך סוף אין ומהות עצמות שבשמים, לאבינו יהודי לקרב כדי

מתחילה לו שנתנו סימן זה הרי – זקן או צעיר אשה, או איש מישראל, ואחת אחד מכל זאת שתובעים וכיון
תורה ללמוד שיתחיל שלישי, ויהודי שני יהודי אחד, יהודי ולקרב לעסוק הקב"ה ציווי לקיים שיוכל הכחות את

מצוות. ולקיים

אצל שלמעלה, כיון כדאי, גם זה הרי אחת, פעם רק זה ענין לפעול שיכול לו נדמה כאשר גם וכאמור,
ועד. לעולם נצחי דבר זה הרי הקב"ה,

לקרב ופעל שעסק להאדם הקב"ה שמשלם השכר גם אזי ועד, לעולם נצחי ענין זה הרי הקב"ה שאצל וכיון
ועשרים מאה לאחרי (וגם הזה בעולם חייו ימי משך שכל היינו, ועד, לעולם נצחי הוא ומצוות לתורה יהודי
ביתו, בני ועבור עבורו המצטרך כל לו נותן ובמילא לו, חייב שהוא הקב"ה מחשב הבא), לעולם בבואו שנה
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לח   

ביער" "קול הניגון את שליט"א218[ניגנו אדמו"ר כ"ק ניגן כך אחר הקהל. עם ניגן שליט"א אדמו"ר וכ"ק
שעמדה" "והיא פ"א)].219בעצמו – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון כך ואחר שמחה. ניגון ניגנו כך אחר .

***

לשושןֿפורים מפורים עברנו שכבר לאחרי .220,
הנסים", "ועל בו אומרים שאינם דאף הפרזים, ערים יושבי אצל גם לפורים המשך הוא שושןֿפורים והרי –

ע כמה ישנם מקום, –מכל לפורים המשך הוא שבהם נינים

השנה כל שבמשך באופן כולה, השנה כל על ומשושןֿפורים לשושןֿפורים דפורים ההמשך שיהיה רצון יהי
טוב" ועשה מרע "סור הוא בעבודה שענינם מרדכי", ו"ברוך המן" ד"ארור הענין יהיה .221כולה

ועל וסיוע, עזר ונעשו נתהפכו ומעכבים המונעים הענינים שכל הוא", ד"ונהפוך הענין היה ההם שבימים וכשם
ויקר" וששון ושמחה "אורה נעשה זה תפילין"222ידי אלו ויקר מילה זו ששון טוב, יום זה שמחה תורה, זו "אורה ,223,

מהרש"א בחדא"ג וכמבואר ועדות224– אות שהם במצוותיה גם ויש . . לישראל עדות היא ש"התורה
ישראל, של עדותן שהן לפי . . ביותר אלו על המן גזר ולכך . . המילה וכן . . התפילין . . השבת . . לישראל
. . שביתה יום שהוא טוב יום זה ושמחה . . תורה זו אורה ליושנן, עדות אלו חזרו גזירתו שנתבטלה וכיון
תחלה דהיינו מתיהדים הארץ מעמי ורבים שכתוב כמו לה, שחזרו מילה זו וששון טוב, ליום מאבל שחזרו

ממך ויראו עליך נקרא ה' שם כי שם על ישראל, של כבודן שהוא תפילין זו ויקר מילה, לזה,225בברית שחזרו ,
נמשכה פורים נס שלאחרי והיינו, וגו'", מרדכי פחד נפל כי שכתוב כמו ובמילא אלו, ענינים בכל

מציאות ועדות", "אות שהוא עליו ניכר היה למטה בעולם יהודי של שבהליכתו למטה, אלו בענינים גם ניתוסף
– הקב"ה עם אחת

בכל כולה השנה כל על – שושןֿפורים באמצעות – יומשך האלו הפורים שמימי יתברך ה' יתן כן כמו
תפילין", אלו ויקר מילה זו ששון טוב, יום זה שמחה תורה, זו ד"אורה הענינים

ולבני ואחת אחד לכל המצטרך בכל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה – יותר למטה גם זה ולאחרי
חיי רויחי, מזוני הענינים: ג' בכל יהיה שה"רויחי" ובאופן רויחי, ומזוני חיי דבני הסוגים בג' שנכללים ביתו,

טפחים. מעשרה למטה לבב, ובטוב ובשמחה רויחי, ובני רויחי

שכתוב מה יקויים שאז והאמיתית, השלימה הגאולה את לקבל כלי יהיה זה ירדפוני226וכל וחסד טוב "אך
וטוב. ושמחה חסד של ענינים ורק אך יהיו טפחים מעשרה למטה שגם חיי", ימי כל

,אחרונה ברכה יברכו שנתחייבו אלו שכל המסדר" "ועד יכריז עתה .
תובלון" ובשלום תצאו "בשמחה – כך צריכים227ואחר שלכאורה – והגבעות" "ההרים שאפילו ובאופן ,

רנה" לפניכם "יפצחו – הישר בדרך בהליכה בית227להפריע העולה במסילה בהליכה ואור כח תוספת להוסיף ,
בהידור. המצוות ובקיום ביחוד, החסידות ובלימוד בכלל, התורה בלימוד להוסיף אֿל,

ידי על דידן, בעגלא בימינו, במהרה טפחים, מעשרה למטה צדקנו משיח ביאת ויפעלו ימשיכו זה ידי ועל
אמן. (כנ"ל), טפחים מעשרה למטה אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאינו,
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(218– מנחם (תורת סוסכ"ט תשי"ד פורים שושן שיחת גם ראה
וש"נ. .(150 ע' ריש חי"א התוועדויות

שחוק:219) בבת ואמר הפסיק בעצמו, כמ"פ הניגון שניגן לאחרי
חזנות?!..." אין פארהערן מיר וויל ַ"מען

שליט"א220) אדמו"ר וכ"ק הבוקר, אור עד נמשכה ההתוועדות
(והזכיר החמה ונץ השחר עלות שחרית, של דק"ש הזמן מתי שאל

(שי נאה הרא"ח של בספרו גם כמובא שיטות, כמה בזה עורישיש
כאן שאין בבתֿשחוק, והוסיף סל"ז)). תש"ט) (ירושלים ציון

) לסוגרם... שיוכלו ("לאדן") )."תריסים" ָ
(221– מנחם (תורת ואילך סכ"ז תשי"ב פורים שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 45 ס"ע ח"ה התוועדויות

טז.222) ח, אסתר
ואילך.223) 916 ע' ח"ג לקו"ש גם וראה ב. טז, מגילה
בשם224) ששמע נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ממ"ש ולהעיר

עשו בכלל, והם והש"ך, הט"ז עד המחברים שכל הזקן רבינו
– א'שפה ס"ע ח"ג תער"ב (המשך הקודש ברוח שלהם החיבורים
כתר (ראה להמהרש"א בנוגע מצינו ועד"ז שבט), ו יום" ב"היום נעתק

וש"נ). סרי"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם
יו"ד.225) כח, תבוא
ו.226) כג, תהלים
יב.227) נה, ישעי'

   יא כרך

הפסוק וישתחו"על ארצה ויקד משה "וימהר
"כשראה ומפרש: משה" "וימהר התיבות רש"י מעתיק
וישתחו". מיד הקריאה קול ושמע עוברת שכינה משה
בפירושו לתרץ בא שרש"י לומר מקום לכאורה

הגמרא קושיית משה"(כעין) ראה "מה :לו שגרם -
שכינה שראה על שהשתחוה ומתרץ להשתחוות?

הקריאה. קול ושמע עוברת

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

למה מלכתחילה קשה לא מקרא של בפשוטו א)
שהריהשתחוה , הפסוק העםעל "ויקד

היינו כו'", הגאולה בשורת "על רש"י פירש וישתחוו"
להודות צריך טובות בשורות קידהשעל של ובאופן ,

הי"ג משה ששמע דידן בנדון גם כן ואם והשתחוואה,
עליהם להקב"ה הודאה להיות צריך הרחמים, מדות

כולם) גיסא:(על לאידך - ומזה .

לרש"י ליה מנא עלב) (גם) דהשתחווה
דילמא - הקריאה" קול ושמע עוברת שכינה "שראה
ישנו ואם ששמע. טובות הבשורות על רק השתחוה

הרי – טובות הבשורות על השתחוה שלא הכרח איזה
כהודאה - משה השתחוה לא למה מובן: אינו גופא זה

טובות? הבשורות על

התיבות הכתוב מן להעתיק לרש"י ליה הוה ג)
וישתחו" ארצה שהרי,"ויקד משה"), "וימהר (ולא

הנ"ל דעתך סלקא קא (למהלפי קושייתו עליהן ,
השתחוה).

" מדגיש רש"י ?וישתחו"ד)

קושיא לתרץ בא שרש"י לומר צריך זה פי ועל
למה והיא: משה", "וימהר בהתיבות המתעוררת

להשתחוות "שראהמשה שמכיון מתרץ, זה ועל ?
לעבור עומדת שהיא היינו עוברת", ו"שמעשכינה ,

היינו הקריאה", לכןקול הקריאה, כל שמע
מלהשתחוותהשתחוה לאחר שלא כדי במהירות, ,

להקב"ה. ולהודות
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ח.1) לד, פרשתנו
א.2) קיא, סנהדרין
איזה3) "על שם: -בפרש"י והשתחוה" ראה (מדות) יג של

רש"י קושיית זו אין איזהאבל מפרש אינו כ"א(שהרי ,
היא כאן רש"י שקושיית היא בפנים והכוונה כו'"), שכינה "כשראה

איזה הגמרא): קושיית ראה.(ע"ד
לא4) למה מובן השתחוה) למה להקשות אין (שבפשש"מ ועפ"ז

לזה (נוסף ראה" אמת כו' ראה אפים "ארך בגמרא: כדרז"ל פרש"י
אלו מדות מ)ב' (א' על דוקא למה קשה ).שבפשש"מ

עתה אבל ית' מדותיו כבר ידע "ובודאי כ': שם מהרש"א בחדא"ג
ש משמע בפשש"מ אבל - מדות" מהי"ג באחד יותר נתעורר

נתעורר למה - לפנ"ז מדותיו ידע אם וגם: היגמדה"ר. הקב"ה לימדו
.מדה איזה על

שעשה כו' המופתים ע"י ית' מדותיו ידע שמשה לומר ואין
"סדר הקב"ה לימדו (ועכשיו ע"ע הקב"ה אלא ,("

איזו (ופליגי ע"י נתעורר ולכן ידע לא עדיין הנ"ל מדות משתי שאחת
מאז: ידועות אלו מדות שתי מסתברא: איפכא בפשטות, כי - היא)
נאמן כו' לפני למתהלכים טוב שכר לשלם נאמן - ה' אני אליו "ויאמר
ומזה הקב"ה, של "אמת" מדת נראה בפרש"י), ב. ו, (וארא להפרע"
טו, (לך הנה" עד האמורי עון שלם לא כי הנה ישובו רביעי ש"ודור
שידע (וכ"ש הקב"ה של אפים" "ארך מדת ידע שם) פרש"י וראה טז.

בנ"י שעשו ענינים כמה על (שהרי לגמרי ומוחל סולח שהקב"ה
הקב"ה)). להם סלח –

כז.5) יב, בא
על6) הודאה זו השתחוי' הפשט דרך על כאן: בחיי רבינו ראה

ועוד. כאן. בעה"ת רבותינו וראה שהודיעו. והרחמים החנינה מדת
וכו'7) יגמדה"ר סדר ילמדו שהקב"ה לפנ"ז משה ידע שכבר ואף

" שהוסיף (ומה יט) לג, (פרש"י(פרש"י ריקם" חוזרות שאינן
זה הי' דומהשם), שאינו י"ל – זו) השתחוואה 

להבשורה בשו"ט, לבשרו .הקב"ה

כז).8) (יב, בא כבפרש"י ארצה" "ויקד עכ"פ או
לפרש9) בא דרש"י לומר שאין מובן האחרונות קושיות ב' ומצד

השתחוה, שעליהן (7 הערה (כנ"ל בפועל שנתקיימו הבשו"ט הן איזו
שכינה "כשראה "אנישהן כנגד - ""פניך על טובי כל
קול ו"שמע יט), "(לג, כנגד -.(שם) לפניך" ה' בשם

כהפי'10) לומר אין שבפשש"מ ומובן מפרשים, כמה כקושיית
רבינו זקנים) (הדר עה"ת תוס' פי' בעה"ת, רבותינו בראב"ע, המובא

בפי' בחזקוני פי' (וכן הזכירבחיי כאשר משה ש"מיהר (
אין "כי עצמו הראב"ע וכקושיית כו'", חמשים יאמר שלא רבעים
שם (וראה מדבר" שהי' בעוד השם דברי הוא שיפסיק סובלת הדעת

עה"ת)*. חת"ס פי' וראה עוד. שהקשה מה
הגמרא שאלת (בביאור בתו"ת כמ"ש לומר אין שגם מובן ועפ"ז
עד לחכות יכול הי' שלא משמע משה שמיהר דמזה משה") ראה "מה

מ אלא הדברים מדהסיום שהי' ש"מ הדבור, באמצע להשתחוות יהר
(ופליגי מלהשתחוות להתאפק יכול הי' ולא ביותר עלי' שנתפעל אחת
א' על שהשתחוה הכרח ולפי"ז - היתה) מדה איזו בגמרא

מהיגמדה"ר,
משמעות כל אין שבפשש"מ (4 (הערה הנ"ל על (נוסף כי

על והשתחוהשנתפעל שהפסיק לומר קשה הרי) מדה,
כנ"ל. הדבור,

גו' אנכי ויאמר וֿז): ג, (שמות מש"נ בפשטות ג"כ יובן ועפי"ז
שכבר אף גו' ה' לאחרויאמר רק כי – גו'" של "ויאמר

גו'. משה ויסתר נעליך, של ול)קיים ל(הפסיק אפשר האמירה
סע"א) לד, (ברכות שמו"ע תפלת שבאמצע מהכריעות ואלה"ק (*
(שבת המלך לפני כו' מרי' קמי' כעבדא צ"ל שבשמו"ע (אף וכיו"ב
ישנן דרגות שכמה מובן א) כי: – צה)) סו"ס אדמוה"ז שו"ע א. י,
להקב"ה, (דהאדם) דיבורו באמצע הוא מפסיק בשמו"ע ב) בזה.
ג) אליו. הקב"ה של דיבורו משה שיפסיק הוא בנדו"ד משא"כ
כדמוכח הכנעה, גדר כ"א הודאה, גדר אי"ז בשמו"ע ההשתחוואה
וכו'", והמלך וברכה ברכה כל בסוף "כה"ג ע"ב) שם (ברכות מהדין
ולהשפיל להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל ע"ז שהטעם

עצמו".
מלפניו11) והולך עובר כו' שראה לפי הב'): (בפי' חזקוני ראה

כו'"). להתפלל רוצה ש"הי' מפרש שהוא (אלא כו'
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   יא כרך

הפסוק וישתחו"על ארצה ויקד משה "וימהר
"כשראה ומפרש: משה" "וימהר התיבות רש"י מעתיק
וישתחו". מיד הקריאה קול ושמע עוברת שכינה משה
בפירושו לתרץ בא שרש"י לומר מקום לכאורה

הגמרא קושיית משה"(כעין) ראה "מה :לו שגרם -
שכינה שראה על שהשתחוה ומתרץ להשתחוות?

הקריאה. קול ושמע עוברת

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

למה מלכתחילה קשה לא מקרא של בפשוטו א)
שהריהשתחוה , הפסוק העםעל "ויקד

היינו כו'", הגאולה בשורת "על רש"י פירש וישתחוו"
להודות צריך טובות בשורות קידהשעל של ובאופן ,

הי"ג משה ששמע דידן בנדון גם כן ואם והשתחוואה,
עליהם להקב"ה הודאה להיות צריך הרחמים, מדות

כולם) גיסא:(על לאידך - ומזה .

לרש"י ליה מנא עלב) (גם) דהשתחווה
דילמא - הקריאה" קול ושמע עוברת שכינה "שראה
ישנו ואם ששמע. טובות הבשורות על רק השתחוה

הרי – טובות הבשורות על השתחוה שלא הכרח איזה
כהודאה - משה השתחוה לא למה מובן: אינו גופא זה

טובות? הבשורות על

התיבות הכתוב מן להעתיק לרש"י ליה הוה ג)
וישתחו" ארצה שהרי,"ויקד משה"), "וימהר (ולא

הנ"ל דעתך סלקא קא (למהלפי קושייתו עליהן ,
השתחוה).

" מדגיש רש"י ?וישתחו"ד)

קושיא לתרץ בא שרש"י לומר צריך זה פי ועל
למה והיא: משה", "וימהר בהתיבות המתעוררת

להשתחוות "שראהמשה שמכיון מתרץ, זה ועל ?
לעבור עומדת שהיא היינו עוברת", ו"שמעשכינה ,

היינו הקריאה", לכןקול הקריאה, כל שמע
מלהשתחוותהשתחוה לאחר שלא כדי במהירות, ,

להקב"ה. ולהודות
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ח.1) לד, פרשתנו
א.2) קיא, סנהדרין
איזה3) "על שם: -בפרש"י והשתחוה" ראה (מדות) יג של

רש"י קושיית זו אין איזהאבל מפרש אינו כ"א(שהרי ,
היא כאן רש"י שקושיית היא בפנים והכוונה כו'"), שכינה "כשראה

איזה הגמרא): קושיית ראה.(ע"ד
לא4) למה מובן השתחוה) למה להקשות אין (שבפשש"מ ועפ"ז

לזה (נוסף ראה" אמת כו' ראה אפים "ארך בגמרא: כדרז"ל פרש"י
אלו מדות מ)ב' (א' על דוקא למה קשה ).שבפשש"מ

עתה אבל ית' מדותיו כבר ידע "ובודאי כ': שם מהרש"א בחדא"ג
ש משמע בפשש"מ אבל - מדות" מהי"ג באחד יותר נתעורר

נתעורר למה - לפנ"ז מדותיו ידע אם וגם: היגמדה"ר. הקב"ה לימדו
.מדה איזה על

שעשה כו' המופתים ע"י ית' מדותיו ידע שמשה לומר ואין
"סדר הקב"ה לימדו (ועכשיו ע"ע הקב"ה אלא ,("

איזו (ופליגי ע"י נתעורר ולכן ידע לא עדיין הנ"ל מדות משתי שאחת
מאז: ידועות אלו מדות שתי מסתברא: איפכא בפשטות, כי - היא)
נאמן כו' לפני למתהלכים טוב שכר לשלם נאמן - ה' אני אליו "ויאמר
ומזה הקב"ה, של "אמת" מדת נראה בפרש"י), ב. ו, (וארא להפרע"
טו, (לך הנה" עד האמורי עון שלם לא כי הנה ישובו רביעי ש"ודור
שידע (וכ"ש הקב"ה של אפים" "ארך מדת ידע שם) פרש"י וראה טז.

בנ"י שעשו ענינים כמה על (שהרי לגמרי ומוחל סולח שהקב"ה
הקב"ה)). להם סלח –

כז.5) יב, בא
על6) הודאה זו השתחוי' הפשט דרך על כאן: בחיי רבינו ראה

ועוד. כאן. בעה"ת רבותינו וראה שהודיעו. והרחמים החנינה מדת
וכו'7) יגמדה"ר סדר ילמדו שהקב"ה לפנ"ז משה ידע שכבר ואף

" שהוסיף (ומה יט) לג, (פרש"י(פרש"י ריקם" חוזרות שאינן
זה הי' דומהשם), שאינו י"ל – זו) השתחוואה 

להבשורה בשו"ט, לבשרו .הקב"ה

כז).8) (יב, בא כבפרש"י ארצה" "ויקד עכ"פ או
לפרש9) בא דרש"י לומר שאין מובן האחרונות קושיות ב' ומצד

השתחוה, שעליהן (7 הערה (כנ"ל בפועל שנתקיימו הבשו"ט הן איזו
שכינה "כשראה "אנישהן כנגד - ""פניך על טובי כל
קול ו"שמע יט), "(לג, כנגד -.(שם) לפניך" ה' בשם

כהפי'10) לומר אין שבפשש"מ ומובן מפרשים, כמה כקושיית
רבינו זקנים) (הדר עה"ת תוס' פי' בעה"ת, רבותינו בראב"ע, המובא

בפי' בחזקוני פי' (וכן הזכירבחיי כאשר משה ש"מיהר (
אין "כי עצמו הראב"ע וכקושיית כו'", חמשים יאמר שלא רבעים
שם (וראה מדבר" שהי' בעוד השם דברי הוא שיפסיק סובלת הדעת

עה"ת)*. חת"ס פי' וראה עוד. שהקשה מה
הגמרא שאלת (בביאור בתו"ת כמ"ש לומר אין שגם מובן ועפ"ז
עד לחכות יכול הי' שלא משמע משה שמיהר דמזה משה") ראה "מה

מ אלא הדברים מדהסיום שהי' ש"מ הדבור, באמצע להשתחוות יהר
(ופליגי מלהשתחוות להתאפק יכול הי' ולא ביותר עלי' שנתפעל אחת
א' על שהשתחוה הכרח ולפי"ז - היתה) מדה איזו בגמרא

מהיגמדה"ר,
משמעות כל אין שבפשש"מ (4 (הערה הנ"ל על (נוסף כי

על והשתחוהשנתפעל שהפסיק לומר קשה הרי) מדה,
כנ"ל. הדבור,

גו' אנכי ויאמר וֿז): ג, (שמות מש"נ בפשטות ג"כ יובן ועפי"ז
שכבר אף גו' ה' לאחרויאמר רק כי – גו'" של "ויאמר

גו'. משה ויסתר נעליך, של ול)קיים ל(הפסיק אפשר האמירה
סע"א) לד, (ברכות שמו"ע תפלת שבאמצע מהכריעות ואלה"ק (*
(שבת המלך לפני כו' מרי' קמי' כעבדא צ"ל שבשמו"ע (אף וכיו"ב
ישנן דרגות שכמה מובן א) כי: – צה)) סו"ס אדמוה"ז שו"ע א. י,
להקב"ה, (דהאדם) דיבורו באמצע הוא מפסיק בשמו"ע ב) בזה.
ג) אליו. הקב"ה של דיבורו משה שיפסיק הוא בנדו"ד משא"כ
כדמוכח הכנעה, גדר כ"א הודאה, גדר אי"ז בשמו"ע ההשתחוואה
וכו'", והמלך וברכה ברכה כל בסוף "כה"ג ע"ב) שם (ברכות מהדין
ולהשפיל להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל ע"ז שהטעם

עצמו".
מלפניו11) והולך עובר כו' שראה לפי הב'): (בפי' חזקוני ראה

כו'"). להתפלל רוצה ש"הי' מפרש שהוא (אלא כו'



מ   

להבין: צריך זה פירוש גם אמנם

מעיקרא באםא) (ואפילו משה מיהר למה
מעשיו כל בוודאי כי טובות), הבשורות על רק היה

היו ה' שנאמרגדולהבעבודת מה דרך ועל ,
גו'.באברהם וישכם גו' וימהר גו' רץ גו' וימהר :

מיתה עונש נענש שנתרשל שעל לאחר משה .ובפרט

ואם עוברת כך ואחר הקול שנשמע הוא הסדר ב)
הקריאה קול "כששמע להיפך: לומר ליה הוה כן

שכינה ראה כך) ".ו(אחר

" לומר אפשר איך והריג) כו'", שכינה משה
הקב"ה לו אמר והיה גו' פני לראות תוכל "לא

וראית גו' עברי עד עליך כפי ושכותי גו' כבודי
אתיראו"ופניאת ראה שמשה הרי

רק - זה (וגם אחורי ורק שעברה לאחרי רק השכינה
תפילין" של עוברתה"קשר השכינה כשהיתה ולא ,(

לפניו?

מוסיף ומה – הקריאה" "ושמע למימר ליה הוה ד)
(הקריאה)" "קול ?בתיבת

"וישתחו" לפני הרי וישתחו", "מיד כותב רש"י ה)
למימר ליה הוה כן ואם ארצה", "ויקד קידה היתה

ויקד"? "מיד או וישתחו" ארצה ויקד "מיד

:זה בכל הביאור
היא רש"י ששאלת לומר כיאין משה, מיהר

עשה שמשה מובן גםכנ"ל ובודאי בזריזות, עניניו
אלא וזריזות, במהירות הייתה לה' זו השתחוואה

התורה צריכה למה אדרבה: לרש"י, ליה דקשה
הרי טובות, הבשורות על במהירות שהשתחווה כאן

מעצמו הוא מובן זה .דבר

לא כאן המדוברת שההשתחוואה רש"י מפרש ולכן
טובות,היתה הבשורות על הודאה הדבור, כל

אלא הכתובים, מפשטות לכאורה, שמשמע, כמו
והשתחווה משהשמיהר "כשראה תיכף הדבור,

שהשכינה עוברת", "ושמעשכינה לעבור,
כששמע תיכף קודםהקריאה", עוד הקב"ה, של
" עצמה, הקריאה וישתחו".ששמע

כי - כו'" עוברת שכינה "כשראה רש"י ומקדים
להשתחוות משה הקדים דוקא שכאן מה מבואר בזה
האמירות שאר לפני משה שהשתחווה מצינו שלא אף
"שכינה - במינו יחיד היה זה וקול קריאה כי -

כבודך" את נא "הראיני בקשתו קיום .עוברת",
לפניו להשתחוות צריכים המלך את כשרואים ופשוט

ו פניותיכף .ראיית

טובות הבשורות על הודאה להשתחוואת [ובנוגע
להיות בזהשצריך איירי לא טובות, הבשורות

מובן כי בשורותהכתוב, על מודה היה שמשה
בשורותטובות שתוכנם מקראות וכמה בכמה ולכן ,

שהשתחווה]. נתפרש לא - שנתבשר טובות

"עוברת שכינה ב"(ראה) דהפירוש הנ"ל פי על
לומרהוא אפשר איך לבאר יש לעבור,
כו'":(משה)ש"

(וכפירוש וגו'" כבודי בעבור "והיה מדייק הכתוב
לפניך" "כשאעבור -רש"י: והיינו ,(,שעובר

בוא בתחלת כן שאין מה לראות, (יכולת) רשות אין אז
הקב"ה למאמר סתירה זו ואין לראות; אפשר השכינה

שכינה ראה כי פני", לראות תוכל לא)"לא (ותו
ראיית זה הקב"ה,אין של

כדמוכח מזה, יותר הוא – אחורי" את "וראית וגם
היה - אחורי את שבוראית הכתובים מפשטות
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הדבר12) גדלות על תורה ההשתחוי' מהירות כאן: בספורנו ראה
המשתחוה. יכנע לו אשר

(ובפרש"י).13) ג כב, שם וֿז. יח, וירא
כד.14) ד, שמות פרש"י
כג.15) כב. כ. לג, פרשתנו
כג.16) שם פרש"י
וברוב17) ושני ראשון בדפוס אבל "קול", תיבת אין כת"י ברש"י

זו. תיבה נמצאת הדפוסים
באם18) מ"מ ידוע, שכבר ענין על התורה חוזרת שלפעמים ואף

לד, ובפרשתנו יט. כג, (משפטים שפרש"י וע"ד מחלקינן, - לחלק יש
אף - כו' וא' אכילה לאיסור אחד בתורה נכתב מקומות ובג' כו):
בפרשתנו פירש"י וראה ו. ו, (צו לאוין בשני עליו לחייב פי' שבכ"מ
הכפל על טעם לפרש יש ובאם לא) כג, אמור מד. יא, שמיני כג. לד,
הזהירה מקומות בהרבה ט) כג, (משפטים פרש"י וע"ד מפרשינן, -

כו'. מפני כו'

את19) לראות תוכל "לא כ) (שם, לו שאמר ואף יח. לג, פרשתנו
הקב"ה, של כבודו ראיית בכלל עוברת" "שכינה גם הרי וגו'", פני

השעה "הגיעה יט) (שם, וכפרש"י אותך שארשה מה
כו'". לראות

"ויקרא20) לאחר גו'" משה "וימהר נכתב למה דא"כ ואלה"ק
מוכרח הי' אז כי - במקומו כתבו ולא ה'גו'" "ויעבור בין

ולכתוב אח"כ, להבא הקול)" (שמיעת ויקרא פניו "ויקדעל
וישתחו". ארצה משה

ויצא, ר"פ פרש"י (ראה ענין באמצע תורה שהפסיקה שמצינו ואף
שלם, סיפור ענין, ההפסק קודם כשיש רק זה הרי - כט) ו, וארא

בנדו"ד. משא"כ
להשתחוות21) א"צ כו' הקול על השתחווה שכבר שכיון י"ל או

(ראה לגמרי דומה שאינו אף היגמה"ר לקריאת הקול כשנפרט עוה"פ
ידים בפישוט שהשתחווה כיון בפשטות: י"ל, או .(7 הערה לעיל
לאחר עד מההשתחוואה קם שלא מובן - הקול שמיעת בתחלת ורגלים

המאורע. כל גמר
(22" בפירושו: רש"י משמעכוונת - שיעבור,כבודי"

להכתוב סותר זה (אבלוהרי יראה לא - ושכותי השכינה עבור
היינו לפניך", "כשאעבור פרש"י לכן - גו' והסירותי אח"כ)

שיעבור.

   

בקשתו הרחמיםומילוי מדות הי"ג קריאת גמר
וכו',

ראיה אם "כי :,"עוברת שכינה משה
כ ומיד תיכף ראשון, באה,במבט שהשכינה

השתחוה. ומיד תיכף

הכתוב כוונת שעיקר ש(אף להוסיף יש זה פי ועל
קודם השתחוה שמשה להגיד היא משה" ב"וימהר
כפשוטה מהירות גם בזה כלולה הנה) הקב"ה, לדבור
שבלעדי כזו ומהירות גדולה) במהירות (שהשתחוה

עשה שמשה (אף אודותה יודעים היינו לא הכתוב
:(כנ"ל בזריזות,

למלך ההשתחוואה ודרגת אופן דומה שאינו מובן
שהוא"בעת "כמו הביטולאותו לגבי ,

אחרת בדמות ומתעלם מתחפש אותו אוכשרואים ,
כאן, נמצא שהוא שיודעים אלא אותו, רואים כשאין

את משה שראה ומיד תיכף שהיא"ולכן "כמו
–הכי בדרגא - להשתחוות ההעברה גמר קודם

הרגילה). זריזותו על (נוסף נעלית

"וישתחו "מיד רש"י פירוש לבאר יש זה פי על
וישתחו)": (ארצה ויקד "מיד ולא

הפסוק "קידהעל רש"י: פירש וישתחוו" ויקדו ,
"פישוט – לארץ". משתטח השתחוואה קדקד. כפיפת

ורגלים" דקידהידים - "וכרעו" התרגום כפירוש לא .
על שכורע להיותפירושה שאפשר אף זה ולפי ,

אפשר אי השתחוואה, בלי ("קידה") קדקד כפיפת

(אבל תחלה הראש את לכוף מבלי השתחוואה להיות
ברכיים). כריעת מבלי - אפשרית

שניהם שנאמרו שבמקום מובן זה פי על
על להודיע הכוונה אין "וישתחו") "ויקד" (ובפרשתנו
קא (דמאי השתחוואה של התחלה בתור ה"קידה"
כענין – אלא אחר), באופן אפשר אי הרי - לן משמע
הסתפקו ולא קידה, ידי על כבוד נתינת עצמו, בפני
פשטו והשתחוו, כבוד הוסיפו כך אחר אם כי בזה

ורגליהם. ידיהם

ידי על רש"י שוימהרומדגיש הקידה, ענין
(מציאות הקידה היתה לא שכאילו כך כדי עד משה

- "מיד אם כי ."לעצמה),

אף - (וישתחו)" "מיד בהוספת רש"י כוונת וזוהי
למימר ליה והוה "מיד" דפירושו פשיטא ד"וימהר"

השתחוה" הקריאה כו' להדגיש"כשראה רצונו כי ,
 ).("ארצה "ויקד בלי

:דילן בפרש"י תורה של מיינה
זה בפסוק כותב שרש"י זה יובן הנ"ל פי על

אחר: שם ולא דוקא "שכינה"

בתניא שםמבואר "על כן נקראת שהשכינה
רצה דידן ובנדון עלמין", כל תוך ומתלבשת ששוכנת

כשהוא להשתחוות קודםמשה השכינה את
כל תוך ששוכנת על המורה השם נזכר לכן שעברה,

"השכינה". - עלמין
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ש"ויחזו23) בעת משה שהשתחווה מצינו שלא מה מובן ועפ"ז
אף האלקים" בעתאת ולא ובפרש"י) יא. כד, (משפטים בו

ב). כ, יתרו (פרש"י וכזקן מלחמה כגבור להם שנדמה
א'24) לאיש משתחווים כו' "רואה בהגה"ה פמ"ב תניא ראה

שהוא כיון (והטעם שישתחווה אומר ואינו – ופחד" אימה עליו תפול
אחד"). כ"איש רואהו

ב25) לד, ברכות שם. ומקץ כאן ראב"ע וראה כח. מג, מקץ
(וש"נ).
ו.26) מב, מקץ פרש"י ראה

אין27) בלאה"כ – קדקד כפיפת ה"ז דקידה לפרש"י ובפרט
להתרגום משא"כ כ"כ, ניכרת השתחואה) עם ביחד (כשבאה מציאותה

ברכים. כריעת שזהו
הדפוסים.28) וברוב כת"י ברש"י משא"כ ושני, ראשון כבדפוס
ב).29) (נז, פמ"א



מי    

בקשתו הרחמיםומילוי מדות הי"ג קריאת גמר
וכו',

ראיה אם "כי :,"עוברת שכינה משה
כ ומיד תיכף ראשון, באה,במבט שהשכינה

השתחוה. ומיד תיכף

הכתוב כוונת שעיקר ש(אף להוסיף יש זה פי ועל
קודם השתחוה שמשה להגיד היא משה" ב"וימהר
כפשוטה מהירות גם בזה כלולה הנה) הקב"ה, לדבור
שבלעדי כזו ומהירות גדולה) במהירות (שהשתחוה

עשה שמשה (אף אודותה יודעים היינו לא הכתוב
:(כנ"ל בזריזות,

למלך ההשתחוואה ודרגת אופן דומה שאינו מובן
שהוא"בעת "כמו הביטולאותו לגבי ,

אחרת בדמות ומתעלם מתחפש אותו אוכשרואים ,
כאן, נמצא שהוא שיודעים אלא אותו, רואים כשאין

את משה שראה ומיד תיכף שהיא"ולכן "כמו
–הכי בדרגא - להשתחוות ההעברה גמר קודם

הרגילה). זריזותו על (נוסף נעלית

"וישתחו "מיד רש"י פירוש לבאר יש זה פי על
וישתחו)": (ארצה ויקד "מיד ולא

הפסוק "קידהעל רש"י: פירש וישתחוו" ויקדו ,
"פישוט – לארץ". משתטח השתחוואה קדקד. כפיפת

ורגלים" דקידהידים - "וכרעו" התרגום כפירוש לא .
על שכורע להיותפירושה שאפשר אף זה ולפי ,

אפשר אי השתחוואה, בלי ("קידה") קדקד כפיפת

(אבל תחלה הראש את לכוף מבלי השתחוואה להיות
ברכיים). כריעת מבלי - אפשרית

שניהם שנאמרו שבמקום מובן זה פי על
על להודיע הכוונה אין "וישתחו") "ויקד" (ובפרשתנו
קא (דמאי השתחוואה של התחלה בתור ה"קידה"
כענין – אלא אחר), באופן אפשר אי הרי - לן משמע
הסתפקו ולא קידה, ידי על כבוד נתינת עצמו, בפני
פשטו והשתחוו, כבוד הוסיפו כך אחר אם כי בזה

ורגליהם. ידיהם

ידי על רש"י שוימהרומדגיש הקידה, ענין
(מציאות הקידה היתה לא שכאילו כך כדי עד משה

- "מיד אם כי ."לעצמה),

אף - (וישתחו)" "מיד בהוספת רש"י כוונת וזוהי
למימר ליה והוה "מיד" דפירושו פשיטא ד"וימהר"

השתחוה" הקריאה כו' להדגיש"כשראה רצונו כי ,
 ).("ארצה "ויקד בלי

:דילן בפרש"י תורה של מיינה
זה בפסוק כותב שרש"י זה יובן הנ"ל פי על

אחר: שם ולא דוקא "שכינה"

בתניא שםמבואר "על כן נקראת שהשכינה
רצה דידן ובנדון עלמין", כל תוך ומתלבשת ששוכנת

כשהוא להשתחוות קודםמשה השכינה את
כל תוך ששוכנת על המורה השם נזכר לכן שעברה,

"השכינה". - עלמין
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ש"ויחזו23) בעת משה שהשתחווה מצינו שלא מה מובן ועפ"ז
אף האלקים" בעתאת ולא ובפרש"י) יא. כד, (משפטים בו

ב). כ, יתרו (פרש"י וכזקן מלחמה כגבור להם שנדמה
א'24) לאיש משתחווים כו' "רואה בהגה"ה פמ"ב תניא ראה

שהוא כיון (והטעם שישתחווה אומר ואינו – ופחד" אימה עליו תפול
אחד"). כ"איש רואהו

ב25) לד, ברכות שם. ומקץ כאן ראב"ע וראה כח. מג, מקץ
(וש"נ).
ו.26) מב, מקץ פרש"י ראה

אין27) בלאה"כ – קדקד כפיפת ה"ז דקידה לפרש"י ובפרט
להתרגום משא"כ כ"כ, ניכרת השתחואה) עם ביחד (כשבאה מציאותה

ברכים. כריעת שזהו
הדפוסים.28) וברוב כת"י ברש"י משא"כ ושני, ראשון כבדפוס
ב).29) (נז, פמ"א



מי             

אדר י"ד ראשון יום
פרקלד           

          
           

         

   

    
  

   
  
   
    
    
   
   
   
   
  
  
  

   
  
 
  

  
  

   
  

    
  

       
       

          
        
          

      
        

     
         

       
          

      
         

       

        
        

       
       

   
  

   
  

     
   
   
   
   
   
  

 
   

 
  

   
    

  
   
   

   
    

   
   

       
         

        
          

         
        

         
         

      
         
          

        
        

        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 
      

   
       
       
       
       
        
        
        
        
      
       
        
       
      
        
        
       
        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

כג.1. פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, בפרק4.שבת להלן שיוסבר כפי
נג.5.לו. פרק

             

אדר ט"ו שני יום
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הכוונה9.קידושין הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה
יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון
אחרים על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן
כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום, כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום,
מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי - הצדקה ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות ברם,ÂÏ‡Îלהלן עשאה".
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי קלג,10.הדבר שבת

א.11.ב. תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



מי              

אדר ט"ו שני יום
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ב.6. צט, ט.7.מנחות יז, א.8.איוב מ, הכוונה9.קידושין הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם שיחליט שמוסיף במה
יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא לשבתו, ומכון
אחרים על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי, זמן
כל למשך אמור זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום, כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ענין להפריד כדי ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום,
מחפש שהוא אלא לשבתו. ומכון משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה

" רק היא טובה" ש"מחשבה מפני זה הרי - הצדקה ענין על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות ברם,ÂÏ‡Îלהלן עשאה".
הצדקה. ענין על-ידי בפועל במעשה לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי קלג,10.הדבר שבת

א.11.ב. תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת
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ח.3. ט, קהלת

             

אדר י"ח חמישי יום
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כב.4. כא, י, פרק



מז              

אדר י"ח חמישי יום
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כב.4. כא, י, פרק



מח             

אדר י"ט שישי יום
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ÈÏ"הוא Ó„ Î ˙Ú‰..8ÈÏ˘ Ó„ Î ˙Ú‰תמיד הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון
תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם -„ÈÓ˙„ולכן מצוה), עשיית ע"י זה שנעשה (ולא שריא

התניא". בפי' ˘9ÈÏ.צ"ע Ó„ Î ˙Ú‰מתרץ שליט"א הרבי כאן)". השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם
הגוף ועל הבהמית הנפש על הנמשך המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו
אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ אלא, במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. ועלÏÎהיא הבהמית "מראשוÏÎהנפש הלשון שאומר (כפי הגוף
ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. המצוה את המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד

אודות המדבר השכינהÏÎזה, שורה זאת ובכל - במצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה פנים.Ì‰ÈÏÚבי כל על מקיף בדרך -
.10ÈÏ˘ Ó„ Î ˙Ú‰שה"ה - "שנכללÏÏÎ"צ"ע - עוד ולא ה'. א.ÓÓ.".11˘באור לט,



ני היום יום . . . 

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער 
טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ֲאָמִרים ׁשֶ "ּב[: ַהּמַ י ]ָהַרׁשַ ר ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש ֹלא  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשֵׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום.  ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ַעּמּוד ּבִ ֵני ָהָמן ּבְ ֶרת ּבְ בּו ֲעׂשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ֹלא ִנְכּתְ ַתב ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּכָ ה ׁשֶ ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן ֹלא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
ִחיַנת סדכ"ס" ]=ְסִתיָמא  יק ּבְ ִחיַנת ַעּתִ ִהיא ּבְ ֶרת... ׁשֶ ּתֶ ְסּתַ ַני, ְוזֹו ִהיא ַהּמִ ִחיַנת ּפָ ִלְהיֹות: "ְוִהיא ּבְ
ֶנת  ָאה ַהְמַקּנֶ א ִעּלָ יָנה ִאּמָ ִחיַנת ּבִ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבְ ִחיַנת 'ּבַ ה ּבְ ח ַאֵחר: "ְוִהּנֵ ָכל ְסִתיִמין[. ְוֵיׁש ֻנּסָ ּדְ
ִריָאה, ְוֵאיָנּה  ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ר. ּוַמה  ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ָאה ּבְ ּבָ
ְסִפירֹות[,  ]=י'  הי"ס  ל  ִמּכָ ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ ְלִפי  ֲאִצילּות',  ּדַ 'ַמְלכּות  ִנְקָרא  ן  ּכֵ ׁשֶ ַני',  ּפָ יר  'ַאְסּתִ ֱאַמר  ּנֶ ּשֶׁ
ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ֶכֶתר ּדַ ְלכּות ּדְ ִמּמַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט דער 
דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי 
פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער וועט מָאנען, 
אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר ווָאס הָאט מען 

אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי בראשית, 
און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דָארט 
טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם לאו - זָאגט זי: דו 

ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

יום 
שני
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח



היום יום . . . ני

ֵעת ַמֲחִריׁש ַהּדֹוֵמם.  ה". ּכָ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ תּוב: " ֶאֶבן ִמּקִ אֹודֹות "ֶלָעִתיד ָלֹבא" ּכָ
ע:  ר, ְוִיְתּבַ ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן ּבַ

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה ֹלא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ
ית, ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּוְבִאם  ֵני ְיהּוִדים, ִויׂשֹוְחחּו ּבְ ם ְיהּוִדי, ׁשְ ְצַעד ׁשָ ּיִ ים כּו' ַעד ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ רּוִאים, ּבַ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ל סּוג ְוסּוג  ִביל ּכָ ׁשְ ַתב ּבִ ר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּכָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר, ֲאׁשֶ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעֵרי אֹוָרה  חּוד ְוׁשַ ַער ַהּיִ ֲעַדת ַהֲחִסיִדים ַמֲאָמִרים ְוֵסֶפר ְמֻיָחד, ְלַבד ׁשַ ר ּבַ יִלים ְוָהעֹוְבִדים ֲאׁשֶ ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ֲעֵרי  תֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוׁשַ ַח ּדְ ְפּתֵ חּוד הּוא ַהּמַ ַער ַהּיִ ל ַהֲחִסיִדים: ׁשַ בּו ֲעבּור ּכָ ים, ְוִנְכּתְ ָלִלּיִ ֵהם ּכְ ׁשֶ

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ אֹוָרה – ַאֶלף ּבֵ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְוֹלא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָכל ּכְ ַאֲחרֹוָנה ּבְ ּתֹוָרה[ ּבָ ִאים ]ּבַ ּיֹור ְוַכּנֹו ֵהם ַהּבָ ּיֹור ְוַכּנֹו. ַהּכִ ֶהן ַנֲעׂשּו ַהּכִ ּמֵ ַהצֹוְבאֹות, ׁשֶ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ ֹראׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

י הּוא  ר, ּכִ ׂשָ ן ּוְמַפְרֵנס ְלָכל ּבָ ַהּזָ מּור ּבְ חֹון ּגָ ַעְצמֹו ָהֱאמּוָנה ּוִבּטָ ַעל ֵעֶסק: ְלעֹוֵרר ּבְ ֵמֲעבֹוַדת ּבַ
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז



ני היום יום . . . 
דָאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער הָאט געפועלט אזא התלהבות והתלהטות 

בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ֶאל  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַעם  ּפַ ָיָצא  תקנ"ט(  ַנת  ׁשְ ּבִ ֲאָסר  ַהּמַ ָהָיה  ם  )ׁשָ עֶטְרּבּוְרג  ּפֶ ִלְפֵני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ה; ֹלא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ָהל ְוָאַמר: ּבְ ַהּקָ
ָכל ּכֹחֹו,  אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ ָהִראׁשֹוִנים – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ָכל ּכַ ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ּכְ
ָנה ָאְמרּו  ל ַהּשָׁ ּכָ זֹו, ׁשֶ ַעל ֵאֶצל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתַלֲהטּות ּכָ ֲאָמר. ְוהּוא ּפָ ל ַהּמַ ֶזה ָהָיה ּכָ

ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיז אדר שנייום רביעי

חומש: צו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ונמצא כי . . . מח גידיה.

"ף  זֹון – ַהּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵסֶדר ּבִ ָקַמץ. ּבְ "ף ּבְ ל ַמְעָיַני" – ַהּכָ ים )פז, ז( אֹוְמִרים "ּכָ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ
חֹוָלם. ּבְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה ה'  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות( . רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ַעל ּפְ

ה'תש"גיח אדר שנייום חמישי

חומש: צו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כי כללות . . . מח יצירה עשיה.

ָכל יֹום ּתֹוָרה  ֲאָמָריו: ְצִריִכים ִלְלֹמד ּבְ ֶאָחד ִמּמַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּכֹוֵתב ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכת  ל ֶאָחד ִלְלֹמד ַמּסֶ חֹות ָצִריְך ּכָ י ַרַז"ל... ּוְלָכל ַהּפָ רּומֹות ִמְדְרׁשֵ הּו ּתְ ּזֶ "י, ׁשֶ רּוׁש ַרׁשִ ְכָתב ִעם ּפֵ ּבִ ׁשֶ

ָנה. ׁשָ ָמָרא ּבְ ּגְ

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ר ָהָיה  ּוִמְנָהג ְמֻסּדָ "ְך ]=ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים[.  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ינֹוִנים, ָהיּו  ַהּבֵ ַהֲחִסיִדים, ֲאִפּלּו 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו



היום יום . . . ני

ה'תש"גיט אדר שנייום ששי

חומש: צו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל ניצוץ . . . 96 ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי )רבינו הזקן( הָאט אונז געלערענט, אז דער אלף 
זיין  זָאל  העבודה  ראשית  און  עבודה.  אין  טבעיות  די  אויסצוניצען  איז,  חסידות  פון 

אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

ל ֶאת  ל ֲחִסידּות הּוא, ְלַנּצֵ ָה'ַאֶלף' ׁשֶ ד אֹוָתנּו, ׁשֶ ֵקן( ִלּמֵ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ר: ָהַרּבִ ה ַמייְזִליׁש ִסּפֵ ר' ֹמׁשֶ
ל  ַבע ׁשֶ ל ֶאת ַהּטֶ מֹו ְלָמׁשָ ל ֶאת ֶטַבע ַהּכֹחֹות, ּכְ ְהֶיה ְלַנּצֵ ית ָהֲעבֹוָדה ּתִ 'ֲעבֹוָדה'; ְוֵראׁשִ ְבִעּיּות ּבַ ַהּטִ

ב.  יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ֹמַח ׁשַ

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די נעגעל 
זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל על פניו.

ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ א ָהֱאֶמת ַעְצָמּה ִהיא ֲעבֹוָדה, ׁשֶ ֱאֶמת, ֶאּלָ ְהֶיה ּבֶ 'ֲעבֹוָדה' ּתִ ל 'ֲעבֹוָדה', ׁשֶ ָמעּוָתּה ׁשֶ ֵאין ַמׁשְ
ָניו. ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל ּפָ ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבָ ִהּנָ

ה'תש"גכ אדר שני, פרשת פרהשבת
יִתי.  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ַבר ה' גו' - ּדִ ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּדְ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: צו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: ובזה יובן . . . )פרק כג(.

סּוק  יִחידּות, ָהְיָתה ּתֹוָרה ַעל ַהּפָ יד( ְלָפַני ּבִ ּגִ ָאַמר מֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ר: ֵמַהּתֹורֹות ׁשֶ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
א, ִמְצָוה  ְלֵעּלָ ִאְתָערּוָתא ּדִ ַמְעָלה ּבְ ָהֵאׁש יֹוֵרד ִמּלְ ֲהַגם ׁשֶ ה", ּדַ ַח, ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ "ֵאׁש ּתָ
י רּוַח ַאְייִתי רּוַח  א, ּכִ ְלֵעּלָ א ִאְתָערּוָתא ּדִ ְלַתּתָ ִאְתָערּוָתא ּדִ י ּבְ ְלָהִביא ]=ְלַהְדִליק ָהֵאׁש[ ִמן ַהֶהְדיֹוט, ּכִ
ה ְלַהְבִעיר  א. ּוִמְצַות ֲעׂשֵ א ּוְלֵעּלָ ֵעּלָ יְך רּוַח ִמּלְ א, ְוַאְמׁשִ ֵעּלָ ה ַאְייִתי רּוַח ִמּלְ ַמּטָ יְך רּוַח, רּוַח ִמּלְ ְוַאְמׁשִ
ּוְצִריִכים  ֶקת,  ַמְסּפֶ ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְוַהַהְקָרָבה  ם",  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ַח הּוא "ָאָדם  ִמְזּבֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֵאׁש ַעל 

ה ֶאת ַה"ּלֹא". ִהיא ְמַכּבָ ה, ׁשֶ ְכּבֶ ם, ְוֵאׁש ֶזה ֹלא ּתִ ר ִמּכֶ ן ֲאׁשֶ ְרּבָ ְלַהְבִעיר ֵאׁש ַעל ַהּקָ
י – ַוּיֹאֶמר  ר ּכֹחֹות ַנְפׁשִ ֶעׂשֶ ֵדי ְלָחְקָקּה ּבְ ָעִמים – ּכְ ר ּפְ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ָאַמר מֹוִרי ְלָפַני ֶעׂשֶ
דֹול.  ִדים( ּגָ ל ַהְמַנּגְ ל ְלַכּבֹות "ֹלא" )ׁשֶ ָעֶליָך ֻהּטַ ִמיד, ְלִפי ׁשֶ ָך ִנְצָרְך ְלָהֵאׁש ּתָ ְלִמיִדי, ִהּנְ ה, ּתַ ִלי: ַאּתָ

ֵרְך ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ּלֹא" ְלֵהן. ם ִיְתּבָ ה ֶאת ַה"ּלֹא", ְוַהּשֵׁ ַכּבֶ ה ּתְ ַאּתָ

שבת  
קודש
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג

            

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום    

         
            
          

   
רצה שאילו בנימוק הטוען, של לנאמנותו הוכחה הוא 'מיגו'
בכוח אין הרמב"ם ולדעת יותר. טובה טענה טוען היה לשקר

משבועה. הנתבע את לפטור 'מיגו'
הט"ז כתב דעתו א)ובביאור רצו, סומכים(חו"מ שאין כשם :

מוטל כאשר כן כמו הספק, את לברר שאפשר במקום חזקה על
ה'מיגו' על לסמוך אין הספק, את לברר שבכוחה שבועה חיוב

שבועה. ע"י הספק את לברר יש אלא

והטור הרא"ש לדעת צג)אך סי' משבועה.(חו"מ פוטר מיגו ,
פטור האפוטרופוס יהא לעולם כן, אם כך: על והקשו
מנגד אבל במקצת, שהודה מפני שבועה חייב שהרי משבועה

בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש
ה'פרישה' ז)ותירץ צג, הוא(סי' באפוטרופוס השבועה חיוב :

היתומים מנכסי לקחת לעצמו היתר הורה שמא החשש מפני
בהם טרחתו א)עבור בהל' שלא(כמבואר מכך מיגו לו אין כן ואם .

ורק הצדקה ללא לגזול לעצמו מתיר שאינו יתכן כי הכל, כפר
הודה ולפיכך בטרחתו, הנכסים מקצת ליטול לעצמו היתר הורה

זה. מקצת על שיודה כדי להשביעו וראוי השאר על

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום     

          
   

משום בכהן להשתמש אסור מימוניות': ב'הגהות והקשה
ברכות"וקדשתו" ה"ה)(ירושלמי עבד?פ"ח יהיה שכהן יתכן ואיך

מרדכי' תס"א)וב'הגהות סי' שהכהן(גיטין מכאן להוכיח כתב
כי כבודו, על למחול יכול שהרב כשם כבודו. על למחול יכול
לו ניתנה הכהונה כי למחול יכול הכהן גם שלו, היא תורתו

אחריו ת"א)ולזרעו סי' שם .(מרדכי
חינוך' רס"ט)וה'מנחת יותר:(מצוה בעומק מוסיף

ולא שש ועבד דין בית "מכרוהו אם רק היא העבד רציעת
לצאת" ו)רצה הל' כורחו(לעיל בעל אותו מוכרים דין שבית וכיון

עצם שעל אלא מצידו? מחילה כאן שהיתה לומר אפשר איך
הוא דין בבית הנמכר כהן כי להקשות אין לעבדות המכירה
היא והשאלה 'וקדשתו', בכלל שאינו בגניבתו") ("ונמכר עבריין

על חייב אינו כבר כאשר שנים, שש לאחר העבד רציעת על
לאסור צריך מדוע לכבדו: לחזור וצריך תשובה ועשה הגניבה
האדון אין הכי בלאו והרי מום", בעל שנעשה "מפני רציעתו את
להמשיך שאפשר ההסבר בא כך ועל כעבד? בו להשתמש יכול

כבודו. על למחול יכול הכהן כי בעבדותו
הט"ז לט)והנה, ס"ק קכ"ח סי' על(או"ח כהן שמחילת חידש

לו אין אם אבל הנאה, טובת מכך לו יש אם רק מועילה כבודו
חכמים ודרשו "וקדשתו" שנאמר מועלת המחילה אין הנאה,

כרחו". בעל "קדשהו
הזקן אדמו"ר לדעת ס)אך סע' כבוד(שם על למחול יכול הכהן

ויש הכהונה' 'כבוד יש כי מכך, הנאה לו כשאין אף כהונתו
לי (כגון, הכהונה ובקדושת הכהונה'. נאמר'קדושת גרושה) שא

להנאתם, להם ניתן הכהונה כבוד אבל כרחו", בעל "קדשהו
כבודו". זהו אדם של רצונו כי כבודם... למחול ו"בידם

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום     

        
          

           
            

  
גירושין הכ"ד)בהלכות לא(פ"ז, הבעל שאם הרמב"ם כתב

ובפני נכתב "בפני שהגט תאמר גיטה) (המביאה שהאשה התנה
הגט את שזייפה חוששים ולא זאת לומר צריכה אינה נחתם",
שהעדים "ועוד, לעצמה. שתקלקל חשודה לא האישה כי
עד דין בבית עדותן שנחקרה כמי הן הרי הגט על החתומים

הממונות". כדיני האיסורין דיני שאין מערער... שם שיהא

עיון: צריך ולכאורה
ובפני נכתב בפני לומר נאמן העבד כי הרמב"ם כאן כתב איך
גירושין בהל' משוחרר.והרי בחזקת והוא האשה, כמו נחתם
כן אם ולמה הממונות לדיני האיסורים דיני דומה שאינו כתב

נכתב"? "בפני אמירתו את לקיים צריך העבד אין
והביאור:

קנייני להפקעת שטר שהוא בכך אינו שחרור שטר של יסודו
הממון ודיני עבדות, ודיני איסורי להתיר היא מהותו אלא ממון
וכתוצאה שעבוד, מידי מפקיע שחרור כי מאליהם, פוקעים
וממילא איסור, דיני מבחינת חורין בן העבד נעשה מהשחרור

ממונות. בדיני גם משוחרר נעשה
     



נה             

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום    

         
            
          

   
רצה שאילו בנימוק הטוען, של לנאמנותו הוכחה הוא 'מיגו'
בכוח אין הרמב"ם ולדעת יותר. טובה טענה טוען היה לשקר

משבועה. הנתבע את לפטור 'מיגו'
הט"ז כתב דעתו א)ובביאור רצו, סומכים(חו"מ שאין כשם :

מוטל כאשר כן כמו הספק, את לברר שאפשר במקום חזקה על
ה'מיגו' על לסמוך אין הספק, את לברר שבכוחה שבועה חיוב

שבועה. ע"י הספק את לברר יש אלא

והטור הרא"ש לדעת צג)אך סי' משבועה.(חו"מ פוטר מיגו ,
פטור האפוטרופוס יהא לעולם כן, אם כך: על והקשו
מנגד אבל במקצת, שהודה מפני שבועה חייב שהרי משבועה

בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש
ה'פרישה' ז)ותירץ צג, הוא(סי' באפוטרופוס השבועה חיוב :

היתומים מנכסי לקחת לעצמו היתר הורה שמא החשש מפני
בהם טרחתו א)עבור בהל' שלא(כמבואר מכך מיגו לו אין כן ואם .

ורק הצדקה ללא לגזול לעצמו מתיר שאינו יתכן כי הכל, כפר
הודה ולפיכך בטרחתו, הנכסים מקצת ליטול לעצמו היתר הורה

זה. מקצת על שיודה כדי להשביעו וראוי השאר על

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום     

          
   

משום בכהן להשתמש אסור מימוניות': ב'הגהות והקשה
ברכות"וקדשתו" ה"ה)(ירושלמי עבד?פ"ח יהיה שכהן יתכן ואיך

מרדכי' תס"א)וב'הגהות סי' שהכהן(גיטין מכאן להוכיח כתב
כי כבודו, על למחול יכול שהרב כשם כבודו. על למחול יכול
לו ניתנה הכהונה כי למחול יכול הכהן גם שלו, היא תורתו

אחריו ת"א)ולזרעו סי' שם .(מרדכי
חינוך' רס"ט)וה'מנחת יותר:(מצוה בעומק מוסיף

ולא שש ועבד דין בית "מכרוהו אם רק היא העבד רציעת
לצאת" ו)רצה הל' כורחו(לעיל בעל אותו מוכרים דין שבית וכיון

עצם שעל אלא מצידו? מחילה כאן שהיתה לומר אפשר איך
הוא דין בבית הנמכר כהן כי להקשות אין לעבדות המכירה
היא והשאלה 'וקדשתו', בכלל שאינו בגניבתו") ("ונמכר עבריין

על חייב אינו כבר כאשר שנים, שש לאחר העבד רציעת על
לאסור צריך מדוע לכבדו: לחזור וצריך תשובה ועשה הגניבה
האדון אין הכי בלאו והרי מום", בעל שנעשה "מפני רציעתו את
להמשיך שאפשר ההסבר בא כך ועל כעבד? בו להשתמש יכול

כבודו. על למחול יכול הכהן כי בעבדותו
הט"ז לט)והנה, ס"ק קכ"ח סי' על(או"ח כהן שמחילת חידש

לו אין אם אבל הנאה, טובת מכך לו יש אם רק מועילה כבודו
חכמים ודרשו "וקדשתו" שנאמר מועלת המחילה אין הנאה,

כרחו". בעל "קדשהו
הזקן אדמו"ר לדעת ס)אך סע' כבוד(שם על למחול יכול הכהן

ויש הכהונה' 'כבוד יש כי מכך, הנאה לו כשאין אף כהונתו
לי (כגון, הכהונה ובקדושת הכהונה'. נאמר'קדושת גרושה) שא

להנאתם, להם ניתן הכהונה כבוד אבל כרחו", בעל "קדשהו
כבודו". זהו אדם של רצונו כי כבודם... למחול ו"בידם

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום     

        
          

           
            

  
גירושין הכ"ד)בהלכות לא(פ"ז, הבעל שאם הרמב"ם כתב

ובפני נכתב "בפני שהגט תאמר גיטה) (המביאה שהאשה התנה
הגט את שזייפה חוששים ולא זאת לומר צריכה אינה נחתם",
שהעדים "ועוד, לעצמה. שתקלקל חשודה לא האישה כי
עד דין בבית עדותן שנחקרה כמי הן הרי הגט על החתומים

הממונות". כדיני האיסורין דיני שאין מערער... שם שיהא

עיון: צריך ולכאורה
ובפני נכתב בפני לומר נאמן העבד כי הרמב"ם כאן כתב איך
גירושין בהל' משוחרר.והרי בחזקת והוא האשה, כמו נחתם
כן אם ולמה הממונות לדיני האיסורים דיני דומה שאינו כתב

נכתב"? "בפני אמירתו את לקיים צריך העבד אין
והביאור:

קנייני להפקעת שטר שהוא בכך אינו שחרור שטר של יסודו
הממון ודיני עבדות, ודיני איסורי להתיר היא מהותו אלא ממון
וכתוצאה שעבוד, מידי מפקיע שחרור כי מאליהם, פוקעים
וממילא איסור, דיני מבחינת חורין בן העבד נעשה מהשחרור

ממונות. בדיני גם משוחרר נעשה
     



נו            

ה'תש"ע אדר י"ז רביעי יום    

        
           

 
הכל מוציאין, הכל ואין ישראל לארץ מעלין "הכל שנינו:
ואחד האנשים אחד מוציאין, הכל ואין לירושלים מעלין

ב)הנשים" קי, לרבות(כתובות בא מעלין' 'הכל כי נאמר ובגמרא .
לארץ מחוצה שברח עבד לרבות בא מוציאין' הכל 'ואין עבדים,
ארץ ישיבת משום בארץ, למכרו לאדון שאומרים לארץ,

ישראל".
ברחו שאם עבריים בעבדים מדברת הגמרא רש"י לדעת
לחוצה להחזירם רשאי האדון אין ישראל לארץ מאדוניהם

לארץ.
"עבד ופוסק: כנעני בעבד שמדובר סבור לעומתו, הרמב"ם,

ימכור או עמו לעלות רבו את כופין ישראל לארץ לעלות שאמר
." לשם שיעלוהו למי אותו

לעלות אדונו על לכפות יכול זה עבד הרמב"ם לפי כן, ואם
אף והעבד מכירה של בדרך לארץ להעבירו או לארץ עימו
שבורח עבד וכן לארץ. לחוצה אדונו עם לעבור לסרב רשאי

הרמב"ם חירותו. את קונה ישראל לארץ לארץ (בהי"א)מחוצה

צדק. כגר ישראל לארץ שברח העבד את הגדיר אף
הרדב"ז א'ת)וכתב סימן חמישי, חלק הרמב"ם(שו"ת, שלמעשה

גט את שקיבל משעה אלא צדק לגר הופך העבד אין כי סבור
תושב. כגר אלא מעמדו אין ישראל לארץ משהגיע אבל שחרורו
את לשעבד בכוחו אין לארץ מכן לאחר עלה האדון אם ואף
האדון שבידי סבר הר"ן אך ישראל, לארץ ברח אשר עבדו

בארץ בדפילשעבדו ע"א כג .הרי"ף)(גיטין

ה'תש"ע אדר י"ח חמישי יום     

        
         

  
חפציו עם שמור במקום הניחו לשמירה, חפץ שקיבל שומר
אחד. חפץ אלא להציל באפשרותו ואין שריפה, פרצה והנה שלו
שלו החפץ כך שבגין אף הפקדון את להציל מחובתו האם

ישרף?
חיוב עליו אין כזה במקרה כי זו מהלכה להוכיח שרצו יש
רועים לשכור חייב שכר ששומר אף שהרי הפקדון את להציל
הבית. מבעל שכרו ונוטל חוזר הוא הרי הבהמה, את להציל כדי
להציל חייב אינו כן ואם מכיסו ממן להוציא חייב שאינו מכאן

יינזק. עצמו הוא כך ידי על אם
המקרים: בין לחלק יש הרמ"א לדעת אך

אירע האונס אם רק באונסין פטור ששומר הרשב"א כתב
שנרדם כגון בגופו, לשומר אונס אירע כאשר אך עצמו, לפקדון

פטור. אינו בזה, וכיוצא
לבדו הרועה באפשרות ואין זאב בא כאשר זו בהלכה כן, אם
אבל פטור, והשומר הבהמה בגוף אונס כאן יש מפניו, להציל
מהמקום, החפץ את להוציא אפשרות ויש שריפה פרצה כאשר
כל לעשות השומר על ומוטל חפץ, של בגופו אונס כאן אין
כך ידי על לו יגרם אם אף הפקדון, את להציל כדי שביכולתו

וחייב פשע כן, עשה לא ואם גדול קו)הפסד סי' הרמ"א .(שו"ת

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום     

        
          
          

  
הדשן' ה'תרומות שטזבעל דלקמן:(סימן בשאלה דן (

היה זה סוס שמעון. של בסוס רשות, ללא השתמש, ראובן
דמי את כך אחר לשלם היה ראובן של ובדעתו להשכרה, מיועד
האם להסתפק יש עתה ומת. בדרך הסוס נפל לאסונו, השכירות.

לבעליו? הסוס דמי את לשלם ראובן חייב
הסכמת ללא בסוס השתמש שראובן העובדה ראשון, במבט

לגזלן אותו הופכת – ס"זבעליו שח, סי' עליו(חו"מ גזלן, בתור .(
לפסוק יש אך הרי"ף. דעת אכן זו אונס. אירע אם גם לשלם

המיועד בדבר מדובר שכאשר הפוסקים, רוב להכרעת בהתאם
כגזלן. מוגדר הוא אין – להשכרה

כשיטת סובר הוא שגם להוכיח יש שלפנינו הרמב"ם מדברי
הדשן'. ה'תרומת

כתוצאה שבא נזק על רק חייב שהשוכר מדבריו משתמע כי
נזק על ולא עודף, במשקל הבהמה הטענת כמו ממעשיו, ישירה
בעת אירע הנזק והלוא פטור, הוא מדוע ולכאורה עקיף.

המשכיר? לדעת המנוגדת בצורה השתמש שהשוכר
שלא "שוכר היותו למרות ההסבר: הוא כך שאכן, אלא
המיועד בדבר כי אונס, של במקרה לחייבו אין מדעת",
כגזל. מוגדר אינו רשות ללא שימוש – לשלם ובדעתו להשכרה
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בו לחזור רשאי ('שכיר') מסוים זמן לעבוד שנשכר פועל
היום בחצי הפסיק שאם היינו העליונה", על ו"ידו הזמן, בתוך
בחצי התייקר הפועלים שכר אם אף שכרו, מחצי לו פוחתים אין
ואילו הבית. בעל חשבון על תהיה הנוספת וההוצאה היום,
על "ידו מסוימת לעבודה אלא קצוב לזמן נשכר שלא ה'קבלן'

העבודההת המשך ועלות המלאכה בחצי הפסיק ואם חתונה",
משכרו. ההפרש את מנכים התייקרה,

אפרים' דֿה)וה'מחנה סי' פועלים שכירות ההבדל(הל' את מבאר
השניים: בין

בכך נעשה במלאכה התחיל הפועל אם - הרא"ש לשיטת
שבשכיר אלא קבלן, והן שכיר הן והפועל הבית בעל בין קנין
ש"עבדי משום הזמן, באמצע אף בו לחזור שיוכל חכמים תיקנו

כעבד" שלו "אינו ולכן, לעבדים", עבדים ולא - י,הם ב"מ (רש"י

העליונה".א) על "ידו בו לחזור שרשאי וכיון
רש"י שפירש כמו לקבלן, ולא לשכיר רק נתונה זו זכות אבל

שאני) ד"ה א עז, הם(ב"מ דעבדי טעמא להאי איתא שכירות "דגבי
לעצמו" אלא עבד זה אין בקבלנות אבל לעבדים, עבדים ולא
לו). הנוחות בשעות עובד אלא הבית לבעל כפוף אינו (שהרי

התחתונה. על ידו באמצע, עבודתו הפסיק אם ולכן,
נחשבת המלאכה התחלת בשכיר - והרשב"א הרמב"ן לשיטת
(ומה הבית לבעל אותה עושה במלאכה שהתחיל משעה כי קנין,
"עבדים להיות לא כדי היא חכמים תקנת בו, לחזור שיכול
את עושה כלומר, טרח", "בדידיה קבלן ואילו לעבדים"),
הדין ומן קנין, עושה אינה המלאכה התחלת ולכן לעצמו, המלאכה
התחתונה". על ידו שיהא אותו שקנסו "אלא בו לחזור היה יכול
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נח           
      

       

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום

    
עליהן‡. הּתרנגֹולין להֹוׁשיב ּתרנגֹולין לבעל ּביצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּנֹותן

ויהיה הּתרנגֹולין, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו להעלֹות צרי - ּביניהן וכןהרוח . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עד ּבהן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשם
עמלֹו ׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָׁשּיגּדלּו,
ׁשּיהיּו עד אֹותן ּומגּדלין יֹום; ּבכל ּבטל ּכפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומזֹונֹו
ואינֹו טֹוענת. ׁשּתהיה עד והחמֹור ׁשנים, ׁשלׁש ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלים
ּבהמה הּׁשם וכן זה. זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיכֹול
צרי - לאמצע והּׂשכר אֹותּה, מפּטם להיֹות המפּטם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הראׁש 'הרי לֹו: אמר ואם ּבטל; ּכפֹועל עמלֹו ׂשכר לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹלּתן
היּו מּתר. הּׂשכר', מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל האליה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻאֹו
אצלֹו, הּׁשּומה זֹו עם אֹותן ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּפּטם
ׁשּלֹו אחרֹות ּביצים אֹו אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכן
העלה לא אפּלּו - חברֹו ּובׁשל ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
וחֹולק ּדּיֹו; הּזאת, הּׁשּתפּות ימי ּבכל מּועט ּדבר אּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלֹו
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל - אריסֹו היה ואם ּבׁשוה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּׂשכר

ּכלּום. לֹו להעלֹות צרי אינֹו הּׂשדה, ּבעל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָּובׁשל

.ּבהמה ׁשם אֹו ּתרנגֹולין, הֹוׁשיב אֹו ּוסיחין, עגלים ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָהּׁשם
ּדינֹו הרי - ׂשכר לֹו העלה ולא ׂשכר, למחצית הּפּטם ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל
אֹו הּבהמֹות ׁשמּו ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכדין
הּׂשכר. ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד ׁשליׁש מׁשּלם הפסידּו, .ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ

ויהיה‚. ולאכל, לעׂשֹות ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ּפרה ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמין
לֹו יׁש הרי מתעּסק, ׁשּזה ּפי על אף ּבׁשוה; לאמצע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשכר
אֹו אֹותּה ׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמה, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָרוח

ּובעבֹודתּה ּבׂשכרּה ונהנה ּבּה, עםעֹובד עגל ׁשמין ואין . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכלּום, עֹוׂשה אינֹו והּסיח ׁשהעגל - אּמֹו עם סיח ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּמֹו,

עסק. ּבֹו ְֵֵֶויׁש
ּבאתֹונֹות,„. ּבּה? להּטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשם

עׂשרים - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עׂשר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה
מעּכב חברֹו - זה זמן ּבתֹו לחלק ּבא ואם חדׁש. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוארּבעה

סתם ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני ׁשלעליו, טּפּולּה ּדֹומה ׁשאינֹו לפי . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מׁשּתּמנת ׁשאינּה מּועט, והרוח מרּבה ׁשהּוא ראׁשֹונה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשנה
ׁשהּוא האחרת, ׁשנה ׁשל לטּפּולּה ּבקׁשי, אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה
ּומֹוספת הרּבה מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמּועט
ילדה ׁשנּיה. ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום; ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָּבכל

הּׁשּומה אותה]הּבהמה הרוח[ששמו מּכלל הּולד הרי אצלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר יגּדלּו הּולדֹות, לגּדל ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלאמצע.
להּטּפל הּמתעּסק חּיב לגּדל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּמכרּו.
וחֹולקין. יֹום, חמּׁשים ּובגּסה יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹּבּולדֹות,
ׁשלׁשה ּבפני אֹותם ׁשם זה, מּזמן יתר ּבהן להּטּפל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹרצה
יּטל - ּכ אחר ׁשּירויחּו וכל חמּׁשים, ּוביֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּביֹום

לֹו יׁש ׁשהרי הרוח; רביע וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמתעּסק
אֹותֹו חצי נֹוטל חברֹו ׁשל ּבחצי ׁשמתעּסק ּומּפני הּולד, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחצי
ׁשלׁשה ּבפני ּכן התנה לא ואם רבעים. ׁשלׁשה הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹהחצי;
מקֹום ׁשהם. ּכמֹות ּבׁשוה ּביניהם והּולדֹות מחל, הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל ויהיה מעלין, - העסק למעֹות ּכּתף ׂשכר להעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנהגּו
ׂשכר ּבכלל ּכתפֹו על ׁשּנֹוׂשא ּבׂשכר הּמתעּסק ׁשּנֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכר

מעלין הּבהמה, ׂשכר להעלֹות ּדרּכן אם וכן מקֹוםהּמעֹות; . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
הּמתעּסק וכל מעלין. עמלן, ּבׂשכר ולדֹות להעלֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּנהגּו

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא סתם, הּמׁשּתּתף ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאֹו

לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן
הּיתר וכל הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות עליה ּולהֹוציא לנטעּה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאֹו
ּבין ּבׁשוה, ׁשּיחּלקּו ׁשהתנּו ּבין - ּביניהם יהיה ההֹוצאה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מּׁשל ּכּלּה ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין יתר, ראּובן ׁשּיּטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהתנּו
מּתר, זה ּכל - ׁשמעֹון מּׁשל ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻראּובן,
הארץ ּבעבֹודת המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
אריס 'אריס'. הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ְְִִִִִֵַַַַָָָָָּובהֹוצאה
'לׁשליׁש אֹומר: הּׂשדה ּובעל ירדּתי', 'למחצה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:
ׁשּלא ׁשּטען וזה הּמדינה; מנהג אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהֹורדּתיו'

ראיה להביא עליו .ּכּמנהג, ְְְִִַָָָָָָ

.Âהיה אם - וגרׁשּה אׁשּתֹו, ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבעל
להם ואין הם, נסּתּלקּו ּבעל, ונסּתּלק הֹואיל - אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל
הּבעל אין ואם ּובׁשבּועה. הּׁשבח ׁשעּור אּלא ההֹוצאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

ּכאריס להם וׁשמין ירדּו, הארץ ּדעת על - .אריס ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ

.Êאּלא מֹוריׁשן, ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהאחין
ודבר ּדבר לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין .ּכּלן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻ
הרוח ,הּמל לאּמנּות ׁשּנפל הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד
ואם האמצע; מן נתרּפא - ונתרּפא מהן אחד חלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאמצע.
עד החם, ּבימי ּבחּמה אֹו ּבּׁשלג, ׁשהל ּכגֹון ּבפׁשיעה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחלה

עצמֹו.ׁשחל מּׁשל מתרּפא זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

    
ּבית‡. אֹותן ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין

הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן, ּבמּׂשא חברֹו ּגזל ׁשּמא ספק; ּבטענת מּדבריהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון ּדקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיּקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹוׂשאין ׁשּטֹורחין מּפני להן, הּוא ראּוי הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָונֹותנין;

ואמּונה. ּבצדק מעׂשיהם ּכל ׁשּיעׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
.ׁשּיחׁשד עד ספק, ּבטענת נׁשּבע אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכסף ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן כסף, ּבׁשּתי אֹותן ּכמֹוהּמׁשּביע , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשּבעין. אין מּזה, ּבפחֹות חׁשדן אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּיתּבאר;

האחד,‚. הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו הּיֹורׁשמּכאן אין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי 'ׁשּמא', ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
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זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
כסף ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

בן„. אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאף
אֹו 'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּביתֹו,
זה הרי - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'אריסֹו'

מּׁשבּועה,נׁשּבע לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
להׁשּביעֹו לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
מכניס ּפֹועלים, ּומכניס ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבטענת
ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָלֹו
מּספק. להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ּבלבד ויֹוצא ּברגליו נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא
מׁשּביעין היתֹומים אין יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא האּׁשה וכן ספק. ּבטענת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבירת אחר ונתנה נׂשאה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבעלּה,
אין לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה אם וכן מּספק. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹותּה
לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה על אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּביעין
ונמצא לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ּתּׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

מתנּול. ְִֵֵַַהּמת
מעֹות‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות
ו זה, ונׂשאעל הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבית ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹו ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,

ּבהן. לֹו ׁשּמכר ֶֶַַָָָהּמעֹות
.Âנֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו, זֹו ּבׁשּתפּות ּגזלּתני ׁשּלא עליו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
וזה חלקֹו זה יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשאר

החֹוב מן ידעּוחלקֹו ּוכבר ּבּכיס, מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את זה מׁשּביעין אין - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותן
ּכל על חׁשּבֹון עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
- וידּוע קצּוב ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות,
נׁשאר אם אבל חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאף

ידעּו ולא אֹותן חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּביניהן
ּבֹו עׂשּו ׁשּלא הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמׁשקלם,
הרי - הּמּגיעֹו חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשּבֹון,

זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָֻהּׁשּתפּות

.Ëאּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
על סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻמי

ּׁשּגזל. ּבמה ְֶֶַַָיֹודה

    
והּלה‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
אֹו לקחּתי', 'לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע, מּׁשל אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטען

ּבׁשבּועה הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכיצד?ּכּיֹוצא . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻאם
דברים היּו 'לא ואֹומר ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם'
ׁשּלא ספק ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּגזלּתני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשּזֹו

.:אֹומר הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
אֹומר: והּתֹובע ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ'ּכבר
הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'עדין
עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ'חלקנּו
- ליֹום' מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנרצה
'ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאינֹו
חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחלקנּו,
ׁשּיׁש ּפי על אף - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזקפּתֹו
ואינֹו ספק, ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעדים

ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר הּסת להׁשּביעֹו מעֹולם,יכֹול נׁשּתּתפּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי גלּגּול; ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַואפּלּו
לׁשּלם חּיב יהיה ּבּה יֹודה ׁשאם טענה על אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמגלּגלין,

ׁשבּועהממֹון אּלא חּיב אינֹו ּבֹו, הֹודה ׁשאפּלּו ּדבר אבל ; ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכל הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ואפּלּו עליו, נׁשּבע אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הֹוראה. ּבעלי ְֲִֵַַָָהּגאֹונים

וזה‚. ,'וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי 'ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
'לא אֹו: ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם' ׁשּתפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהיית
מגלּגל ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו ּומגלּגל ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכלּום,

ּבֹו חלקנּו ׁשּכבר אֹו מעֹולם ׁשּתפי היית ׁשּלא מןעליו , ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ְֵֶַַַַהּטעם

ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם', נׁשּתּתפנּו 'לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- 'חלקנּו' ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

הּׁשּתפין ּבזה.ׁשבּועת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָָֹֻ
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נט            
      

זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
כסף ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

בן„. אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאף
אֹו 'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּביתֹו,
זה הרי - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'אריסֹו'

מּׁשבּועה,נׁשּבע לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
להׁשּביעֹו לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
מכניס ּפֹועלים, ּומכניס ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבטענת
ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָלֹו
מּספק. להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ּבלבד ויֹוצא ּברגליו נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא
מׁשּביעין היתֹומים אין יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא האּׁשה וכן ספק. ּבטענת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבירת אחר ונתנה נׂשאה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבעלּה,
אין לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה אם וכן מּספק. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹותּה
לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה על אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּביעין
ונמצא לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ּתּׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

מתנּול. ְִֵֵַַהּמת
מעֹות‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות
ו זה, ונׂשאעל הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבית ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹו ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,

ּבהן. לֹו ׁשּמכר ֶֶַַָָָהּמעֹות
.Âנֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו, זֹו ּבׁשּתפּות ּגזלּתני ׁשּלא עליו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
וזה חלקֹו זה יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשאר

החֹוב מן ידעּוחלקֹו ּוכבר ּבּכיס, מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את זה מׁשּביעין אין - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותן
ּכל על חׁשּבֹון עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
- וידּוע קצּוב ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות,
נׁשאר אם אבל חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאף

ידעּו ולא אֹותן חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּביניהן
ּבֹו עׂשּו ׁשּלא הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמׁשקלם,
הרי - הּמּגיעֹו חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשּבֹון,

זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָֻהּׁשּתפּות

.Ëאּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי
על סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻמי

ּׁשּגזל. ּבמה ְֶֶַַָיֹודה

    
והּלה‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
אֹו לקחּתי', 'לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע, מּׁשל אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטען

ּבׁשבּועה הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכיצד?ּכּיֹוצא . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻאם
דברים היּו 'לא ואֹומר ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם'
ׁשּלא ספק ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּגזלּתני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשּזֹו

.:אֹומר הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
אֹומר: והּתֹובע ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ'ּכבר
הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'עדין
עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ'חלקנּו
- ליֹום' מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנרצה
'ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאינֹו
חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחלקנּו,
ׁשּיׁש ּפי על אף - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזקפּתֹו
ואינֹו ספק, ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעדים

ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר הּסת להׁשּביעֹו מעֹולם,יכֹול נׁשּתּתפּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי גלּגּול; ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַואפּלּו
לׁשּלם חּיב יהיה ּבּה יֹודה ׁשאם טענה על אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמגלּגלין,

ׁשבּועהממֹון אּלא חּיב אינֹו ּבֹו, הֹודה ׁשאפּלּו ּדבר אבל ; ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכל הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ואפּלּו עליו, נׁשּבע אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הֹוראה. ּבעלי ְֲִֵַַָָהּגאֹונים

וזה‚. ,'וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי 'ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
'לא אֹו: ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם' ׁשּתפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהיית
מגלּגל ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו ּומגלּגל ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכלּום,

ּבֹו חלקנּו ׁשּכבר אֹו מעֹולם ׁשּתפי היית ׁשּלא מןעליו , ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ְֵֶַַַַהּטעם

ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם', נׁשּתּתפנּו 'לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- 'חלקנּו' ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

הּׁשּתפין ּבזה.ׁשבּועת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָָֹֻ
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ׁשמעֹון‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן
ּביד ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונׂשאּו ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
אין - מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,

ראּובן 'יּׁשבע ויׁשּלםאֹומרין: ,ּכ ׁשּפחתּו הּׁשּתפין ׁשבּועת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו', חמּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשמעֹון
טען ּכלּום. ׁשמעֹון יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויל
על יגלּגל ׁשּפחתּו, זה ּבפחת ּבוּדאי ידע ׁשּׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָראּובן
לא ואם הּזה; הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ׁשבּועת ׁשמעֹון יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻנתעּסק
אּלא עֹוד, ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּסת
ּבׁשוה; אֹותֹו חֹולקין ׁשמעֹון, ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאם
מה ויּטל ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין
ּתחת ׁשהּוא מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּׁשּביד

הֹוראה. ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידֹו.

.Âמנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עלי ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון אםטען - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ונֹותנין נאמן; - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב, ּכדי ּבידֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמן אינֹו לּתן, ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין. ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהחֹוב,
- לּׁשּתפּות הידּועה הּסחֹורה אֹו הּממֹון ראּובן מּיד ְְְְִִֵַַַַַָָָָֻלהֹוציא
ואפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוׂשין הן קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם אצלנּו; זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול, ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת

אם וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ּבׁשםׁשמעֹון לוי על חֹוב ׁשטר יצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון
זמן לֹו 'קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס', והחזרּתיו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָ'נפרעּתי
על עֹוׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים' אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה
ּבהֹודאת נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי
ויתּבע מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹלוי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום

 
ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹיׁש
עברי; עבד קנין ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(ב)
נעבד ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ד)
יצא ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבֹו
ׁשּלא (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; אמה לפּדֹות (ח) ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹריקם;
הּפיל ּכן אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד לעבד (יא) ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹתּמכר;
עבד להסּגיר ׁשּלא (יב) איבריו; מראׁשי אחד אדֹוניו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלֹו
עבד להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; לארץ לארץ מחּוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּברח
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור אלינּו. הּנּצֹול ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹזה

   
אֹותֹו‡. ׁשּמכרּו הּיׂשראלי זה - ּבּתֹורה האמּור עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד

ּגנב, ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ּדין ְְְִִֵֵֵַַַַַָָּבית
ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את לׁשּלם לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַואין
ׁשּמֹוכרין מּיׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד, הּגּנב אּלא ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו
ּבמׁשנה אֹומר הּוא ועליו עברי"; עבד תקנה "ּכי אֹומר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהּוא
ּכיצד? עצמֹו מֹוכר העברי". אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָתֹורה:
את למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה - ּביֹותר ׁשהעני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹיׂשראל
אינֹו ."ל ונמּכר ,עּמ אחי ימּו "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָעצמֹו,
ּבהן לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו את למּכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאי
לאכלן צרי אם אּלא חֹובֹו, לבעל לּתן אֹו ּכלים, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָסחֹורה

לֹוּבלבד יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
עצמֹו. את ימּכר ּכ ואחר לֹו; ּתּׁשאר לא ּכסּות ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּכלּום,

.ּבארנּו אינּהּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכנעני, ולא עברי לא עבד קֹונה ואינּה עצמּה; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרת
"וׁשב ׁשּנאמר: - עברי ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי מׁשּפחּתֹו", ְְְִִִֵֶֶַָָאל
אּלא‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק לגר אֹו למּכרליׂשראל, רּׁשאי אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
אפּלּו עצמֹו ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב; לגר ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָעצמֹו,
זה הרי - עצמּה זרה לעבֹודה ואפּלּו זרה, עבֹודה ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָלעֹובד
לעבֹודה הּנמּכר זה ּגר", מׁשּפחת לעקר "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמכּור,

עצמּה. ְַָָָזרה
אּתה„. אין - לגֹויים' עצמי מֹוכר 'הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבא

ׁשּיּמכר עד לֹו, ּפיזקּוק על אף - לגֹוי ׁשּנמּכר אחר אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבהם; יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, מצוה ּכהגן, ׁשּלא ועׂשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשעבר

לֹו". ּתהיה ּגאּלה נמּכר, "אחרי ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֻׁשּנאמר:
נמּכר‰. אינֹו - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו, הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד

הּמּקח[בפומבי]ּבפרהסיה אבן עבדים]על מוכרים ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ
יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ׁשהעבדים ּכדר ּבסמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא

ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא נמּכר אינֹו - עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממּכרת
.Âעבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?זמנים]ּפר עבֹודה[לוח אֹו , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ
ׁשּלא ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה אּלא לּה, צרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

'עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, אמרּו מּכאן [חפור]יּבטל. ְֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
יאמר אּלא קצּבה; נתן לא ׁשהרי ׁשאבֹוא', עד הּגפנים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּתחת
לא וכן ּפלֹוני'. מקֹום 'עד אֹו ּפלֹונית', ׁשעה עד 'עדר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹלֹו:
להחם ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה', מקֹום 'חפר לֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיאמר
אסּור, - לֹו צרי אינֹו והּוא לֹו, להצן אֹו חּמין, ׁשל ּכֹוס ְְִִֵֵֶַָָָלֹו
,"ּבפר ּבֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועֹובר
הּגֹוי וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב ּדבר אּלא לֹו עֹוׂשה אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהא
למנעֹו. מצּוין יׂשראל הרי ,ּבפר ּבֹו רדה אם - לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנמּכר

עֹוברי - הּניחּוהּו ירּדּנּוואם "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַֹֹ
נזקקין אנּו ואין ."לעיני לרׁשּותֹו[נדרשים]ּבפר להּכנס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּנאמר: ,ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ולבּדק ּגֹוי ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
רֹואה. ׁשאּתה ּבזמן ,"לעיני"ְְִֵֶֶֶַַָ

.Êּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליׂשראל אסּור - עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
העבדים לעׂשּית מיחדין ׁשהם ּכגֹון[הכנענים]ּבזּויים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻ

מנעליו, לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו אחריו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיֹולי
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אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה

.Áּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים
ׁשּכ ׁשּגזר מל ּבהן. הּקצּובּולהׁשּתעּבד הּמס יּתן ׁשּלא מי ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הרי - ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו ואם ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה

ּכעבד ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, .נֹוהג ְְְִֵֵֶֶַַָָֻ

.Ëלהׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּובמדֹור ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹובאליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפת אֹוכל והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו
בסובין]קּבר יין[מעורבת ׁשֹותה והּוא יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִִֶֶַַַָָָָ

מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה ּגּבי[כריות]חדׁש, על יׁשן והּוא ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
והּוא ּבכפר אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּתבן,
'ּכל חכמים: אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבכר
מנהג ּבֹו לנהג וחּיב לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקֹונה
ואף ּבאחיו". איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחוה,
ּבאֹותן עבדּות, מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל

לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא ֲֶֶָהעבֹודֹות

.Èּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין
נֹוהג ׁשּמכרּוהּוׁשהּיֹובל זה ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ְְְְִֵֵַַַָָָּבית

   
והּמֹוכר‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּכֹותבעצמֹו, ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
קנּוי 'הריני ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ְְְֵַָל

.מכירתֹו מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ
ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הריהּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
יֹובל, ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
ׁשנת "עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

."עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל
חּיב„. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

ׁשׁש; למנין לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים

החלי ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם ׁשּנאמר:אבל , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדברים ּבּמה יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּכׂשכיר
יכֹול ׁשאינֹו ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאמּורים
יכֹול אּלא ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹלעׂשֹות

לֹו. עֹולין ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
.Âּבּיֹובל אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ,הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּוא הּיבל, ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
עּמֹו". ִָָּובניו

.Êקרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; בןּפֹודין אֹו דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

את ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹּדדֹו
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Áואחד לגֹוי, ּבין ליׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
ויֹוצא ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית הריׁשּמכרּוהּו ּכיצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּמכרּוהּו
מכר אם וכן לחרּות. ויצא לאדֹוניו, ּדינר עׂשרים נֹותן זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ארּבעה מגרע זה הרי - ׁשנים לעׂשר ּדינר ּבארּבעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמֹו
ּכסף, ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדינרין
הּׁשנים לפי הּדמים מחּׁשב - לגֹוי הּנמּכר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָויֹוצא.
מּׁשנת קנהּו, עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל, ׁשנת עד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנׁשארֹות
ונׁשאר ּבמאה עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל". ׁשנת עד לֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּמכרֹו
ׁשנה, לכל עׂשרה מחּׁשב - ׁשנים עׂשר מכירה ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּיֹובל
ּכלים ולא ּתבּואה לא ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים; מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוגֹורע
ואינֹו הּגֹוי, מּיד נגאל הּוא ּבכסף - ממּכרֹו" "ּכסף ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

כסף. ּבׁשוה ְְִִֵֶֶָנגאל
.Ëע עבד והבריאּכל ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו ברי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

נׁשחף אֹו ּדמיו, בשחפת]והֹוסיפּו -[חלה ּדמיו ּופחתּו ְְֲִִַָָָָָ
עליו להקל לֹו והרימחּׁשבין ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - מאתים ׁשוה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ּבמאתים, נמּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי הּנֹותרֹות הּׁשנים ְִִִֵַַָָָּפי
.Èּכמֹו לחציֹו עצמֹו לגאל לֹו ויׁש הֹואיל - לגֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹהּנמּכר

להחמיר ּופעמים להקל יהיה ּפעמים להקל?ׁשּבארנּו, ּכיצד . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מאה, ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף ּבמאתים, הּגֹוי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָקנה
מאתים ׁשוה הּוא והרי והבריא ּדמיו, חצי חמּׁשים לֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָונתן
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, ּדמיו חצי ׁשהן מאה לֹו נֹותן -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מאה, ּדמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלהחמיר?
ׁשהן חמּׁשים לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף
ּפי על אף וחמּׁשים מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר, חציֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדמי

מאה. ׁשוה עּתה ֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

ׁשחרּור ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול הריאינֹו ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
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סי            
      

אּלא ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה

.Áּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים
ׁשּכ ׁשּגזר מל ּבהן. הּקצּובּולהׁשּתעּבד הּמס יּתן ׁשּלא מי ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הרי - ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו ואם ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה

ּכעבד ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, .נֹוהג ְְְִֵֵֶֶַַָָֻ

.Ëלהׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל
ּובמדֹור ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹובאליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפת אֹוכל והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו
בסובין]קּבר יין[מעורבת ׁשֹותה והּוא יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִִֶֶַַַָָָָ

מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה ּגּבי[כריות]חדׁש, על יׁשן והּוא ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
והּוא ּבכפר אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּתבן,
'ּכל חכמים: אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבכר
מנהג ּבֹו לנהג וחּיב לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקֹונה
ואף ּבאחיו". איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחוה,
ּבאֹותן עבדּות, מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל

לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא ֲֶֶָהעבֹודֹות

.Èּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין
נֹוהג ׁשּמכרּוהּוׁשהּיֹובל זה ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ְְְְִֵֵַַַָָָּבית

   
והּמֹוכר‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּכֹותבעצמֹו, ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
קנּוי 'הריני ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ְְְֵַָל

.מכירתֹו מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ
ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הריהּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
יֹובל, ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
ׁשנת "עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

."עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל
חּיב„. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

ׁשׁש; למנין לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמקּטעים

החלי ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם ׁשּנאמר:אבל , ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדברים ּבּמה יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ"ּכׂשכיר
יכֹול ׁשאינֹו ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאמּורים
יכֹול אּלא ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָָֹלעׂשֹות

לֹו. עֹולין ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות
.Âּבּיֹובל אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ,הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּוא הּיבל, ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
עּמֹו". ִָָּובניו

.Êקרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; בןּפֹודין אֹו דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

את ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹּדדֹו
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Áואחד לגֹוי, ּבין ליׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
ויֹוצא ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית הריׁשּמכרּוהּו ּכיצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּמכרּוהּו
מכר אם וכן לחרּות. ויצא לאדֹוניו, ּדינר עׂשרים נֹותן זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ארּבעה מגרע זה הרי - ׁשנים לעׂשר ּדינר ּבארּבעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמֹו
ּכסף, ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדינרין
הּׁשנים לפי הּדמים מחּׁשב - לגֹוי הּנמּכר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָויֹוצא.
מּׁשנת קנהּו, עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל, ׁשנת עד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנׁשארֹות
ונׁשאר ּבמאה עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל". ׁשנת עד לֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּמכרֹו
ׁשנה, לכל עׂשרה מחּׁשב - ׁשנים עׂשר מכירה ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּיֹובל
ּכלים ולא ּתבּואה לא ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים; מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוגֹורע
ואינֹו הּגֹוי, מּיד נגאל הּוא ּבכסף - ממּכרֹו" "ּכסף ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

כסף. ּבׁשוה ְְִִֵֶֶָנגאל
.Ëע עבד והבריאּכל ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו ברי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

נׁשחף אֹו ּדמיו, בשחפת]והֹוסיפּו -[חלה ּדמיו ּופחתּו ְְֲִִַָָָָָ
עליו להקל לֹו והרימחּׁשבין ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לפי אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - מאתים ׁשוה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
על עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ּבמאתים, נמּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי הּנֹותרֹות הּׁשנים ְִִִֵַַָָָּפי
.Èּכמֹו לחציֹו עצמֹו לגאל לֹו ויׁש הֹואיל - לגֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹהּנמּכר

להחמיר ּופעמים להקל יהיה ּפעמים להקל?ׁשּבארנּו, ּכיצד . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מאה, ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף ּבמאתים, הּגֹוי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָקנה
מאתים ׁשוה הּוא והרי והבריא ּדמיו, חצי חמּׁשים לֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָונתן
ּכיצד ויֹוצא. הּנׁשאר, ּדמיו חצי ׁשהן מאה לֹו נֹותן -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מאה, ּדמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלהחמיר?
ׁשהן חמּׁשים לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף
ּפי על אף וחמּׁשים מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר, חציֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדמי

מאה. ׁשוה עּתה ֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

ׁשחרּור ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול הריאינֹו ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
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סי           
      

'ׁשאר לֹו: ואמר ׁשּתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּקנהּו
עד מּׁשעּבּודֹו, נפטר לא - 'לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.Èאת עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם - ׁשּמת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאדֹון

ׁש הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף עד אֹוהּבן להן, עצמֹו ּמכר ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּׁשאר ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ׁשּיפּגע אבלעד . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח לא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשאר עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח; את ולא הּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

אפּלּו - לגֹוי אֹו צדק, לגר והּנמּכר אינֹו[את]הּיֹורׁשין. הּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר, נמצאת לחרּות. יצא האדֹון, ׁשּמת ּכיון אּלא ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָעֹובד;
ּבחמּׁשה עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעבד
ּבׁשטר אֹו ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָדברים:
הּניח אפּלּו ּובגר, ּובגֹוי ּבן; ּבלא האדֹון ּבמיתת אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹׁשחרּור,
ׁשאם ּפי על ואף יציאתֹו, ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבן.
אפּלּו ׁשטר. צרי ואינֹו ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי לֹו, יאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָֹֹלא
ּכלּום, לֹו חּיב אינֹו - הֹוצאֹות רּבֹו עליו והֹוציא ְְִֵַַָָָָָָחלה

חּנם". לחפׁשי "יצא ְֱִִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:

   
הּנׂשּואה‡. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ,ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יבם וׁשֹומרת ארּוסה לייבום]לא ומחכה שמת אחיו ;[אשת ְֲֶֶָָָֹ
לאוין, מאּסּורי היתה אם אבל לֹו. מּתרת ׁשּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻוהּוא,

ׁשנּיה מדרבנן]אפּלּו ׁשּנאמר:[אסורה ּבמזֹונֹותיה, חּיב אינֹו - ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבמזֹון חּיב וכן עּמֹו. לעמד הראּויה אׁשּתֹו - עּמֹו" ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹ"אׁשּתֹו
הּוא, אּׁשה ּבעל "אם נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָּבניו
זה, ׁשּנקנה ׁשּכיון ,ּדעּת על תעלה וכי עּמֹו". אׁשּתֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָויצאה
חּיב ׁשהאדֹון אּלא ללּמד, ּבא לא אּלא אׁשּתֹו?! ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹנׁשּתעּבדה
ּובניו הּוא, - מעּמ "ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבמזֹונֹותיה.
ּובניו הּוא הּיבל, ּבׁשנת "ויצא נאמר: לגֹוי ּובנמּכר ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹעּמֹו";
אּׁשה אֹו מכירה, ּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָעּמֹו".
האדֹון; מּדעת ׁשּיּקחּנה והּוא, מכירתֹו: אחר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּובנים

ּבמזֹונֹותיה. חּיב אינֹו רּבֹו, מּדעת ׁשּלא לקחּה אם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאבל
.לֹו אין ּובניו, אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ידיהם כסף]ּבמעׂשה השווה שלהם הרי[בתפוקה אּלא ּכלּום, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָ
הּבעל ׁשּזֹוכה וכל לבעלּה. ּומציאתּה, האּׁשה ידי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמעׂשה

עברי. עבד ׁשהּוא ּפי על אף ּבה, זֹוכה - ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּבאׁשּתֹו
ּכנענית;‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן זה הרי - אביו מת אם אדֹון ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
ּכנענית ׁשפחה מּמּנהלֹו לֹו ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

"אם ׁשּנאמר: עבדּותֹו, ימי ּכל לֹו מּתרת היא והרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעבדים.
וגֹו' אּׁשה" לֹו יּתן ּבׁשפחהאדניו אסּור עצמֹו, והּמֹוכר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

יׂשראל. ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִֵַָָָּכנענית
לֹו„. ׁשּתהיה עד ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאין

רּבֹו אין ּובנים, אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים, יׂשראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ּכנענית ׁשפחה לֹו היהמֹוסר אפּלּו הּוא. קּבלה זה, ודבר ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר
ׁשפחה‰. רּבֹו לֹו ׁשּמסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֶַַַַָָָָָאם

ּובניו מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו ׁשּנאמר:ּכנענית, - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לּתן ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו עּמֹו". ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָֹ"אׁשּתֹו

לּכנענּיים, ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו לׁשני אחת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשפחה
נרצע אּׁשה". לֹו "יּתן סירובוׁשּנאמר: עקב שנרצע עבד =] ְֱִִִֶֶֶַָָ

רּבֹולצאת] והיה יֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּמסר
-[מפציר]מסרב ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,

.Âנרצע אינֹו עצמֹו, ועברהּמֹוכר ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשנת עד ועֹובד נרצע; זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש,

האדֹון. ׁשּימּות עד אֹו ֵֶַַָָָהּיֹובל,

.Êהּבן את עֹובד הּנרצע אין ּבן, ׁשהּניח ּפי על מּפיאף ; ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשל לעֹולמֹו "לעלם", לבנֹו; לא "ועבדֹו", למדּו: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹובל.

האדֹון. ּבמיתת אֹו ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Áמּום ּבעל ׁשּנעׂשה מּפני נרצע, אינֹו - ּכהן עברי ,עבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּבּה; ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו" אל "וׁשב אֹומר: הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ׁשב ְְֵֶַָָָָָָואינֹו

.Ë?רֹוצעין ואֹומרּכיצד ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הּמזּוזה, אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש ּבסֹוף ּומּגיׁשֹו ּבפניהם; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
אדם; ּכל ׁשל ּבין אדֹון, ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין עֹומדין, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּכׁשהן
מּתכת, ׁשל ּבמרצע אזן ׁשל ּבגבּה הימנית אזנֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונֹוקב
ולא ּובּדלת". ּבאזנֹו "ונתּת ׁשּנאמר: - לּדלת ׁשּיּגיע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצל ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד, ׁשּיהיה אּלא "מזּוזה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר

ּד אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה עֹומדת;מזּוזה. ּכׁשהיא לת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
האדֹון מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
לא - אזנֹו" את אדניו "ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו, ׁשרֹוצע ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּוא
ׁשני רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו, ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַֹֹּבנֹו,

חבילֹות. חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחד, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶָָעבדים
.È"יאמר אמר עד"ואם - "העבד" ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

נרצע; אינֹו ׁשׁש, אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
ּכגֹון ּכיצד? אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש, ּבסֹוף ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; אֹו מכירתֹו, מּדמי ּפרּוטה ׁשוה ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר
ׁשׁש. אחר ּכאֹומר זה הרי מּפרּוטה, ּפחֹות נׁשאר אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,ּבנים מּמּנה ולֹו ּכנענית, ׁשפחה אּׁשה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
נרצע אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ואתּולרּבֹו אהב "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

נרצע, אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה לרּבֹו ."ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבית
אֹוהב הּוא ּבני". ואת אׁשּתי את אדני, את "אהבּתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
טֹוב "ּכי ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָאת
נרצע, אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו ."עּמ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָלֹו
חֹולה רּבֹו חֹולה, אינֹו ורּבֹו חֹולה הּוא ."אהב "ּכי ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּנאמר:
נרצע, אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו חֹולה, אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָוהּוא

ּבטֹובה. ׁשניהם ׁשּיהיּו עד ,"עּמ לֹו טֹוב "ּכי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.È,עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור עצמֹו, מֹוכר נרצע. ּדין, ּבית ּומכרּוהּו נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
אינֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו לגֹוי; נמּכר עצמֹו, מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּכנענית.

"אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: - ליׂשראל אּלא איןנמּכר , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשׁש נמּכר עצמֹו, מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבית
מֹוכר לׁשׁש. אּלא נמּכר אינֹו ּדין, ּבית מכרּוהּו ׁשׁש; על ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר

לֹו. מעניקין ּדין, ּבית מכרּוהּו לֹו; מעניקין אין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָעצמֹו,
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.‚Èנרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראהמּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאתׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין[בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהן.
אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
ּכ ואחר ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
ּכענין - "ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.
הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצאן
חּיב אינֹו והּבגדים, הּכספים אבל מהן; לֹו להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיב
סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלּתן
העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
ּבין ּבגללֹו, הּבית ׁשּנתּבר ּבין לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
אם מקֹום. מּכל לֹו", ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: - נתּבר ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ה'"? ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן

.ÂËאינֹו - לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּברח
להעניקֹו ענקחּיב ."מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אמה וענק מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
קדם אביה מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹעברּיה,
ּכלּום; ּבהן לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ְְְִִִֵֵֶֶָָׁשאין

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום

   
ּומּׁשּתביא‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

.ולא העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום לֹו ּכסּותנׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
ׁשּלא אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
ּבכסף‚. נקנית עברּיה ואינּהאמה ּובׁשטר. כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּצרי מּפני ּבפרּוטה, ׁשראּוייןנקנית ּבדמים לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלגרעֹון,
,'ל קנּויה 'ּבּתי ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל

ּכֹותבֹו. האב עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָונֹותן
ּדין„. ּבית ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ,אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ויֹוצאה העברּיה"; אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חּנם יֹוצאה ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבתחּלת
יֹוצאה ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכעבד.
מגרעת וכן ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכנרצע,
על ּומחל ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָּפדיֹונּה,

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - ְְְִֶֶַָָָהּׁשאר

ּבסימנין‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיוןיתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נערּות, ימי לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמרׁשּות

ׁש ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה לחרּות.אּלא ּתצא ּבגרה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Âאברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לאאין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות
- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,

.Êּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
ּבמיתת אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ׁשׁש ּבסֹוף אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ׁשּמעֹות ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמּו
מנהג לא איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹהראׁשֹונֹות
וכיצד "יעדּה". ׁשּנאמר: ּכאחת, ׁשּתים מיעד ואינֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשפחּות.
ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָמיעדּה
לבני'. מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻלֹו

.Áאּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין
מעֹותיה;[בהסכמתה]מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אין - האדֹון מת ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
האדֹון. ּבמיתת לחרּות יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבנֹו

.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ
ׁשּתּכנס עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו
ולא לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻלחּפה.
- חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹיעדּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ְְֲִִֵֶַַַָָּבהבאת
.È| עברי. ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
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סי            
      

.‚Èנרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראהמּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאתׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין[בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהן.
אּלא חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
ּכ ואחר ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
ּכענין - "ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.
הּוא עצמן, מחמת ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצאן
חּיב אינֹו והּבגדים, הּכספים אבל מהן; לֹו להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיב
סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלּתן
העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
ּבין ּבגללֹו, הּבית ׁשּנתּבר ּבין לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
אם מקֹום. מּכל לֹו", ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: - נתּבר ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ה'"? ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן

.ÂËאינֹו - לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּברח
להעניקֹו ענקחּיב ."מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אמה וענק מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
קדם אביה מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹעברּיה,
ּכלּום; ּבהן לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ְְְִִִֵֵֶֶָָׁשאין

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום

   
ּומּׁשּתביא‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה
עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו

.ולא העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין
ּכלּום לֹו ּכסּותנׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ

אחר לפּדֹותּה האב את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
ׁשּלא אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
ּבכסף‚. נקנית עברּיה ואינּהאמה ּובׁשטר. כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּצרי מּפני ּבפרּוטה, ׁשראּוייןנקנית ּבדמים לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלגרעֹון,
,'ל קנּויה 'ּבּתי ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל

ּכֹותבֹו. האב עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָונֹותן
ּדין„. ּבית ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ,אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ויֹוצאה העברּיה"; אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חּנם יֹוצאה ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבתחּלת
יֹוצאה ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכעבד.
מגרעת וכן ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכנרצע,
על ּומחל ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָּפדיֹונּה,

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - ְְְִֶֶַָָָהּׁשאר

ּבסימנין‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיוןיתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
ותצא ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נערּות, ימי לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמרׁשּות

ׁש ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה לחרּות.אּלא ּתצא ּבגרה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Âאברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לאאין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות
- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,

.Êּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד
ּבמיתת אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ׁשׁש ּבסֹוף אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ׁשּמעֹות ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמּו
מנהג לא איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹהראׁשֹונֹות
וכיצד "יעדּה". ׁשּנאמר: ּכאחת, ׁשּתים מיעד ואינֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשפחּות.
ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָמיעדּה
לבני'. מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻלֹו

.Áאּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין
מעֹותיה;[בהסכמתה]מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אין - האדֹון מת ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
האדֹון. ּבמיתת לחרּות יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבנֹו

.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ
ׁשּתּכנס עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו
ולא לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשלׁש "ואם ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻלחּפה.
- חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹיעדּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ְְֲִִֵֶַַַָָּבהבאת
.È| עברי. ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
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סי           
      

.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין
ליעּוד ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכרעל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

יכֹול האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.Èלכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול,

ּבהן ּתֹופסין .קּדּוׁשין ְִִִֶָ

.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ
את למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת

ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב נפלההרי אם וכן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
חליצה ׁשהיא ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָלפני
לֹו ויׁש הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּפסּולה
ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹלמכרּה

.„Èּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר
ׁשנּיה ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂËרצה אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
- לבנֹו ולא לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹהאדֹון
איׁש אׁשת ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות .ּכׁשּתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

.ÊËליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מה על ׁשהתנה מיעד; ליעד, האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה

ּבטל ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

   
ּכנעני‡. גוי]עבד את[כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,
ונקנה ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ּבראׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
ּכל זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים ְְֲִִִִֶֶַָָָָהּדרכים
.לרּבֹו אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹצרי
ׁשּתצא מנת 'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
העבד יצא הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבהן
לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלחרּות;
כסף, ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ְְְְִֵֵַַּבין
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? אּתהּכיצד 'הרי : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

,'ּב עסק לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹוכן
העדים ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומסר

יצא זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו לחרּות,חתּומים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶָָָ
אּתה 'הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
עליו ׁשהעיד ּפי על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
לא עדין - מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעדים
ּבׁשטר אֹו ּבכסף אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנׁשּתחרר;

ּבראׁשי אּת[עיקרי]אֹו 'הרי לׁשפחתֹו: והּכֹותב אברים. ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל ְְֶֶַָָָָֹֻמּתרת

וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
"ׁשן" אּלא ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי
ואינן ׁשּבּגלּוי מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָו"עין"?
ּבֹו העבד יצא חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוזרין
- לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָלחרּות.
ׁשן הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹהּקטן

וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
עבד אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
החטם, וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאצּבעֹות
והּׁשּנים, העינים אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוראׁש

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן ְֲִֵֵַָָֹהרי

.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
לחרּות ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר. ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הּדיןאותה] והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מלאכה ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלאחד

לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ

.Êּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו
ׁשֹומע ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלחרּות;

לחרּות ּבהן יֹוצא עבד אין -. ְֵֵֵֶֶֶָ

.Áיכֹול אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּכהּו
לחרּות יצא לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, .להׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה
היה אם - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
לא לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

לחרּות .יצא ְֵָָ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡Èאבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא .לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚Èחתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

           
      

והיה ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.
לחרּות יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ

.„Èלחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל
עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ

.ÂË- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי
ּבֹו ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה יֹוצאין[באחריותו - ְְְִֵֶַַֹ
ועבדי האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשי

ובבעלותה]מלֹוג האשה ידי על יֹוצאין[שהובאו אינן - ְְִֵָ
אּלא ּבהן לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבראׁשי
לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֻּפרֹות,

.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיציאת
קנס ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין .זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
את ו'סּמית ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ
יֹודה ׁשאם ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעיני',
ׁשהּמֹודה עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמעצמֹו,
מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבקנס

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ְְְִִַָָּבקנס

   
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע לפלֹוני זה ּבגט 'זכה עלואמר: אף חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּפי
ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹאם

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד האֹומר:יצא לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ'ּתנּו

.:אֹו חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות .יצא ְֵָָ
'לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:

'ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשאני'
- לי' נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹּגט
ּבפנינּו ׁשּיׁשחררֹו עד עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל .הֹודאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אל„. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי
ואסּור ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו

הּמת ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד וכןלּיֹורׁשים . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ואין הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: ְְֲִִִֵֶַַַַָָאם
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין ְְְְְִִֵֶַַַָָ'ׁשחררּוה',
ּובׁשאר‰. נׁשים; לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט ּכׁשאר הן הרי ּפסּוליןרֹותהּדברים, הּׁשּׁשה: הן ואּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּכּותי ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל שהתיישבוּבערּכאֹות [גויים ְְְְִִִֵֵֶַָ

והתגיירו] עצמֹו,בשומרון המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ּוצריכין ,ְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּבמחּבר נכּתבין זה[לקרקע]ואין אּלא חֹותמין עדיהם ואין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּבמֹולי ׁשוין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי ואחד זה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבפני
שליח]ּובמביא ע"י העֹולים[השטר הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָָ

מבארים ׁשאנּו הּתנאים ּבכל ּכׁשרים ּגֹויים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבערּכאֹות
עבדים. וׁשחרּורי נׁשים מּגּטי חּוץ - הלואה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבהלכֹות

.Âחּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
יׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי

חבר ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד הּזה,[ת"ח]ועד ּובּזמן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּצדֹוקין מהם למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּכּותים

בתושבע"פ] מאמינים שאינם צדוק ּבּזמן[תלמידי ׁשהּצדֹוקין ,ְְִֶַַַ
ׁשּיהיּו עליהם ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּזה
לּה", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכגֹויים
לּה", נּתן לא חפׁשה "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְִִִֵֵַָָָֹֻלׁשמּה;
מי ונתן", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד
ּכ ואחר ּבמחּבר הּכתּוב יצא - נתינה אּלא מחּסר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשאינֹו
הּוא ׁשחרּור ּובגט ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻקֹוצץ,
ּגּטי אחד נתינה. אּלא מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאֹומר:
זה. ּבפני זה אּלא עדיהן חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָנׁשים

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָּוכבר

.Êּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּורוכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּורֹו ׁשּׁשטר העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּגט
'ּבפני אֹומרת ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתחת
ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכּתב
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על ְֱִִֵֶֶֶַַָָָנאמן

.Áוהעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה, ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ׁשלמקּבל ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לּה:מקּבל ׁשאמר ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ'צאי

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻׁשחרּור,

ה'תש"ע אדר י"ז רביעי יום

   
ּובין‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.- 'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

עד קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ּכתּובׁשּיתקּים היה אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עד הּנכסים קנה ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָֹּבֹו:
עצמֹו ואֹומרין: הּדּבּור ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּיתקּים
צרי ואינֹו ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקנה,
ּבראיה אּלא אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלקּימֹו;

לא - הּׁשטר.ּברּורה ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר
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סה            
      

והיה ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.
לחרּות יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ

.„Èלחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל
עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ

.ÂË- ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי
ּבֹו ׁשחבל לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה יֹוצאין[באחריותו - ְְְִֵֶַַֹ
ועבדי האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשי

ובבעלותה]מלֹוג האשה ידי על יֹוצאין[שהובאו אינן - ְְִֵָ
אּלא ּבהן לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבראׁשי
לּה. מיחדין ׁשאינן מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹֻּפרֹות,

.ÊÈּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיציאת
קנס ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין .זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
את ו'סּמית ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ
יֹודה ׁשאם ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעיני',
ׁשהּמֹודה עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמעצמֹו,
מֹודה ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבקנס

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ְְְִִַָָּבקנס

   
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע לפלֹוני זה ּבגט 'זכה עלואמר: אף חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אבל ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּפי
ולא ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹאם

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד האֹומר:יצא לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ'ּתנּו

.:אֹו חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות .יצא ְֵָָ
'לא‚. אֹומר: והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:

'ּכתבּתי אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשאני'
- לי' נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹּגט
ּבפנינּו ׁשּיׁשחררֹו עד עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל .הֹודאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אל„. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי
ואסּור ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו

הּמת ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד וכןלּיֹורׁשים . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ואין הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: ְְֲִִִֵֶַַַַָָאם
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין ְְְְְִִֵֶַַַָָ'ׁשחררּוה',
ּובׁשאר‰. נׁשים; לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט ּכׁשאר הן הרי ּפסּוליןרֹותהּדברים, הּׁשּׁשה: הן ואּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּכּותי ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל שהתיישבוּבערּכאֹות [גויים ְְְְִִִֵֵֶַָ

והתגיירו] עצמֹו,בשומרון המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ּוצריכין ,ְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּבמחּבר נכּתבין זה[לקרקע]ואין אּלא חֹותמין עדיהם ואין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּבמֹולי ׁשוין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי ואחד זה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבפני
שליח]ּובמביא ע"י העֹולים[השטר הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָָ

מבארים ׁשאנּו הּתנאים ּבכל ּכׁשרים ּגֹויים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבערּכאֹות
עבדים. וׁשחרּורי נׁשים מּגּטי חּוץ - הלואה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבהלכֹות

.Âחּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
יׂשראל אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי

חבר ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד הּזה,[ת"ח]ועד ּובּזמן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּצדֹוקין מהם למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּכּותים

בתושבע"פ] מאמינים שאינם צדוק ּבּזמן[תלמידי ׁשהּצדֹוקין ,ְְִֶַַַ
ׁשּיהיּו עליהם ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּזה
לּה", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכגֹויים
לּה", נּתן לא חפׁשה "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְִִִֵֵַָָָֹֻלׁשמּה;
מי ונתן", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד
ּכ ואחר ּבמחּבר הּכתּוב יצא - נתינה אּלא מחּסר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשאינֹו
הּוא ׁשחרּור ּובגט ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻקֹוצץ,
ּגּטי אחד נתינה. אּלא מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאֹומר:
זה. ּבפני זה אּלא עדיהן חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָנׁשים

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָּוכבר

.Êּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּורוכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
וערער האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
הֹואיל לקּימֹו, צריכה ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא ׁשחרּורֹו ׁשּׁשטר העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּגט
'ּבפני אֹומרת ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתחת
ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכּתב
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על ְֱִִֵֶֶֶַַָָָנאמן

.Áוהעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה, ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ר מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ׁשלמקּבל ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

לּה:מקּבל ׁשאמר ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ'צאי

מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻׁשחרּור,

ה'תש"ע אדר י"ז רביעי יום

   
ּובין‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.- 'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

עד קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ּכתּובׁשּיתקּים היה אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עד הּנכסים קנה ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָֹּבֹו:
עצמֹו ואֹומרין: הּדּבּור ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּיתקּים
צרי ואינֹו ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקנה,
ּבראיה אּלא אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלקּימֹו;

לא - הּׁשטר.ּברּורה ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר
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סו           
      

לׁשני נכסיו ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּבׁשני ּכתב ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹעבדיו
אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשטרֹות
ּופלֹוני לפלֹוני נתּונים נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשּכתב
נכסי וחצי עבּדי לפלֹוני נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָעבדי'.
ׁשהעבד ּכלּום; קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלפלֹוני
וכיון ׁשחרּור; זה ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל

ּכלּום הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, .ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ

והרי„. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר
ׁשּלקח ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
ּבין חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן

חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'

חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים רצה[אחד אם - ְֲִִָָָָ
זה הרי - ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשחרר
ׁשחרּורּה. ּגֹומר הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשחרר,

.Êלא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי
ּבן אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחהּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
עצמּה ואת אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
רּבּה את ּכֹופין - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹום

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָלׁשחררּה,
.Áחציֹו והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

מעמידין - לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלבנֹו
ּגט האּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ְְְִֵֵֵַַַָָָּבית
הּקטן נסר ואם דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשחרּור,

מפליגין - ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש אֹותֹו[מרחיקים]ּבעבד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הּמעֹות אצל קרֹובה ּתינֹוק ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, .מּמּנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב ועמד[הנוטה לעבּדֹו, נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ִחֹורין.

   
וכֹופין‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את רּבֹוהּמֹוכר את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

גט לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹלחזר
עׂשרה עד אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹׁשחרּור,
אֹותֹו ּגֹובין אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבדמיו

ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, הּמֹוכר,[סמוכים]ודנין מת ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻ
ּולׁשחררֹו. העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאין

.על שעבוד]לוה זמן[ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ
ּגּוף ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה לֹו: אמר ואם מּיד; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
- ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ לחרּות, יצא ּברצֹונֹו.לא ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּפי‚. על אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר
יכֹול ׁשהיה מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא

אחר ּבממֹון .לפּיסֹו ְְְֵַַָ
מן„. חּוץ מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִִַָָֹמכרֹו

אם ספק זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוֹות,
נׁשּתחרר לא אֹו דמיונׁשּתחרר ּכדי העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מּידֹו. מֹוציאין אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלרּבֹו,
לגר‰. ׁשּמכרֹו אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָאחד

ליׂשראל מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּתֹוׁשב,
מרּבֹו דמיו ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻמׁשּמד,
מּידֹו מֹוציאין אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי .ראׁשֹון, ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

.Âאת וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר
הּדמים ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מהרּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

העבד יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ.לחּו צה ְֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אינן אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, .ּכמכּורין ְֲִִֵֶֶַָ
.Áאת אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëלעלֹות רּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעבד

לצאת האדֹון רצה לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעּמֹו,
ׁשּירצה עד עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ .לחּוצה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּגֹויים. ּביד ׁשהארץ הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָודין

.Èמחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבדּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
גט לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ויּתן ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשחרּור,
את ּדין ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלֹו.

לֹו. ויל מעליו, ְְִֵֵֵָָׁשעּבּודֹו
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב
ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
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.Èמצוֹות ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה
רצה לא ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹהעבדים
העבד התנה ואם לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר -ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
זמן ּכל לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻעליו

לארץ לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, עבדׁשּירצה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּמל
העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻרּבֹו
ּומעלה וכֹותב הּגֹויים; מן ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשל מּידם.ּבערּכאֹות ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ּגֹויים, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

.‚Èׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואםהּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„Èיצא רּבֹו, מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
ׁשחרּור גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין .לחרּות; ְְְְִִֵֵֵֶַ

.ÂËהּפֹודה ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד
ּפדהּו ואם ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

חֹורין ּבן זה הרי חֹורין, ּבן רּבֹולׁשם מּמּנּו נתיאׁש לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
מרּבֹו, ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַראׁשֹון
הראׁשֹון לרּבֹו חֹוזר חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוחֹוזר

כלּום. ְְֹּבלא

.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל[שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
חֹוב לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,

.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד
ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,

ּבהןּת חּיב ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורה
גט לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלא

ּכמֹוׁשחרּור העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לחרּות; יצא - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּדעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו; לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה קרא אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - מחה ולא רּבֹו, ּבפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכנסת

.ÁÈּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לאואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
לחרּות. ְֵָָיצא

.ËÈלׁשם רּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
לפרׁש. צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבן

ּבּמים לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ. ְְְִִִַַַָָָ
.Îוהטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבן לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם
חֹורין ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ

.‡Îעצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר
חֹורין .ּבני ְִֵ

   
ׁשהיא‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

.מּיׂשראל עבד הּקֹונה הּגֹויאחד מן אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגר וכן האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
- האּמֹות מּׁשאר אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָָָָָֻּתֹוׁשב
ּכנעני עבד הּוא והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיׁש
ּתּקנּו, "מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלכל
אחד וכל ּבארצכם". הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּומּמׁשּפחּתם

ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָמאּלּו,

האּמֹות‚. מן הריאחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [איןׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם„. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עּמֹו עֹוׂשה ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
מי ׁשּכל ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹמלחמה,
יעׂשה לא אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
אּלּו, ּבדינין הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכ

ּדבר לכל ּכנעני ּכעבד הּוא .הרי ְְְֲֲִֵֶֶַָָָ

אּלא‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי
ידיו ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Âקטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני ּגּופן[שזהו קנת זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָ

ּתׁשע ּבן עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכאיׁש.
עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
ּבהם "לעלם ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכנעני;
אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֻּתעבדּו".
ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלכּתב
ּדבריהם; ׁשל למצוה אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומּתר
מׁשחרר זה הרי - הּכנסת ּבבית עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון
ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעבּדֹו,
מכׁשֹול היא והרי הפקר, מנהג ּבּה נֹוהגין העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיּו
ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחּטאים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָֹהּמכׁשֹול.

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם עבדים להחיֹות מצּוין ּדבריםׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָָימּותּו,
ּבמזֹונֹותיהם חּיב מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבבית

ּבאחריּותן חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו -. ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
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סז            
      

.Èמצוֹות ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה
רצה לא ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹהעבדים
העבד התנה ואם לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר -ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
זמן ּכל לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻעליו

לארץ לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, עבדׁשּירצה וכן . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואין לּגיסֹות, עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּמל
העֹולם אּמֹות ּבדיני ולא יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻרּבֹו
ּומעלה וכֹותב הּגֹויים; מן ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשל מּידם.ּבערּכאֹות ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ּגֹויים, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

.‚Èׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואםהּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„Èיצא רּבֹו, מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
ׁשחרּור גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין .לחרּות; ְְְְִִֵֵֵֶַ

.ÂËהּפֹודה ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד
ּפדהּו ואם ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

חֹורין ּבן זה הרי חֹורין, ּבן רּבֹולׁשם מּמּנּו נתיאׁש לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
מרּבֹו, ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַראׁשֹון
הראׁשֹון לרּבֹו חֹוזר חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוחֹוזר

כלּום. ְְֹּבלא

.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל[שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
חֹוב לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,

.ÊÈּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד
ּבספר ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,

ּבהןּת חּיב ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורה
גט לֹו לכּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלא

ּכמֹוׁשחרּור העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לחרּות; יצא - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּדעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו; לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית ּפסּוקים ׁשלׁשה קרא אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - מחה ולא רּבֹו, ּבפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכנסת

.ÁÈּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לאואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
לחרּות. ְֵָָיצא

.ËÈלׁשם רּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
לפרׁש. צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבן

ּבּמים לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ. ְְְִִִַַַָָָ
.Îוהטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבן לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם
חֹורין ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ

.‡Îעצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר
חֹורין .ּבני ְִֵ

   
ׁשהיא‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד הּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

.מּיׂשראל עבד הּקֹונה הּגֹויאחד מן אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגר וכן האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
- האּמֹות מּׁשאר אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָָָָָֻּתֹוׁשב
ּכנעני עבד הּוא והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיׁש
ּתּקנּו, "מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלכל
אחד וכל ּבארצכם". הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּומּמׁשּפחּתם

ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָמאּלּו,

האּמֹות‚. מן הריאחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
אבל ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [איןׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם„. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עּמֹו עֹוׂשה ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
מי ׁשּכל ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹמלחמה,
יעׂשה לא אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
אּלּו, ּבדינין הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכ

ּדבר לכל ּכנעני ּכעבד הּוא .הרי ְְְֲֲִֵֶֶַָָָ

אּלא‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי
ידיו ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Âקטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני ּגּופן[שזהו קנת זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָ

ּתׁשע ּבן עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכאיׁש.
עבד לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
ּבהם "לעלם ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכנעני;
אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֻּתעבדּו".
ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלכּתב
ּדבריהם; ׁשל למצוה אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומּתר
מׁשחרר זה הרי - הּכנסת ּבבית עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון
ׁשפחה וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעבּדֹו,
מכׁשֹול היא והרי הפקר, מנהג ּבּה נֹוהגין העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיּו
ויסּור ׁשּתּנׂשא ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחּטאים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָֹהּמכׁשֹול.

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על לֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם עבדים להחיֹות מצּוין ּדבריםׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
עבדים אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָָימּותּו,
ּבמזֹונֹותיהם חּיב מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
אֹותם יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבבית

ּבאחריּותן חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו -. ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
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סח           
      

.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָמּכל
מזֹון ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָהּבהמֹות
יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
הערלים, ּבּגֹויים אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחד".
להם ׁשהׁשּפיע יׂשראל והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּומׁשּפטים ּבחּקים וצּום הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו ְְְִִִִַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
הּקדֹוׁש ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹצּדיקים
על "ורחמיו אֹומר: הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּברּו
"ונתן ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם וכל מעׂשיו". ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכל

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה

נחלֹות. ְְִָהלכֹות

 
מצוֹות וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר ׂשכיר ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
ׁשּלא (ה) ּבֹו; ׁשעֹוׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻזמּנֹו;
ׁשּלא (ו) מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻיאכל
ׁשֹור יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיֹולי

ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבהמה. ׁשאר וכן אּלּו.ּבדיׁשֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ

   
ּבּתֹורה‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

.ׁשּלהן ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹוןואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע[גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
. האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
ּבין - הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב .ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
ּכגֹון מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאבד
ּכתּוב ׁשּכן נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמתה
נֹוׂשא יׁשּלם". ׁשּלם עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבׁשֹואל:
אבד אֹו נגנב אם להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׂשכר
אּלּו הרי - ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּדבר
ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמׁשּלמין.
נׁשּבעין אּלּו הרי - נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָּומתה,
אין נׁשּבה, אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאנסה,

יּגנב ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - יׁשּלםראה - מעּמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
הּכל; על נׁשּבע - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלבעליו".
ּכמֹו מלאכה ּבׁשעת הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
ואת האבדה את מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר;
ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין ְְְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָהּגנבה,
אֹו ּבּים, ׁשּטבעה ּבספינה הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּומתה
ּגדֹולים. אנסין מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָֹֻנלקח

אֹו‚. הׁשאילֹו, אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד
הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו החפץ]הׂשּכיר עם[של ְְִִִִִֵֶַַַָָ

אפּלּו מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּדבר
ּפטּור, זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּפׁשע
ּבא הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכרן אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבׂשכרֹו".
ּבעת עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
החפץ, נטל אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגנבה
הּבעלים ׂשכר לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָונעׂשה
הּדבר ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ׁשּלם עּמֹו, אין "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשמּור,

עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אצלו]יׁשּלם". ּבעת[עבד ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ּפטּור; והּמיתה, הּגנבה ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשאלה
ּבעת עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּכּלן הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמיתה

ּפטּור. ּבּבעלים, ּפׁשיעה אפּלּו ּפטּורין; ְְְְֲִִִִִַַָָָָּבּבעלים
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשאלחּיב אפּלּו להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
יׁשאילּנּו לא - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹספר
ספר הׂשּכירֹו אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלאחר.
רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּתֹורה,
- ׁשני לׁשֹומר ּומסר הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ונאנס הּׁשֹומרין, ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
אין ואם ׁשּנאנס. עדים יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור -ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּפני לּבעלים, לׁשּלם הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשם
אפּלּו הּׁשני. הּׁשֹומר עם ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּמסר
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ׁשהרי חּיב; - ׂשכר לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהיה
וזה להּׁשבע, אצלי נאמן 'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁש
ּתמיד להפקיד הּבעלים ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּלם

אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אֹותֹו[אתמול]אצלי' מפקידין הייתם ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, אצלֹו'; אני ׁשהפקדּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאצל
ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם, הּׁשני אֹותֹו אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהפקידֹו

ׁשמירתֹו,והפק ּומעט הֹואיל - ּבׂשכר הּׁשני אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם, הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפֹוׁשע

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ראׁשֹון‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
ׁשּנתן ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;

.Âההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר
השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.

הֹואיל - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּׂשֹוכר
והּׁשֹומר הֹואיל - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבידֹו
ּבא אם - הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
החזק ואם מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֻלחזר

ּכפרן הראׁשֹון זה]הּׁשֹומר בפקדון להחזיר[שכפר יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֵַַַָָָ
הּפּקדֹון ׁשעדין ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד ֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּפּקדֹון

ראׁשֹון. ׁשל ְֲִֶַָּבאחריּותֹו

   
אינן‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָכלים

ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, עצמם]ׁשהקׁשּו [הם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ההקּדׁשֹות יצאּו - רעהּו" אל איׁש יּתן "ּכי ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממֹון.
והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ּגֹוים. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - וההקּדׁשֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקרקעֹות

מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם; אינֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר [התחייבוונֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשלם] ּבאחריּותן.בקנין חּיב ,ְֲַַָָָ

.הּׁשֹומריןותּקנּו ׁשבּועת ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבהקּדׁשֹות.[שבועה]ּכעין יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ

חּיב‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה
מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּמיתה והאבדה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, אבדּו, אֹו ונגנבּו הּמּטלטלין ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָעל

אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור ׁשּמׁשּלםּוׁשטרֹות, ׂשכר ׁשֹומר היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
אם אבל ּבאּלּו. מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּגנבה
הפרׁש ואין הּוא, מּזיק הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם, חּיב - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּפׁשע

מּטלטלין הּמּזיק לדין קרקע, הּמּזיק ּדין הּואּבין אמת ודין . ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַ
ּכרמֹו ׁשהּמֹוסר רּבֹותי, הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

ּבאריסּות ּבין יבול]לׁשֹומר, חּנם,[תמורת ּבׁשמירת ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו האפר]והתנה מּׁשּלֹו[יפזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ

חשבונו] ּבּידים.[על ׁשהפסיד ּכמי חּיב, - עׂשה ולא ּופׁשע ,ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּפנים. ּכל על חּיב ּבּידים, ׁשהּמפסיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכן

היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר ּדבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר
הּׁשֹומרין ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות .ענבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
הקּדיׁשֹו ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר, מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכל - נתּגּיר ּכ ואחר ׁשהפקיד, ּגֹוי וכן הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּוא
וסֹופן ּתחּלתן ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין; ּדיני ּכל ּבהן אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלּו

יׂשראל ונכסי הדיֹוט, .נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶָ
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשל הּׁשמּור .הּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָ
.Êהּגדֹול זה הרי הׁשאילֹו, אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

לּקטן הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבענׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
טענת]ּבטענת ׁשּנאמר[בגלל ּכדי הרי]הּקטן, 'אין[ונשאל: ְְֲֵֵֶַַַַָָֹ

הּׁשֹומרין, ׁשּכל הּקטן'; טענת על ׁשבּועתנׁשּבעין ׁשבּועתן ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היא .ׁשּמא ִֶָ

.Áחכמים ׁשּתּקנּו ּתּקנּו[קנין]ּכדר ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
לֹו: ואמר זה', לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,'לפני 'הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'הּנח
אינֹו זה -הרי 'לפני הּבית 'הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'הּנח'
ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ׂשכר, ׁשֹומר ולא חּנם ׁשֹומר ְְְְִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא

מחרים חרם]אּלא ולא[מטיל ׁשּלֹו, הּפּקדֹון ׁשּלקח מי על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו הּמפקיד אחד ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבעליו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיחזירֹו
- ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים, חברֹו את הּמׂשּכיר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשאיל
אֹו לֹו, ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ׁשהֹודה ּכיון להן: יׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדין
ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשאל

מּגֹו לו]אֹומרין נאמין - הפקדון קבלת להכחיש שיכל ["מתוך" ְִִ
אּלא מּׁשבּועה הּדברלפטרֹו היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמׂשּכר אֹו הּמפקד, אֹו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּׁשאּול,
להֹודיה צרי הּׁשֹומרין מן אחד ואין עליו. נׁשּבע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשֹומר

.[להשביעו]ּבמקצת ְְִָ
.Ëלהיֹות והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמתנה

נֹוׂשא אֹו חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּפטּור
אֹו ּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל; ּבּכל חּיבין להיֹות וׂשֹוכר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׂשכר

עדים ולא קנין, צרי ואין קּים; ממֹון, ׁשל .ּבׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
.Èׁשם היה 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע - ׁשּלא[מכליל]ּתנאי' ּבּה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא לֹו אמרּתי 'לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר' לֹו נעׂשיתי ולא ,ׁשּלא[מדרבנן]לפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו וכֹולל זֹו; ּבדר אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹקּבלֹו
לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ּבּידים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּבדֹו

.Èהפקדּתי' אֹו 'הׂשּכרּתי' אֹו 'הׁשאלּתי' אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה
ׁשאמר: אֹו מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּלה ,'ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל
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סט            
      

ׁשהרי חּיב; - ׂשכר לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהיה
וזה להּׁשבע, אצלי נאמן 'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁש
ּתמיד להפקיד הּבעלים ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
ּפטּור הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
ׁשהפקדּתם הּדבר 'זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּלם

אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אֹותֹו[אתמול]אצלי' מפקידין הייתם ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, אצלֹו'; אני ׁשהפקדּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאצל
ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם, הּׁשני אֹותֹו אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהפקידֹו

ׁשמירתֹו,והפק ּומעט הֹואיל - ּבׂשכר הּׁשני אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם, הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפֹוׁשע

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ראׁשֹון‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
ׁשּנתן ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;

.Âההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר
השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.

הֹואיל - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּׂשֹוכר
והּׁשֹומר הֹואיל - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבידֹו
ּבא אם - הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
החזק ואם מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֻלחזר

ּכפרן הראׁשֹון זה]הּׁשֹומר בפקדון להחזיר[שכפר יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֵַַַָָָ
הּפּקדֹון ׁשעדין ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד ֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּפּקדֹון

ראׁשֹון. ׁשל ְֲִֶַָּבאחריּותֹו

   
אינן‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָכלים

ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, עצמם]ׁשהקׁשּו [הם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ההקּדׁשֹות יצאּו - רעהּו" אל איׁש יּתן "ּכי ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממֹון.
והּׁשטרֹות העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ּגֹוים. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - וההקּדׁשֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקרקעֹות

מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם; אינֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר [התחייבוונֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשלם] ּבאחריּותן.בקנין חּיב ,ְֲַַָָָ

.הּׁשֹומריןותּקנּו ׁשבּועת ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבהקּדׁשֹות.[שבועה]ּכעין יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ

חּיב‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה
מּדין אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּנם ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּמיתה והאבדה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּגנבה
וקרקעֹות ּובעבדים יּׁשבע, אבדּו, אֹו ונגנבּו הּמּטלטלין ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָעל

אם וכן מּׁשבּועה; ּפטּור ׁשּמׁשּלםּוׁשטרֹות, ׂשכר ׁשֹומר היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
אם אבל ּבאּלּו. מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּגנבה
הפרׁש ואין הּוא, מּזיק הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם, חּיב - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּפׁשע

מּטלטלין הּמּזיק לדין קרקע, הּמּזיק ּדין הּואּבין אמת ודין . ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַ
ּכרמֹו ׁשהּמֹוסר רּבֹותי, הֹורּו וכן לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה

ּבאריסּות ּבין יבול]לׁשֹומר, חּנם,[תמורת ּבׁשמירת ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו האפר]והתנה מּׁשּלֹו[יפזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ

חשבונו] ּבּידים.[על ׁשהפסיד ּכמי חּיב, - עׂשה ולא ּופׁשע ,ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּפנים. ּכל על חּיב ּבּידים, ׁשהּמפסיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכן

היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר ּדבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר
הּׁשֹומרין ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות .ענבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבעת‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
הקּדיׁשֹו ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר, מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכל - נתּגּיר ּכ ואחר ׁשהפקיד, ּגֹוי וכן הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּוא
וסֹופן ּתחּלתן ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין; ּדיני ּכל ּבהן אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלּו

יׂשראל ונכסי הדיֹוט, .נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶָ
.Âׁשהיה ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאחד

האּׁשה ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשל הּׁשמּור .הּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָ
.Êהּגדֹול זה הרי הׁשאילֹו, אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

לּקטן הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבענׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
טענת]ּבטענת ׁשּנאמר[בגלל ּכדי הרי]הּקטן, 'אין[ונשאל: ְְֲֵֵֶַַַַָָֹ

הּׁשֹומרין, ׁשּכל הּקטן'; טענת על ׁשבּועתנׁשּבעין ׁשבּועתן ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היא .ׁשּמא ִֶָ

.Áחכמים ׁשּתּקנּו ּתּקנּו[קנין]ּכדר ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
לֹו: ואמר זה', לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,'לפני 'הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'הּנח
אינֹו זה -הרי 'לפני הּבית 'הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'הּנח'
ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ׂשכר, ׁשֹומר ולא חּנם ׁשֹומר ְְְְִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא

מחרים חרם]אּלא ולא[מטיל ׁשּלֹו, הּפּקדֹון ׁשּלקח מי על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו הּמפקיד אחד ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבעליו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיחזירֹו
- ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים, חברֹו את הּמׂשּכיר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשאיל
אֹו לֹו, ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ׁשהֹודה ּכיון להן: יׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדין
ׁשאין הּׁשֹומרין; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשאל

מּגֹו לו]אֹומרין נאמין - הפקדון קבלת להכחיש שיכל ["מתוך" ְִִ
אּלא מּׁשבּועה הּדברלפטרֹו היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמׂשּכר אֹו הּמפקד, אֹו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּׁשאּול,
להֹודיה צרי הּׁשֹומרין מן אחד ואין עליו. נׁשּבע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשֹומר

.[להשביעו]ּבמקצת ְְִָ
.Ëלהיֹות והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמתנה

נֹוׂשא אֹו חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּפטּור
אֹו ּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּכׁשֹואל; ּבּכל חּיבין להיֹות וׂשֹוכר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׂשכר

עדים ולא קנין, צרי ואין קּים; ממֹון, ׁשל .ּבׁשבּועֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
.Èׁשם היה 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע - ׁשּלא[מכליל]ּתנאי' ּבּה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡Èהּנח אּלא לֹו אמרּתי 'לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹטען
הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר' לֹו נעׂשיתי ולא ,ׁשּלא[מדרבנן]לפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ולא יד, ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו וכֹולל זֹו; ּבדר אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹקּבלֹו
לׁשּלם. חּיב ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ּבּידים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּבדֹו

.Èהפקדּתי' אֹו 'הׂשּכרּתי' אֹו 'הׁשאלּתי' אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה
ׁשאמר: אֹו מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּלה ,'ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל
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נׁשארה ולא הּׁשמירה ונסּתּלקה ל החזרּתי אבל היה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכן
ו הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ּתביעה' ּבּמהנפטרּבינינּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הפקיד אם אבל ׁשטר. ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
'ל 'החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו הׂשּכיר אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצלֹו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי כשבועה- [קדוש, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
אֹומדאורייתא] 'נגנב' חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו ;ְִִִֵֶֶַַָָ

לֹומר נאמן - מלאכה' ּבׁשעת 'מתה והּׁשֹואל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
הּתֹורה מן נׁשּבע ׁשּנאנס, טען ׁשאם ּוכׁשם ;'ל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזרּתי
ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע 'החזרּתי', טען אם ּכ - חפץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא 'נאנסּו', ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשהיה

טענתֹו. על ראיה ראיהלהביא להביא חּיב היה אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָ
אּלא 'החזרּתי', לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין
אבל ׁשטר. עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין אינן לֹומר, ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא

   
אם‡. - ּומתה ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר

ראיה אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנאנס
לא[עדים] ואם מּׁשבּועה. אף ויּפטר ׁשּנאנס, טענתֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל

יׁשּלם - ּביןהביא ּתהיה ה' ׁשבּועת ראה, "אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ׁשבּועה, ׁשם אין ראיה, להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשניהם";
ּבמקֹום ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה, יביא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ראיה, להביא אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאין
ּפׁשע, ׁשּלא ׁשם עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
יין ׁשל חבית ׁשהעביר ּבאחד מעׂשה הּׁשבּועה. מן אף ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפטר
ואמרּו: חכמים לפני ּובאּו מחֹוזה. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבׂשכרֹו,
ׁשם; מצּויין אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'ׁשּוק
ּתׁשּלם אֹו ונפלּת, נתקלּת אּלא ּפׁשעּת ׁשּלא ראיה ּתביא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹּדמיה'.

.ּדין - ונׁשּברה ּבׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר
הּׁשבירה והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם; הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה

ּבהן חּיב ׁשהּוא ואבדה ׁשּיהיהּכגנבה חכמים, ּתּקנּו אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אין יׁשּלם, אֹומר אּתה ׁשאם - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
החבית ׁשבירת עׂשּו לפיכ לחברֹו; חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל

ּוׁשבירתּה הּבהמה שפטור]ּכמיתת ּבדבר[כדרכה, ּתּקנּו ועֹוד . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
חצי מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נׂשאּו ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזה,
ׁשנים, לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשאֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדמיה;

אנס ואינֹו ּכאנס הּוא ביניים]הרי אם[מצב מחצה, ּומׁשּלמין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
העדים ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו ׁשּלא עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיׁש
חצי ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא נׁשּבעין - ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָֹמצּויין
ׁשּיכֹול מּׂשאֹוי אּלא להעביר, אחד לכל היה לא ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּדמיה;
ׁשהעביר ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן עצמֹו. ּבפני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהעבירֹו
ׁשהּוא - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ׁשאין ּגדֹולה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבית

הּכל. מׁשּלם מּידֹו, נׁשּברה ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּפֹוׁשע;

והרי‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל
אם - ׁשלׁשה הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּוא
יׁשּלמּו אֹו יין ׁשל חבית להחזיר חּיבין הּׁשּוק, ּביֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהחזירּו
אבל הּׁשּוק; ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה; ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹלֹו
הּימים, ּבׁשאר לֹו החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין יין, לֹו היה ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹאם

זמן ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו השוק]מחזירין ביום טרח[אף , ְְְְֲִִִַַַַָָֹֹ
וכן החבית; נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.„- אחד זאב היה אם - מּמּנּו וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה
ׁשני היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים,
אחד לסטיס אנס. זה הרי ׁשנים, על יתר היּו רּוחֹות; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּתי
לסטיס לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻמזּין,
ּכלסטיס. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס, זה הרי - מזּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאחד
אנסין. אּלּו הרי והּנחׁש, והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום הֹוליכּה אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות .ּגדּודי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשאינֹו‰. ּולהראֹותֹו ּבֹו להתּגרֹות והתחיל ּגּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָרֹועה

וכ וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו 'הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמתירא
אֹותֹו ּובא לנּו', יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָרֹועים
הּמֹולי ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּלסטיס
את הּמביא אֹו ולסטים, חּיה ּגדּודי למקֹום הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

הּבהמה למקֹום ּבהתּגרּותֹו .הּלסטים ְְְְְִִִִֵַַָָ
.Âלֹו ׁשהיה הּׁשבּויה[אפשרות]רֹועה אֹו הּטרפה להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

הביא ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, אחרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָֹֹּברֹועים
ׁשֹומר ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב, זה הרי - להּציל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקלֹות
ּבחּנם, מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא חּנם ׁשּׁשֹומר אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׂשכר;
הרֹועים לׂשּכר חּיב ׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא לא ְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹואם
ולֹוקח וחֹוזר להּציל; ּכדי הּבהמה ּדמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות,
ולא לׂשּכר לֹו והיה ּכן, עׂשה לא ואם הּבית. מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָׂשכר
.Ê,נׁשּבע - ּבׂשכר' רֹועים ידי על 'ׁשהּצלּתי ׁשּטען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

ּדמיהן; ּכדי עד אּלא לטען, יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע 'נטרפה', לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין .הּנׁשּבעין ְְְִִִַָ
.Áהרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו, ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

ּובאּו לעיר, להּכנס הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּבין לעיר, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהּכנס
היה ׁשם היה אּלּו אֹומרין, אין - ודרס ארי וטרפּו, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָזאבים
ידי על אפּלּו להּציל, יכֹול אם אֹותֹו: אֹומדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמּציל;
ידּוע, הּדבר אין ואם ּפטּור; לאו, ואם חּיב; - ּומקלֹות ְְְִִִֵַַַַָָָָָָרֹועים

לׁשּלם .חּיב ְֵַַָ
.Ëסּגפּה ּפטּור. והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

אותה] ּתקפּתּו[עינה אנס. אינֹו - ומתה אותו], ועלתה[תקפה ְְְֵֵֶַָָָָָֹ
לראׁשי העלּה אנס. זה הרי - ונפלה ּותקפּתּו צּוקין, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלראׁשי
- מנעּה ולא למנעּה, יכֹול והּוא מאליה, ׁשעלתה אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֹצּוקין,
ׁשּכל חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה ׁשּתקפּתּו, ּפי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאף
ׁשהעביר רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ּבפׁשיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתחּלתֹו
ונפלה לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, על ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמֹות
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להעבירן[זרימת]לׁשּבלת לֹו היה ׁשהרי חּיב, זה הרי - הּנהר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מעּלה, לׁשמירה אּלא ׂשכר, נֹוטל הּׁשֹומר ׁשאין אחת; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ּבּתחּלה, ּופׁשע ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹואיל

חּיב. הּוא הרי הּנפילה, ּבעת ְְֲִֵֵַַַָָּבּסֹוף

.Èׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע
ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב ּגנבּה אם אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום

   
אם‡. - ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ואם הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻהחלקה
אם - ּבהר והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָהּוחּמה,
הּוחּמה ואם הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהחלקה
הרּוח מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, -ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּמעלה מחמת הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנּׁשבת

הּפרה[העליה] את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחֹורׁש הּכלי והּוא הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלחרׁש
ׁשחרׁשּו. האּמנין עם הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבֹו
ּבעל ּדין - הּקנקן ונׁשּבר הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוכן
ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ּבּבקעה, לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּפרה,

האּמנין. עם ׂשֹוכר, ׁשל ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּקנקן
.מי מׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה ואם[המחרישה]מׁשּלם? החריׁשה; ּבעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּקנקן, ּבדמי חּיבין ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיתה

ּבּמלמד אֹותּה ההנהגה]הּמנהיג הּכלי.[מקל את והאֹוחז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה

מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשהּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבדר ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשם ׁשאין נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
ׁשם היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמים';
אמר: מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדים
מת', עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'ּבנהר
מצּויין ׁשהּמים מעידין עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָואמרּו
הּבעלים; ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבנהר

עדים. ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַואין
ׁשל„. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
אבל ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאם
חּטים ּבמׁשקלן והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָאם

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - .ּומתה ְֵֵֵֶַָָָֹ
אּׁשה.‰. עליה ירּכיב לא איׁש, עליה לרּכב הּבהמה את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׂשכר

עליה ּומרּכיב איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׂשכרּה
מניקה ׁשהיא מעּברת ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, .ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

.Âל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשעּור על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
ׂשכר נֹותן אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּפסק

הּידּוע[נשיאת] ּבּמׁשקל אּלא נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ּכגֹון מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבּמדינה
אֹו ּומתה ואחד, ׁשלׁשים עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּדרּכּה
על מּׁשלׁשים אחד ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנׁשּברה

ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה ְְְֵֶַַַָָָָָָָמּׂשאּה,

.Êוהּזק[השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף אחד, קב מּׂשאֹו על ְִֶֶַַַַַַָָָֻ
והרי ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּׂשא
חליֹו מחמת ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הּכבד. זה ֶֶַֹהּוא

.Áעליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו מעּכב החמֹור ּבעל להּניחהרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

   
נלקחה‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הּמׂשּכיר[צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
עליה לׂשאת ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשלם.
ׂשכרּה אם אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׂשאֹוי
חּיב - ּבהן וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלרּכב
יחזיר - העמיד לא ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶַַַָֹלהעמיד

ּבּה. ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב ְִִֵֶַַַַַַָָָָהּׂשכר,

.ּבין לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר אחרת,[המתה]יׁש ּבהמה ּבּה ולּקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיּגיע עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
אם - 'ל ׂשֹוכר אני זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָלּמקֹום
- הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכרּה
ּבדמיה אין ואם יּקח. אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם

ׁשּפס לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר עּמֹו.לּקח, ק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - לׂשּכר ולא לּקח לא ּבּדמים אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹואם

ּתרעמת אּלא עליו לֹו ואין ,הּדר למּׂשא[כעס]חצי ׂשכרּה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיב אינֹו ,הּדר ּבחצי ּומת זה', 'חמֹור לֹו ואמר הֹואיל -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּומּניח הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא אחר, לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהעמיד

ְִָנבלתֹו.[לבעלים]לֹו
אמר‚. אם - הּדר ּבחצי לּה וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
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עי            
      

להעבירן[זרימת]לׁשּבלת לֹו היה ׁשהרי חּיב, זה הרי - הּנהר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מעּלה, לׁשמירה אּלא ׂשכר, נֹוטל הּׁשֹומר ׁשאין אחת; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
ׁשּנאנס ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ּבּתחּלה, ּופׁשע ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹואיל

חּיב. הּוא הרי הּנפילה, ּבעת ְְֲִֵֵַַַָָּבּסֹוף

.Èׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע
ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב ּגנבּה אם אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום

   
אם‡. - ּבּבקעה והֹוליכּה ּבהר, להֹוליכּה החמֹור את ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

ואם הּבעלים. ּדעת על ׁשעבר ּפי על אף ּפטּור, - ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻהחלקה
אם - ּבהר והֹוליכּה ּבּבקעה, להֹוליכּה ׂשכרּה חּיב. ְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָהּוחּמה,
הּוחּמה ואם הּבקעה. מן יתר ּבהר ׁשהּתּקלֹות חּיב, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהחלקה
הרּוח מּפני ההר, מן יתר ּבּבקעה ׁשחמימּות ּפטּור, -ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
הּמעלה מחמת הּוחּמה ואם ההרים; ּבראׁשי ׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמנּׁשבת

הּפרה[העליה] את הּׂשֹוכר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשחֹורׁש הּכלי והּוא הּקנקן, וׁשבר ּבּבקעה, וחרׁש ּבהר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלחרׁש
ׁשחרׁשּו. האּמנין עם הּפרה, ּבעל ודין ּפטּור; הּׂשֹוכר הרי - ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבֹו
ּבעל ּדין - הּקנקן ונׁשּבר הּבעלים, ּדעת על ׁשּנה לא אם ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוכן
ונׁשּבר ּבהר, וחרׁש ּבּבקעה, לחרׁש ׂשכרּה האּמנין. עם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּפרה,

האּמנין. עם ׂשֹוכר, ׁשל ודינֹו חּיב; הּׂשֹוכר - ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּקנקן
.מי מׁשּלמין. חריׁשה? ּבעת ׁשּׁשּברּו האּמנין ּדין הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻּומה

הּכלי את האֹוחז זה ואם[המחרישה]מׁשּלם? החריׁשה; ּבעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּקנקן, ּבדמי חּיבין ׁשניהם - מעלֹות מעלֹות הּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיתה

ּבּמלמד אֹותּה ההנהגה]הּמנהיג הּכלי.[מקל את והאֹוחז , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּפטּור.‚. - והחלקה ּבתבּואה ודׁש ּבקטנית, לדּוׁש ְְְְְְְְִִִָָָָָָָֻׂשכרּה

מחלקת ׁשהּקטנית חּיב, - ּבקטנית ודׁש מעׂשהּבתבּואה, . ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבדר ּבֹו ּתל 'לא לֹו: ואמר לחברֹו, חמֹור ׁשהׂשּכיר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאחד
ׁשם ׁשאין נרׁש ּבדר אּלא ׁשם, מצּויין ׁשהּמים ּפקֹוד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנהר
ׁשם היּו ולא החמֹור, ּומת ּפקֹוד, נהר ּבדר הל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹמים';
אמר: מעצמֹו הּוא אּלא ,הל ּדר ּבאיזֹו ׁשּמעידים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעדים
מת', עצמֹו ּומחמת מים, ׁשם היּו ולא הלכּתי, ּפקֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ'ּבנהר
מצּויין ׁשהּמים מעידין עדים ׁשם ויׁש הֹואיל חכמים: ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָואמרּו
הּבעלים; ּדעת על ׁשּנה ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - ּפקֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבנהר

עדים. ׁשּיׁש ּבמקֹום לׁשּקר' ּלי 'מה אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַואין
ׁשל„. ליטרין מאתים עליה להביא הּבהמה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

חּיב; - ּומתה ׂשעֹורים ׁשל ליטרין מאתים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחּטים,
וכן נפח. להן יׁש והּׂשעֹורין לּמּׂשאֹוי, קׁשה ׁשהּנפח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּפני
אבל ּתבן. ּבמׁשקלּה והביא ּתבּואה, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאם
חּטים ּבמׁשקלן והביא ׂשעֹורים, עליה להביא ׂשכרּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָָאם

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - .ּומתה ְֵֵֵֶַָָָֹ
אּׁשה.‰. עליה ירּכיב לא איׁש, עליה לרּכב הּבהמה את ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׂשכר

עליה ּומרּכיב איׁש; עליה מרּכיב אּׁשה, עליה לרּכב ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׂשכרּה
מניקה ׁשהיא מעּברת ואפּלּו ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין אּׁשה, .ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

.Âל הּבהמה את ידּועהּׂשֹוכר מׁשקל עליה ,[מסויים]ׂשאת ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשעּור על מּׁשלׁשים חלק הֹוסיף אם - מּׂשאֹו על ְְִִִִִִֵֶַַַַָֹוהֹוסיף
ׂשכר נֹותן אבל ּפטּור, - מּכאן ּפחֹות חּיב; - ּומתה עּמֹו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּפסק

הּידּוע[נשיאת] ּבּמׁשקל אּלא נֹוׂשא אינֹו סתם, ׂשכר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתֹוספת.
ּכגֹון מּׁשלׁשים, חלק הֹוסיף ואם ּבהמה. לאֹותּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּבּמדינה
אֹו ּומתה ואחד, ׁשלׁשים עליה וטען ׁשלׁשים לׂשאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּדרּכּה
על מּׁשלׁשים אחד ּבּה ׁשהֹוסיף ספינה וכן חּיב. - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנׁשּברה

ּדמיה. לׁשּלם חּיב - וטבעה ְְְֵֶַַַָָָָָָָמּׂשאּה,

.Êוהּזק[השוכרו]ׁשהֹוסיף[סבל]הּכּתף אחד, קב מּׂשאֹו על ְִֶֶַַַַַַָָָֻ
והרי ּדעת, ּבן ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ּבנזקיו; חּיב - זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמּׂשא
חליֹו מחמת ׁשּמא לּבֹו, על עלה הּמּׂשא, ּבכבד מרּגיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא

הּכבד. זה ֶֶַֹהּוא

.Áעליה להּניח לֹו יׁש - עליה לרּכב החמֹור את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשֹוכר
ּדר ׁשאין לפי ,הּדר אֹותּה ׁשל ּומזֹונֹותיו ּולגינֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכסּותֹו
זה, על יתר מזֹונֹות; לקנֹות ּומלֹון מלֹון ּבכל לחזר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹהּׂשֹוכר

עליו מעּכב החמֹור ּבעל להּניחהרי החמֹור לבעל יׁש וכן . ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָ
זה, על יתר הּיֹום; אֹותֹו ׁשל ּומזֹונֹות ותבן, ׂשעֹורים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָעליה
מלֹון ּבכל לקנֹות לֹו ׁשאפׁשר מּפני עליו, מעּכב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׂשֹוכר
עליה מּניח - יקנה מאין מצּוי ׁשם אין אם ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומלֹון.
הּדברים אּלּו וכל .הּדר ּכל ׁשל ּבהמּתֹו ּומזֹונֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָמזֹונֹותיו
ּבמקֹום אבל ידּוע; מנהג ׁשם ׁשאין ּבמקֹום סתם, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּבׂשֹוכר

הּמנהג. לפי הּכל מנהג, ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּיׁש

   
נלקחה‡. אֹו נׁשּתּטת, אֹו וחלתה הּבהמה, את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּׂשֹוכר

נלקחה אם - לחזר סֹופּה ׁשאין ּפי על אף - הּמל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלעבֹודת
הליכתּה שבדרך]ּדר אלו על היה המלך הּמׂשּכיר[צו הרי , ְֲֲִִֵֶֶַַָָ

ׂשכרֹו לֹו לּתן וחּיב ;'לפני ׁשּל 'הרי לּׂשֹוכר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר
עליה לׂשאת ּבׁשּׂשכרּה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשלם.
ׂשכרּה אם אבל הקּפדה. ּבלא להׁשליכֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׂשאֹוי
חּיב - ּבהן וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי עליה לׂשאת אֹו עליה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלרּכב
יחזיר - העמיד לא ואם חמֹור; ׂשכר אם חמֹור, לֹו ְְֱֲֲֲֲִִִִִֶַַַָֹלהעמיד

ּבּה. ּׁשהל מה ׂשכר על עּמֹו ויחּׁשב ְִִֵֶַַַַַַָָָָהּׂשכר,

.ּבין לׂשאת ׁשּׂשכרּה ּבין נׁשּברה, אֹו הּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָמתה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'חמֹור' לֹו: אמר אם - לרּכב ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּׂשכרּה
- העמיד לא ואם מקֹום; מּכל אחר חמֹור לֹו להעמיד ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹחּיב

הּבהמה למּכר לּׂשֹוכר אחרת,[המתה]יׁש ּבהמה ּבּה ולּקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיּגיע עד לּקח, ּבדמיה אין אם ּבדמיה ּבהמה ׂשֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
אם - 'ל ׂשֹוכר אני זה 'חמֹור לֹו: אמר ּבֹו. ׁשּפסק ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָלּמקֹום
- הּדר ּבחצי ּומתה זכּוכית, לכלי אֹו עליה, לרּכב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׂשכרּה
ּבדמיה אין ואם יּקח. אחרת, ּבהמה לּקח ּבדמיה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם

ׁשּפס לּמקֹום ׁשּיּגיע עד ּכּלּה, ּבדמי אפּלּו ׂשֹוכר עּמֹו.לּקח, ק ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן - לׂשּכר ולא לּקח לא ּבּדמים אין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹואם

ּתרעמת אּלא עליו לֹו ואין ,הּדר למּׂשא[כעס]חצי ׂשכרּה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
חּיב אינֹו ,הּדר ּבחצי ּומת זה', 'חמֹור לֹו ואמר הֹואיל -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּומּניח הּדר חצי ׁשל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא אחר, לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהעמיד

ְִָנבלתֹו.[לבעלים]לֹו
אמר‚. אם - הּדר ּבחצי לּה וטבעה הּספינה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
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עי           
      

ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלֹו:
הּׂשכר; ּכל יחזיר הּׂשכר, לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - סתם ְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיין
ׁשּׂשכרּתי, עצמּה הּספינה לי 'הבא לֹו: אֹומר זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
מקֹום מּכל יין אביא ואני זֹו, ּבספינה יׁש ּגדֹולה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהקּפדה
,'ל מׂשּכיר 'אני סתם 'ספינה' לֹו: אמר ּבּה'. ְְְְְֲִִִִַַָָָָואֹולי
לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - זה יין ּבּה להֹולי הּׂשֹוכר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּוׂשכרּה
לֹו: אֹומר ׁשהרי הּׂשכירּות; ּכל לֹו לּתן חּיב ּכלּום, הּׂשכר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמן
ואֹוליכֹו'. מקֹום מּכל ספינה אביא ואני עצמֹו, הּיין לי ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ'הבא

לֹו לנּכֹות צרי מהתשלום]אבל ׁשל[להפחית הּטרח ּכדי ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ליֹוׁשב הּספינה ּבהֹולכת הּמּטּפל ּדֹומה ׁשאינֹו ,הּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָחצי
הּׂשֹוכר ּוׂשכרּה ,'ל מׂשּכיר אני זֹו 'ספינה לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּובטל.
להחזירֹו; יכֹול אינֹו הּׂשכר, נתן אם - זה יין ּבּה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהֹולי
עצמּה, הּספינה להביא יכֹול זה ׁשאין יּתן; לא נתן, לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואם
סתם ליין סתם ספינה ׂשכר עצמֹו. הּיין להביא יכֹול זה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹולא

הּׂשכר חֹולקין אּלּו הרי -. ְֲִֵֵַָָ

ּופרקּה„. הּספינה, את נֹותן[השוכר]הּׂשֹוכר - הּדר ּבחצי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו אֹותּה ׁשּיׂשּכיר מי הּׂשֹוכר מצא ואם .הּדר ּכל ׂשכר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
ּתרעמת. עליו הּספינה לבעל ויׁש ׂשֹוכר; ׁשּפסק, הּמקֹום ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד
,הּדר ּבחצי אחר לאיׁש ׁשּבּספינה הּסחֹורה ּכל מכר אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוכן
הראׁשֹון, מן הּדר חצי ׂשכר נֹוטל - הּלֹוקח ועלה הּוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוירד
ּתרעמת, עליו הּספינה לבעל ויׁש האחרֹון; מן החצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּוׂשכר
ּבֹו. הרּגל לא ׁשעדין אחר איׁש ּדעת לסּבל לֹו ׁשּגֹורם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֻמּפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קצּוב,‰. זמן עד לחברֹו ּבית ׁשהּמׂשּכיר אֹומר, אני ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּכאן

מׂשּכיר, - זמּנֹו סֹוף עד לאחר הּבית להׂשּכיר הּׂשֹוכר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָורצה
לאאבל ארּבעה, היּו אם ּביתֹו; ּבני ּכמנין ׁשהם לאחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

רּׁשאי הּׂשֹוכר אין חכמים אמרּו ׁשּלא לחמּׁשה; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹיׂשּכר
רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּבמּטלטלין, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלהׂשּכיר,
ׁשהרי ּבספינה, אֹו ּבקרקע אבל אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
ּבעל לֹו אמר אם אֹומר, אני וכן ּכן. אֹומרין אין עּמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבעלּה
לא אם לאחרים? ּביתי ותׂשּכיר ּתטרח 'לּמה לּׂשֹוכר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹהּבית
אינֹו - מּׂשכירּותֹו' ּפטּור ואּתה והּניחֹו צא ּבֹו, לעמד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּתרצה
מּבעליו"; טֹוב ּתמנע ּב"אל ׁשּזה ּכלל; לאחר להׂשּכירֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיכֹול
ׁשהֹורה מי ויׁש ּביתֹו. לזה הּנח לאחר, מׂשּכירֹו ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעד

עד ׂשכרֹו ויּתן ּכלל, לאחר להׂשּכירֹו יכֹול אינֹו סֹוףואמר, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
אמת. ּדין ׁשּזה לי יראה ולא ְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹזמּנֹו;

.Âאינֹו - נפל לֹו, ׁשהׂשּכירֹו ואחר ,'ל מׂשּכיר אני זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ'ּבית
ּומחזיר ּבֹו, ּׁשּנׁשּתּמׁש מה על עּמֹו מחּׁשב אּלא לבנֹותֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָחּיב
ּבית לֹו להעמיד חּיב - סתרֹו אם אבל הּׂשכירּות. ׁשאר ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָלֹו

ּכמֹותֹו לֹו יׂשּכר אֹו לזה,אחר, ׁשהׂשּכירֹו אחר חזר אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
- הראׁשֹון ׂשכירּות ׁשהפקיע אּנס, אֹו לגֹוי מכרֹו אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָוהׂשּכירֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכמֹותֹו. אחר ּבית לֹו להׂשּכיר חּיב זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרי

.Êחּיב - נפל ּבית, לֹו ׁשּנתן ואחר סתם, ּבית לֹו ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהׂשּכיר
ׁשּנפל, הּבית מן קטן היה ואם אחר; ּבית לֹו יּתן אֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלבנֹותֹו,

עליו לעּכב יכֹול הּׂשֹוכר 'ּבית',אין קרּוי ׁשּיהיה והּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
'ּבית לֹו: אמר אם אבל סתם. ּבית אּלא לֹו הׂשּכיר ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
ארּכֹו ּכמּדת ּבית לֹו להעמיד חּיב - 'ל מׂשּכיר אני ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּכזה
'לא לֹו, לֹומר יכֹול ואינֹו ׁשהראהּו; זה ּבית ׁשל רחּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּדת

לּמרחץ אֹו לּׁשּוק אֹו לּנהר קרֹוב ׁשּיהיה אּלא ּדברי ענין ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
,לפיכ ּוכצּורתֹו. ּכמּדתֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב אּלא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּכזה',
אחד, קטן; יעׂשּנּו לא ּגדֹול, ּגדֹול; יעׂשּנּו לא קטן, היה ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹאם
מן יפחֹות לא וכן אחד. יעׂשּנּו לא ׁשנים, ׁשנים; יעׂשּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹלא
ׁשניהם. מּדעת אּלא עליהן, יֹוסיף ולא ּבֹו, ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּלֹונֹות

.Áעלּיה לֹו להעמיד חּיב סתם, עלּיה נפלה]הּמׂשּכיר .[אם ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ
הרי ,'ל מׂשּכיר אני זה ּבית ּגּבי ׁשעל זֹו 'עלּיה לֹו: ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ּבארּבעה העלּיה נפחתה אם ,לפיכ לעלּיה. הּבית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָׁשעּבד
הרי - ּתּקן לא ואם לתּקן; חּיב הּמׂשּכיר יתר, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹטפחים
ׁשּתי היּו ׁשּיתּקן. עד הּבית, ּבעל עם ּבּבית ודר יֹורד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
ּבּתחּתֹונה. ּדר - העליֹונה ונפחתה זֹו, ּגּבי על זֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעלּיֹות
אֹו ּבעליֹונה, ידּור אם ספק זה הרי - הּתחּתֹונה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָנפחתה
מעׂשה מּידֹו. מֹוציאין אין ּדר, ואם ידּור. לא לפיכ ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבּבית;

'ּדלית לחברֹו: ׁשאמר הּפרסק[גפן]ּבאחד ּגּבי ׁשעל [עץזֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמקֹומֹו.אפרסק] הּפרסק אילן ונעקר ,'ל מׂשּכיר אני ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַהּזה

לֹו להעמיד אּתה 'חּיב לֹו: ואמרּו חכמים, לפני מעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּובא
קּימת' ׁשהּדלית זמן ּכל לדלית]הּפרסק למשענת וכן[שיהיה . ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

   
ּבבירה‡. לחברֹו ּבית מׁשּתּמׁש[בנין]הּמׂשּכיר - ּגדֹולה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ

אּמֹות ארּבע עד ּובכתליה ּובּתרּבץ[הסמוכים]ּבזיזיה [גינה], ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּבּתים; ׁשאחֹורי ּוברחבה חצר, ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּובכל הּכתלים. ּבעבי מׁשּתּמׁש הּכתלים, ּבעבי ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
והּׁשמֹות הּמדינה מנהג אחר הֹולכין הּדברים, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָאּלּו

ּוממּכר[ההגדרות] מּקח ּבענין ׁשאמרנּו ּכדר להם, .הידּועין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

.ׁשּבּה הרפת הׂשּכיר לא סתם, חצרֹו .והּמׂשּכיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ולפּתח‚. ּדלתֹות, לֹו להעמיד חּיב - לחברֹו ּבית ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר
את ולסמ הּתקרה, את ּולחּזק ׁשּנתקלקלּו, החּלֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹלֹו

נגר ולעׂשֹות ׁשּנׁשּברה, ּכּיֹוצא[בריח]הּקֹורה וכל ּומנעּול, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּביׁשיבת ּגדֹול עּקר והם אּמן מעׂשה ׁשהן מּדברים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבאּלּו
ּולתּקן ּומזּוזה, מעקה לעׂשֹות חּיב הּׂשֹוכר והחצרֹות. ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּבּתים
מרזב, אֹו סּלם, לעׂשֹות רצה אם וכן מּׁשּלֹו. הּמזּוזה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמקֹום

עצמֹו. מּׁשל עֹוׂשה זה הרי - ּגּגֹו להטיח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָאֹו

חּיב„. - יתר אֹו ּבארּבעה ונפחתה לחברֹו, עלּיה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר
והּמעזיבה הּתקרה חּזּוק[טיט]לתּקן ׁשהּמעזיבה ׁשעליה; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּוא. ְִַָהּתקרה
ּבֹו‰. מּטּפל הּוא ,לפיכ ׂשֹוכר; ׁשל הּוא הרי ׁשּבחצר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזבל

ּדברים ּבּמה הּמנהג. אחר הֹולכין מנהג, ׁשם יׁש ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוציאֹו.
ואם ׂשֹוכר; ׁשל הּזבל ׁשעׂשּו הּבהמֹות ּבׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאמּורים?
אדם ׁשל ׁשחצרֹו החצר, ּבעל ׁשל הּזבל אחרים, ׁשל ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבהמה
אחרים ּביד ׂשכּורה ׁשהיא ּפי על אף מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו .קֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

.Âׁשאר אֹו חנּות אֹו מרחץ אֹו חצר אֹו ּבית ְְְֲִִֵֶַַַָָָהּמׂשּכיר
זמּנֹו, ּבסֹוף לצאת ּכֹופהּו זה הרי - קצּוב זמן עד ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָהּמקֹומֹות,

אחת ׁשעה אפּלּו לֹו ממּתין ללינה,ואינֹו סתם ּבית לֹו ׂשכר . ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, אחד; מּיֹום ּפחֹות ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָאין

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְְִִִִֵָֹלנּׂשּואין,
.Êעד להֹוציאֹו, יכֹול אינֹו - סתם לחברֹו ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמׂשּכיר
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יהיה ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
מן להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג[סוכות]החג לפני יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אינֹו החג, לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכול

ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה [עריםמּקדם. ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
צריגדולות] הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ימֹות אחד -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלהֹודיעֹו
מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבין

.Áחּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיעֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם
עׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו

ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ל יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף
יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּבֹועּתה, ּדר ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
'אינֹו לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבדין
מּמּני'. יֹותר הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמׁשל

.Èיֹודע[המשכיר]נתן היה אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִֵַַַַָָָָָ
להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבנֹו

ואם[לשוכר] להֹוציאֹו. יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא ְְְִִִִֵֶָֹֹמּקדם
יׁש זה הרי - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעכׁשו
ּבעל ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻהּבית
.‡Èיכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

   
.‡ּכ - ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות וכלמתנה היא. קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ
לֹו ׁשאין וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּממּכרֹו
ּבלבד ּפרֹות לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלמּכר,

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָּבאֹותּה
.נתעּברה - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה[הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר -[הרויח וׁשנה חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
הרי - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
ּבעל וכן ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמֹוציאין

'לא אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבית
סתם אּלא זמן]ׂשכרּתי ציון הּׂשֹוכר[ללא על - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהביא
הּבית.[מדרבנן] מן ּומֹוציאֹו ,ִִִַַ

ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
הּׂשכירּות ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על סתם]- חרם [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
ׁשלׁשים לאחר הּמׂשּכיר ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבפני
אֹו ראיה, להביא הּמׂשּכיר על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹיֹום,
ׂשכר אם וכן ויּפטר. ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּׁשבע
הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ׁשנה, ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמּמּנּו,
ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על -ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ראיה. להביא הּמׂשּכיר על - ּבאלּול ועׂשרים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָּתׁשעה

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר
השכירות] מּזמן[תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ

ׁשני ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם

ויבׁש‰. ׁשנים, לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ּפרּדס, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ויאכל קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרּדס
וגּוף הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ְְְְְִֵַַַַַָּפרֹותיו
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ

.Âסתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר
מספר] אֹומר[ללא הּקרקע ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵֵַַַַַַַַָֹ

הרי - הּפרֹות ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ'ׁשּתים',
ראיה. הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרֹות

וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר [הטמיןאכלּה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּובעלונעלם] ּפרֹות', לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשטר

ואמר: ,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹהּקרקע
היא 'לקּוחה אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ'אבד'

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶָָָָָֹּבידי',

.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
לבעל יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין

מקֹום ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ,[לשומרם]ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכהגן. ׁשּלא ׁשעׂשה ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּׁשּום

.Áחדׁש ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּׂשֹוכר
הריחיים]ּבׂשכרֹו אינֹו[תמורת והרי הרחים, ּבעל והעׁשיר , ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אֹותם לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹצרי
עׂשריםל טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

לֹו: לֹומר יכֹול לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת ְְְִִִֵֶַַָָֹסאה;
אּתה אין ואם ׁשּׂשכרּתי; ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'אין

לאחרים' מכר ,ביתך]צרי ּבזה.[טחינת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
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עי             
      

יהיה ולא מקֹום, לבּקׁש ּכדי מּקדם, יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּיֹודיעֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה יצא. הּׁשלׁשים, ּולסֹוף ;ּבּדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמׁשל
מן להֹוציאֹו יכֹול אינֹו הּגׁשמים, ּבימֹות אבל החּמה; ְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבימֹות

החג[סוכות]החג לפני יֹום ׁשלׁשים זמן לֹו קבע הּפסח. ועד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אינֹו החג, לאחר אחד יֹום אפּלּו יֹום הּׁשלׁשים מן נׁשאר אם -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹום ׁשלׁשים ׁשּיֹודיעֹו והּוא, הּפסח; מֹוצאי עד להֹוציאֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכול

ּבּכרּכים אבל ּבעירֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה [עריםמּקדם. ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ
צריגדולות] הּגׁשמים, ימֹות ואחד החּמה ימֹות אחד -ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ּבּכרּכים ּבין - ּבחנּות וכן מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלהֹודיעֹו
מּקדם. חדׁש עׂשר ׁשנים להֹודיעֹו צרי ּבעירֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבין

.Áחּיב הּׂשֹוכר ּכ - להֹודיעֹו חּיב ׁשהּמׂשּכיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשם
עׂשר ׁשנים מּקדם אֹו ּבעירֹות, יֹום ׁשלׁשים מּקדם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹלהֹודיעֹו

ׁשכן ׁשּיבּקׁש ּכדי ּבּכרּכים, ּביתֹו[דייר]חדׁש יּׁשאר ולא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ל יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו לא ואם הּׂשכר.ּפנּוי. יּתן אּלא צאת, ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

.Ëהּׂשֹוכר ולא להֹוציאֹו, יכֹול הּמׂשּכיר ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹאף
יׁש - הּבּתים הּוקרּו אם - מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד לצאת, ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
עד ּבׁשוה ׂשכר 'אֹו לּׂשֹוכר: ולֹומר עליו, להֹוסיף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹלּמׂשּכיר
לּׂשֹוכר יׁש - הּבּתים הּוזלּו אם וכן ּתצא'. אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּתמצא,
ׁשל ּכּׂשכר לי הׂשּכר 'אֹו לּמׂשּכיר: ולֹומר הּׂשכר, מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלפחת

'לפני ּבית הרי אֹו ּבֹועּתה, ּדר ׁשהיה הּמׂשּכיר ּבית נפל . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
'אינֹו לֹו: ולֹומר מּביתֹו, הּׂשֹוכר להֹוציא לֹו יׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואני מקֹום, ׁשּתמצא עד ּבביתי יֹוׁשב אּתה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבדין
מּמּני'. יֹותר הּזה, ּבּבית זכּות ּבעל אּתה ׁשאין ;ּבּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמׁשל

.Èיֹודע[המשכיר]נתן היה אם - אּׁשה ּבֹו לּׂשא לבנֹו הּבית ְִִִִִֵַַַַָָָָָ
להֹודיעֹו לֹו אפׁשר והיה ּפלֹוני, ּבזמן חתן נעׂשה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבנֹו

ואם[לשוכר] להֹוציאֹו. יכֹול אינֹו - הֹודיעֹו ולא ְְְִִִִֵֶָֹֹמּקדם
יׁש זה הרי - מּיד נֹוׂשא הּוא והרי אּׁשה, לֹו נזּדּמנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעכׁשו
ּבעל ּובן ּבביתֹו, יֹוׁשב זה ׁשּיהיה ּבדין ׁשאינֹו להֹוציאֹו; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו

חּפה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּבית לׂשּכר מחּזר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֻהּבית
.‡Èיכֹול הּׁשני אין - הֹוריׁשֹו אֹו נתנֹו, אֹו הּבית, ְִִִֵֵַַַַָָָמכר

עׂשר ׁשנים אֹו יֹום ׁשלׁשים מּקדם ׁשּיֹודיעֹו עד ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹלהֹוציאֹו,
זה מּכח יתר ּכח 'אין לֹו: אֹומר הּׂשֹוכר ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹחדׁש;

מחמתֹו' זה ּבבית .ׁשּזכית ְֲִִֵֶֶַָָָ

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

   
.‡ּכ - ּוממּכר ּבמּקח ׁשּירצה ּתנאי ּכל אדם ׁשּמתנה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשם

ּבׂשכירּות וכלמתנה היא. קצּוב לזמן מכירה ׁשהּׂשכירּות , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹ
לֹו ׁשאין וכל ׂשכירה; ׂשכירּותֹו ממּכר, ּבנכסיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּממּכרֹו
ּבלבד ּפרֹות לֹו יׁש ּכן אם אּלא - לׂשּכר לֹו אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלמּכר,

מֹוכר. ואינֹו ׂשֹוכר זה הרי הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָּבאֹותּה
.נתעּברה - הּׁשנה ונתעּברה לׁשנה, לחברֹו ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּמׂשּכיר

חינם]לּׂשֹוכר חודש נתעּברה[הרויח לחדׁשים, הׂשּכיר ; ְְְֳִִִִֵַַָָָ
נוסף]לּמׂשּכיר חודש שכר -[הרויח וׁשנה חדׁשים לֹו הזּכיר . ְְְֳִִִִַַָָָ

ּבין לׁשנה', ּדינר עׂשר ׁשנים לחדׁש, 'ּדינר לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
הרי - חדׁש' ּבכל ּדינר ּבׁשנה, ּדינר עׂשר 'ׁשנים לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשאמר
ואין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע לּמׂשּכיר; העּבּור ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹחדׁש
ּבעל וכן ּברּורה. ּבראיה אּלא הּקרקע ּבעל מּיד ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמֹוציאין

'לא אֹומר: והּׂשֹוכר ,'הׂשּכרּתי זה 'לזמן ׁשאמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבית
סתם אּלא זמן]ׂשכרּתי ציון הּׂשֹוכר[ללא על - 'אר לזמן אֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל - הביא לא ואם ראיה; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלהביא
הּבית.[מדרבנן] מן ּומֹוציאֹו ,ִִִַַ

ּבֹו',‚. ׁשּנתחּיבּתי הּבית ׂשכר 'נתּתי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּׂשֹוכר
הּׂשכירּות ׁשהיתה ּבין נטלּתי', לא 'עדין אֹומר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמׂשּכיר
יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּתבעֹו אם - עדים ּבלא ׁשהיתה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשטר,

ויחרים יּתן אֹו ראיה, להביא הּׂשֹוכר על סתם]- חרם [יטיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
טענה ּתחּלה ׁשּנתן ּבּדמים עליו יטען אֹו מּמּנּו, ׁשּלקח מי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעל
ׁשלׁשים לאחר הּמׂשּכיר ּתבעֹו הּסת. ויׁשּביעהּו עצמּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבפני
אֹו ראיה, להביא הּמׂשּכיר על - ׁשלׁשים ּביֹום ואפּלּו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹיֹום,
ׂשכר אם וכן ויּפטר. ׂשכרֹו לֹו נתן ׁשּכבר הּסת הּׂשֹוכר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיּׁשבע
הּׁשנה ּבתֹו ּותבעֹו ׁשנה, ׁשנה הּׂשכר לֹו ׁשּיּתן ּופרׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמּמּנּו,
ּביֹום אפּלּו הּׁשנה, לאחר ּתבעֹו ראיה; להביא הּׂשֹוכר על -ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ראיה. להביא הּמׂשּכיר על - ּבאלּול ועׂשרים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָּתׁשעה

זמן„. ּבֹו ואין ׁשנים, לעׂשר ּבׁשטר לחברֹו ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמׂשּכיר
השכירות] מּזמן[תחילת עבר לא 'עדין אֹומר: הּׂשֹוכר -ְֲִִֵֵַַַַָֹ

ׁשני ׁשלמּו 'ּכבר אֹומר: והּמׂשּכיר ׁשנה', אּלא ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשטר
ראיה; להביא הּׂשֹוכר על - ׁשנים' עׂשר וׁשכנּת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכירּות,

ויֹוציאֹו. הּסת, הּמׂשּכיר יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואם

ויבׁש‰. ׁשנים, לעׂשר מׁשּכֹון ּבידֹו ׁשהיה אֹו ּפרּדס, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
ויאכל קרקע, ּבהן ויּלקח עציו יּמכרּו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּפרּדס
וגּוף הּמׁשּכֹון. זמן אֹו ׂשכירּותֹו זמן סֹוף עד ְְְְְִֵַַַַַָּפרֹותיו
מּׁשּום ּבהן אסּורין ׁשניהן - נקצצּו אֹו ׁשּיבׁשּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאילנֹות

והּלוה הּמלוה .רּבית, ְְִִֶֶַַַֹ

.Âסתם 'ׁשנים' ּבֹו ׁשּכתּוב מׁשּכֹון ׁשטר אֹו ׂשכירּות ְְְְְִִֶַַַָָָׁשטר
מספר] אֹומר[ללא הּקרקע ּובעל 'ׁשלׁש', אֹומר הּפרֹות ּבעל ,ְֵֵֵַַַַַַַַָֹ

הרי - הּפרֹות ואכל הּמלוה אֹו הּׂשֹוכר זה וקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ'ׁשּתים',
ראיה. הּקרקע ּבעל ׁשּיביא עד אֹוכליהן, ּבחזקת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהּפרֹות

וכבׁש ׁשנים, ׁשלׁש הממׁשּכן אֹו הּׂשֹוכר [הטמיןאכלּה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹ
ּובעלונעלם] ּפרֹות', לי יׁש ׁשנים 'לחמׁש ואמר: ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּׁשטר

ואמר: ,'ׁשטר 'הבא לֹו: אמרּו - 'ׁשלׁש' אֹומר: ְְְְְֵֵַַַַָָָָָֹהּקרקע
היא 'לקּוחה אמר: רצה, ׁשאּלּו נאמן; הּׂשֹוכר - ְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָ'אבד'

ׁשנים. ׁשלׁש אכלּה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶָָָָָֹּבידי',

.Êאֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו לבית ּפרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
לבעל יׁש - לֹו והל והּניחם ּפרֹותיו, ׁשהכניס עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהטעהּו
הּפֹועלים ׂשכר לּתן ּכדי הּפרֹות, מאֹותם למּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּבית
היא, חסידּות ּומּדת ּבּׁשּוק. אֹותן ּומׁשליכין אֹותן ְֲִִִִִִִֶַַַָָׁשּמֹוציאין

מקֹום ּדמיהן מּמקצת ויׂשּכרּו ּדין, ּבית ,[לשומרם]ׁשּיֹודיע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּכהגן. ׁשּלא ׁשעׂשה ּפי על אף לּבעלים, אבדה הׁשב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּׁשּום

.Áחדׁש ּבכל סאה עׂשרים לֹו ׁשּיטחן מחברֹו, רחים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּׂשֹוכר
הריחיים]ּבׂשכרֹו אינֹו[תמורת והרי הרחים, ּבעל והעׁשיר , ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אֹותם לטחן ׁשּצרי חּטים לּׂשֹוכר יׁש אם - ׁשם לטחן ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹצרי
עׂשריםל טחינת ּדמי לּתן אֹותֹו ּכֹופין לאחרים, אֹו עצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

לֹו: לֹומר יכֹול לֹו, אין ואם היא. סדֹום מּדת ׁשּזאת ְְְִִִֵֶַַָָֹסאה;
אּתה אין ואם ׁשּׂשכרּתי; ּכמֹו ל טֹוחן והריני ּדמים, לי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'אין

לאחרים' מכר ,ביתך]צרי ּבזה.[טחינת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
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ּפרֹותיו‡. לאכל ּכרם אֹו לזרעּה, ׂשדה מחברֹו הּׂשֹוכר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד

מּמּנּו ׁשּׂשכר ּכגֹון קצּובין, ּבפרֹות מּמּנּו ׁשּׂשכר אֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדמים,
ּבכל יין ּכּדי ּבעׂשרים זה וכרם ּבׁשנה, ּכֹור ּבעׂשרים זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׂשדה
הּוא ּבפרֹות, והּׂשֹוכר להן. יׁש אחד ּדין ׁשניהם - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשנה

'חֹוכר' .הּנקרא ְִֵַָ
.עליו ּולהֹוציא אֹותֹו לעבד ּכדי ּפרּדס אֹו ׂשדה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהמקּבל

אֹו[הוצאות]יציאֹות הּתבּואה ׁשליׁש הּקרקע לבעל ויּתן , ְְְְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכל 'מקּבל'. הּנקרא הּוא זה - ּביניהן ּׁשּיתנּו מה אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרביע

לסיג ׁשהּוא ּבֹו;[לשמירה]ּדבר חּיב הּקרקע ּבעל לארץ, ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבֹו. חּיב המקּבל אֹו החֹוכר יתרה, לׁשמירה ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָודבר
העפר, ּבהן ׁשּנֹוׂשאין והּכלים הארץ, ּבֹו ׁשחֹופרין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּקרּדם
ּבעל על - הּמים ּבהן ׁשּדֹולין ּבהן וכּיֹוצא והּכד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָוהּדלי
החֹוכר על הּמים, ּבהן ׁשּמקּבצין הּמקֹומֹות וחפירת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּקרקע;

ה על מקּבל.אֹו ְֵַַַ
לא‚. מּועטֹות, לׁשנים מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

ּפׁשּתן לקרקע]יזרעּנה -[מזיק ׁשנים ׁשבע קּבלּה אֹו ׂשכרּה . ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ
הּׁשביעית ואין ּפׁשּתן, ראׁשֹונה ׁשנה מן[השמיטה]זֹורעּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

הּמנין. מן ׁשביעית אחד, ׁשבּוע קּבלּה אֹו ׂשכרּה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָהּמנין;
הּׁשלהין„. ּבית והיא מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׂשֹוכר

ולא[יבשה] הּׁשלהין, ּבית ׁשל הּמעין ויבׁש האילן, ּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו
אֹו ּבדלי, מּמּנּו להביא אפׁשר אּלא הּגדֹול, הּנהר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפסק
מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילנֹות ּבית ׁשל האילן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנקצץ
מחכּורֹו. לֹו מנּכה - הּנהר ׁשּיבׁש ּכגֹון היא, מדינה מּכת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָואם
אני הּזה הּׁשלהין 'ּבית לֹו: ואמר הּׂשדה ּבתֹו עֹומד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
הּמעין יבׁש - 'ל מׂשּכיר אני הּזה האילן 'ּבית ,'ל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָמׂשּכיר
ּבתֹוכּה, עֹומד הּוא ׁשהרי מחכּורֹו; לֹו מנּכה האילן, נקצץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
עּתה ׁשהיא 'ּכמֹות לֹו ׁשאֹומר ּכמי אּלא 'הּזה', לֹו אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
לֹו: ואמר ּבתֹוכּה עֹומד היה לא אם ,לפיכ .'ל מׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹאני
הּמעין ויבׁש האילן', 'ּבית אֹו ,'ל מׂשּכיר אני הּׁשלהין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ'ּבית

מחכּורֹו. לֹו מנּכה אינֹו - האילן נקצץ ְְֲִִֵֵֶַַָָאֹו
אֹו‰. חגב ואכלּה מחברֹו, ׂשדה המקּבל אֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר

פירותיה]נׁשּתּדפה הּׂשדֹות[נצטמקו לרב זה ּדבר ארע אם - ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ההפסד לפי הּכל מחכּורֹו, לֹו מנּכה העיר, אֹותּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשל
מנּכה אינֹו - הּׂשדֹות ּברב הּמּכה ּפׁשטה לא ואם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשארעֹו.
ּבעל ׁשל הּׂשדֹות ּכל ׁשּנׁשּתּדפּו ּפי על אף מחכּורֹו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָלֹו
על אף - המקּבל אֹו ׂשֹוכר ׁשל הּׂשדֹות ּכל נׁשּתּדפּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָהּקרקע.
מחכּורֹו; לֹו מנּכה אינֹו הּׂשדֹות, ּברב הּמּכה ׁשּפׁשטה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפי
ׂשדֹותיו ּכל ׁשהרי ּבּׂשֹוכר, אּלא ּתלּוי ההפסד זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ּוזרעּה חּטים, ׁשּיזרעּנה הּקרקע ּבעל עליו התנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָנׁשּתּדפּו.
אף - צמחה ולא ׁשּזרעּה אֹו ּכלל, זרעּה ׁשּלא אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֹׂשעֹורים,
מנּכה אינֹו הּמדינה, רב והּכת ׁשּדפֹון אֹו חגב ׁשּבא ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחרת, ּפעם ולזרע ּבּה להּטּפל חּיב מתי ועד מחכּורֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלֹו

מקֹום. ּבאֹותֹו לזריעה ׁשראּוי זמן ּכל צמחה? לא ְְְְִִִֶַָָָָָָֹאם
.Â- לקצר ׁשּנהגּו מקֹום - מחברֹו ׂשדה המקּבל אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׂשֹוכר

לעקר רּׁשאי ואינֹו השורש]יקצר, לעקר[עם ׁשּנהגּו מקֹום ; ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָֹֹֹ
זה. על זה מעּכבין ּוׁשניהם לקצר. רּׁשאי ואינֹו יעקר, -ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ

אחריו לחרׁש ׁשּנהגּו הקצירה]ּומקֹום מקֹום[אחר יחרׁש. , ֲֲֲֲֶַַַָָָָֹֹ

ּגב על אילנֹות להׂשּכיר מׂשּכירין,[אגב]ׁשּנהגּו - הּקרקע ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָ
ׁשּנהגּו ּומקֹום הּידּוע; מן ּבפחֹות סתם ׁשהׂשּכיר ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָואף
ׁשּׂשכר ּפי על אף אילנֹות, לֹו אין - אילנֹות להׂשּכיר ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּידּוע. על ּביתר ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹמּמּנּו
.Êלקת - חּטים ּכֹורין ּבעׂשרת מחברֹו ׂשדה ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחֹוכר

לֹו:[הוכחשה] יאמר לא - יפֹות חּטיה היּו מּתֹוכּה. לֹו נֹותן ,ִִֵֶַָָָָֹֹ
מּמּנּו חכר מּתֹוכּה. לֹו נֹותן אּלא הּׁשּוק', מן ל לֹוקח ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'הריני

ׁשהקריסּו ּפי על אף - ענבים סּלי ּבעׂשרה [החמיצו]ּכרם ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו נֹותן - ׁשּנקצרּו אחר ׁשּלקּו עמרים וכן ׁשּנבצרּו, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
חּיב - והחמיץ יין, ּכּדין ּבעׂשרה חכרֹו אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּתֹוכן;
אסּפסּתא ׁשל עמרים ּבמאה מּמּנּו חכרּה טֹוב. יין לֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּתן
ולקתה, אסּפסּתא ּוזרעּה חרׁשּה ּכ ואחר אחר, מין ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָָּוזרעּה
ּפעם זרעּה ּכ ואחר וחרׁשּה אסּפסּתא, ּבּתחּלה ׁשּזרעּה ְְְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאֹו
אסּפסּתא לֹו נֹותן אּלא מּתֹוכּה, לֹו נֹותן אינֹו - ולקתה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחרת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנה. ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹטֹובה;
.Áלנּכׁש רצה ולא מחברֹו, ׂשדה מעשביםהחֹוכר [לנקותה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

הקרקע] באיכות ל,הפוגעים יׁש הפסד 'מה לֹו: ואמר ,ְְְֵֵֶַַָ
אֹומר הּוא ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - 'חכּור ל נֹותן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶהריני
עׂשבים'. לפני מעלה והיא מּמּנה, יֹוצא אּתה 'למחר ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלֹו:

'ּבאחרֹונה לֹו: אמר הקצירה]ואפּלּו אֹותּה',[אחר חֹורׁש אני ֲֲֲִִֵַַַָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין ְִֵאין

.Ë,חּטים יזרעּנה לא - ׂשעֹורים לזרעּה מחברֹו ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהחֹוכר
הּׂשעֹורים. מן יתר הּקרקע את מכחיׁשֹות ׁשהחּטין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּפני
יזרעּנה לא קטנית, ׂשעֹורים. יזרעּנה חּטים, לזרעּה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹׂשכרּה

קטנית יזרעּנה ּתבּואה, לאּתבּואה; - ּבּה וכּיֹוצא ּובבבל . ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
הארץ. את מכחׁשת ׁשם ׁשהּקטנית מּפני קטנית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיזרעּנה

.Èאין - מּועטֹות לׁשנים מחברֹו ׂשדה ּכלּוםהמקּבל למקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
עץ]ּבקֹורת ּבׁשבח[גזע ולא ּבּה, וכּיֹוצא [רוח]הּׁשקמה ְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

מקֹום לֹו מחּׁשבין אבל מאליהן. ּבּׂשדה ׁשּיצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאילנֹות
והּוא הּׂשדה; ּבכל ׁשּזרע זרע אֹותֹו ּבהן היה ּכאּלּו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהאילנֹות,
אם אבל לזריעה; ׁשראּוי ּבמקֹום מאליהן האילנֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיצמחּו
ּכלּום. לֹו מחּׁשבין אין לזריעה, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָיצאּו
הּׁשקמה ּבקֹורת לֹו יׁש יתר, אֹו ׁשנים ׁשבע קּבלּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואם
זרעים ׁשם והיּו הּׂשדה, מן להסּתּלק זמּנֹו הּגיע ּבּה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

להּמכר הּגיעּו לא הבשילו]ׁשעדין ולא[לא ׁשּגמרּו, אֹו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹ
מּבעל ונֹוטל אֹותם, ׁשמין - למכרם הּׁשּוק יֹום ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּגיע
ּבּתבּואה, הּקרקע ּבעל עם המקּבל ׁשחֹולק ּכׁשם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָהּקרקע.
חֹולקין ּכ ּבּיין, ׁשחֹולקין ּכׁשם ּובּקׁש; ּבּתבן חֹולקין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכ
קנּו אם - הּגפנים ּתחת הּמעמידין הּקנים אבל ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָּבּזמֹורֹות.
אחד מּׁשל הן ואם ּבהן; חֹולקין אּלּו הרי ּבׁשּתפּות, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. הן הרי אֹותן, ׁשּקנה זה - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן

.‡Èמחברֹו ׂשדה מקּבל[אילנות]לּטע[באריסות]המקּבל , ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
ּבּוראֹות עׂשרה הּׂשדה ּבעל עקרות]עליו למאה.[אילנות ְֲֵֶַַַָָָָָָָ

עליו מגלּגלין ּכן, על האריס]יתר הּכל.[על את ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
.Èעׂשת ולא מחברֹו, ׂשדה כצפוי]המקּבל יׁש[יבול אם - ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ההֹוצאה על יתר סאתים ׁשּתֹוציא ּכדי חּיב[ההשקעה]ּבּה , ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אקּום 'אנא הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ ּבּה; להּטּפל ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהמקּבל

ואעמיד[אחרוש]ואניר ואזרה ואדּוׁש ואעּמר ואקצר ואזרע ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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'ואני ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּכרי
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר ְְְֲִִִֵֶַַַָָהּׁשאר,

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחההמקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] לֹושדה ונֹותן לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

אֹוביר 'אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלקֹו
אעבד אזי]ולא לה, הראוי אעשה ּבמיטבּה'[לא אׁשּלם [לפי, ְְֱֲֵֵֶַָָֹֹ

שלה] הפוטנציאל ומיטב הֹובירשיא אם הּדין, והּוא .ְִִִַ
על ּפסק ׁשּלא מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקצתּה.

ּדבר אסמכּתא'[סכום]עצמֹו היא 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום] לידי יגיע שלא דעתו ׁשּיׁשּלם[שסמכה התנה אּלא ,ְְִֵֶֶַָָ

'אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּבמיטבּה;
אסמכּתא, זֹו הרי - ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹוביר
ּבלבד. לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.„Èועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה[כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
מה לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַּׁשהתנּו

   
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא[מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
.לֹו ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד[שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
- עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל הּוא ארּבעה; להם ּומפסידנֹותן ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
להם נֹותן הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ׁשּנׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבעל
אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,
היא והרי נּכרת, מלאכּתן היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאין
אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשוה
אמר ארּבעה. ׁשוה ועׂשּו טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֹלהם
הּׁשליח והל ארּבעה', ּבארּבעה לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשוה מלאכּתן ׁשהרי ּפי על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוׂשכר
ויׁש עצמן; על קּבלּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹארּבעה
והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹלהן
ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ּבארּבעה, להן ואמר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ׁשּיּתן אּלא ּדעּתם אין - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּבית'
ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם - ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָלפיכ

ידּוע אינֹו ואם הּבית; המלאכה]מּבעל ׁשוה,[שווי אינֹו אֹו ְִִִֵֵֶַַַַַָָ

והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ּבׁשלׁשה, להן ואמר ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשליח
אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ׁשּמלאכּתם ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּבית'

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ׁשמעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֹֹׁשלׁשה;

הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את בהם]הּׂשֹוכר ,[חזרו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
אּלא זה על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

הלכּו[כעס]ּתרעמת ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה [למקום. ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ
ּפֹועליםהעבודה] ּתבּואה, מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲֲִִַַָָָָָֹ

לחה ּכׁשהיא ׂשדה להׁשקֹות[רטובה]ּומצאּו ׁשּׂשכרן אֹו , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָ
הּבית ּבעל ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשדה
לּפֹועלים אין - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמלאכּתֹו
ׂשכרם להם נֹותן ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכלּום;
ועֹוׂשה ריקן, לּבא טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפֹועל
התחילּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמלאכה
אפּלּו ּבֹו וחזר ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּמלאכה.
עבדים", יׂשראל ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחצי
אחר ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
הּוא, קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהתחיל?

לֹו של]ׁשמין שווי משכרו ּבין[ומורידין לעׂשֹות; ּׁשעתיד מה ֲִִֵֶַַָָ
ׁשהּוזלה ּבין הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשהֹוזילּו
ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלאכה

סלעים ּבׁשּתי לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? [ח'לעׂשֹות. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
סלעים,דינרים] ּבׁשּתי לארג ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר ,ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אם לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָארג
ׁשקל לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה דינרים]היה יגמר[ב' אֹו , ְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

נֹותן אינֹו - ּדינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת
ּבּמה מלאכה. חצי אּלא עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
- האבּוד ּבדבר אבל אבּוד. ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים

הּמׁשרה מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו בו]ּכגֹון ששורין ׁשּׂשכר[מקום אֹו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ
אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה אֹו למת חלילין להביא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחמֹור
נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו קּבלן, ואחד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפֹועל
ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע אֹו ׁשחלה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון

עליהן ׂשֹוכר חשבונם]- אֹומר[על מטען? ּכיצד מטען. אֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו לכם, קצצּתי 'סלע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהן:
נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא להם יּתן ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמלאכּתם;

מחזיר הּׁשּתים, ׂשֹוכר[מוציא]להם ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ּפֹועלים ׂשֹוכר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹעליהם?
ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתאבד;
ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן נֹוטל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלראׁשֹונים,
יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשל
לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהׁשלים
ּדברים ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּפֹועל,

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
ּבׂשכרם, לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹלהׁשלים
ּתאבד' ולא מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ְְְְְְְְְֵֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין ּתרעמת; אּלא עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר ּבין -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר
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עה             
      

'ואני ּבֹו, ּׁשּיתנּו מה אֹו חציֹו', אּתה ותּטל ,לפני ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּכרי
ּׁשהֹוצאתי'. ּובמה עמלי ּבׂשכר ְְְֲִִִֵֶַַַָָהּׁשאר,

.‚Èהֹובירּה ּבּה ׁשּזכה ואחר מחברֹו, ׂשדה [הניחההמקּבל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בור] לֹושדה ונֹותן לעׂשֹות, ראּויה היא ּכּמה אֹותּה ׁשמין -ְְֲִִֵַַָָָָ

אֹוביר 'אם הּקרקע: לבעל ּכֹותב ׁשּכ לֹו; מּגיע ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָחלקֹו
אעבד אזי]ולא לה, הראוי אעשה ּבמיטבּה'[לא אׁשּלם [לפי, ְְֱֲֵֵֶַָָֹֹ

שלה] הפוטנציאל ומיטב הֹובירשיא אם הּדין, והּוא .ְִִִַ
על ּפסק ׁשּלא מּפני לׁשּלם? נתחּיב מה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקצתּה.

ּדבר אסמכּתא'[סכום]עצמֹו היא 'הרי ׁשּנאמר ּכדי קצּוב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
תשלום] לידי יגיע שלא דעתו ׁשּיׁשּלם[שסמכה התנה אּלא ,ְְִֵֶֶַָָ

'אם אמר: אם אבל עצמֹו. וׁשעּבד ּגמר ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָּבמיטבּה;
אסמכּתא, זֹו הרי - ּדינרין' מאה ל אּתן אעבד, ולא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹוביר
ּבלבד. לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא מה ּכפי אּלא לׁשּלם חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.„Èועׂשת חּטים, ּוזרעּה ׁשמׁשמין לזרעּה ׂשדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻהמקּבל
הּׁשמ מן לעׂשֹות ראּויה ׁשהיא ּכּמה ׁשּׁשוין -חּטים ׁשמין ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻ

ּתרעמת אּלא עליו לֹו מה[כעס]אין מּׁשוה ּפחֹות עׂשת . ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכפי המקּבל לֹו מׁשּלם הּׁשמׁשמין, מן לעׂשֹות ראּויה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻּׁשהיא
יתר חּטים עׂשת הּׁשמׁשמין; מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמה
מה לפי חֹולקין - הּׁשמׁשמין מן לעׂשֹות ראּויה ּׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻמּמה

הּקרקע. ּבעל ׁשּמׂשּתּכר ּפי על אף ּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַּׁשהתנּו

   
להׁשּכים‡. להם ואמר הּפֹועלים, את [מוקדם]הּׂשֹוכר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ולא[מאוחר]ּולהעריב להׁשּכים ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום - ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
לסּפק יזּון; לזּון, ׁשּנהגּו מקֹום לכֹופן. יכֹול אינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלהעריב,
הּכל מסּפק. לּפֹועלין, ּבהן וכּיֹוצא ּבגרֹוגרֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבתמרים

הּמדינה. ְְְִִַַָּכמנהג
.לֹו ואמר הּפֹועל, את יהיה]הּׂשֹוכר 'ּכאחד[שכרך : ְְֵֵֶֶַַַָָ

ויתר ׁשּבּׂשכירּות ּפחּות רֹואין - העיר' מּבני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוכׁשנים
ּומׁשּמנין ּביניהן.[מחלקים]ׁשּבּׂשכירּות, ְְְִִֵֵֶֶַַ

.‚והל ּבׁשלׁשה', ּפֹועלים לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹאמר
- עלי' 'ׂשכרכם הּׁשליח: להם אמר אם - ּבארּבעה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׂשכרם

נֹוטל הּוא ארּבעה; להם ּומפסידנֹותן ׁשלׁשה, הּבית מּבעל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
להם נֹותן הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם להם: אמר מּביתֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
ׁשּנׂשּכר מי ּבּמדינה היה הּמדינה. ּכהלכת הּבית ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבעל
אּלא להם נֹותן אינֹו - ּבארּבעה ׁשּנׂשּכר ּומי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבׁשלׁשה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשליח. על ּתרעמת להן ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשלׁשה,
היא והרי נּכרת, מלאכּתן היתה אבל נּכרת. מלאכּתן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשאין
אמר לא ׁשאּלּו ארּבעה; הּבית ּבעל להם נֹותן - ארּבעה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשוה
אמר ארּבעה. ׁשוה ועׂשּו טרחּו לא 'ארּבעה', ׁשלּוחֹו ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֹלהם
הּׁשליח והל ארּבעה', ּבארּבעה לי 'ׂשכר הּבית: ּבעל ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָֹלֹו
ׁשוה מלאכּתן ׁשהרי ּפי על אף - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹוׂשכר
ויׁש עצמן; על קּבלּו ׁשהרי ׁשלׁשה, אּלא להם אין - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹארּבעה
והל ּבׁשלׁשה, הּבית ּבעל לֹו אמר הּׁשליח. על ּתרעמת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹלהן
ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ּבארּבעה, להן ואמר ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
ארּבעה. על יתר הּבית ּבעל ׁשּיּתן אּלא ּדעּתם אין - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָהּבית'
ארּבעה נֹוטלין ארּבעה, ׁשוה אם - ּׁשעׂשּו מה ׁשמין ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָלפיכ

ידּוע אינֹו ואם הּבית; המלאכה]מּבעל ׁשוה,[שווי אינֹו אֹו ְִִִֵֵֶַַַַַָָ

והל ּבארּבעה, הּבית ּבעל לֹו אמר ׁשלׁשה. אּלא להם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבעל ּׁשאמר 'ּכמה לֹו: ואמרּו ּבׁשלׁשה, להן ואמר ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּׁשליח
אּלא להם אין ארּבעה, ׁשוה ׁשּמלאכּתם ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּבית'

עליהם. וקּבלּו ׁשלׁשה, ׁשמעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֹֹׁשלׁשה;

הּבית„. ּבעל את והטעּו הּפֹועלים, את בהם]הּׂשֹוכר ,[חזרו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
אּלא זה על זה להם אין - אֹותם הטעה הּבית ּבעל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו

הלכּו[כעס]ּתרעמת ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה [למקום. ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ
ּפֹועליםהעבודה] ּתבּואה, מצאּו ולא החּמרין הלכּו אבל .ְְְְֲֲִִַַָָָָָֹ

לחה ּכׁשהיא ׂשדה להׁשקֹות[רטובה]ּומצאּו ׁשּׂשכרן אֹו , ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָ
הּבית ּבעל ּבּקר אם - מים ׁשּנתמּלאת ּומצאּוה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשדה
לּפֹועלים אין - ּפֹועלים צריכה ּומצאּה מּבערב, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָמלאכּתֹו
ׂשכרם להם נֹותן ּבּקר, לא ואם לעׂשֹות? ּבידֹו מה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹּכלּום;
ועֹוׂשה ריקן, לּבא טעּון הּבא ּדֹומה ׁשאינֹו ּבטל; ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפֹועל
התחילּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לבטל. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹמלאכה
אפּלּו ּבֹו וחזר ּבּמלאכה, הּפֹועל התחיל אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּמלאכה.
עבדים", יׂשראל ּבני לי "ּכי ׁשּנאמר: חֹוזר, - הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחצי
אחר ּבֹו ׁשחזר הּפֹועל ּדין וכיצד לעבדים. עבדים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
הּוא, קּבלן ואם ונֹוטל. ּׁשעׂשה, מה לֹו ׁשמין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהתחיל?

לֹו של]ׁשמין שווי משכרו ּבין[ומורידין לעׂשֹות; ּׁשעתיד מה ֲִִֵֶַַָָ
ׁשהּוזלה ּבין הֹוזילּו, לא ּבין ׁשּׂשכרם, ּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשהֹוזילּו
ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - הּוזלה לא ּבין ּכן, אחר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמלאכה

סלעים ּבׁשּתי לקצר קמה מּמּנּו קּבל ּכיצד? [ח'לעׂשֹות. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
סלעים,דינרים] ּבׁשּתי לארג ּבגד חציּה, והּניח חציּה קצר ,ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אם לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה לֹו ׁשמין - חציֹו והּניח חציֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָארג
ׁשקל לֹו נֹותן - ּדינרין ׁשּׁשה ׁשוה דינרים]היה יגמר[ב' אֹו , ְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

נֹותן אינֹו - ּדינרין ׁשני יפה הּנׁשאר היה ואם מלאכּתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת
ּבּמה מלאכה. חצי אּלא עׂשּו לא ׁשהרי סלע, אּלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
- האבּוד ּבדבר אבל אבּוד. ׁשאינֹו ּבדבר אמּורים? ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָָָָּדברים

הּמׁשרה מן לעלֹות ּפׁשּתנֹו בו]ּכגֹון ששורין ׁשּׂשכר[מקום אֹו , ְְְֲִִִֶַַַָָָ
אחד - ּבהן ּכּיֹוצא וכל לכּלה אֹו למת חלילין להביא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחמֹור
נאנס, ּכן אם אּלא ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו קּבלן, ואחד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפֹועל
ּבֹו וחזר נאנס, לא ואם מת. לֹו ׁשּמת ׁשמע אֹו ׁשחלה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון

עליהן ׂשֹוכר חשבונם]- אֹומר[על מטען? ּכיצד מטען. אֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּיגמרּו עד ׁשּתים', ּוטלּו ּבֹואֹו לכם, קצצּתי 'סלע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָלהן:
נתן ואפּלּו ּתחּלה. ּׁשּפסק מה אּלא להם יּתן ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמלאכּתם;

מחזיר הּׁשּתים, ׂשֹוכר[מוציא]להם ּכיצד הּתֹוספת. מהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשּלא מלאכּתם וגֹומרים אחרים, ּפֹועלים ׂשֹוכר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹעליהם?
ּׁשּפסק מה על האחרים הּפֹועלים לאּלּו ׁשּיֹוסיף וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּתאבד;
ׂשכרם ּכדי עד ּכּמה? ועד הראׁשֹונים. מן נֹוטל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלראׁשֹונים,
יׂשּכר - ידֹו ּתחת ממֹון להם היה ואם ראׁשֹונים. ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשל
לכל יֹום ּבכל זּוז חמּׁשים ארּבעים עד הּמלאכה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהׁשלים
ּדברים ּבּמה ארּבע. אֹו ׁשלׁש הּפֹועל ׁשּׂשכר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּפֹועל,

ּבׂשכרם לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם ׁשאין שלהם]אמּורים? [בשווי ְְֲֲִִִִֵֶָָָֹ
ּבׂשכרם, לׂשּכר ּפֹועלים ׁשם יׁש אם אבל הּמלאכה. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹלהׁשלים
ּתאבד' ולא מלאכּת והׁשלם מאּלּו, ּוׂשכר 'צא לֹו: ְְְְְְְְְֵֵֵֵַַַָֹֹֹואמרּו
וׁשמין ּתרעמת; אּלא עליהם לֹו אין - קּבלן ּבין ׂשֹוכר ּבין -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לעׂשֹות. ּׁשעתיד מה ולּקּבלן ּׁשעׂשה, מה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָלּׂשֹוכר
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עו           
      

יאמר‰. לא - הּמל לעבֹודת ונאחז הּפֹועל, את ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
'לפני 'הריני לי]לֹו: ושלם גרם, ׂשכ[מזלך לֹו נֹותן אּלא ר, ְְֲִֵֵֶֶַָָ

ּׁשעׂשה. ֶַָָמה
.Âּופסק הּנהר, מּזה הּׂשדה להׁשקֹות הּפֹועל את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׂשֹוכר

ׂשכר אּלא להם אין להּפסק, ּדרּכֹו אין אם - הּיֹום ּבחצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנהר
העיר, ּבני אֹותֹו ׁשּיפסיקּו ּדרּכֹו אם וכן ּׁשעׂשּו; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
ׁשהרי ּׁשעׂשּו; מה אּלא להם אין - הּיֹום ּבחצי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהפסיקּוהּו
- מאליו להּפסק ּדרּכֹו ואם זה. נהר ׁשל ּדרּכֹו הּפֹועלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידעּו
ׂשכרם להֹודיעם. לֹו ׁשהיה מּפני הּיֹום, ּכל ׂשכר להם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנֹותן
מה אּלא להם אין - והׁשקּה הּמטר ּובא הּׂשדה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות
הּׁשמים מן ׂשכרן; ּכל להן נֹותן - והׁשקּה הּנהר ּבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּׁשעׂשּו;

עםנסּתּיעּו ׁשּפסק מי אבל ּבפֹועל. אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
הּפרֹות, חצי יּטל ּפעמים, ארּבע זֹו ׂשדה יׁשקה ׁשאם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאריסֹו
אּלא נֹוטלין אינם ּפעמים, ׁשני מׁשקין ׁשהם האריסין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכל
נֹוטל - ּולהׁשקֹות לדלֹות הצר ולא הּמטר, ּובא הּפרֹות, ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֻרביע
ּכפֹועל. ואינֹו ּכׁשּתף, ׁשהאריס עּמֹו; ׁשּפסק ּכמֹו הּפרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחצי

.Êוׁשלמה הּיֹום, ּכל מלאכה לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהּׂשֹוכר
אחרת[נשלמה] מלאכה לֹו יׁש אם - הּיֹום ּבחצי ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמלאכה

מה לֹו אין ואם הּיֹום; ׁשאר עֹוׂשּה מּמּנה, קּלה אֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָָּכמֹותּה
הּכֹופרים מן היה ואם ּבטל. ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּיעׂשה,

לא ואם הרּבה, לטרח ׁשּדרּכֹו ּבהן, וכּיֹוצא האדמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעֹובדי
ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן זה הרי - יחלה ּבמלאכה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיתעּׂשק

.Áלהביא הּפֹועל את מּמקֹום[לבצע]הּׂשֹוכר ׁשליחּות ְְִִִֵֵֶַַָָ
ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיביא מה ׁשם מצא ולא והל ְְְְִֵַַָָָָָָָֹלמקֹום,
הביא ולא מצא ולא והל לכרם, קנים להביא ׂשכרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשלם.
והל לחֹולה, ּפרֹות להביא ׂשכרֹו ׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן -ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
ּׁשהבאת מה 'טל לֹו: יאמר לא - ׁשהבריא אֹו ׁשּמת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּומצאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׂשכרֹו. ּכל לֹו נֹותן אּלא ,'ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבׂשכר
.Ëּבׁשל והראהּו ּבׁשּלֹו, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּׂשֹוכר

חבירו]חברֹו בשדה ולֹוקח[העבידו וחֹוזר ׂשכרֹו, ּכל נֹותן - ְְְֲֵֵֵֵַָָ
הּמלאכה. ּבזֹו ּׁשּנהנה מה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָמחברֹו

.È,ּבהן וכּיֹוצא ּובקׁש ּבתבן עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועל את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּׂשֹוכר
ואם לֹו. ׁשֹומעין אין - 'ּבׂשכר ּׁשעׂשית מה 'טל לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואמר

עליו כמשכורת]מּׁשּקּבל ותבן ׂשכר,[קש היל' לֹו: אמר ְְִִֵֵֶַָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ׁשּלי' את אּטל ְֲִִִֵֶֶֶַֹואני

.‡Èעּמי 'עׂשה לֹו: ׁשאמר ּפי על אף לעצמֹו, הּפֹועל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמציאת
עּמי 'עדר לֹו: אמר אם לֹומר, צרי ואין הּיֹום'; ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמלאכה
ּכגֹון מציאֹות, ללּקט ׂשכרֹו אם אבל הּיֹום'. עּמי 'נּכׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּיֹום',

ּבאגם[התמעט]ׁשחסר הּנמצאין הּדגים ללּקט ּוׂשכרֹו הּנהר ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּדינרין. מלא ּכיס מצא ואפּלּו הּבית, לבעל מציאתֹו הרי -ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ



       

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום

    
על‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

ּכגֹון הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
עֹוף ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה הּטמאים,חלב ודג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

.אף ּבאכילה, מּתר האדם אסּורחלב האדם ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבעׂשה ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר .ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

מּתמצית‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּדבׁש
ּומקיאֹות ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגּופן,
הּגׁשמים ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת .אֹותֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק„. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף
וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק .וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואםיֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהואּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Âאסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב; ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן אסּור ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה,

.Êּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
העֹוף ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ

.Á- ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת
ׁשהתחיל טהֹור עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם .האפרֹוח ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ
.Ëהּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.Èלאכלֹו מּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד .אפרֹוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
וכן טמאה; ּבהמה ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבהמה
אם - העֹוף נתנּבל טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּביצת

מּתרת. זֹו הרי ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻנמצאת
.‡Èהיה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,
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.È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל

.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא

מתּגּבן טמאה ּבהמה חלב מׁשנהׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבעֹור אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור 'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּפרֹות ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגבינה
מקצת הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכגֹון
ּבין הּגֹויים, ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּגאֹונים
ּגזרה, - מּתר ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה .מּׁשּום ְֱִִֶֶָָָָ
.ÂËיׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

מקצת - ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָרֹואהּו
הּתירּוה החמּגאֹונים על ּגזרּו לא ׁשהרי הּטמאה, וחלב אה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חלב צחצּוחי מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָאינֹו
החמאה עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּׁשאר
ערב ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

טמאה. חלב ְֲֵֵָּבֹו
.ÊËׁשהלכּו עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

עּמּה 'נתערבּו ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻלהן
אֹותּה ׁשּבּׁשלּו החמאה אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתּבּׁשל

גֹויים ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ׁשּיתּבאר.ּגֹויים ּכמֹו , ְְֲִִִִִֵֵֶָָ
.ÊÈלֹו והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

הרי - טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
ׁשּיכֹול והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו
מן לחלב מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלראֹותֹו

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא .הּטמאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון

טהֹור עֹוף ּביצת הּיׂשראליׁשהיא לּצּיד ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
טהֹור ועֹוף הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה,
ול הּוא', טהֹור עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - אהּוא' ְְִֵֶַָָָָֹ

עליו. סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו ְֵֵַָָָאמר
.ËÈהיה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ

ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
טרפה ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואיןהּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין
.Îׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ּכּדין אֹו חּדין, חד,[עגולים]ראׁשיה ואחד ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מלחּתים 'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָׁשֹואל

'טהֹורין לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְְִִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים
ּבכׁשרּות. ׁשהחזק אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהן'

.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבכׁשרּות ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראלאּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והחלב ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין

.Îאסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ
לֹוקחין אין ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָציר

אחד. ֶָָּדג
.‚Îודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגיםׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן[כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום

    
אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה - ׁשּמת וכלעֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
יתּבאר ׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה
.מּפני ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ּבׂשר ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום„. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה לילאֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל,
וחמּׁשה ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - ְֲֵֶֶַַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמהאֹוכל מּבׂשר טהֹוריםּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
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עז            
      

.È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל

.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא

מתּגּבן טמאה ּבהמה חלב מׁשנהׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּבעֹור אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור 'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èּפרֹות ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגבינה
מקצת הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכגֹון
ּבין הּגֹויים, ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּגאֹונים
ּגזרה, - מּתר ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה .מּׁשּום ְֱִִֶֶָָָָ
.ÂËיׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

מקצת - ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָרֹואהּו
הּתירּוה החמּגאֹונים על ּגזרּו לא ׁשהרי הּטמאה, וחלב אה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חלב צחצּוחי מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָאינֹו
החמאה עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּׁשאר
ערב ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

טמאה. חלב ְֲֵֵָּבֹו
.ÊËׁשהלכּו עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

עּמּה 'נתערבּו ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻלהן
אֹותּה ׁשּבּׁשלּו החמאה אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתּבּׁשל

גֹויים ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ׁשּיתּבאר.ּגֹויים ּכמֹו , ְְֲִִִִִֵֵֶָָ
.ÊÈלֹו והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

הרי - טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
ׁשּיכֹול והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו
מן לחלב מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלראֹותֹו

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא .הּטמאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון

טהֹור עֹוף ּביצת הּיׂשראליׁשהיא לּצּיד ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
טהֹור ועֹוף הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה,
ול הּוא', טהֹור עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - אהּוא' ְְִֵֶַָָָָֹ

עליו. סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו ְֵֵַָָָאמר
.ËÈהיה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ

ּפלֹוני עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
טרפה ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואיןהּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין
.Îׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ּכּדין אֹו חּדין, חד,[עגולים]ראׁשיה ואחד ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מלחּתים 'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָׁשֹואל

'טהֹורין לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְְִִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים
ּבכׁשרּות. ׁשהחזק אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהן'

.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבכׁשרּות ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראלאּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והחלב ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין

.Îאסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ
לֹוקחין אין ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָציר

אחד. ֶָָּדג
.‚Îודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגיםׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן[כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום

    
אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה - ׁשּמת וכלעֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
יתּבאר ׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה
.מּפני ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ּבׂשר ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום„. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה לילאֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
ּבּבטן חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל,
וחמּׁשה ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - ְֲֵֶֶַַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמהאֹוכל מּבׂשר טהֹוריםּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
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לֹוקה - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זֹו - ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלּכלב
וכן ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּטרפה
אּתה ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָעֹוף
הרי מתה, ׁשאם - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיכֹול
ּבסיף הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהיא
אּלא מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהמיתּה,

מתה. ולא ְְְְִֵֶָָֹּבׁשּנטרפה
.Êוגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
וגֹו' טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לכלב.לּכלב הראּוי ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אֹותּה ׁשּטרפה היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהא
אף מתה. לא ועדין למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹחּית
מּׁשּום אסּורה זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל
עליה. הּבאה זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטרפה,

.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת
לא ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמתה

ׁש ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ּבין עצמּה, ׁשּמתה,מחמת עד חנקּה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- למּות ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
ּבּה ׁשּזרק ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרב
עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב ְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחץ
ּבהן; וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹונּקב
ּבין - טרפה זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא ְְֲִִִֵֵֵָָָָָהֹואיל

ׁשמים ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם אםׁשהיה . ִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבהוה הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכן,

ׁשּנטרפה[במצוי] אּלא תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ׁשאין למדּת, הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּׂשדה;

ּבהוה; אּלא מדּבר ְֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב
.Ë,הּכתּוב אפׁשרוענין ואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה ּובהלכֹות טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'זה
עֹוׂשה אין חלי ואיזה טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה ְְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.Èהּבׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשהרי טרפה, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
טרפה ּלי ּומה מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּלי מה ּבכּלּה, ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, ְְֲִִִִַַַַַָָָָָֻאֹותּה

תאכלּו"ּבמקצתּה לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
היא הרי ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון טרפה.- ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.‡È- למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה
הרי אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
הּיער, חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻזֹו

אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָָָ
.Èאֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה

ּכל אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי
מׁשּבח זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר .הרֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט
היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין אתמּתרין; הּׁשֹוחט וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

והיא המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּבריאה
ׁשהיא ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל
הרי ּכלל, ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹוכלת
וצרי מּתרת; זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזֹו
מֹועיל. אינֹו ּבתחּלה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

.„Èּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּביןּכיצד ּגּסה ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אףּדּקה רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד
ולא יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֻּפׁשטה
לא אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹרגל,
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹרפרף

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ

.ÊËזה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
חלב, מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
נבלה, ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּׁשאר

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ְְֲִִִִֵודינֹו
.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עםּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכל וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי קּבץ אם וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
זית חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
- ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבׂשר
ּכּזית, מּכּלן ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻלֹוקה.
וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָואכלֹו
וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין; אין - הּגמל מּבׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹזית
ׁשניהן ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכל
ּבפני ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות, ׁשני ׁשהן לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמצטרף,
מצטרפין, הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעצמֹו,
ּכל הּכלל: זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
- מצטרפין אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּורן

היא. נבלה ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָחּוץ
.ÁÈמן - הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

והּטלפים, הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן ְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור,
הּדם מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן
הרי אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיחתכּו,
מצטרפין ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה

לכּזית הּבׂשר .עם ְִִַַַָָ
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.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת
ּולפיכך ׁשּבּגּוף; הּנכריטּנֹופת ׁשחיטת ּבקבת להעמיד מּתר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּוא הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובקבת
ואסּור הּמעים, .ּכׁשאר ְְִִֵַַָָ

.Îמּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור
מּתרין ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהןׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ

ׁשּיאכל והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבׂשר,
רּכין. ּכׁשהן ְִֵֶַָאֹותן

.‡Îהחזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו
חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו[דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ

ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא
האליה ׁשּתחת ועֹור הּבׁשת, הּׁשליל,[זנב]ּבית ועֹור , ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח האנקה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועֹור
לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - רּכין ּכׁשהן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

לטמאה. ּבין ְְֲִֵָָֻאכילה
.Îהּנסקלנאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא

וא טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ׁשחיטהנאסר, ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.
ׁשּנסקל, אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוזּמּו

ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום

    
תאכלמּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּבׂשר" עם אברהּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
תאכלּו". לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹמן
ּבטהֹורים, - ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואּסּור

ּבטמאים. לא ְֲִִֵָֹאבל
.הּיד ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יציםוהרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול
אסּור זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשלם‚. אבר אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאֹוכל

האבר מן חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם -ִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
על ואף לֹוקה, - ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכברּיתֹו

ׁשהּוא ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין האברּפי הפריד אם אבל ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּומן הּגידים מן הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָאחר
ואין לבּדֹו, הּבׂשר מן ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעצמֹות
ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה מאחר לכּזית ּבֹו מצטרפין והּגידים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמֹות

ּׁשאכל„. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו
האבר מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו לֹוקין ואין אסּור; רֹואיןׁשּנׁשחטה, הּבהמה, מתה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מן אבר מּׁשּום עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
הּבהמה, נׁשחטה אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהחי.

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Êאֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

מקצת ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
לאכלֹו אסּור כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָחּיים
לאבר ּדֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּמנהג

החי .מן ִַַ
.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם

יצא ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
העֹוף, אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהעצם

מּתר והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום העצםיחּת נׁשּבר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
אֹו מרּסס ּבׂשר אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר ְְֲֶֶַָָָָָָָָָָֻֻוהיה
הרב מתלּקט ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתאּכל
אֹו נקבים, נקבים ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּמקֹומֹות
הּבׂשר ׁשּנגרד אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנסּדק
ׁשּנתאּכל אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלמעלה

ׁשּנמצ עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשרהּבׂשר א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
עד לאּסּור, מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחֹופה
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיתרּפא

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ואחר מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּברחתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
ואפּלּו אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
נֹולד אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהחזיר
מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד,
ּכבׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
.Èלא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

חת ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשאר
ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצא
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עט            
      

.ËÈּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת
ּולפיכך ׁשּבּגּוף; הּנכריטּנֹופת ׁשחיטת ּבקבת להעמיד מּתר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

הּוא הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובקבת
ואסּור הּמעים, .ּכׁשאר ְְִִֵַַָָ

.Îמּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור
מּתרין ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהןׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ

ׁשּיאכל והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבׂשר,
רּכין. ּכׁשהן ְִֵֶַָאֹותן

.‡Îהחזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו
חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו[דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ

ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא
האליה ׁשּתחת ועֹור הּבׁשת, הּׁשליל,[זנב]ּבית ועֹור , ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח האנקה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹועֹור
לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - רּכין ּכׁשהן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

לטמאה. ּבין ְְֲִֵָָֻאכילה
.Îהּנסקלנאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא

וא טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ׁשחיטהנאסר, ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.
ׁשּנסקל, אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוזּמּו

ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום

    
תאכלמּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּבׂשר" עם אברהּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
תאכלּו". לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹמן
ּבטהֹורים, - ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואּסּור

ּבטמאים. לא ְֲִִֵָֹאבל
.הּיד ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יציםוהרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול
אסּור זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשלם‚. אבר אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאֹוכל

האבר מן חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם -ִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
על ואף לֹוקה, - ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכברּיתֹו

ׁשהּוא ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין האברּפי הפריד אם אבל ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּומן הּגידים מן הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָאחר
ואין לבּדֹו, הּבׂשר מן ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעצמֹות
ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה מאחר לכּזית ּבֹו מצטרפין והּגידים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמֹות

ּׁשאכל„. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו
האבר מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

חּיב‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש
ׁשני ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו לֹוקין ואין אסּור; רֹואיןׁשּנׁשחטה, הּבהמה, מתה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מן אבר מּׁשּום עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
הּבהמה, נׁשחטה אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהחי.

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Êאֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

מקצת ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
לאכלֹו אסּור כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָחּיים
לאבר ּדֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּמנהג

החי .מן ִַַ
.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם

יצא ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
העֹוף, אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהעצם

מּתר והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום העצםיחּת נׁשּבר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
אֹו מרּסס ּבׂשר אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר ְְֲֶֶַָָָָָָָָָָֻֻוהיה
הרב מתלּקט ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹנתאּכל
אֹו נקבים, נקבים ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּמקֹומֹות
הּבׂשר ׁשּנגרד אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּנסּדק
ׁשּנתאּכל אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּלמעלה

ׁשּנמצ עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשרהּבׂשר א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
עד לאּסּור, מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחֹופה
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּיתרּפא

.Ëּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
ואחר מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּברחתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
ואפּלּו אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
נֹולד אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהחזיר
מּׁשּום אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד,
ּכבׂשר נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
.Èלא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

חת ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשאר
ׁשּיצא אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצא
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וחתכֹו החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבלבד
- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
ׁשּיחּת אחר האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום

החת מקֹום וחֹות חֹוזר .הּיֹוצא, ְְֲֵֵֵַַָ
.‡Èּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר- נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
לֹוקה האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר ִִֵֶַַמּׁשּום
.Èוהרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב זה והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה ּבחלב ׁשּנתערב .טרפה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין[עובר]הּׁשֹוחט , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחי
את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ּבאכילה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻמּתרת
ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה היתה אם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּבהמה
ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם מּתר. והּׁשאר אסּור ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֻמּמּנה
ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ׁשליה ׁשּמא אסּורה, ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָֻּכּלּה
ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ּבּבטן ׁשּנמצא זה ּוולד ּבּה, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשהיה
ׁשהּׁשליה ּכלל, ולד ּבּבטן נמצא ׁשּלא לֹומר צרי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואין

אסּורה. ֲָָֻּכּלּה
.„Èּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְִִֶֶַַַָָָָָֻמצא

אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ּגמּורים, אּלאחדׁשים ׁשחיטה, צרי ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
מטהרּתֹו אּמֹו הפריסׁשחיטת ואם קרקע,[נעמד]; ּגּבי על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַ

ׁשחיטה. ְִִָָצרי
.ÂËּבן ּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע

אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתׁשעה
חי ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת

מאּמֹו ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּכלּבמעי . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אין - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ה'תש"ע אדר י"ז רביעי יום

    
מביאּכּזיתהאֹוכל‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

קבּועה ובעשיר]חּטאת בעני ּבּתֹורה,[שווה מפרׁש ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ
טמאין ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבכל תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹּבין
ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמֹוׁשבֹותיכם,
ּדם אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ"זאת
חּיבין אין - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּדגים

טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום מּתרעליו ְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻ
ודגים חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻלאכלֹו;
ּבהמה ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָטמאה;
.עליו ּומּכין ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמּכת

אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ּבפת ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש
ּפרׁש .ׁשהרי ֲֵֵֶַ

ׁשחיטה‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין
ועל אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם[מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,

הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון[אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ
לּלב הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּבּדםתאכלּו" הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
אבל ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָלפיכ

האברין ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, .ׁשאר ְְֲִֵֵַָָָָ

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
מֹולחֹו ּכ אחרואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

חּיב ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,
ּכרת. ֵָָָעליו

.Êמים לתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד
ּכן אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ;רֹותחין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

מבּׁשלין ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן אחר. ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה,
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד -ְְֲִֶַַָ

.Áּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד
ׁשּנתּבּׁשל וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא, - אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.

למּטה הּכבד הריׁשּתהיה מּבׂשר, למעלה ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
אֹוכל .זה ֵֶ

.Ëאּלא ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול
לדם הּדֹומה ׁשּתצאּבׂשר קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבׂשר מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
וימלח החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחי,
ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיפה

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
יפה יפה מֹולחֹו ואחרּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיד ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È;מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ׁשהּמלח הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואין
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הּבׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּדק
ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, .מן ְְִִֶֶַַַַָ

.Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
מּיד וצֹולה יפהמֹולח יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּתר ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּומדיחֹו
ׁשאין ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאכלֹו

הּדם. מֹוציא ִֶַַָֹהחמץ
.‚Èוחתיכה ׁשנּיה; ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹחמץ

ׁשּימלח עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשהאדימה
ויצלה יפה יפה וחּיהאֹותּה בהמה ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדם מלאים ׁשהם הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּקלף
ּוצלאן חתכן לא ואם לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם -ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֻ
על ּכּלן ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבׁשּפּוד,

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻהּגחלים
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
חטמֹו הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

אסּור מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר .ּדמֹו ְְִֶֶָָָָָֹֻ
.ÂËׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל
ולֹוקח ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּוניתהּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ

אסּורה הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ועֹופֹותּפת ּדגים . ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

אסּורין; הּדגים מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשּמלחן
לֹומר, צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּדג

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח ְְִִֵַַַָָָָאם
.ÊÈּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈאֹו ׁשלּוק, אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

ׁשאין מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּמּלאן
מעים ּבבני ּדם הּגאֹונים.מחזיקין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

.ËÈמחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטפלה;
ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטפלן

ּבׁשארהּכ טפלן אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּתרין האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - .קמחין ְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹֻ

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין
קׁשה ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּסּכין,

מּתר רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; חֹותעׂשרה אינֹו וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
הדיח ואם לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּבֹו
ּבֹו, וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻהּסּכין,

רֹותח. לא ֲֵַָֹאבל

.‡Îּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
מתכת] נבלע[מצופה ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבחרׂשיה. ֲֶַַָָָהּדם

ה'תש"ע אדר י"ח חמישי יום

    
-האֹוכל‡. חלב מביאּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
מחלב ׁשאכל ּבין - תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"ּכל
ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
.,חלב אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

העיבור]חדׁשיו ימי מלאו עליו[= חּיב זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָָָ
הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכאּלּו

החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעלׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּכסלים וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
לׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
לה'. הּמּורם אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה',
מּמּנּו". חלּבֹו את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּולכ

.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקרב;

הּכסלים ׁשעל החלב עקםוהּוא - הּקבה על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
הּכליֹות ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,
.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
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פי            
      

הּבׂשר לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּדק
ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, .מן ְְִִֶֶַַַַָ

.Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
מּיד וצֹולה יפהמֹולח יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּתר ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּומדיחֹו
ׁשאין ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאכלֹו

הּדם. מֹוציא ִֶַַָֹהחמץ
.‚Èוחתיכה ׁשנּיה; ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹחמץ

ׁשּימלח עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשהאדימה
ויצלה יפה יפה וחּיהאֹותּה בהמה ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדם מלאים ׁשהם הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּקלף
ּוצלאן חתכן לא ואם לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם -ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֻ
על ּכּלן ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבׁשּפּוד,

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻהּגחלים
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
חטמֹו הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

אסּור מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר .ּדמֹו ְְִֶֶָָָָָֹֻ
.ÂËׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל
ולֹוקח ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּוניתהּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ

אסּורה הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ועֹופֹותּפת ּדגים . ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

אסּורין; הּדגים מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשּמלחן
לֹומר, צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּדג

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח ְְִִֵַַַָָָָאם
.ÊÈּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּמלחן ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈאֹו ׁשלּוק, אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

ׁשאין מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּמּלאן
מעים ּבבני ּדם הּגאֹונים.מחזיקין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

.ËÈמחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את אֹוכל הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטפלה;
ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטפלן

ּבׁשארהּכ טפלן אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּתרין האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - .קמחין ְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹֻ

.Îׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין
קׁשה ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּסּכין,

מּתר רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; חֹותעׂשרה אינֹו וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
הדיח ואם לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּבֹו
ּבֹו, וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻהּסּכין,

רֹותח. לא ֲֵַָֹאבל

.‡Îּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
מתכת] נבלע[מצופה ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבחרׂשיה. ֲֶַַָָָהּדם

ה'תש"ע אדר י"ח חמישי יום

    
-האֹוכל‡. חלב מביאּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
מחלב ׁשאכל ּבין - תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"ּכל
ׁשאר אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
.,חלב אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

העיבור]חדׁשיו ימי מלאו עליו[= חּיב זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָָָ
הּגֹורמין הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכאּלּו

החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעלׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּכסלים וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
לׂשרפה הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
לה'. הּמּורם אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה',
מּמּנּו". חלּבֹו את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּולכ

.Âׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקרב;

הּכסלים ׁשעל החלב עקםוהּוא - הּקבה על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Êאסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
הּכליֹות ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,
.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
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פי           
      

ולא סביביו מּכל אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב
מּתר זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.Ëהּלב ּכּלןחלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ
הּמעי מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
החלב לגרד ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסמּו
מן ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו,
הּוא לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי

.Èמהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש
ׁשאסּור קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום

תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלחמּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ
צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל

וכל לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּוםלנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ
צרי לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא

הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו

.‡Èמן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן

ּוקרּוםחלב הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין

.Èּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני
קרּומֹות ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב

ּכרת ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚Èהעקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחיחּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין

.„Èמּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי
ּבה נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ןלבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
עד יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּוטין
לא עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּיקלף,

מּתרין האדּמים, החּוטין ּבהן .נראּו ְֲִִִִֶַָָָֻֻ
.ÂËמחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם .ּבהן ֶָָ
.ÊËמּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈהּבׂשר עם חלבים מֹולחין עםאין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבׂשר, ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי
חלבים ּבֹו ׁשּמדיח .ואחד ְֲִִֵֶֶַָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדיואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשההעֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Îהּקרּומֹות את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ואפּלּו ׁשּנמלחּו. אחר מסירן מלח, ואם האסּורין; ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָוהחּוטין
ּומבּׁשל ׁשּנמלח, אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן .היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח
ּבאּסּורין יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום

    
וחּיהּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ואפּלּוהּנׁשה הּטהֹורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבין ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ׁשל ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים
ׁשעל אּלא הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ּוביר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹימין,
ׁשאר אבל ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּיר ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכף
ׁשעל חלב וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהּגיד
- הן גידין ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אסּור אינֹו - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָהּגיד
ּכּלֹו, והעליֹון הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻהּפנימי

מּדבריהם. ְִִֵֶָאסּור
.;לֹוקה - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

לֹוקה - ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן .ׁשמֹונים; ְְִִִֵֶַָָ

.„יר ּכף לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעֹוף
עג ירכֹו ׁשּיׁשלאּלא הּבהמה ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבהמה וכן עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
ואין אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכף

עליו. ִָָלֹוקין
לפי‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מּבׂשרּה. ּכאֹוכל זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
.Âעֹולה ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל

מּתר, ׁשהיה ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב -ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
אחר אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם .נכלל ְְִִִֵַַַַַָָ
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.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל
ּכלּום עלמּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אדם היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ונאמן. ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשר

.Áיׂשראל ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּמה
אדם מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה .ּבזמן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ

.Ëּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
לּבעליםטרפ הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.Èנאמן זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף לֹועליו; חֹוׁשׁשין אין , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. [שפחותיהן]ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יחליף. ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר

- לקח מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהרי
רב היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.Èהּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין ּבׂשר. הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּניחֹו
וּדאי מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ְְִִִִֶַַַַָָָּבֹו

וחתּום צרּור ׁשהיה אֹו זה, .ׁשהּוא ְֶֶֶָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ּבׂשר 'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָטביעּות

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה .ּגררּתּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלחּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ּבּנבלה: ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ּבֹו:"לּגר ׁשּנאמר ּובחלב, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"יעׂשה
מן ואבר ודם, ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
הּקּבלה, מּפי ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהחי,

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על ֲֲִִִֵֶַַַָאף
.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּומּכין לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות מּכת ׁשאסּוראֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
אסּור ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּבאכילה

מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו במכוון]לעׂשֹות [להתעסק ְְְְֲֵַַַָ
"יעׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,

.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
יכּון לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו

לּטמאים ּגֹוימלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;

ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

    
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה ּכלואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

.ׁשאסרלא מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
הּבת ּבת ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו .אכילתֹו'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ּוגדיּבהמה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיפרט עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ׁשּדּבר אּלא אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹויאמר
ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל ּבהוה. ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
ּבהמה ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ְִָָָָמּׁשּום
חּיה„. ּבׂשר -וכן חּיה ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב
ּבחלב‰. לאכלן מּתר וחגבים, ונמצאּדגים עֹוף, והּׁשֹוחט ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו
.Âאין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
אֹו מתה ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחלב
חל ּבחלב ּבׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָעל
ּכֹולל, אּסּור לא ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעל

אחת ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור .ולא ְְִִִַַַֹֹ
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פי             
      

.Êיׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל
ּכלּום עלמּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אדם היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ונאמן. ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשר

.Áיׂשראל ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבּמה
אדם מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה .ּבזמן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻ

.Ëּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח
לּבעליםטרפ הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.Èנאמן זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף לֹועליו; חֹוׁשׁשין אין , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
ואמהֹותיהן יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. [שפחותיהן]ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יחליף. ׁשּמא ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמנין
.‡Èמֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר

- לקח מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהרי
רב היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.Èהּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין ּבׂשר. הּלֹוקח אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּניחֹו
וּדאי מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ְְִִִִֶַַַַָָָּבֹו

וחתּום צרּור ׁשהיה אֹו זה, .ׁשהּוא ְֶֶֶָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

ולא סימן ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהחתיכֹות
ּבׂשר 'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָטביעּות

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה .ּגררּתּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
.„Èּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלחּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ּבּנבלה: ׁשּפרט ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ּבֹו:"לּגר ׁשּנאמר ּובחלב, , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"יעׂשה
מן ואבר ודם, ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשהּוא
הּקּבלה, מּפי ּבהניה מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהחי,

ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על ֲֲִִִֵֶַַַָאף
.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל

ּומּכין לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות מּכת ׁשאסּוראֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
אסּור ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֻֻּבאכילה

מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו במכוון]לעׂשֹות [להתעסק ְְְְֲֵַַַָ
"יעׂשה ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,

.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד
יכּון לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו

לּטמאים ּגֹוימלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;

ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

    
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה ּכלואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
הּבׂשר מן מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָתבּׁשל
בּׁשל. ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחלב

.ׁשאסרלא מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לֹומר צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
הּבת ּבת ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו .אכילתֹו'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

ּבחלב‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, ּוגדיּבהמה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשּיפרט עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּוא
ׁשּדּבר אּלא אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹויאמר
ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל ּבהוה. ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
ּבהמה ּבחלב ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
אכילתֹו על חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ְִָָָָמּׁשּום
חּיה„. ּבׂשר -וכן חּיה ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ּומּתר לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻאינֹו
יפׁשטּו ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהניה.
ּבׂשר ויאכלּו ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהעם
ּגדי אּלא הּכתּוב מׁשמע אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָטהֹורה

ּבחלב. ּבׂשר ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּבחלב
ּבחלב‰. לאכלן מּתר וחגבים, ונמצאּדגים עֹוף, והּׁשֹוחט ; ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ְְְְִֵָָָָָֻּבֹו
.Âאין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
אֹו מתה ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
לֹוקה ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחלב
חל ּבחלב ּבׂשר אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָעל
ּכֹולל, אּסּור לא ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעל

אחת ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור .ולא ְְִִִַַַֹֹ
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פי            
      

.Êׁשליל אבל[עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
קרנים ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל

ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ּבׂשרונתּבּׁשל ׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקדרה: את הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנפלה
מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאם
ׁשּקדם אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָואֹותּה
אם אבל ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהֹוציא
ׁשּנבלע ׁשהחלב מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָּבּה
.Ëהחתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
נאסרה חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. ּבּקדרה,אֹותּה ׁשּיׁש ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
חתיכה ׁשּתהיה ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמן
מּתר. והּׁשאר אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻזֹו

.Èּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
מּתחּלה נער אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשּנפל
ּבנֹותן זה הרי - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד

ולאטעם החתיכֹות לתֹו אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיתערב עד ּכּלּה הּקדרה את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻנֹודע
לאו, ואם אסּורה; חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻהּכל;
מׁשערין - עליו ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֻמּתרת.
אחד ּבׂשר; לתֹו חלב ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָּבׁשּׁשים,

אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; ִִִִִִָָָֻמּׁשּׁשים,
.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה

טעם. ְֵַַּבנֹותן
.Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר[שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ואם ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי ּבֹו[סחט]קרעֹו נׁשאר ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרעֹו, ׁשּלא ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֻלחלּוחית
לבּׁשלֹו; אסּור - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
עם ּבּׁשלֹו ואם לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֻואם

הּמנין. מן ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבׂשר
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èהּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂËאּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ

הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
מּׁשּום הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים

.ÊÈׁשניהןהּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
ׁשניהן יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

צֹונן אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
הּׁשני לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלתֹו
הּׁשאר. ואֹוכל החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהּוא
,לפיכ ואֹוכלּה. החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואם
זה יּגעּו ׁשּלא והּוא אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻמּתר

ואֹוכל. הּגבינה, ּומדיח הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבזה;
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מלחֹו,[= מחמת נאכל ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ

אינֹו הּכּותח, ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ְֵַּכרֹותח.

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Îאֹוכל ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻאסּור

אף זה; עם זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו
סֹופרים מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי .על ְְְִִִִֵֶַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.Îהּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ׁשטיןאסּורה, ואין . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּיּסיק עד אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאת
עד הּפת ּבצּורת ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
הרי - חלב ולא ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּתהיה

מּתר. ֶָֻזה
.‚Îאסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Îצנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָסּכין
אבל ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכּיֹוצא
ואֹוכל ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה חת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָאם

ּבחלב .הּׁשאר ְְַָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
,הּכמ ּכד ּבצד החמץ ּכד מּניח אבל החלב; טעם ּבֹו ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּיׁש

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎאחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
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ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎעֹוף ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבין ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ



      

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום

.  Â
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּואפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר  אמרּו , ְְְֲִִֶַָָ

 ּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום

.  Â
ÂÈÈÂÌÂÈ

. .Ê . .Á   Â
― הרל"ב עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,
  ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ

מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו מצוה והלכֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻהּתֹורה,
.קּדּוׁשין ִִ

― הרנ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד

הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים מכירת ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבמקֹום
ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה על זה ּדמיו ְִִֵֵֶֶֶַָָָאת

יתעּלהאּלא אמרֹו והּוא נאה, ּובדר ּבהצנע ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

 ספרא ּולׁשֹון יּמכרּו "לא : ְְְִִָָֹ
סמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת  ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבליויעמידֹו זה לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
מֹוכרֹו ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָספק
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָהרי
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל אתֿזה  ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֵֵֵֶֶֶַָ
נהרג  ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני . ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָ

'א ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא ּולׁשֹון ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשל הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר ׁשּבהן,מןֿהּקּלה והּפׁשּוטה לאכֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואףֿעלּֿפיֿכן

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד יתעּלה:  ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
ּובספרא ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו
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ּובֹולען ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ
.ÊÎאם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה

צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל
ידים נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎעֹוף ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
ׁשעּור ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבין ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ



      

ה'תש"ע אדר י"ד ראשון יום

.  Â
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּואפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר  אמרּו , ְְְֲִִֶַָָ

 ּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
     .
ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָהּנה
ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ―ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדרכים
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָׁשטר
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ד'ּופרק ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּבתרא.ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תש"ע אדר ט"ו שני יום

.  Â
ÂÈÈÂÌÂÈ

. .Ê . .Á   Â
― הרל"ב עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָעברי,
  ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָ

מּסכת ּבריׁש ּכּלן נתּבארּו זֹו מצוה והלכֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻהּתֹורה,
.קּדּוׁשין ִִ

― הרנ"ח מּלמּכֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ּכדר עברי ְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעבד

הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו העבדים מכירת ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבמקֹום
ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ― זה על זה ּדמיו ְִִֵֵֶֶֶַָָָאת

יתעּלהאּלא אמרֹו והּוא נאה, ּובדר ּבהצנע ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
עבד" ממּכרת יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

 ספרא ּולׁשֹון יּמכרּו "לא : ְְְִִָָֹ
סמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת  ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבליויעמידֹו זה לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ
מֹוכרֹו ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב אזהרה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָספק
עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו מֹוכרֹו הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָהרי
הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת יּמכרּו "לא אמרֹו: ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל

לעיל אתֿזה  ׁשהּוא הּכתּוב ּובאר ְֵֵֵֶֶֶַָ
נהרג  ׁשּלפניה עם זֹו מצוה ודיני . ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָ

'א ּבפרק קּדּוׁשין ּבגמרא .מבארים ְְְִִִִֶֶָָָֹ

― הרנ"ט מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר עברי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעבד
בֹו "לאֿתרּדה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,"ּפר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹ"עבֹודת

"ּבפר ּכׁשּיכריחנּו אּלא נעבידּנּו ולא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
עליו. אֹותּה נּטיל אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות ֲֲִֶַַַָָָָָָֹהּצר

ספרא ּולׁשֹון ּבפר בֹו "לאֿתרּדה : ְְְְִִֶֶָָֹ
אינֹו והּוא הּזה אתֿהּכֹוס החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ―ְֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
מׁשל הביאּו ואמנם לזה. ּכלֿהּדֹומה וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר ׁשּבהן,מןֿהּקּלה והּפׁשּוטה לאכֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻואףֿעלּֿפיֿכן

― הרנ"ז מּלהעבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ּבעבֹודֹות עברי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָעבד
אמרֹו והּוא ּכנעני, עבד עֹובד ׁשּבכמֹותן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהׁשּפלה,

עבד" עבדת ּבֹו "לאֿתעבד יתעּלה:  ְֲֲִֶֶַַַָֹֹֹ
ּובספרא ּבלינטא אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְְְֲִִִֶֶַָָֹ

מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקטּנה
לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. אחר ְֲֲִֵֶַַַַָָָּומֹוליכּה
רק אּלא עברי, עבד על מּלהּטילן מזהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74
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והּפֹועל הּׂשכיר ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשּמׁשּנּו
ה': אמר מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֻׁשהסּכים

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר . ְְְִִִֶָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה ְְְִִִִִַַַַָָָהּמצוה
ּבארצנּו הּגר ּגֹוי מּלהּניח ׁשהזהרנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻהאזהרה
אתֿעצמֹו, לֹו ׁשּמכר עברי עבד ּבפר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּיעביד

"לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
ּומכר ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל נאמר ְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹולא

נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָעצמֹו
.ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ הּגֹוי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָעל

ספרא ―ּולׁשֹון לעיני ּבפר "לאֿירּדּנּו : ְְְְְִִֵֶֶֶֶָֹ
ׁשאינ ּכלֹומר: ,"לעיני אּלא מצּוה אּתה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאין
עבֹודת מעבידֹו הּוא אם ּבביתֹו עליו לפּקח ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֻמחּיב
עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּנראהּו ּכלֿזמן אּלא לא, אֹו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּפר

עליו. נזהירּנּו ְִֶַָָֹזאת

ה'תש"ע אדר ט"ז שלישי יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
. . ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
 ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְֲִִֵֶֶַלעבד

יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ּבידים יצא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלחפׁשי,
אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ מּצאנ לֹו ּתעניק ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָֹ"העניק

ּתּתןֿלֹו" אלהי ה' ּברכ  ּוכבר . ְְֱִֵֵֶַָֹ
מּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָ

― הרל"ג מּלׁשּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבןֿ ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ּבידים עברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעבד
ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ׁשנים: ׁשׁש ּבסֹוף ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחֹורין
חפׁשי "וכיֿתׁשּלחּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמרכּוׁשנּו,

ריקם" תׁשּלחּנּו לא מעּמ נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
מּסכת ּבריׁש הענקה, מצות ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדיני

קּדּוׁשין  . ִִ

― הרל"ד אמההּמצוה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו הּוא עברּיה,  ְְְְְִִִֶֶַָָָ

,רּבים ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ּבּה יׁש זֹו ּופדּיה ,ְְְִִִִִִִֵַָָָָ
קּדּוׁשין ּבמּסכת ּכלֿזה נתּבאר וׁשםּוכבר , ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובּמכלּתא ּבׁשלמּות. עברּיה אמה ּדיני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָנתּבאר

 ּבאמה יתעּלה אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְִֵֶַָָָָאמרּו
לּה" יעׂשה לא "ואםֿׁשלׁשֿאּלה עברּיה: , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

אֹותּה. ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד ְְְְְְִֵַָָאמרּו:

― הרל"ג אמההּמצוה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַָָָָָ
מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, אדֹוניה ― ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָעברּיה

יעּוד    אמרּו ּובפרּוׁש . ְְִֵָ
  :קֹודמת יעּוד ְִִֶֶַמצות

יעדּה "אׁשרֿלא יתעּלה: ׁשאמר לפי ּפדּיה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלמצות
והפּדּה" אמה ודין עברי עבד ׁשּדין ודע ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ּוכבר נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעברּיה
קּדּוׁשין מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָנתּבארּו

.

― הרס"א אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, מּלמכרּה ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָעברּיה

ּבבגדֹוֿבּה" למכרּה "לאֿימׁשל  . ְְְְְִִָָָֹֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָּוכבר

 .

ה'תש"ע אדר י"ז רביעי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÈÈÚÈÈ˘È˘ÌÂÈ

.‰ . ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרל"ה עבדהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּכנעני    ׁשעֹובדין והּוא , ְְְֲִִֶַ
ועין ּבׁשן אּלא לחרּות יֹוצא ואינֹו לעֹולם ּבֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

     לׁשאר הּדין ְְִִַָוהּוא
חֹוזרין ׁשאינם אברים ראׁשי   ְִִֵֵֵֶָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא המקּבל, ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻּכמֹו
ּתעבדּו" ּבהם "לעלם  ֿוכי" ואמר: ְְְֲִֶַַָָָֹֹ

איׁש" יּכה  ּגּטין ּגמרא :ּולׁשֹון ְְִִִֶַָָ
ּדכתיב: ּבעׂשה עֹובר ― עבּדֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ"ּכלֿהמׁשחרר

ּולׁשֹו ּתעבדּו". ּבהם הּוא,לעֹולם הּתֹורה ן ְְֲֶַַָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ּבׁשן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּמׁשּתחרר

ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות  וגּטין. ְְְִִִִִֵ

― הרנ"ד מּלהחזירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ׁשּברח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעבד
לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון יׂשראלי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאדֹוניו
מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו מחזירים אין ― ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׂשראל
יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוב, אתּֿדמיו עליו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוכֹותב

אלֿאדניו" עבד "לאֿתסּגיר  . ְֲִֶֶֶַָֹֹ
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מּגּטין ד' ּבפרק ׁשּברחונתּברר ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמחּוצה
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
 והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

אׁשרֿ ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמרֹו
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד יבחר  ְְְִֶֶַַַַָ

אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ְְִֶַַָָֹּולׁשֹון
הּגר ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּדברים".
ׁשליׁשי לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמחמת
מןֿהּגר יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבאֹונאת
ּדברים. אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָּוברּור
אתֿהּתֹורה, עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי ּכלֹומר:    . ְֵֵֶֶַ

ה'תש"ע אדר י"ח חמישי יום

 ˘ Â
― הרמ"ג נֹוׂשאהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׂשכר    לפי והּׂשֹוכר, ְְִֵַָָ
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשּדין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

ׁשל אמרֹו: והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ּדינין ׁשה ְְְְְְִִִַָָָָֹ
אֹו אֹוֿׁשֹור חמֹור אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַיתעּלה:

וגֹו'" ׂשה  ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָ
מ ט' ּופרק ו' ּבפרק ו'זה ּופרק ג' ּופרק קּמא ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום

 ˘ Â
 ˘  Â

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְְִִֵֶַָָ
ּֿכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, מצוה ודין .ְְְְִִִֵֶֶָָ

ׁשאבאר ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּלילה
לאֿתעׂשה מצוהּבמצות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות וׁשםמציעאזֹו , ְְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל, ּבין ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָנתּבאר
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ְְְֲִִִֵַַַֹּומצות

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר ּפעּלת  ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה

הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵֶֶַָָָָֹ
 הּמׁשנה ּולׁשֹון     ְְִַָ

ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלֿהּיֹום".
הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו ְְְְִִִִִֵַַָָָָהיא,
זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָוהּוא
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָהּגבּיה.

וׁשם ּבׂשכירמציעא, מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּבלאֿ עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

 ˘ Â
„È˘„Â˜˘È˘ÈÌÂÈ

― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת וקטפּת  ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקיםמציעאנתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על  אמרם על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
      עד'ַ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

אמרּו     ואּלּו" : ְְֵָ
 נתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ
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פז            
      

מּגּטין ד' ּבפרק ׁשּברחונתּברר ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמחּוצה
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
 והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְֵֵֶֶֶֶַַָָהעבד

אׁשרֿ ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ" יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָאמרֹו
ּתֹוננּו" לא לֹו ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד יבחר  ְְְִֶֶַַַַָ

אֹונאת זֹו ― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ְְִֶַַָָֹּולׁשֹון
הּגר ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּדברים".
ׁשליׁשי לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָמחמת
מןֿהּגר יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבאֹונאת
ּדברים. אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ּתאמר: ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר זה ׁשעבד ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָּוברּור
אתֿהּתֹורה, עליהם ׁשּקּבלּו הם מּלהֹונֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהזהיר

צדק ּגרי ּכלֹומר:    . ְֵֵֶֶַ

ה'תש"ע אדר י"ח חמישי יום

 ˘ Â
― הרמ"ג נֹוׂשאהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׂשכר    לפי והּׂשֹוכר, ְְִֵַָָ
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו אחד, ׁשניהם ׁשּדין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָ

ׁשל אמרֹו: והּוא ׁשֹומרין לארּבעה ּדינין ׁשה ְְְְְְִִִַָָָָֹ
אֹו אֹוֿׁשֹור חמֹור אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן ְֲִִִִֵֵֵֶֶַיתעּלה:

וגֹו'" ׂשה  ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָ
מ ט' ּופרק ו' ּבפרק ו'זה ּופרק ג' ּופרק קּמא ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תש"ע אדר י"ט שישי יום

 ˘ Â
 ˘  Â

― מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
אחר, ליֹום לאחרֹו ולא ּביֹומֹו ׂשכיר ׂשכר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָֹלׁשּלם

ׂשכרֹו" תּתן "ּביֹומֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְְִִֵֶַָָ
ּֿכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר ׁשּיהא זֹו, מצוה ודין .ְְְְִִִֵֶֶָָ

ׁשאבאר ּכמֹו ּכלֿהּיֹום, ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָהּלילה
לאֿתעׂשה מצוהּבמצות ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

מ ט' ּבפרק ּבׁשלמּות וׁשםמציעאזֹו , ְְְְִִִֵֶֶָָ

יׂשראל, ּבין ּגֹוי ּבין ּבכלֿׂשכיר, חֹובה ׁשּזֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָנתּבאר
ּבזמּנֹו. לפרע עׂשה ְְְֲִִִֵַַַֹּומצות

― הרל"ח מּלעׁשֹוקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"לאֿתלין אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, ּומּלאחר ְְְְִִִֵַָָָָֹׂשכיר

עדּֿבקר" אּת ׂשכיר ּפעּלת  ּבּמה . ְְִִֶֶַַַָֹֻ
ּגֹובה ׁשהּוא יֹום ׂשכיר הּוא אם אמּורים? ְְֲִִִִֶֶָּדברים
ׂשכיר הּוא ואם "עדּֿבקר"; ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּכלֿהּלילה,
ּתׁשקע ׁשּלא וכלֿהּיֹום ּכלֿהּלילה ּגֹובה ― ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹלילה
אמרֹו: והּוא ׂשכרֹו, קּבל ּכׁשּכבר אּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהחּמה

הּׁשמׁש" עליו ולאֿתבֹוא ׂשכרֹו תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵֶֶַָָָָֹ
 הּמׁשנה ּולׁשֹון     ְְִַָ

ּגֹובה לילה ּוׂשכיר ּכלֿהּלילה ּגֹובה יֹום "ׂשכיר :ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אחת מצוה אּלא מצות, ׁשּתי אּלּו ואין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכלֿהּיֹום".
הּמצוה, ּדין להׁשלים לאוין ׁשני ּבּה ּובאּו ְְְְִִִִִֵַַָָָָהיא,
זמן הּוא מתי ידענּו אּלּו לאוין ׁשּמּׁשני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָוהּוא
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָהּגבּיה.

וׁשם ּבׂשכירמציעא, מיחד ׁשּזה נתּבאר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּבלאֿ עֹובר ― ׂשכרֹו אחר ׁשאם ּבלבד, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל
והּוא ּבעׂשה עליו עֹובר ― ּגֹוי ׂשכיר אבל ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָתעׂשה:

ׂשכרֹו". תּתן "ּביֹומֹו ְְְִֵָָאמרֹו:

ה'תש"ע אדר כ' קודש שבת יום

 ˘ Â
„È˘„Â˜˘È˘ÈÌÂÈ

― הר"א הּׂשכירהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
אֹותֹו אם ּבֹו ׁשעֹובד מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֲִִִֵֵֶַַָָָאֹוכל
תבא "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, מחּבר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
רע ּבקמת תבא ּכי וגֹו': ענבים ואכלּת רע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכרם

"ּביד מלילת וקטפּת  ּוכבר . ְְְְְִֶַָָָָֹ
ּבגמרא ּפסּוקיםמציעאנתּבאר ׁשּמּׁשני , ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ

ּגמר ּבׁשעת ּבמחּבר אֹוכל ׁשאדם למדנּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֻאּלּו
האחר, ּבלי הּפסּוקים אחד לנּו יסּפיק וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹמלאכה,

לעיל ׁשּבארנּו ּדר על  אמרם על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
      עד'ַ

זֹו הּנה ׁשמענּו'. לא לאו ואם ּכתּובים, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹׁשּיאמרּו
אּלּו, ּפסּוקים מּׁשני הּׂשג ׁשענינּה עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻמצות
ּובפרּוׁש מןֿהמחּבר, לאכל לּׂשכיר ׁשּירׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹֻֻּכלֹומר:

אמרּו     ואּלּו" : ְְֵָ
 נתּבארּו ּוכבר מןֿהּתֹורה". ְְְֲִִִַָָָאֹוכלין

מ ז' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ
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(‚).ÂËÈÂ:עצמם דהיינוÂËÈÂ.הם אחר, דבר

אמרו ורבותינו א)המשפט. נו חטאו(שבת לא :
אביהן, בדרכי הלכו לא אלא שמואל, בני
ושופטן ישראל מקומות בכל מחזר שהיה

שכר להרבות כדי כן, עשו לא והם בעריהן,
ולסופריהם: ‰„.(Â)לחזניהם ÚÈÂלפי

הגוים: ככל לשפטנו ˙ÈÚ„(Ë)שאמרו „Ú‰
.Ì‰:עליהם מלכם אימת שתהא בהם, התרה

 
().Ú˘ ‡ ÌÈËÙÂ˘וישבו לשופטים, הועמדו

שבע: ובעבורÂËÈÂ.(‚)בבאר בממון, לחשוק עצמן הטו
המשפט: והטו שוחד לקחו ˜Ê˙.(‰)זה כחך‡˙‰ ותש

עוד: ‰‚ÌÈÂ.לשפוט ÏÎÎ:שופטם ˘‡Î(Â)שמלכם
.ÂËÙ˘Ï ÂÎÂ ÂÓ‡,לשופטים הוא מסור המשפט כי

דעתו: פי על לדון למלך, ולא התורה, פי על לדון
.ÏÏÙ˙ÈÂ:להם ישיב מה לדעת הדבור אליו שיבוא

(Ê).ÂÎÂ ˘‡ ÏÎÏ:המלך ביד מסור המשפט להיות ÂÒ‡Ó.ואף Í˙Â‡ ‡Ï ÈÎאזדקק איך תאמר ופן לומר: רצה
במשפטי חפצו ולא מאסו, בי אבל בלתך, דבר עשו לא הלא כי מאסו, אותך לא הנה כי בי, מאסו אם להם עוד

‰ÌÈ˘ÚÓ.(Á)התורה: ÏÎÎ,בעבודה ובחרו בי ומאסו וכו' המעשים כל כמו כי אצלם, חדש דבר זה אין לומר: רצה
המלך: במשפט ולבחור התורה במשפט למאס לשפטנו, מלך לנו שימה לך שאמרו במה עתה גם עושים המה כן
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סנהדרין. פרק שני - כהן גדול דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד ננ
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' א

             

         
            

        
         

         
          

      
        

        
           

          
         

          
          

          
          

           
         

     
        









































ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל 

לקראת ימי הפורים, ה'תש"כ

פורים שמח והתוועדות פעילה.

מנחם שניאורסאהן
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב

             

          
          

       
       

         
         


          

        

        
          

       
        

       
         

           
      

          





































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב

             

         
            

        
         

         
          

      
        

        
           

          
         

          
          

          
          

           
         

     
        









































המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' א
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א

             

          
        

       
        

         
       
        

          
          

         
          

     
         

  





























המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום קמישי עמ' א
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום קמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשט"ו

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

בזה  הוא  השינוי  ואכל  שטרף  דארי  דמפרש  סק"ג  סשפ"ט  לטחו"מ  הפרישה  על  שהקשה  ...מה 

שטרף, אבל האכילה אח"כ אורחי' הוא - ולדידי' איפכא מסתברא.

הנה אף דמלשון רש"י )ב"ק טז, ב ד"ה והכתיב( משמע קצת דהשינוי הוא בהאכילה, ע"כ אאפ"ל 

כן מדמשני שם בש"ס בשנמלכה ואכלה ואם השינוי באכילה מאי מהני הא שנמלכה.

וגם הסברא הוא כדעת הפרישה, כי הרי ארי טורף בשביל חוריו ומעונותיו ואוכלם אח"כ - היינו 

וכמ"ש בפרישה ואם רואים  כו'  כי הוא מלך בחיות  נבלות, אלא שבשעה שרעב אינו מחכה עד שתמות 

שמכחה ה"ז היפך אורחי'.

גם בשה"ג כתב כהפרישה.
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' ב
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א

המשך בעמוד  הבא
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א

             

         
      

          
  

          
         

         
          

          
      

         
       

      
        

     































המשך מהעמוד הקודם



קכו   


             

    

 Ó‡ ÈÈ‰ ˙ Ï‰‰ ÏÈ „Ú ˙ Ú ‰Ó Ïlt˙‰Ï ‰‰ ÈÓ‰Ó Ïlt˙È ‡Ï 
˙ÈÚ ÔÈÏlt˙Ó Ï‰‰ ‰Ú ˙k‰ ˙È ˙‡Ï ˙ÚÏ Ï ÔÈ‡ ‰  Ï‰‰ ‡ 

˙k‰ ˙ÈÏ  ÏÈ ‡l‡ Ï‡Ï Ï ‰Ó  Ïlt˙ÈÂ‡ Ï‡  ‡ ‰Ú ‰Ú ‡l ‡‰Â 
˙ ÂÈÏÚ Ï È‰ ‰ÚÈ ˙ÈÚ Ïlt˙È ‡l‡ Ï Ï ‰Ó Ïlt˙‰Ï Ï ‡ÂÏlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ÔÈ„k 

1

2

3

4

 
   שאמרו דוקא מהלשון משמע -

כלה' 'בואי באמירת השבת עליהם קיבלו אם אבל - ברכו
קודם מנחה להתחיל יכול - השבת' ליום שיר 'מזמור או

'ברכו' .שיתחילו
   להתפלל גמרו שאם משמע -

הכנסת בבית מנחה להתפלל יכול -.
   חדרים כמה בו שיש כנסת ובית -

אנשים עשרה ישנם ואם סמוך, בחדר להתפלל יכול -
בציבור להתפלל יכולים - מנחה התפללו לא שעדיין

עמהם ברכו ענו ).(אפילו
   כיון - מלאכה בעשיית אסור אבל -

השבת הקהל רוב עליהם .שקיבלו
    דשוב ברכו לענות נכון אין לכן -

הכנסת לבית חוץ ילך רק - מנחה להתפלל יוכל .לא
    מקבל שאינו להתנות יכול ואינו -

ברכו באמירת .שבת
   מנחה התפלל אם מקום ומכל -

שתים ערבית להתפלל צריך ואין חובתו ידי יצא -.

 
כשקיבלו198) מיבעי (לא אחר בדבר שבת עליהם קיבלו שאם

יום) של עיצומו חומרות קיבלו אפילו אלא בלבד, שבת תוספת
להתפלל אמרו ולא מנחה, להתפלל יכולים - הנר הדלקת כגון
והסברא סט, אות כנ"ל לנשים אלא הנר הדלקת קודם מנחה
להפקיע יכול אינו - יום של עיצומו ע"ע שמקבל שאף בזה
מג דף לא מצוה (עה"מ סופר לקוטי ס' (ראה דמנחה השעבוד
ידי על תנאי מועיל שלא במקום השבת קיבל כאשר ורק ע"ד)),

˙ÂÙ˙˙˘‰יכול אינו 'ברכו'), בעניית (אפילו ערבית בתפילת
הציבור רוב ע"י שנגרר שבת (וקבלת מנחה ולהתפלל לחזור
הנר, להדלקת דומה אלא התפלה שמצד שבת קבלת אינה
במקום שיר' 'מזמור באמירת כבר אחריהם שנגרר והראיה
כדמשמע הציבור כל כן (כשיתנו תנאי בזה שמועיל ועוד שנהגו,

ס"ז)). רסא בסי'
התפלה199) להקדים הקיץ בשבתות נהוג מקומות ובכמה

מנחה ומתפללים בזמנה, להתפלל המקפידים כאלו וישנם מאוד,
לאחר והוא החורף בשבתות כהרגלם החמה לשקיעת סמוך
להתפלל שיכולים ומובן תפלתו, את סיים הראשון שהמנין

הכנסת. בבית
מקומות200) בכמה ומצוי ס, הערה פמ"ו שש"כ ראה

מתפללים ובאים 'ברכו' התחילו שהקהל מוקדם שמתפללים
מנין הוא ואם בסמוך, להתפלל ויכולים מנחה התפללו לא שעוד
אחרי כלל נגררים אינם - באיחור) בקביעות (המתפלל קבוע

לעיל. שנתבאר כפי במלאכה ומותרים השני המנין
לאיסור201) אחריהם נגררים שאין כיון סק"ז, עז סי' בדה"ש

שבת. לקבלת אחריהם נגררים אינם כן מלאכה,
אפי' מנחה להתפלל שיכולים השלחן דקצות זה שחידוש ולהעיר
במנין הקהל רוב שאין במקום או קבוע במנין רק - ברכו שאמרו
המערבי בכותל מהמנהג שמביא כמקרה השני מן יותר אחד
שמתפללים והעדות מוקדם שמתפללים עדות כמה שישנם

מנחה. אח"כ ולהתפלל עמהם, ברכו לענות יכולים מאוחר

קיבל202) שלא כיון מקום ומכל סק"ו, עז סי' בדה"ש ראה
יכול - בלבד הציבור אחר נגרר אלא בפירוש שבת עליו
מצד שהוא סק"ח לדוד תהלה (ראה חול של תפילה להתפלל

בלבד), במחשבה אלא בדיבור שבת עליו קיבל שלא
והולך - התפללו לא שעוד נוספים כנסיות בתי ישנם ואם
ברכו כבר שאמרו הכנסת בית אחרי נגרר אינו - עמהם להתפלל

יט). סעיף (כנ"ל במלאכה ומותר
שומע203) שאפילו מדבריו משמע ס"ו, מה סימן החיים דרך

דיעות הביא סק"ז עז סי' בבדה"ש אמנם עמהם, יענה לא 'ברכו'
שמע לא אם ומסתפק שתיים, ערבית ויתפלל אופן בכל שיענה
צריך האם ביהל"ו עונים הקהל ושמע מהש"ץ 'ברכו' אמירת
שתיים, מנחה ויתפלל יענה שלא שעדיף או עמהם לענות
אינו - אחריו אמן וענה ביהל"ו חוזר הש"ץ שמע אם ולכאורה

וצ"ע. מנחה, להתפלל ורשאי שבת כקבלת
והגיע שיר' ב'מזמור שבת שמקבלים במקום בצע"ג השאיר עוד
נחשב האם 'ברכו', עמהם וענה שיר' 'מזמור לאחר לביהכ"נ
באמירת אין זה במנין שמא או שבת, לקבלת לקהל שהצטרף

מנחה. להתפלל ויכול - שבת' 'קבלת של משמעות 'ברכו'
שכתב204) רבינו מדברי משמע כן סק"ז: עז סי' השלחן בדי

דיחיד משום בזה והסברא שבת', עליו קבל הרי ענה אם 'אבל
מלאכה לאיסור הציבור אחר נגרר בלאה"כ לביהכנ"ס הבא
קבלו לא העיר שרוב ואע"פ עמהם, שבת קיבל שלא (אע"פ
כלל כשלא וכ"ז לבד, מנחה להתפלל דרשאי אלא עדיין), שבת
חל ברכו, בעניית עמהם עצמו כלל אם אבל הציבור, עם עצמו
דבטלה מועיל שלו תנאי ואין הציבור, על שחל כמו השבת עליו
עצמו שכלל אחר מהם לפרוש יוכל ולא הציבור, אצל דעתו

עמהם.
ב'סדר205) בסידורו רבינו דברי וראה צז, ס"ק החיים כף

אין סופרים מדברי שהיא מנחה תפלת שלענין שבת' הכנסת
הדחק בשעת ובפרט בשבת בין בחול בין המקילין ביד למחות

   

     :[  1

 
איסור חכמים שהתירו שמצינו וכמו קצר שהיום החורף בימות
מצוה ולצורך הדחק בשעת השמשות בבין סופרים מדברי שבות

עוברת.
מתפלל206) שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה יד: סעיף

והשניה ערבית לשם הראשונה שבת של שתים ערבית

תשלומין ידי יצא לא חול של השניה התפלל ואם לתשלומין
שבת. הזכרת בלי בשבת תפלה שאין

גם דיצא אפשר דידן דבנדון כתב כח ס"ק א"א כאן (ובפמ"ג
תשלומין לדין דמי ולא הוא, יום דעדיין כיון התפילות הפך אם

דבר). לכל

סימןבחלק כגגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

„Èלך לו שיאמר עד יאמר בבל הוא לחבירו דבר האומר כל
אמור:

ÂËגורל להטיל רק מתכוין אינו אפילו ישראל את למנות אסור
מוציאים אלא מצוה לדבר ואפילו ומספר סכום איזה על

האצבעות. ומונים אצבעותיהם

אפילו לרבות קהלת בסוף נעלם כל על במשפט יביא כתיב
חבירו: בפני כינה ההורג

ÊËעובר ראש וקלות הילדות שיחת והוא חולין שיחת השח
אם ואף אחרים בדברים ולא בם בם ודברת שנאמר בעשה
שיש בדברים אלא היום בשאר יעסוק לא לתורה עתים קבע
יחזור אלא ראש וקלות הילדות בשיחת לא אבל צורך בהם
היום כל ימשוך שלא להחמיר אלא אינה העת וקביעת ללימודו

א': סעיף לעיל שנתבאר כמו ארץ בדרך

ÊÈמעמוד יותר להקדים צריך ואין למצות מקדימים זריזים
השחר:

ÁÈעבירה בעל מפני יראתו מחמת עבירה בדבר המחניף כל
אך גדול עונשו הוא ברוך הקדוש יראת על חושש ואינו

עבר אפילו עשית יפה לו לומר מותר יהרגנו שלא מתיירא אם
ועיין סכנה במקום שלא אלא לחנוף אסרו ולא גדולה עבירה
שער חכמה ובראשית ח' אות הקמח ובכד נ"ה סי' יראים בספר

י"ב: פרק הקדושה

ËÈשמא נס לו שעושין ויאמר סכנה במקום אדם יעמוד אל
ויש מזכיותיו לו מנכין נס לו עושין ואם נס לו עושין אין
גמורים רשעים בה שיש בספינה לעבור נמנע שהיה מהחכמים
מחזיר שהיה מהחכמים ויש עמהם ויתפס עליהם דין נפקד שמא
אינו שהשטן אמר יהודים ואינם יהודים בה שיש בספינה לעבור

זה: סי' סוף מ"א ועיין אומות בשתי שולט

Îחכמים לו נתנו נפשו להברות במה לו ואין דם שהקיז מי כל
אם יין ויטעום החנוני אצל וילך רע דינר בידו שיטול עצה
את החנוני יקח לא לקנות כשירצה כך ואחר לקנותו הוא טוב
רביעית שיטעום עד כן ויעשה אחר חנוני אצל לו וילך הדינר
יש מקום מכל כך כל חשש אין שלנו שבהקזה פי על ואף

חולי: לשאר מזה ללמוד

ידֿכ סעיפים ומתן משא סדר קנו, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: בשבתותתוכןתוכןתוכןתוכן הנשמה של הרוחניות העליות

טובים וימים

       
       
       

  
הגילוייםהמו של מדריגה באותה הוא דפורים עד

כל וראו ה' כבוד "ונגלה נאמר (עליהם לבא דלעתיד
ליבטל עתידים המועדים שכל אף שלכן גו'"), בשר
הלכות מדריגת גם וזוהי יבטל. לא פורים לבא, לעתיד

לבא. לעתיד יתבטלו לא שג"כ התורה

כל שאר על פורים מעלת גדלה במה להבין ויש

של זמן הי' אסתר בימי אדרבה, דלכאורה המועדים.
לעתיד שתהי' האלקית ההתגלות היפך פנים, הסתר

לבא.

של הרוחני התוכן את לבאר מקדים הענין, [להבנת

המועדים" מעלת"כל בגודל הביאור אריכות ולאחרי ,

להם תהי' לא מקום שמכל הטעם את יבאר המועדים,

אז), יתבטלו (שלכן לבא דלעתיד הגילויים לגבי חשיבות

לבא. דלעתיד הגילוי מעין שהוא הפורים במעלת ויסיק

עפ לבאר ימשיך ה' שגם"בפרק הפנימי הטעם את ז

התוכן לבאר ישוב ו' ובפרק אז, בטלין אין התורה הלכות

הזהב. ושרביט אסתר דסיפור הפנימי

ומבאר:] שהולך וזהו
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קכז    

     :[  1

 
איסור חכמים שהתירו שמצינו וכמו קצר שהיום החורף בימות
מצוה ולצורך הדחק בשעת השמשות בבין סופרים מדברי שבות

עוברת.
מתפלל206) שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה יד: סעיף

והשניה ערבית לשם הראשונה שבת של שתים ערבית

תשלומין ידי יצא לא חול של השניה התפלל ואם לתשלומין
שבת. הזכרת בלי בשבת תפלה שאין

גם דיצא אפשר דידן דבנדון כתב כח ס"ק א"א כאן (ובפמ"ג
תשלומין לדין דמי ולא הוא, יום דעדיין כיון התפילות הפך אם

דבר). לכל

סימןבחלק כגגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

„Èלך לו שיאמר עד יאמר בבל הוא לחבירו דבר האומר כל
אמור:

ÂËגורל להטיל רק מתכוין אינו אפילו ישראל את למנות אסור
מוציאים אלא מצוה לדבר ואפילו ומספר סכום איזה על

האצבעות. ומונים אצבעותיהם

אפילו לרבות קהלת בסוף נעלם כל על במשפט יביא כתיב
חבירו: בפני כינה ההורג

ÊËעובר ראש וקלות הילדות שיחת והוא חולין שיחת השח
אם ואף אחרים בדברים ולא בם בם ודברת שנאמר בעשה
שיש בדברים אלא היום בשאר יעסוק לא לתורה עתים קבע
יחזור אלא ראש וקלות הילדות בשיחת לא אבל צורך בהם
היום כל ימשוך שלא להחמיר אלא אינה העת וקביעת ללימודו

א': סעיף לעיל שנתבאר כמו ארץ בדרך

ÊÈמעמוד יותר להקדים צריך ואין למצות מקדימים זריזים
השחר:

ÁÈעבירה בעל מפני יראתו מחמת עבירה בדבר המחניף כל
אך גדול עונשו הוא ברוך הקדוש יראת על חושש ואינו

עבר אפילו עשית יפה לו לומר מותר יהרגנו שלא מתיירא אם
ועיין סכנה במקום שלא אלא לחנוף אסרו ולא גדולה עבירה
שער חכמה ובראשית ח' אות הקמח ובכד נ"ה סי' יראים בספר

י"ב: פרק הקדושה

ËÈשמא נס לו שעושין ויאמר סכנה במקום אדם יעמוד אל
ויש מזכיותיו לו מנכין נס לו עושין ואם נס לו עושין אין
גמורים רשעים בה שיש בספינה לעבור נמנע שהיה מהחכמים
מחזיר שהיה מהחכמים ויש עמהם ויתפס עליהם דין נפקד שמא
אינו שהשטן אמר יהודים ואינם יהודים בה שיש בספינה לעבור

זה: סי' סוף מ"א ועיין אומות בשתי שולט

Îחכמים לו נתנו נפשו להברות במה לו ואין דם שהקיז מי כל
אם יין ויטעום החנוני אצל וילך רע דינר בידו שיטול עצה
את החנוני יקח לא לקנות כשירצה כך ואחר לקנותו הוא טוב
רביעית שיטעום עד כן ויעשה אחר חנוני אצל לו וילך הדינר
יש מקום מכל כך כל חשש אין שלנו שבהקזה פי על ואף

חולי: לשאר מזה ללמוד
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טובים וימים

       
       
       

  
הגילוייםהמו של מדריגה באותה הוא דפורים עד

כל וראו ה' כבוד "ונגלה נאמר (עליהם לבא דלעתיד
ליבטל עתידים המועדים שכל אף שלכן גו'"), בשר
הלכות מדריגת גם וזוהי יבטל. לא פורים לבא, לעתיד

לבא. לעתיד יתבטלו לא שג"כ התורה

כל שאר על פורים מעלת גדלה במה להבין ויש

של זמן הי' אסתר בימי אדרבה, דלכאורה המועדים.
לעתיד שתהי' האלקית ההתגלות היפך פנים, הסתר

לבא.

של הרוחני התוכן את לבאר מקדים הענין, [להבנת

המועדים" מעלת"כל בגודל הביאור אריכות ולאחרי ,

להם תהי' לא מקום שמכל הטעם את יבאר המועדים,

אז), יתבטלו (שלכן לבא דלעתיד הגילויים לגבי חשיבות

לבא. דלעתיד הגילוי מעין שהוא הפורים במעלת ויסיק

עפ לבאר ימשיך ה' שגם"בפרק הפנימי הטעם את ז

התוכן לבאר ישוב ו' ובפרק אז, בטלין אין התורה הלכות

הזהב. ושרביט אסתר דסיפור הפנימי
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קכח   

        
      

     אדם [כל
מ]      

       
      

      
     מידת]

יתברך] חסדו     
       
       



       
     
       
     
     

  

      
       

     
כי בבכוריהם מצרים "למכה הכתוב פירוש זהו
שחסדו - הוא חסדו" "לעולם פירוש חסדו": לעולם
מוכרח זה גילוי ובשביל בעולם, ומתגלה מאיר יתברך
יתברך לאהבתו המנגדים הדברים כל את לבטל
של התוקף שזהו מצרים", בכורי "הכה ולכן (כנ"ל),

השם. לאהבת המנגד מצרים קליפת

שבימים"[ועד השנה, מועדי ושאר שבתות תוכן הוא ז

" הפועל בעולם, אלוקי אור גילוי ישנו בבניעלי'אלו "

אור קדושת אל ומתקרבים מגשמיותם שעולים ישראל,

ה'].

       
     

שבת בזמני להקב"ה ישראל בני של זו בעלי'
להגיע שזוכים עד שלבים, כמה יש טובים וימים
בכתוב מתוארים השלבים פרטי בה'. אמיתית לשמחה

גו'". המדבר מן עולה זאת "מי השירים בשיר

ג מתאימים מהם למ"[וכמה גבי"כ אסתר במגלת ש

" המלך לפני הבאות גו'הנערות המור בשמן חדשים "ששה

להלן)]. שיבואר (כפי

       
       
       
      
      

       
       
       
      
        
      
       

    
עפר, מים רוח אש יסודות, ד' יש דבר שבכל ידוע
העשן בתוכו. לחלוחית איזו יש יבש בדבר שגם ונמצא
של הלחלוחית מכליון הוא הדבר משריפת שנוצר
מזה נולד האש של החמימות היפך דבהיותה הדבר,
יתרבה כך בהדבר, לחלוחית יותר שיש וככל עשן,
ההתלהבות היא ד"אש" ברוחניות, וכך העשן. יותר
אש כאשר הוא, ברוחניות העשן וענין הנשמה, של
שהן היצר תאוות את ושורפת אוכלת האלקית האהבה

האהבה. אש היפך

       
      
         
      
       

    
היפך לגמרי שהם מדברים עלייתו לאחרי
למדריגה לעלות אפשר עשן", "כתמרות הקדושה,
דק, עשן שהוא כ"קטורת", לה' שיעלה - יותר עליונה
האש על שנותנים בשמים (מיני המגמר עשן כמו
לפי דק עשן אלא שאינו והקטורת, נודף) ריחם שיהא
היפך שהיא ממש לחלוחית בהם הנאחז בדבר שאין

מזעיר. מעט רק אם כי ממש, האש

     
      

     
"שרף" שהאדם לאחרי דגם רוחנית, בעבודה וכן
לגמרי, הקדושה היפך שהם הגסות, תאוותיו את וביטל
נגד שהם הדקות, התאוות את לבטל עליו עדיין
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רז"ל שאמרו (כענין מזעיר" "מעט עכ"פ הקדושה
"מקוטרת". בחינת והיא - לך") במותר עצמך "קדש

צריך נשמתו ומעלת מדרגתו לפי ואחד אחד וכל
הדקות. תאוותיו את גם ולכלות לשרוף

      
        
      

      
גם תאוותיו, כל את ולבטל לשרוף שהצליח אחרי
לשון "מור", לבחינת לבוא יוכל הדקות, התאוות

מרירות.

"ובהגיע במגילה נאמר "מור" של זו עבודה על
חדשים ששה גו' המלך אל לבא ונערה נערה תור
נפש וכל הקב"ה זה "מלך" פירוש, גו'", המור בשמן
לעלות המשתוקקת "נערה" בבחינת היא מישראל
על משל הם ואשה דאיש (כידוע המלך אל ולבוא
אחד כל ה', באור לראות היינו ישראל), וכנסת הקב"ה

מדרגתו. לפי

ממשיך:] זה על - המלך? לפני לבא הן יכולות [וכיצד

       
    

העבודה להיות צריכה ה'" "לפני לבוא לזכות כדי
בחינת הוא שמן פירוש, המור", בשמן חדשים ד"ששה
ולהשכיל? להתחכם האדם צריך ובמה כנודע; חכמה
של רגש לידי להגיע היינו "מור", בבחינת להיות -

הקדושה. אור על המסתיר דבר כל על מרירות

      
       

      
על ההסתר על (מרירות ד"מור" שהעבודה הטעם
("כתמרות התאוות כל ביטול לאחרי רק באה אלקות)
עדיין שהאדם זמן שכל לפי הוא - מקוטרת") עשן
הם אם אפילו הזה, עולם לתענוגי בלבו משיכה מרגיש
אמיתית מרירות להרגיש אפשר אי דקות", "תאוות רק

שכבר מאחר אבל הקדושה; היפך שהם דברים על
לגמרי, הרע את וכילה ששרף המדבר", "מן עלה
גודל היטב ולהשכיל להבין יוכל אזי וקיטור, בעשן
אור לגילוי מנגד שהוא דבר כל על המרירות ענין

הקדושה.

      
    

על ("מור") המרירות הרגש לידי שבא אחרי
לבא יוכל הקדושה, היפך שהם דברים של ההסתר

בה'. השמחה היא "לבונה", לבחינת

       
       
        
        
      

    
לאחרי (הבאה ושמחה "לבונה" של זו עבודה על
בשמן חדשים "ששה (אחר שם במגילה נאמר "מור")
גורמים דבשמים בבשמים", חדשים "וששה המור")

לנפש. ושמחה עונג

שהוא דוקא לבשמים נמשלה זו ששמחה והטעם
גופו לתוך ונכנס נקלט שהריח כמו כי - ריח של ענין
ואינו ממש בו שאין דבר היותו עם הנפש את ומענג
ה' מאור הוא בה' השמחה ענין כך לעין, נראה
(עולם דאתכסייא עלמא בשם בזהר הנקרא ה"נעלם",
הלב את לשמח בכוחו יש מקום שמכל ונעלם, מכוסה

הנפש). את המענג הריח (כמו

השירים:] בשיר בכתוב [וממשיך

        
        

במגי הפסוק][האמור בהמשך שם לה
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קכט    

רז"ל שאמרו (כענין מזעיר" "מעט עכ"פ הקדושה
"מקוטרת". בחינת והיא - לך") במותר עצמך "קדש

צריך נשמתו ומעלת מדרגתו לפי ואחד אחד וכל
הדקות. תאוותיו את גם ולכלות לשרוף

      
        
      

      
גם תאוותיו, כל את ולבטל לשרוף שהצליח אחרי
לשון "מור", לבחינת לבוא יוכל הדקות, התאוות

מרירות.

"ובהגיע במגילה נאמר "מור" של זו עבודה על
חדשים ששה גו' המלך אל לבא ונערה נערה תור
נפש וכל הקב"ה זה "מלך" פירוש, גו'", המור בשמן
לעלות המשתוקקת "נערה" בבחינת היא מישראל
על משל הם ואשה דאיש (כידוע המלך אל ולבוא
אחד כל ה', באור לראות היינו ישראל), וכנסת הקב"ה

מדרגתו. לפי

ממשיך:] זה על - המלך? לפני לבא הן יכולות [וכיצד

       
    

העבודה להיות צריכה ה'" "לפני לבוא לזכות כדי
בחינת הוא שמן פירוש, המור", בשמן חדשים ד"ששה
ולהשכיל? להתחכם האדם צריך ובמה כנודע; חכמה
של רגש לידי להגיע היינו "מור", בבחינת להיות -

הקדושה. אור על המסתיר דבר כל על מרירות

      
       

      
על ההסתר על (מרירות ד"מור" שהעבודה הטעם
("כתמרות התאוות כל ביטול לאחרי רק באה אלקות)
עדיין שהאדם זמן שכל לפי הוא - מקוטרת") עשן
הם אם אפילו הזה, עולם לתענוגי בלבו משיכה מרגיש
אמיתית מרירות להרגיש אפשר אי דקות", "תאוות רק

שכבר מאחר אבל הקדושה; היפך שהם דברים על
לגמרי, הרע את וכילה ששרף המדבר", "מן עלה
גודל היטב ולהשכיל להבין יוכל אזי וקיטור, בעשן
אור לגילוי מנגד שהוא דבר כל על המרירות ענין

הקדושה.

      
    

על ("מור") המרירות הרגש לידי שבא אחרי
לבא יוכל הקדושה, היפך שהם דברים של ההסתר

בה'. השמחה היא "לבונה", לבחינת

       
       
        
        
      

    
לאחרי (הבאה ושמחה "לבונה" של זו עבודה על
בשמן חדשים "ששה (אחר שם במגילה נאמר "מור")
גורמים דבשמים בבשמים", חדשים "וששה המור")

לנפש. ושמחה עונג

שהוא דוקא לבשמים נמשלה זו ששמחה והטעם
גופו לתוך ונכנס נקלט שהריח כמו כי - ריח של ענין
ואינו ממש בו שאין דבר היותו עם הנפש את ומענג
ה' מאור הוא בה' השמחה ענין כך לעין, נראה
(עולם דאתכסייא עלמא בשם בזהר הנקרא ה"נעלם",
הלב את לשמח בכוחו יש מקום שמכל ונעלם, מכוסה

הנפש). את המענג הריח (כמו

השירים:] בשיר בכתוב [וממשיך
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ושרפים[יב] באופני' הנ"ל בכל ההפרש סיבת עיקר
הקו מבחי' הוא השרפים ששרש להיות הוא
הבא העצמות מן הגילוי ראשית בבחי' ביושר הנמשך
בחי' בו שיש למעלה ומבואר בגילוי המשכות בבחי'
בגילוי בו אוא"ס מאיר שבתחילתו דהיינו ומטה מעלה

מתמע גילוי אחר בגילוי מטה ולמטה במיעוטיותר האור ט
קדימה בחי' בו שיש והיינו כו', הקו סוף עד מיעוט אחר
האור מתמעט ואח"כ תחלה נאצל שהעליון זולתו על א'
וא"כ כנ"ל וסוף דראש הדרגה שנק' וזהו כו'. הב' ונאצל
תמיד העליון אלא תחתון העליון שיהי' לעולם בו אין
שיש (ואעפ"י למטה עומד תמיד והתחתון למעלה עומד
וכן כו', באצי' עולה מבריא' כמו העולמות עליות בחי'
שאור לא כו' ליצי' ומבריאה לבריאה מאצי' הירידה
וכן בלבד לשם שעלה רק ממש אצי' בבחי' נעשה הבריאה
רק ממש דבריאה אור בבחי' להיות ירד לא האצי' אור
וירידות עליות ענין כל [ו]עד"ז לבד, בבריאה ונגלה שירד
נעשה שהעליון עגולי' בבחי' משא"כ המקובלי', בס' הנז'
כמו היינו הללו וירידות דעליות ועוד כנ"ל ממש תחתון
יורד ואינו עולה שעולה שזה ויורדי' עולי' אלקי' מלאכי
שבלב דגשמי' רו"ש בחי' כמו שהוא עולה אינו שיורד וזה
ולא עולה, הבריאה ואור למטה ונגלה יורד האצי' אור כך
בעליות אך כו'. ועולה וחוזר שיורד הוא שעלה האור שזה
שיורד הוא שעלה דבריאה האור הרי בשבת העולמות
חוזר וכך בשבת עולה בחול שירד דאצי' האור ואותו בחול
תחתון נעשה דעליון ג"כ היושר בבחי' זהו ואפשר חלילה,
בחי' מצד לעליון מתחתון וכן ועולה וחוזר ממש
המדות כמו בעליון ותחתון בתחתון דעליון ההתכללות
ונכללת עולה והמח' במדות יורד והשכל בשכל עולי'
מח' וכן במחשבה ומתלבשים יורדי' והמדות כו' במדות
כידוע, בשכל ורצון ברצון ושכל במח' ודיבור בדיבור
יותר דיושר התיקון דבחי' ההתכללות בחי' מצד ואדרבה
בעליון מתעלה ותחתון בתחתון העליון ויורד מתלבש
המסבבו הגבוה לעיגול מגיע עיגול שאין העגולי' בבחי'
לתחתון העליון שנעשה הוא אחד בעיגול רק לעולם
כא' כלולי' דעגולים שע"ס מפני והוא [ו]כנ"ל, בסיבוב

הכללי' מח' בחי' כמו רק כלל זולתו על לא' קדימה מבלי
שהתחתון בשעה הרי וגם וסוף ראש בו אין ע"כ הנ"ל
המתגלגל בעיגול לעין כנראה יורד העליון ממש אז עולה
בעלות[ו עצמו שהוא רק היורד חלק אינו העולה שחלק
[ש]כאשר היושר [ב]בחי' משא"כ כנ"ל, ויורד ש]חוזר הוא
להיפוך, וכן במדה יורד השכל אין אז בשכל עולה המדה
לפי בשכל עולה המדה אין למדה יורד השכל שכאשר
כו'), זולתו על לא' קדימה בבחי' זמ"ז נתהוו דיושר שע"ס
הסובבי' העגולי' מבחי' הוא הרי האופנים שרש אבל
דעליון [ב]הדרגה וסדר קדימה שיש מבלי א' בהשוואה
המחי' הוא שבקו דעיגול המקיפי' בחי' ע"כ ותחתון,
האור זה כי כנ"ל, כא' וסוף ראש ההשתלשלות לכללות

אח גילוי בבחי' בא הכלאינו על העלם בבחי' רק גילוי ר
עשי' בבחי' הן שהאופנים דאעפ"י מובן ולפי"ז כו', בשוה
יותר למעלה שרשם מ"מ בעשי' מקנן דאופן כו' בלבד
יותר דקו העגולי' שבחי' כמו דבריאה השרפים מן גבוה
רוח בבחי' שהיושר אעפ"י דקו היושר מבחי' נעלה

וד"ל. הנ"ל כל מטעם בלבד נפש בבחי' והעיגולי'
Í‡)שהרי בשרפים הנ"ל רו"ש והחיות בענין להבין יש

שעולה מה הוא בשרפים רו"ש בבחי' למעלה מבואר
כ"ב יבא כו' חודש מדי והי' נאמר והרי כו', יורד אינו
באצי' דבריא' המלאכי' עליי' בחי' שהוא כו' להשתחוות
שנק' במלאכים בזוהר כמ"ש ויורדים חוזרי' עצמם והן
המראה את שראה הנביאי' נבואת כל וכמו כו', משריין
שכינה ירדה לא שמעולם רק ממש למטה עליונה דמרכבה
כו', הכסא את שנושאת היא עצמה והמרכבה מיו"ד למטה
העיגולי' מבחי' שרשה הוא דהמרכבה לומר אפשר זה אך
לא אבל דוקא הקודש וחיות האופנים כמו והיינו דתוהו
למרכבה ישעי' ראה איך וא"כ עומדי', שנק' השרפים
ע"פ ויגע כו' הסיפים אמות וינועו כמ"ש למטה דשרפים
וע"כ התיקון, בחי' לאחר הן האופנים שגם צ"ל אלא כו'
בבחי' למעלה ששרשם רק כו' בדא דא דכליל בזוהר א'
שרפים שוים וירידות עליות לענין וע"כ כו' העיגולי'
והחיות נאמר כולן שעל שוים רו"ש בענין וגם ואופנים,

כו'). רו"ש
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הצירופיםכב) וריבוי האותיות התחלקות שכח הגם
במהותה החכמה מ"מ החכמה מן נמשך
ביטול בבחי' היא כי מההתחלקות למעלה היא ועצמותה
בחכמה, הוי' כמ"ש בה ושוכן המאיר ב"ה א"ס לאור
הם והנאצלים הנבראים כל ב"ה א"ס אור שלגבי וידוע
במאור כלול כשהוא השמש כזיו ממש ביטול בבחי'
ית' ממנו זיו שמבחי' ושמים ארץ על הודו וכמ"ש השמש
ומתגלה מאיר ב"ה א"ס שאור וכיון כו' ושמים ארץ נתהוו
איך דהיינו הנולד את הרואה חכם איזהו וכמאמר בח"ע
אמיתי ביטול בבחי' היא א"כ ב"ה, מא"ס ונתהוה שנולד
מה ונחנו לשון מ"ה כח חכמה פי' וזהו ב"ה, א"ס לאור
הוא הביטול שהרי התחלקות מבחי' למעלה היא וא"כ כו'
להיות הכח נמשך שמהחכמה אלא ההתחלקות, הפך
המדות אמצעות ע"י והיינו וצירופן בהאותיות התחלקות
המדות את לבקע מח"ע הנמשכת ההמשכה וגם כנ"ל,
קול ו' אות בחי' הוא האותיות, התחלקות מזה ולהיות
תתן וכתי' וי"ו דא אמת אות לי ונתתם מ"ש והוא פשוט
הקצה, אל הקצה מן המבריח התיכון בריח ליעקב אמת
אחד, קו רק הוא שהרי התחלקות בו שאין מורה והוי"ו
הוא מ"מ התחלקות בו אין בעצמו שהוא אף שעכ"ז אלא
פי' וזהו במל', האותיות התחלקות שיהי' המחלק כח בחי'
בדלית הנרמז הדיבור עולם המשכת ענין שהוא דאחד חד
התהוות להיות הנה אך החית, שהוא החכמ' מן רבתי
מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור מעצמות ח"ע והמשכת
ושיומשך כלל איהו מדות אינון מכל ולאו חכמה מגדר
ע"ד גדולה ירידה הוא חכים אנת להיות חכמ' בבחי'
שהגדולה ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום מארז"ל
גדולה במדת א"ע להשפיל ענותנותו ע"י נמשכ' עצמה
אנת להיות להתלבש ממש וכמ"כ ממש חשיבא דכלא
שהוא חסד ורב בחי' ע"י הוא זו המשכה והנה כו', חכים
מגבוה שיורדים מים בחי' והוא מהחכמ' שלמעלה החסד
דהיינו צנור אותיות נוצר חסד נוצר בחי' ונמשך לנמוך
להתלבש שיוכל כדי גדול צמצום בבחי' השפע שנמשך
אלפים ענין והוא לאלפים, חסד נוצר פי' וזהו חכמה בבחי'
בינה, אלף חכמה אלף אלפין ב' שהם כו' תורה קדמה שנה
להתגלות שעתיד חכמה אאלפך להבא ל' משמע ואלף
קודם דהיינו לאולדא זמין אנא אהי' אשר אהי' וכענין
להתהוותן מקור שנמשך רק בפועל חו"ב מציאות שנתהוו

וזה החכמ' למציאת מקור שיהי' כו' חכמה אלף בחי' זהו
להתהוות מקור נמשך שמשם הנ"ל חסד נוצר מבחי' נמשך
והוא דאחד האלף וזהו לאלפים, חסד נוצר וזהו החכמה
החכמה היא והחית החכמה. תמצא שממנו האין בחי'
נמצא כנ"ל, דיבור הדלי"ת אח"כ נמשך שממנה עצמה,
התהוות להיות ב"ה מא"ס המשכה סדר כל באחד מרומז
מקור ית' ממנו נמשך היות הוא האלף שהרי העולמות,
הוא והחי"ת ההשתלשלות ראשית שהיא החכמה למציאת
צירופי התחלקות אח"כ נמשך שעי"ז החכמ' התהוות
בטל הדיבור והנה העולמות, נבראו שבהן הדיבור אותיות
עד תמצא, שממנו האין לגבי והחכמ' בתכלית בחכמ'
בשמש השמש כזיו בטלים הם התהוותן אחר שגם שנמצא
גם ממש אחד ית' שהוא אחד הפי' וזהו ב"ה, א"ס לגבי
אינן וכאילו העולמות חשיבי' ממש דכלא שנבה"ע לאחר
אות וכמש"ל יחיד נק' עצמו מצד א"ס אור (ואמנם כנ"ל,
ע"י בהן המתלבש א"ס האור לגבי ממש בטלים והם ח"י)
הביטול בחי' שהוא עילאה יחודא בחי' וזהו החכמה
שמאיר ב"ה א"ס אור לגבי בטילים שהנאצלים במציאות
הוא בשכמל"ו ואח"כ ממש מלבדו עוד שאין בהם ומתגלה
נדמה שהנברא בבי"ע דידן לגבי שנראי' כמו דהיינו יחו"ת
והנה כו', בטל הוא שאעפ"כ אלא כו' יש בחי' שהוא לו
זה כי והענין באחד, נפשו למסור שצריך בספרים מבואר
מלשון שהוא כו' ישראל שמע הנ"ל התבוננות מחמת יבוא
אחד שהוא איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא הבנה
שניתי, לא ה' אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו
אין ושם ממש במציאות בטל ומלואו שהעולם דהיינו
שלא עד הוא אתה וכמ"ש באריכות כנ"ל עליהם ואפס
פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני כו' נברא
יש נראה העולם שיהי' ומסתיר המעלים השם הוא אלקים
העלם שום אין ית' לפניו אבל לפנינו שהוא כמו ודבר
ממש חשיב כלא קמי' כולא וא"כ כלל ומסתיר מעלים
הנמצא הוא לבדו ית' הוא שרק עד דמיא דליתנהו וכמאן
שלא כו' קדשי שם את תחללו ולא לזאת ואי אחד, וזהו
וממילא ית' ממנו נפרד דבר להיות חלל מקום לעשות
עוד שאין מאחר ולגרמי', והישות התאוות כל בטילים
איך שכשיתבונן באחד המס"נ ענין וזהו ממש, מלבדו
בחי' מכל להבטל המס"נ מזה יומשך כנ"ל אחד ית' שהוא
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הצירופיםכב) וריבוי האותיות התחלקות שכח הגם
במהותה החכמה מ"מ החכמה מן נמשך
ביטול בבחי' היא כי מההתחלקות למעלה היא ועצמותה
בחכמה, הוי' כמ"ש בה ושוכן המאיר ב"ה א"ס לאור
הם והנאצלים הנבראים כל ב"ה א"ס אור שלגבי וידוע
במאור כלול כשהוא השמש כזיו ממש ביטול בבחי'
ית' ממנו זיו שמבחי' ושמים ארץ על הודו וכמ"ש השמש
ומתגלה מאיר ב"ה א"ס שאור וכיון כו' ושמים ארץ נתהוו
איך דהיינו הנולד את הרואה חכם איזהו וכמאמר בח"ע
אמיתי ביטול בבחי' היא א"כ ב"ה, מא"ס ונתהוה שנולד
מה ונחנו לשון מ"ה כח חכמה פי' וזהו ב"ה, א"ס לאור
הוא הביטול שהרי התחלקות מבחי' למעלה היא וא"כ כו'
להיות הכח נמשך שמהחכמה אלא ההתחלקות, הפך
המדות אמצעות ע"י והיינו וצירופן בהאותיות התחלקות
המדות את לבקע מח"ע הנמשכת ההמשכה וגם כנ"ל,
קול ו' אות בחי' הוא האותיות, התחלקות מזה ולהיות
תתן וכתי' וי"ו דא אמת אות לי ונתתם מ"ש והוא פשוט
הקצה, אל הקצה מן המבריח התיכון בריח ליעקב אמת
אחד, קו רק הוא שהרי התחלקות בו שאין מורה והוי"ו
הוא מ"מ התחלקות בו אין בעצמו שהוא אף שעכ"ז אלא
פי' וזהו במל', האותיות התחלקות שיהי' המחלק כח בחי'
בדלית הנרמז הדיבור עולם המשכת ענין שהוא דאחד חד
התהוות להיות הנה אך החית, שהוא החכמ' מן רבתי
מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור מעצמות ח"ע והמשכת
ושיומשך כלל איהו מדות אינון מכל ולאו חכמה מגדר
ע"ד גדולה ירידה הוא חכים אנת להיות חכמ' בבחי'
שהגדולה ענותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום מארז"ל
גדולה במדת א"ע להשפיל ענותנותו ע"י נמשכ' עצמה
אנת להיות להתלבש ממש וכמ"כ ממש חשיבא דכלא
שהוא חסד ורב בחי' ע"י הוא זו המשכה והנה כו', חכים
מגבוה שיורדים מים בחי' והוא מהחכמ' שלמעלה החסד
דהיינו צנור אותיות נוצר חסד נוצר בחי' ונמשך לנמוך
להתלבש שיוכל כדי גדול צמצום בבחי' השפע שנמשך
אלפים ענין והוא לאלפים, חסד נוצר פי' וזהו חכמה בבחי'
בינה, אלף חכמה אלף אלפין ב' שהם כו' תורה קדמה שנה
להתגלות שעתיד חכמה אאלפך להבא ל' משמע ואלף
קודם דהיינו לאולדא זמין אנא אהי' אשר אהי' וכענין
להתהוותן מקור שנמשך רק בפועל חו"ב מציאות שנתהוו

וזה החכמ' למציאת מקור שיהי' כו' חכמה אלף בחי' זהו
להתהוות מקור נמשך שמשם הנ"ל חסד נוצר מבחי' נמשך
והוא דאחד האלף וזהו לאלפים, חסד נוצר וזהו החכמה
החכמה היא והחית החכמה. תמצא שממנו האין בחי'
נמצא כנ"ל, דיבור הדלי"ת אח"כ נמשך שממנה עצמה,
התהוות להיות ב"ה מא"ס המשכה סדר כל באחד מרומז
מקור ית' ממנו נמשך היות הוא האלף שהרי העולמות,
הוא והחי"ת ההשתלשלות ראשית שהיא החכמה למציאת
צירופי התחלקות אח"כ נמשך שעי"ז החכמ' התהוות
בטל הדיבור והנה העולמות, נבראו שבהן הדיבור אותיות
עד תמצא, שממנו האין לגבי והחכמ' בתכלית בחכמ'
בשמש השמש כזיו בטלים הם התהוותן אחר שגם שנמצא
גם ממש אחד ית' שהוא אחד הפי' וזהו ב"ה, א"ס לגבי
אינן וכאילו העולמות חשיבי' ממש דכלא שנבה"ע לאחר
אות וכמש"ל יחיד נק' עצמו מצד א"ס אור (ואמנם כנ"ל,
ע"י בהן המתלבש א"ס האור לגבי ממש בטלים והם ח"י)
הביטול בחי' שהוא עילאה יחודא בחי' וזהו החכמה
שמאיר ב"ה א"ס אור לגבי בטילים שהנאצלים במציאות
הוא בשכמל"ו ואח"כ ממש מלבדו עוד שאין בהם ומתגלה
נדמה שהנברא בבי"ע דידן לגבי שנראי' כמו דהיינו יחו"ת
והנה כו', בטל הוא שאעפ"כ אלא כו' יש בחי' שהוא לו
זה כי והענין באחד, נפשו למסור שצריך בספרים מבואר
מלשון שהוא כו' ישראל שמע הנ"ל התבוננות מחמת יבוא
אחד שהוא איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא הבנה
שניתי, לא ה' אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם כמו
אין ושם ממש במציאות בטל ומלואו שהעולם דהיינו
שלא עד הוא אתה וכמ"ש באריכות כנ"ל עליהם ואפס
פי' אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני כו' נברא
יש נראה העולם שיהי' ומסתיר המעלים השם הוא אלקים
העלם שום אין ית' לפניו אבל לפנינו שהוא כמו ודבר
ממש חשיב כלא קמי' כולא וא"כ כלל ומסתיר מעלים
הנמצא הוא לבדו ית' הוא שרק עד דמיא דליתנהו וכמאן
שלא כו' קדשי שם את תחללו ולא לזאת ואי אחד, וזהו
וממילא ית' ממנו נפרד דבר להיות חלל מקום לעשות
עוד שאין מאחר ולגרמי', והישות התאוות כל בטילים
איך שכשיתבונן באחד המס"נ ענין וזהו ממש, מלבדו
בחי' מכל להבטל המס"נ מזה יומשך כנ"ל אחד ית' שהוא
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קלי   


        

   

,אחת בחי' הם ור"ח שבת הלא צ"ל לפ"ז הנה
הגם ובר"ח מלאכה עשיית אסור בשבת מה ומפני
דחול, יומין שית כמו הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו כי
עיקר כי מפני הוא והענין מלאכה. בעשיית מותר הוא מ"מ
מקבלת הלבנה בר"ח כי והגם דבור, בחי' הוא ר"ח בחי'
מלמעלמ"ט נמשך בר"ח כי היינו הוי', שמש מבחי' הארה
כנ"ל, דבור בחי' הוא אלקי' בשם הוי' שם מבחי' הארה
הדבור בענין שמצינו כמו וה"ז דבור, בחי' הוא ומ"מ
שיחת כשמדבר כמו המדות מבחי' מקבל הוא שלפעמים
כו', שכועס מפני או בו מדבר הדבר את שאוהב שלפי חולין
שמבין מה שמדבר השכל מבחי' מקבל הדבור ולפעמים

ב הדבור כמו ושיתבשכלו ר"ח ענין יובן ועד"ז כו'. ד"ת
מבחי' מקבל הדבור דחול יומין שבשית דחול, יומין
החכ', מבחי' הארה מקבל הדבור בר"ח משא"כ המדות,
הדבור אז כי להיות הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו ולכן
עליות הוא בשבת משא"כ כו', יותר הגבוה מבחי' מקבל
וביאור כו'. מלאכה בעשיית אסור לכן חכ' לבחי' הדבור
בין ההפרש הוא לר"ח שבת שבין ההפרש הנה הענין
ח"ב בסש"ב כמ"ש בהוי', אד' שילוב ובין באד' ה' שילוב
אות הנה בהוי' אד' בשילוב ולכן גובר הוא הראשון שאות
ולכן גובר, הוי' שם אז הוי' שם של יו"ד הוא הראשון
ואלקי' אד' (כי אד' ש' בחי' הוא הדבור עליות שהוא בשבת
בעשיית אסור הוי' שם בחי' הוא חכ' בבחי' א') בחי' הם
בחי' הוא בר"ח משא"כ כלל, המעשה יום נק' ואינו מלאכה
הוא הגילוי עיקר כי והיינו גובר, אד' שם אז באד' ה' שילוב
במשה וכמו כנימוסהא עביד לקרתא אזלת כי אד' משם
שירדו והמלאכים שתה, ולא אכל לא האלקי' אל כשעלה
הוא שהעיקר בר"ח ולכן הנ"ל, מטעם והיינו אכלו למטה
ש' מבחי' הארה מקבל הדבור בר"ח כי רק הדבור, בחי'
מותר לכן הדבור, בחי' הוא למטה הגילוי עיקר אבל הוי',
בשית כמו אינו אז הדבור כי מפני אך מלאכה, בעשיית
כו'. הפסוק בל' המעשה יום נק' אינו לכן כנ"ל דחול יומין

אבל דחול, יומין שאחר וחדש שבת בחי' הוא כ"ז
בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' לעתיד
שהשבת פי' שבת, של ושבתו חדש של חדשו דהיינו

לעתיד, שיתגלה השבת בחי' לגבי כחול נחשב דעכשיו
אור והי' כתי' הנה זה, ולהבין חדש. של חדשו הו"ע ועד"ז
כאור שבעתיים יהי' החמה ואור החמה כאור הלבנה
החמה כאור יהי' הלבנה שאור הפשוט פי' הימים, שבעת
שבעתיים והיינו גדול, יותר עוד יהי' החמה ואור דעכשיו,
שמש בחי' יהי' לע"ל שגם נמצא הימים, שבעת כאור
דלעתיד. מהשמש הארה תקבל דלעתיד והלבנה ולבנה,
ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום כתי' דהנה הוא והענין
שאני כמו לא הוא, אחד לאו האידנא אטו וארז"ל אחד
הגם פי' אד', בשם ונק' הוי' בשם נכתב נקרא, אני נכתב
שם רק הוא למטה הגילוי אבל הוי', ש' הוא הכתיב כי
השם את קורין היו במקדש ורק ומעלים, שמסתיר אד'
לע"ל אבל אד', בשם והיינו בכנויו במדינה אבל ככתבו,
יהי' אז כי והיינו שנכתב, כמו נק' שיהי' אחד שמו יהי'
אד' שם בחי' שהיא הלבנה שאור וזהו הוי'. שם הגילוי
שמו וזהו הוי', ש' בחי' הוא החמה כאור יהי' אלקי' וש'

ה ויקרא כתי' הנה כי הוא, אחד והוי' ופסיקאחד. הוי' וי'
מקור שהוא דלתתא הוי' שם בחי' שיש בגווייהו טעמא
למעלה הוא דלעילא הוי' שם בחי' אבל כו', ומחי' המהוה
יהי' לעתיד אבל בגווייהו, טעמא פסיק ולכן עלמין מגדר
יהי' דלתתא הוי' ושם טעמא, פסיק יהי' שלא אחד הוי'
יהיו שההויות אחד ה' וזהו כו', דלעילא הוי' ש' במדרגת
כאור יהי' הוי' שמש בחי' הוא החמה ואור וזהו אחד,
שבת. של שבתו ענין וזהו דע"י, ז"ת בחי' הימים שבעת
הם חדשי' י"ב הנה כי חדש, של חדשו ענין יהי' ועד"ז
עליהם דאצי' מל' הוא והים דבריאה בקר י"ב בחי'
אלכסון גבולי י"ב מבחי' הוא קבלתם ושרש מלמעלה
דאריך, יגמדה"ר מבחי' בר"ח יקבלו לע"ל אבל דאצי',
יגמדה"ר מבחי' יקבלו ר"ח שי"ב חדש של חדשו וזהו
י"ג הם דאריך ומדה"ר י"ב רק הוא שבחדשי' (ומה דא"א
י"ב כנגד או העיבור, חדש נמצא בר"ח כי אפ"ל מדות,
יקבלו ולע"ל י"ג, הם הרי מלמעלה עליהם והים בקר
והיינו להשתחוות, בשר כל יבוא ואז כו'), מדות י"ג מבחי'
מזה ויותר כן לעתיד יהי' ברגלים ראי' מצות שהי' שכמו
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ויוה"כ בר"ה בנ"א בכמה בחוש נראה זה
לשנות פועל זה ואין בנפשם מאד שמתפעלים
לדרכו הלך ויעקב בבחי' השנה בכל והילוכם דרכם באמת
עבירה עוברי וגם הקלים גם שהרי אופנים כמה יש ובזה כו',
כמו מיוחדים בעתים ובפרט נוראים בימים מתעוררים ר"ל
שהיו כמו ה"ה אח"כ ומ"מ דיו"כ ובנעילה שופר בתקיעת
מעומק בוכים ויו"כ בר"ה אשר מהם ויש שינוי, בלי מקודם
הפרנסה על ומבקשים ומתפללים החומרי מצבם על לבם
לתקן לבם על שמים ואינם הצטרכותו כפי איש איש וכה"ג
גם אמנם עכ"פ. בפו"מ וע"ט סו"מ ולהיות הרוחני מצבם
בר"ה באמת שמתעוררים יחשבו עובדים בכלל ואשר ביר"א
שמים, מלכות עול ובקבלת בתשובה נפשם בעצם ויו"כ
ע"ז ובוכה מה' ריחוקו על מאד לו צר באמת שעה שבאותה
ית' מלכותו עול שעה באותה עליו ומקבל נפשו במר באמת
וקיום התורה בעסק השנה כל לאלקות ונתון מסור להיות
משועבד להיות ובד"כ אחרים לענינים נפשו יתן ולא המצות
איש וטבעו לחומריותו חוזר הנ"ל הזמן ובעבור לבדו, לה'
או הלב וחמדת בתאוה אם הטבעים מדותיו כפי איש
איך ממש הדבר ונפלא וכה"ג, בכעס או והתנשאות בהגבהה

כזה והסכם התעוררות לאחר ואיך כלל הטבע משתנה שאינו
כל העבודה העדר הוא הדבר סיבת אך כמקדם. להיות יחזור
החומר בהכנעת השנה כל עבודתו שעובד דמי השנה,
ע"י פרטיות והמדות הכחות בהכנעת והעיקר בכללות,
בהאהבה או כמים באהבה אם ולב במוח פנימית העבודה
דעצם ההתעוררות ודאי פ"ד. וכמשנת"ל אש דכרשפי
ועבודתו שלו, החומריות על הרבה פועל וי"כ דר"ה הנשמה
הנשמה מצד הן יותר נעלית במדרי' היא השנה בכל אח"כ
יותר ונעלים גבוהים בענינים הוא שהכל דנה"ב בהזיכוך והן
גם (שהרי יותר עליונה בדרגא נעשה הוא בכללותו כי
הג' מכללות וכנודע מדריגות, חילוקי כמה יש בהנה"ב
יש כ"כ גס אינו שלו שהנה"ב ומי ועז, כשב דשור מדרי'
ע"ז צריך שזולתו מה כלל יגיעה ע"ז שא"צ דברים כמה
השנה, דכל העבודה אחרי הנ"ל התעוררות וע"י רבה, יגיעה
יותר עליונה בדרגא והוא מגסותו יוצא הנה"ב גם הנה
(ואם באו"א) הוא החומריות בזיכוך שלו העבודה וממילא
לכמו השנה בכל הנה"ב ומצב מעמד דומה אינו ודאי כי
יפול שבע (ע"ד לעתים ריחוקים יש וגם ויו"כ בר"ה שהוא
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ּדלילב) הּזמּנים חּלּוקי הלא להבין, צרי ּגּופא זה »¿»ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
מצרף ׁשהּוא אחד ּביֹום הּוא עׂשר ארּבעה ְְְְֶֶַָָָָָָֹויֹום

ׁשּכתּוב ּכמֹו ויֹום, ּדלילה זמּנים בקר6מּׁשני ויהי ערב "ויהי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּוכמאמר אחד, יֹום הם ּובקר ׁשערב אחד", יֹום7יֹום "אין ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּוא י"ד ּדליל ּביניהם ההבּדל מהּו ּכן אם עּמֹו", לילֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשאין
ׁשהּוא "ראׁשֹון" ּבמדרגת הּוא י"ד ויֹום "אֹור" ְְְְְִֵֵֶַַַַּבמדרגת
הם הּנה חלּוקֹות מדרגֹות היֹותם ועם עׂשר, חמּׁשה ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעלת
ּדהּנה הּוא, הענין א עׂשר. ּדארּבעה אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשניהם

אֹור, ּגּלּוי ידי על הם ׁשניהם הּנה חמץ ּובעּור חמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבדיקת
ידי על הּוא חמץ ּדבדיקת ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
האֹור ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא אּלא עׂשר, ּדארּבעה אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּוי
חמץ ּובעּור עׂשר, מארּבעה למעלה ׁשהּוא עׂשר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָּדארּבעה
ׁשהּוא עׂשר ׁשּבארּבעה ראׁשֹון ּדבחינת הּגּלּוי ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

והעניןּכ עׂשר. הארּבעה ּביֹום ׁשהּוא אּלא עׂשר חמּׁשה מֹו ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָ
מסּפרֹו עׂשר וחמּׁשה י"ד מסּפרֹו עׂשר ּדארּבעה הּוא, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבזה

"ּדי ּוכמֹו ּבלבד, החסרֹון מּלּוי רק הּוא ּדי"ד מחסֹורֹו8י"ה, ְְְְְִִֵֶַַַָ
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ויוה"כ בר"ה בנ"א בכמה בחוש נראה זה
לשנות פועל זה ואין בנפשם מאד שמתפעלים
לדרכו הלך ויעקב בבחי' השנה בכל והילוכם דרכם באמת
עבירה עוברי וגם הקלים גם שהרי אופנים כמה יש ובזה כו',
כמו מיוחדים בעתים ובפרט נוראים בימים מתעוררים ר"ל
שהיו כמו ה"ה אח"כ ומ"מ דיו"כ ובנעילה שופר בתקיעת
מעומק בוכים ויו"כ בר"ה אשר מהם ויש שינוי, בלי מקודם
הפרנסה על ומבקשים ומתפללים החומרי מצבם על לבם
לתקן לבם על שמים ואינם הצטרכותו כפי איש איש וכה"ג
גם אמנם עכ"פ. בפו"מ וע"ט סו"מ ולהיות הרוחני מצבם
בר"ה באמת שמתעוררים יחשבו עובדים בכלל ואשר ביר"א
שמים, מלכות עול ובקבלת בתשובה נפשם בעצם ויו"כ
ע"ז ובוכה מה' ריחוקו על מאד לו צר באמת שעה שבאותה
ית' מלכותו עול שעה באותה עליו ומקבל נפשו במר באמת
וקיום התורה בעסק השנה כל לאלקות ונתון מסור להיות
משועבד להיות ובד"כ אחרים לענינים נפשו יתן ולא המצות
איש וטבעו לחומריותו חוזר הנ"ל הזמן ובעבור לבדו, לה'
או הלב וחמדת בתאוה אם הטבעים מדותיו כפי איש
איך ממש הדבר ונפלא וכה"ג, בכעס או והתנשאות בהגבהה

כזה והסכם התעוררות לאחר ואיך כלל הטבע משתנה שאינו
כל העבודה העדר הוא הדבר סיבת אך כמקדם. להיות יחזור
החומר בהכנעת השנה כל עבודתו שעובד דמי השנה,
ע"י פרטיות והמדות הכחות בהכנעת והעיקר בכללות,
בהאהבה או כמים באהבה אם ולב במוח פנימית העבודה
דעצם ההתעוררות ודאי פ"ד. וכמשנת"ל אש דכרשפי
ועבודתו שלו, החומריות על הרבה פועל וי"כ דר"ה הנשמה
הנשמה מצד הן יותר נעלית במדרי' היא השנה בכל אח"כ
יותר ונעלים גבוהים בענינים הוא שהכל דנה"ב בהזיכוך והן
גם (שהרי יותר עליונה בדרגא נעשה הוא בכללותו כי
הג' מכללות וכנודע מדריגות, חילוקי כמה יש בהנה"ב
יש כ"כ גס אינו שלו שהנה"ב ומי ועז, כשב דשור מדרי'
ע"ז צריך שזולתו מה כלל יגיעה ע"ז שא"צ דברים כמה
השנה, דכל העבודה אחרי הנ"ל התעוררות וע"י רבה, יגיעה
יותר עליונה בדרגא והוא מגסותו יוצא הנה"ב גם הנה
(ואם באו"א) הוא החומריות בזיכוך שלו העבודה וממילא
לכמו השנה בכל הנה"ב ומצב מעמד דומה אינו ודאי כי
יפול שבע (ע"ד לעתים ריחוקים יש וגם ויו"כ בר"ה שהוא
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ּדלילב) הּזמּנים חּלּוקי הלא להבין, צרי ּגּופא זה »¿»ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
מצרף ׁשהּוא אחד ּביֹום הּוא עׂשר ארּבעה ְְְְֶֶַָָָָָָֹויֹום

ׁשּכתּוב ּכמֹו ויֹום, ּדלילה זמּנים בקר6מּׁשני ויהי ערב "ויהי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּוכמאמר אחד, יֹום הם ּובקר ׁשערב אחד", יֹום7יֹום "אין ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

הּוא י"ד ּדליל ּביניהם ההבּדל מהּו ּכן אם עּמֹו", לילֹו ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשאין
ׁשהּוא "ראׁשֹון" ּבמדרגת הּוא י"ד ויֹום "אֹור" ְְְְְִֵֵֶַַַַּבמדרגת
הם הּנה חלּוקֹות מדרגֹות היֹותם ועם עׂשר, חמּׁשה ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָמעלת
ּדהּנה הּוא, הענין א עׂשר. ּדארּבעה אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשניהם

אֹור, ּגּלּוי ידי על הם ׁשניהם הּנה חמץ ּובעּור חמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבדיקת
ידי על הּוא חמץ ּדבדיקת ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
האֹור ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא אּלא עׂשר, ּדארּבעה אֹור ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגּלּוי
חמץ ּובעּור עׂשר, מארּבעה למעלה ׁשהּוא עׂשר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָּדארּבעה
ׁשהּוא עׂשר ׁשּבארּבעה ראׁשֹון ּדבחינת הּגּלּוי ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

והעניןּכ עׂשר. הארּבעה ּביֹום ׁשהּוא אּלא עׂשר חמּׁשה מֹו ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָ
מסּפרֹו עׂשר וחמּׁשה י"ד מסּפרֹו עׂשר ּדארּבעה הּוא, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבזה

"ּדי ּוכמֹו ּבלבד, החסרֹון מּלּוי רק הּוא ּדי"ד מחסֹורֹו8י"ה, ְְְְְִִֵֶַַַָ
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מצווה8) אתה ואי ב) טז, (כתובות רז"ל ודרשו ח. טו, דברים
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ּוכמאמר עני, מדרגת ׁשּזהּו ּבצדקה, ׁשּנאמר לֹו" יחסר 9אׁשר ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבהתנא" אכלּו ּדי עניא לחמא הּואד"הא י"ה מסּפר אבל , ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָָ
עׁשיר מדרגת הּוא ּדה' הּׁשלם, הגם10מסּפר החסרֹון ּדמּלּוי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּומקֹור מּׁשרׁש אּלא אינּה ההמׁשכה אבל המׁשכה, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּוא
סֹוף אין אֹור מעצמּות המׁשכה הּוא ועׁשיר ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,
ּדהּנה ההׁשּתלׁשלּות, ּומקֹור מּׁשרׁש ׁשּלמעלה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּברּו

וכּידּוע11אין ּבדעת, אּלא עׁשיר ואין ּבדעת אּלא ׁשּיׁש12עני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּתחת עמידתּה ּדלפעמים הּדעת, ספירת ּבעמידת מדרגֹות ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַַָָָב'
ּבאפן ּתלּוי וזה הּכתר, ּתחת עמידתּה ולפעמים ּובינה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמה
הם ספירֹות העׂשר ׁשּכאׁשר הּספירֹות, עמידת סדר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכללּות
חסד ּדעת, ּבינה חכמה הּוא ׁשהּסדר זה, ּתחת זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבסדר
ספירת עמידת ואז מלכּות, יסֹוד הֹוד נצח ּתפארת, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּגבּורה
הּספירֹות עמידת וכאׁשר הּבינה, ספירת ּתחת הּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָהּדעת

הֹוד ּגבּורה ּבינה מּימין, נצח חסד חכמה קּוין ּבג' ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהּוא
ספירת עמידת אז ּבאמצע, יסֹוד ּתפארת ּדעת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהּׂשמאל,
היא הּכתר ספירת הּנה ּולעֹולם הּכתר, ּתחת הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּדעת
ּדכאׁשר התחּברּות, ענינּה הּדעת ּדספירת מּכּלם, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻלמעלה
והינּו והּמּדֹות, הּמחין מחּבר ּדעת אז הּבינה ּתחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹעֹומדת
מחּבר ודעת הּכתר, מחיצֹונּיּות מקּבלים ּובינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחכמה

מקּבלהּמ אז הּכתר ּתחת עֹומד ּדעת ּכאׁשר אבל והּמּדֹות, חין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּדכׁשאין וזהּו הּכתר, הּדעת13מּפנימּיּות אז נמנה הּכתר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּספירֹות, ּבמנין נמנה אינֹו הּכתר ׁשּפנימּיּות הּכּונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנמנה,
ּדזהּו הּכתר ּפנימּיּות מּבחינת ׁשּממׁשי נמנה הּדעת הּנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאז
מּסדר רק ההמׁשכה הּוא ּבדעת ּדעני עׁשיר, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמדרגת
ההמׁשכה הּוא עׁשיר אבל מחסֹורֹו", "ּדי ּדהּוא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

חמץ. ּבעּור הּוא זה ידי ּדעל מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
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ו,9) פרק המצות חג שער חיים עץ פרי וראה פסח. של הגדה
ומלכות יסוד רק די, היה מצרים שבגלות שפירשו האריז''ל ובסידור

כו'.
סוף10) קדושים תורה לקוטי זֿח, פרק כז שער פרדס ראה

המתחיל דיבור [מאמר] התורה אור תבואו. וכי המתחיל דיבור [מאמר]
אתה. יהודא

א.11) מא, נדרים ראה
דיבור12) [מאמר] על ביאור תולדות פרשת אור תורה ראה

רבים. מים המתחיל
ראשונה,13) בהשקפה והסתירה, ח. פרק כג שער חיים עץ

לבוש יביאו המתחיל דיבור ל[מאמר] ביאור אור בתורה מתורצת
מלכות.

.ד.    
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יעקב32) בעין אבל כו'. מוטב נצחו אם היא: הש"ס גירסת א. ה, ברכות
ד. תהלים שמעוני בילקוט ג"כ ראה כו'. מוטב אזיל אי נמצא:

בשתי והוא רגילה, בלתי בגירסא מארז"ל מביאים בדא"ח מקומות בכמה והנה
אבל מדויקות. הגירסות שתי ב) יותר. מדויקת רגילה שאינה הגירסא א) פנים:
הגירסא ע"פ פירושו כפי המובא מארז"ל מתאים זה במקום המתבאר להענין

דוקא. רגילה האינה
לפרשו: יש כו' ירגיז לעולם מארז"ל דהנה השני. באופן הוא כאן אשר וי"ל
שלא עמו להלחם וצריך עליו. ח"ו מתגבר הרע שיצרו שרואה עת בכל א)

אשר ומובן כט-לא. פרק בתניא בארוכה שנתבאר וכמו הגוף, באברי ישלוט
(לקו"ת תמיד היינו כפשוטו. ירגיז, לעולם ב) כו'. מוטב נצחו אם צ"ל: עפ"ז
גדולה היותר מדריגה אדם, הוא והמרגיז פ"ג), נסכים בפ' ד"ה שלח פ'
עמו לוחם שהיצה"ר לומר שייך ואין יהי') כי אדם ד"ה תזריע פ' (לקו"ת
להכשילו. יוכל שלא היא ההרגזה שתכלית אלא המלחמה. לנצח וצריך בפועל
זה לפי' אשר ומובן בפנים. וכמוש"כ כאן, כו' ירגיז לעולם מפרש וכן -

כו'. מוטב אזיל אי הגירסא: מתאמת
ה.33) ד, תהלים

˘˘ Â‰Â Â‰ ÏÚÓ ˘Ó˘ÓÂ ‰ÏÂ
˘Ó ÈÓ‰‰34ÌÚ ‡Â‰ ‰‰ ,Â˘ Â Â‡Â Â

Ï˘Â Ï˘ ÈÏ˘ .‡‰ ‡ ÌÈ‰ÓÂ ÌÈÓ˘ ‡‰
‡ ÓÂ Ó ÈÏ‡‰ ˘‰˘ È„È ÏÚ„ ,Ï˘
˘ ÂÈ ‰˘Ú ‰ È„È ÏÚ ‰‰ ÈÓ‰‰ ˘‰
˘ ‰˘Ú˘ ‰ÈÏÚ‰„ ,Ï˘ ÈÏ˘ Â‰Â ,ÈÏ‡‰
Ï˘Â ,ÈÏ‡‰ ˘„ Â„Ó‰ „ÂÚ È„È ÏÚ ÈÓ‰‰
,Â ‰„ÂÚ È„È ÏÚ ÈÏ‡‰ ˘ ‰˘Ú˘ ÂÈ‰ ,ÈÏ˘
 ÌÚ ÂÂ ÌÚ „Ó˘ ‡Â‰ „È‰ ÏÚÓ Ï‡

‰ÈÏÈ„35ÂÈ‰ Â„Â‡ ˘Â ÂÈ‡Â„Ó Â ‰˘Ú˘
‡Â‰ ÂÂÂ ÏÂ ,Ï˘ Ï˘Â Ï˘ ÈÏ˘ Â‰„ ,Â ‰„ÂÚ
ÈÏ˘Â ÈÏ˘ Ï˘ .‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÂÂ‰ ÌÏ˘Â˘ Â ‡
Â˘ Â ‰˘Ú˘ ÂÈ‰ ÏÈ˘  „ÂÚ˘ ÈÓ„ ,ÈÏ˘
ÂÚÂ˘È ÏÚÂ ‡Â‰˘ Ì‚‰ ‰‰ ,Â„ÂÚ È„È ÏÚ ÈÏ‡‰
ÂÈÓÂ ‰‰ ‡ Ï Ï‡ ,ÂÏÂ„‚ ÂÈÏÚ Â˘
ÂÏ ˘È Ú‰˘ Ú˘ Â‰Â .ÂÂÈÓ˘‚ ‡˘ ÌÏÂÚ‰

Ú„Â È˘‰Ó ÌÂÈÂ ÂÈ36.
‰„ÂÚ ˘ÈÂ ,Ì„‡ È Â„Ó ‰„ÂÚ‰ ‰ Ï ‰‰Â
‰ÚÈ„ ‰„ÂÚ‰Â ÂÚÈ„˘ Â„Ó‰ ‡È‰Â ÂÓ ‰ÏÂ„‚
È˘‰ „ÂÚ ‰„ÂÚ‰ ÈÂ‡  ÂÈÈ‰Â .‰ÓÚ
.Â„Ó‰ ÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ˘ ÂÓÚ Ï˘Â ,Ï˘˘ Â„Ó
‰‚È„ÓÂ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰˘ Ì‚‰ Ï˘˘ Â„Ó„
ÂÏÚ‰ ‰ Ï˘ Â„Ó„ ,Ï˘ Â„Ó‰ È‚Ï

‰Â‚Â „ Ï‰ ˘ ˘‚‰Â È˘ÓÓ ‰ÚÂ
,ÂÂ‚ „ÈÚÂ ÂÚÚ„‰ ‰‡˘Â ‰‰‡ Â‡ Â‡‰Â
‰ ÌÓ‡ ÂÏÚ‰ ÌÈÚ˘ Ì‚‰ Ï˘˘ Â„Ó Ï‡
ÈÚ Ú ÂÈ‡ ÈÏ˘ ‡Â‰˘ Ì‚‰ ,ÈÏ˘ ÂÏÚ‰

.‚˘ÂÓ‰ Â˘‰ ‰ÚÈ„È‰Â Ï˘‰
,Ú‰ È ÏÚ Â È Ì„‡ È‚È ÌÏÂÚÏ Â‰Â
ÌÈ„ÂÚ ÈÂ‡ ‰Ú‡  Ì‚ Ì˘È È˘‰ „ÂÚ„
ÌÈÈ„ Ì‰Â ÈÂ‰ È„ÂÚ Ì˘È .‰„ÂÚ È„ ‰Ú‡
‰Â ÈÏÚ Ì˘ÈÂ ,‰Â ÌÈÂÚÂ ÂÏ‡Ï ÌÈ˘ÂÓ‰
Ì„ÂÚÂ Â„Ó ÈÏÚ Ì˘ÈÂ ,ÌÈÂÈ‰ ‚È„Ó Ì‰Â
Ì˘ÈÂ ,‰‰‡Ó ‰„ÂÚ ÌÈÚÂ ÌÈÈÏ˘ ‰‡ÈÂ ‰‰‡
Â‡ Ì‰È‚ ˘ÂÚ ˘Ó‰Â È„‰ ÈÓ ÌÈÏ‡ È‡È
Ì„‡ È ÈÚÂ .‡‰ ÌÏÂÚ ‡Ï‰ ˘‰ „Ú‰
È‚È ÌÏÂÚÏ Â‰Â .ÌÓÂ Ì„ÓÚÓ ÌÈÚÂÓ ÂÈ‰Ï

‰‚˘‰Â ‰Ï˘‰ ÏÚ ‡Â‰˘ ,Ì„‡37‡Â‰˘ ÈÓ Ì‚˘ Ú„È ,
ÂÏÈ˘È ‡Ï˘ Ú‰ È‰Ó ‰ÈÓ˘ È È„ ‚È„Ó
.ÂÈÏÚ È‚˘‰ÏÂ „ÈÓ ÂÈ‚‰Ï È ÏÂ .ÌÂ‡
È‰Ó ÏÈ‰Ï „ÈÓ ‰Â ÂÚÏ ÌÈÈ ÌÈÂÈ‰Â
‰‡ÈÂ ‰‰‡ ÈÂ‰ ‡ ÌÈ„ÂÚ‰ Â„Ó ÈÏÚÂ .Ú‰
‡È‰˘ ÚÓ˘ ‡È„ ‰„ÂÚ Ú‰Ï ÌÈÈ

ÌÈÏ‡ È‡ÈÂ ,„‡ ÈÂ‰ ÂÂ‰‰38Ì„ÂÚ ,
‰Â˘‰ ÈÚ ÏÈÚÂÈ ‡Ï Ì˘ ˘‡ ‰ÈÓ‰ ÌÂÈ Â
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ד.34) יד, משלי
לקוטי35) וראה בתחלתו. ת"ּז הקדמת א. רפא, ב. רכג, זח"ג ב. קיד, זח"ב

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של א. הערה תקט"ו עמוד ג. כרך דיבורים
רשע.36) מע' יעקב קהלת שיניו. את הקהה פיסקא בהגדה האריז"ל סידור

א. נז, זח"א ועייג"כ
בעומר,37) דל"ג אדם חביב ד"ה פ"ב. (השני) צאו"ר ד"ה שה"ש לקו"ת

ועוד. ש"ת.
פ"ב.38) התפלה קונטרס חיים". ל"דרך מההקדמה להעיר

•

      

     

הזהב צורף של ביתו הפיכת בתהליך הנהגה סדר ברוך לר' קבע מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי
ה"דברים את מהבית לגרש כך עם ויחד שנפטרו, הזוג בני נשמות את לתקן כך ידי ועל לביתֿמדרש,

הלאֿטובים".

זה: באופן לחנוך - הבעלֿשם הוראת לפי - צריכים היו החדש, ביתֿהמדרש את

שבוע אותו של ראשון ביום צריכים היו בראשם, ברוך ור' בפויזען, יואל ר' של מתלמידיו עשרה
היה למחרת תורה. וללמוד ערים להיות עליהם היה שלאחריו בלילה "ויחל". וקריאת בתענית להתחיל

בכתב. ברוך לר' הבעלֿשם מסר אותם מסוימות כוונות ולכוון לטבול עליהם
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הזהב צורף של ביתו הפיכת בתהליך הנהגה סדר ברוך לר' קבע מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי
ה"דברים את מהבית לגרש כך עם ויחד שנפטרו, הזוג בני נשמות את לתקן כך ידי ועל לביתֿמדרש,

הלאֿטובים".

זה: באופן לחנוך - הבעלֿשם הוראת לפי - צריכים היו החדש, ביתֿהמדרש את

שבוע אותו של ראשון ביום צריכים היו בראשם, ברוך ור' בפויזען, יואל ר' של מתלמידיו עשרה
היה למחרת תורה. וללמוד ערים להיות עליהם היה שלאחריו בלילה "ויחל". וקריאת בתענית להתחיל

בכתב. ברוך לר' הבעלֿשם מסר אותם מסוימות כוונות ולכוון לטבול עליהם
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קלו   

בטליתות, לעטפם תורה, ספרי שלושה משם ולקחת העירוני לביתֿהכנסת ללכת עליהם מכן לאחר
פנימה, הכנסם ולפני הדלת ליד לביתֿמדרש. להיהפך צריך אשר הצורף, של לביתו יביאם המניין וכל
לתורה מקום ויפנּו יסתלקו, בפנים הנמצאים שה"רוחות" להכריז ואז תהילים, פרקי לומר ִַעליהם
בדברים להתחשב מבלי הרי השלישית, הפעם לאחר פעמים. שלוש לעשות צריכים היו זה את הקדושה.
ייכנסו התורה ספרי את הנושאים והאנשים הדלת את אנשים שני יפתחו שם, שנמצאים טובים" ה"לא
שחרית תפילת ולאחר שחרית תפילת יתפללו התורה, ספרי את יעמידו טוביה, אביגדור של לדירתו

מצוה. סעודת יערכו

עתים בו ויקבעו ביום פעמים שלוש יתפללו החדש המדרש בבית כי הבעלֿשם הורה כמוֿכן
רבן. בית של תינוקות עבור "חדר" לשם להכניס וכן לתורה.

הרעות" ה"רוחות כי לו נודע הבעלֿשם, אצל בזאמושטש מביקורו לפוזנא ברוך ר' שב כאשר
בבהלה. שרויה הייתה השכונה וכל הפראיים, מעלליהם את הגבירו הזהב צורף של בביתו

נשמעו לילה כל שם. לגור ולהמשיך להסתכן מוכן היה לא איש מהבניין. התפנו השכנים כל
פראיים. קולות מהבית

ברחוב הצורף של לביתו בעצמו הגיע אדוק, נוצרי פוזנא, של מושלה אשר כך, לידי הגיעו הדברים
לצלן. רחמנא טובים" ה"לא הדברים בעניין לאוזניו שגונבה השמועה נכונה האם לראות הפורטוגלי,

יהיה לו שסופר שמה להאמין מסוגל היה לא אמת.הוא

הוא מאוד. נבהל מהבית, היוצאות ודפיקות שירה והצריחות, הצווחות את - המושל - שמע כאשר
הרוחות. את לגרש כדי משהו לעשות ממנו ודרש לבישוף לקרוא מיהר

ותמונות דגלים צלבים, עם תהלוכה ארגן בכנסייה, תפלתם ולאחר כמרים, כמה אסף הבישוף
של דירתו חלון מול נעצרה כן ואחרי פעמים, כמה המת הצורף בית את הקיפה התהלוכה "קדושות".
בעת הבית קירות על "קדושים" מים ולהתיז עשן ענני ליצור החל עצמו הבישוף טוביה. אביגדור

"תפילתם". את מלמלו שהכמרים

פנים נראו ובעדם טוביה, אביגדור של ביתו חלונות לפתע נפתחו הנוצרי, הטקס קיום כדי תוך
רועמים צחוק פרצי בליווי מאוד, ארוכות אדומות לשונות שרבבו הם מראיהם. ידי על בהלה שהטילו

הכמרים. חשבון על וקלס לעג ודברי

עצמו הבישוף עבר. לכל נמלטו האחרים במקום. התעלפו מהם אחדים הכמרים. על נפל פחדֿמוות
וכלל. כלל להגיב יכולת מבלי למקומו, צמוד נותר

כך. עקב כמרקחה הייתה פוזנא

שם הבעל רבו של כוחו הוכחת ידי על שמים שם לקדש הכושר שעת הגיעה כי הבין ברוך ר'
מזאמאשטש.

כל את לבצע מוכנים היו הם יואל. ר' של הוראותיו את להם ומסר הקהל ראשי את כינס הוא
לפתוח בכדי הבית את למסור שיסכים הצורף של יורשו אצל פעלו כן כמו הבעלֿשם. מהם דרש אשר
הבעלֿשם מחסידי תשעה ועוד ברוך ר' ואילו גיטעל, שרה וזוגתו טוביה אביגדור שם על ביתֿמדרש בו

הבעלֿשם. הוראות לפי החדש המדרש בית חנוכת הקודש: במלאכת החלו בפוזנא

והחלו העירוני, הכנסת מבית התורה ספרי שלושת את יואל ר' של תלמידיו מניין לקחו כאשר
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כולם כאשר ואינםֿיהודים, יהודים ונשים, גברים מאות אליהם התלוו החדש, המדרש לבית לצעוד
דבר. ייפול איך לראות סקרנים

והשאון הרעש מתוכו התגברו הצורף, של ביתו לדלת התורה וספרי יואל ר' חסידי מניין בהגיע
תרנגולים, קריאות כלבים, נביחות פרוע, וצחוק דם מקפיאות צווחות מבפנים נשמעו מבהילה. במידה

ומשונים. מוזרים קולות וכהנה וכהנה סוסים, צהלות צפרדעים, קרקורי חתולים, יללות

הם האחרים. הבעלֿשם תלמידי ותשעת ברוך ר' על לא אך גדול, פחד נפל המלווים ציבור על
הבעלֿשם. של כוחו ידי על מוגנים עצמם את הרגישו

שני בעטו פסק, לא בפנים הרעש כאשר אך משם. שיסתלקו לרוחות, העשרה קראו פעמים שלוש
היהודיםהיהודי ששת את הכניסו ותיכף לרווחה נפתחה והיא כוחם בכל בדלת - בראש שהלכו - ם

התורה. ספרי שלושת עם

זגוגיות כל נשברת. זכוכית של נפץ קולות נשמעו הסף, על התורה ספרי נושאי היהודים דרוך עם
פחד. הפיל בלבד שמראם משונים ברואים של מחנות החוצה התפרצו החלונות ודרך נשברו, החלונות

בסכנה. נתונים שחייהם כמי להימלט נחפזים כשהם מוות אימת אחוזי עצמם הם היו עתה אך

מחניק, ועשן נעים לא ריח נשאר המשונות הבריות של הסתלקותם אחרי אך לחלוטין, טוהר הבית
תפילות. לומר היהודים מנין החל כאשר תיכף וחלפו התאדו במהירות אשר

גם מזאמושטש. שם הבעל של בכוחו קרה זה כל ואשר אירע, אשר את פויזען כל ידעה תיכף
מזאמאשטש. הצדיק על בהתפעלות דיברו והם הגדול הפלא אודות שמעו והבישוף העיר מושל

הנסתרים לדרך והמתנגדים יתרבו בפויזען יואל ר' של בדרכו ההולכים אשר לצפות, היה ניתן עתה
ושיטתו. שם הבעל על לחלוק ויפסיקו ישתתקו, והמקובלים

אפילו היא האמת ולמען המרה. ביריבותם המתנגדים עדיין נשארו הכול למרות קרה. לא זה כל אך
אחיזה והמקובלים הנסתרים דרך תקבל הרעות הרוחות עם האירוע שבעקבות רצו לא הם הוחרפה.

יהודיים. ועיירות ערים בשאר ומשם בפוזנא, יותר איתנה

שמו אשר משה שלמה ר' בשם יהודי ותלמידיו, יואל לר' בהתנגדותו כעת הסעיר מכולם יותר
בלמדנותו. כגדול בפוזנא לפניו הלך

הפרטים כל את היטב ידע הוא טוביה. אביגדור של בביתו השכנים על בעצמו נמנה משה שלמה ר'
שפעל מה את לראות נוכח מאחרים יותר הוא הרי ולכן בית. באותו ושליטתם הרעות הרוחות אודות
כל לזה לתת רצה לא הוא העניין. כל את ביטל משה שלמה ר' אך מזאמאשטש. שם הבעל כאן

חשיבות.

הייתה טענתו שם. הבעל של מכוחו נבע הרעות הרוחות של שגירושם וכל, מכל הכחיש הוא
מדרש. בית להיות הפך הבית כאשר ובפרט הרעות מהרוחות ינוקה שהבית זמן הגיע שפשוט

לא?! או מה דבר כאן חידש מזאמאשטש שם הבעל האם התווכחו, ובפוזנא

קולות כלבים. ונביחות שריקות שוב בית באותו להישמע החלו ולפתע חלפו שבועות שישה
השתכנו הרעות שהרוחות נראה היה עצים. הוחזקו שבו מהמחסן מהמרתף, הפעם הגיעו אלו משונים

במרתף.
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קלז    

כולם כאשר ואינםֿיהודים, יהודים ונשים, גברים מאות אליהם התלוו החדש, המדרש לבית לצעוד
דבר. ייפול איך לראות סקרנים

והשאון הרעש מתוכו התגברו הצורף, של ביתו לדלת התורה וספרי יואל ר' חסידי מניין בהגיע
תרנגולים, קריאות כלבים, נביחות פרוע, וצחוק דם מקפיאות צווחות מבפנים נשמעו מבהילה. במידה

ומשונים. מוזרים קולות וכהנה וכהנה סוסים, צהלות צפרדעים, קרקורי חתולים, יללות

הם האחרים. הבעלֿשם תלמידי ותשעת ברוך ר' על לא אך גדול, פחד נפל המלווים ציבור על
הבעלֿשם. של כוחו ידי על מוגנים עצמם את הרגישו

שני בעטו פסק, לא בפנים הרעש כאשר אך משם. שיסתלקו לרוחות, העשרה קראו פעמים שלוש
היהודיםהיהודי ששת את הכניסו ותיכף לרווחה נפתחה והיא כוחם בכל בדלת - בראש שהלכו - ם

התורה. ספרי שלושת עם

זגוגיות כל נשברת. זכוכית של נפץ קולות נשמעו הסף, על התורה ספרי נושאי היהודים דרוך עם
פחד. הפיל בלבד שמראם משונים ברואים של מחנות החוצה התפרצו החלונות ודרך נשברו, החלונות

בסכנה. נתונים שחייהם כמי להימלט נחפזים כשהם מוות אימת אחוזי עצמם הם היו עתה אך

מחניק, ועשן נעים לא ריח נשאר המשונות הבריות של הסתלקותם אחרי אך לחלוטין, טוהר הבית
תפילות. לומר היהודים מנין החל כאשר תיכף וחלפו התאדו במהירות אשר

גם מזאמושטש. שם הבעל של בכוחו קרה זה כל ואשר אירע, אשר את פויזען כל ידעה תיכף
מזאמאשטש. הצדיק על בהתפעלות דיברו והם הגדול הפלא אודות שמעו והבישוף העיר מושל

הנסתרים לדרך והמתנגדים יתרבו בפויזען יואל ר' של בדרכו ההולכים אשר לצפות, היה ניתן עתה
ושיטתו. שם הבעל על לחלוק ויפסיקו ישתתקו, והמקובלים

אפילו היא האמת ולמען המרה. ביריבותם המתנגדים עדיין נשארו הכול למרות קרה. לא זה כל אך
אחיזה והמקובלים הנסתרים דרך תקבל הרעות הרוחות עם האירוע שבעקבות רצו לא הם הוחרפה.

יהודיים. ועיירות ערים בשאר ומשם בפוזנא, יותר איתנה

שמו אשר משה שלמה ר' בשם יהודי ותלמידיו, יואל לר' בהתנגדותו כעת הסעיר מכולם יותר
בלמדנותו. כגדול בפוזנא לפניו הלך

הפרטים כל את היטב ידע הוא טוביה. אביגדור של בביתו השכנים על בעצמו נמנה משה שלמה ר'
שפעל מה את לראות נוכח מאחרים יותר הוא הרי ולכן בית. באותו ושליטתם הרעות הרוחות אודות
כל לזה לתת רצה לא הוא העניין. כל את ביטל משה שלמה ר' אך מזאמאשטש. שם הבעל כאן

חשיבות.

הייתה טענתו שם. הבעל של מכוחו נבע הרעות הרוחות של שגירושם וכל, מכל הכחיש הוא
מדרש. בית להיות הפך הבית כאשר ובפרט הרעות מהרוחות ינוקה שהבית זמן הגיע שפשוט

לא?! או מה דבר כאן חידש מזאמאשטש שם הבעל האם התווכחו, ובפוזנא

קולות כלבים. ונביחות שריקות שוב בית באותו להישמע החלו ולפתע חלפו שבועות שישה
השתכנו הרעות שהרוחות נראה היה עצים. הוחזקו שבו מהמחסן מהמרתף, הפעם הגיעו אלו משונים

במרתף.
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קלח   

 

תרפ"ד] [אד"ר

הדתי ועד ראש כו' יר"א הנכבד כבוד

גערבאווסקי שי' אהרן חיים מו"ה

וברכה שלום

אשר שי' הרב אודות על לחד"ז מכ"ו [מכתבו] על במענה

זה את הוא דבריהם לפי אשר מאד הנני לעדתם ד' הוכיח

במועצת עדתו ויכלכל ועמהם עמו אלקינו ד' ויהי שאלו, אשר

והחסד, הדת מוסדי כל בהפרחת ישמחו וענוים תורה, דעת

לב משימים והאם במחנם, ביה"ט מצב לדעת אתענין ומאד

בהלכה ערב שיעורי היש ברבים, הלימוד ע"ד כן כראוי, זה על

ומקדם. מאז בישראל הנהוג ואגדה

     

•
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בית הקמת עבור הקהל לרשות הבית את להעביר רשם טוביה אביגדור של יורשו שכאשר התברר,
שבו. העצים מחסן ואת המרתף את הזכיר לא הוא בתוכו, מדרש

הועיל, לא זה כל אך המרתף. את גם הקהל לרשות ומסר חדש אישור היורש כתב ומיד תיכף
הכיוונים. בכל לפעול המשיכו והרוחות

הנ"ל. בבית מחדש שולטים שהרוחות גלוי באופן כבר דיברו השכונה. את תקפה מחודשת בהלה
הבניין חלקי בשאר חופשיים עצמם את מרגישים הם לכן אך המדרש. בבית רגל דריסת להם אין אמנם

במרתף. ובפרט

לכאורה, צדק הוא הרי העכשווי המצב לפי כי ניצחון. שנחל כאחד עכשיו הרגיש משה שלמה ר'
בסגולות להתחשב מבלי חזרו, שהרוחות והראייה מאומה, כאן פעל לא מזאמאשטש שם שהבעל

הבעלֿשם.

הפכו המתנגדים שאר גם בדרכיו. ולהולכים לבעלֿשם התנגדותו את משה שלמה ר' הגביר לכן
יותר. תקיפים להיות

כל לעשות אצלם, הוחלט ולכן רבם. של כוחו את להראות כוחם בכל יואל ר' תלמידי רצו עתה
ולחלוק פה פתחון יותר למתנגדים יהיה שלא כדי כוחו, את ויראה לפוזנא יגיע עצמו יואל שר' מאמץ

נגדו.

יביאו ושלא זאת, לעשות שאסור זעקה, קול הקימו האחרים, המתנגדים ומרעיו משה שלמה ר' אך
כך - אמיתית יהדות וקלס. לעג לעורר ויכול השם, חילול הוא העניין כל כי הבעלֿשם, את לפוזנא

רעות. רוחות נגד מלחמות עם כלום ולא לה אין - טענו

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

`yz ikloey`x mei qelwpe`

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈
    ¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
      Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

    ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
    ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
     ¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

    ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
      ¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

    ¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
    ¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½

ÓÈÓÏיא ‰LÓ Ú ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
Èaיב ÔaLÁ ˙È Ïa˜˙ È‡¬≈¿«≈»À¿«¿≈

b ÔezÈÂ Ô‰ÈÈÓÏ Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«
ÈÓz „k ÈÈ „˜ L Ô˜tÀ¿««¿≈√»¿»«ƒ¿≈
„k ‡˙Ó Ô‰ È‰È ‡ÏÂ Ô‰˙È»¿¿»¿≈¿»«

Ô‰˙È ÈÓzיגÏk ÔezÈ ÔÈ ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»
‡ÚÏÒ ˙ebÏt ‡ÈÓ ÏÚ Ú¿»««ƒ¿»«»«¿ƒ¿»
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»
ÈÈ „˜ ‡˙eL‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

aÓיד ‡ÈÓ ÏÚ Ú Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«
ÔzÈ ‡ÚÏe ÔÈL ÔÈÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈

ÈÈ „˜ ‡˙eL‡טוÈzÚ «¿»»√»¿»¿«ƒ
ÚÈ ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»
ÏÚ ‡tÏ ÈÈ „˜ ‡˙eL‡«¿»»√»¿»¿«»»«


(È)‡O˙ Èk.,קּבלה ּכׁשּתחּפץלׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלקּבל
ותמנהלּגלּגלת, הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מנינם: ותדע הּׁשקלים ‚את ‰ ‰È‰È‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין

ּדוד: ּבימי ezÈ(È‚)ׁשּמצינּו ‰.(רבה (שמות ִִִֵֶָָ∆ƒ¿
אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו מחציתהראה ּומׁשקלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יּתנּו ּכזה לֹו: ואמר È„˜t‰ÏÚ:הּׁשקל, Ú‰. ְְִֶֶֶַַָָ»…≈««¿Àƒ
וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּדר

כז) וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל :ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹ
לג) מֹונה":(ירמיה ידי על הּצאן "ּתעברנה :˙ÈˆÁÓ ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ

L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰.ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל «∆∆¿∆∆«…∆ְְְְִִֶֶֶַַַָ
האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹלׁשקל

אחּזה ּוׂשדה ערכין ‰Ï˜M:ּבפרׁשת ‰b ÈÚ. ְְֲֲִֵַָָָָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆
הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן.b‰:עכׁשו מעה, לׁשֹון ְְֵַַַָָ≈»ְְֵָָ

ב) א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף: לאגֹורת ְְֲֲִֶֶַַַָ
‰Ï˜M":וכּכרֿלחם ‰b ÈÚ.הּׁשלם ׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֵֶֶֶַַָ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ּבאּוד' ְְִִִֵֶַָָָָָ
ׁשתּות, עליו ּכסף,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית

ÏÚÓÂ‰(È„)לה': ‰L ÈÚ ÔaÓ.ּכאן לּמד ַƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְִֶָ
ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

È˙LÏÚ(ÂË)אנׁשים: tÏ.ּתּנגפּו ׁשּלא ֲִָ¿«≈««¿…≈∆ְִֶָֹ
לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ה' ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ּכאן להם ְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשרמז
ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָג'
ואחד אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל (לקמןמחצית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּולח) ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף :ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,

א) הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונתנּו
ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻקרּבנֹות
על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",
ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָוהּׁשליׁשית,

לה) מ(לקמן "ּכל ולא: ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד ְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
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(È)‡O˙ Èk.,קּבלה ּכׁשּתחּפץלׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלקּבל
ותמנהלּגלּגלת, הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מנינם: ותדע הּׁשקלים ‚את ‰ ‰È‰È‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין
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אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו מחציתהראה ּומׁשקלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יּתנּו ּכזה לֹו: ואמר È„˜t‰ÏÚ:הּׁשקל, Ú‰. ְְִֶֶֶַַָָ»…≈««¿Àƒ
וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּדר

כז) וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל :ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹ
לג) מֹונה":(ירמיה ידי על הּצאן "ּתעברנה :˙ÈˆÁÓ ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ

L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰.ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל «∆∆¿∆∆«…∆ְְְְִִֶֶֶַַַָ
האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹלׁשקל

אחּזה ּוׂשדה ערכין ‰Ï˜M:ּבפרׁשת ‰b ÈÚ. ְְֲֲִֵַָָָָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆
הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן.b‰:עכׁשו מעה, לׁשֹון ְְֵַַַָָ≈»ְְֵָָ

ב) א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף: לאגֹורת ְְֲֲִֶֶַַַָ
‰Ï˜M":וכּכרֿלחם ‰b ÈÚ.הּׁשלם ׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֵֶֶֶַַָ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ּבאּוד' ְְִִִֵֶַָָָָָ
ׁשתּות, עליו ּכסף,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית

ÏÚÓÂ‰(È„)לה': ‰L ÈÚ ÔaÓ.ּכאן לּמד ַƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְִֶָ
ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

È˙LÏÚ(ÂË)אנׁשים: tÏ.ּתּנגפּו ׁשּלא ֲִָ¿«≈««¿…≈∆ְִֶָֹ
לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ה' ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ּכאן להם ְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשרמז
ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָג'
ואחד אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל (לקמןמחצית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּולח) ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף :ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,

א) הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונתנּו
ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻקרּבנֹות
על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",
ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָוהּׁשליׁשית,

לה) מ(לקמן "ּכל ולא: ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ
ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד ְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
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:ÔBÎÈ˙טז ˙È ˙Â «¿»≈¿ƒ«»¿«
˙È Ôz˙Â Ï‡È Èa ÔÓ ‡ieƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈
ÈÏ È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔÓ ÔÁÏ ÏÚ«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
‡ÎÏ ÈÈ Ì„ ‡Î„Ï Ï‡Èƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»

:ÔBÎÈ˙ ÏÚיזÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ««¿»≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰Óיח‡Bi „aÚ˙Â …∆¿≈»¿«¿≈ƒ»

eÏ ‡Á Èe ‡Á„ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»¿ƒ
ÔÈe ‡ÓÊ ÔÓ ÔÈa ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈
:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

È˙יט pÓ È‰Be Ô‰‡ ÔeÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»
:ÔB‰ÈÏ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈


ÚBÓ„(ÊË)לּבֹו: Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â. ִ¿»«»…«¬…«…∆≈

אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלמדּת,
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני העגל, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמעׂשה

לב) החביבה(לקמן לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף :ְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלרֹועה:
אפׁשר ואי עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָנֹותרּו
הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻלֹומר

ּבֹו נאמר א)ׁשהרי הּׁשני",(במדבר לחדׁש "ּבאחד : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם (לקמןוהּמׁשּכן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתקיםמ) לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום :ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוגֹו'",

לח)ׁשּנאמר לצקת(לקמן הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָוגֹו'",
ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום ְְִִִַַַַַַָָָָָָאחר
וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּׁשנּיה
אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאפׁשר
ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּוׁשלׁשת
ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָֻּפקּודי

ּכן א)נאמר מאֹות(במדבר ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְֱִִֵֵֵֶַַַָ
והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאלף
מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּתי
ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהראׁשֹון
אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָכ'?

לפי ׁשנים, ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ּבמּסכ ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים תׁשּליציאת ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ּבּׁשנּיה והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֹראׁש
האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה
נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמנּויין

אחת, ּבׁשנה הּמנינים היהׁשני הראׁשֹון הּמנין ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבתׁשרי,
והּׁשני הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹליׂשראל

ּבאּיר ÚBÓ„:ּבאחד Ï‰‡ ˙„ÚŒÏÚ.אדנים הן ְְִֶָָ«¬…«…∆≈ֲִֵָ
ּבֹו: יזׁשּנעׂשּו ּגדֹולה.Bi(ÁÈ)תורה ּדּוד ּכמין ֲֶַƒְְִָ

מים: ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ּכתרּגּומֹו:.BpÎÂולּה ְְְִִִִִֶַַַָ¿«ְְַ
לכּיֹור: מתּקן מֹוׁשב על.ÁÏ‰ּובסיסּה, מּוסב ְְְִִֵַָֻ¿»¿»ַָ

‰ÁaÊnהּכּיֹור: ÔÈe.ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ִַ≈«ƒ¿≈«ְִֶַָָָֹ
הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשּו
ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּמׁשּכן,

מ) מׁשּכן(לקמן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח "ואת :ְְְִִֶֶַַַָָָ
ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹאהלֿמֹועד",
ּכלּפי קמעא מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכּיֹור

ּבזבחים: ׁשנּויה ּכ Œ˙‡Â(ËÈ)הּדרֹום, Ì‰È„ÈŒ˙‡ ְְִִַָָָָ∆¿≈∆¿∆
Ì‰ÈÏ.ידיו מקּדׁש היה אחת וכּבבת ורגליו, «¿≈∆ְְְְְֵַַַַַָָָָָָ

ידֹו מּניח ורגלים? ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָׁשנינּו
על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהימנית

ּומקּדׁשן: הּׂשמאלית, רגלֹו ְְְְִֵַַַַָָּגּבי
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ÓÊ‡כ ÔLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»
B‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡iÓ ÔeLc˜È¿«¿«»¿»¿
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ÔB‰ÈÏ‚Âכא ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈
ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿¿≈¿¿»»»

:ÔB‰È„Ï È‰BÏÂ dÏכבÏÈlÓe ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכגÒ ‡Â ¿»ƒ…∆¿≈»¿«¿«

‡ÈÎ„ ‡ÈÓ ‡LÈ ÔÈÓÒea Ï»¿ƒ≈»≈»«¿»
ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆
ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó d˙ebÏt«¿≈«¿«»»¿«¿ƒ
Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó ‡ÓÒe ‰˜e¿≈¿»«¿«»»

:ÔÈLÓÁÂכדÏ˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e ¿«¿ƒ¿ƒ»»«¿«
ÁLÓe ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‰‡Ó LÓÁ¬≈¿»¿ƒ¿≈¿»¿«

:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊכהd˙È „aÚ˙Â ≈»¿≈ƒ»¿«¿≈»≈
ÌÓ ÌÒa ‡L„e˜ ˙e ÁLÓ¿«¿¿»…∆¿«»
‡L„e˜ ˙e ÁLÓ eÓÒea „BÚ«¿»¿«¿¿»

:‡‰ÈכוÔLÓ ˙È d Èa˙e ¿≈¿«ƒ≈»«¿«


(Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a.פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈

יט) זבחים הערּביםשמיני, ּובין ׁשחרית להקטיר :ְְְֲִִִֵַַַַָ
ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר מּדם להּזֹות אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקטרת,

אלילים: e˙ÓÈעבֹודת ‡ÏÂ.,ירחצּו לא אם הא ֱֲִִַ¿…»Àְֲִִָֹ
ּכללּות, נאמרּו ׁשּבּתֹורה אּתהימּותּו, לאו ּומּכלל ְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

הן: ּביאתהחיצֹון,.‡ÁaÊn‰ŒÏׁשֹומע ּכאן ׁשאין ֵֵַ∆«ƒ¿≈«ִִֵֶַַָ
ּבחצר: אּלא מֹועד, e˙ÓÈ(Î‡)אהל ‡ÏÂ.לחּיב ֵֵֶֶֶָָֹ¿…»Àְֵַ

ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָמיתה
על אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורגלים,

להיכל: כבהּנכנס L‡(Î‚)תורה ÌÈÓNa. ְִֵַַָָ¿»ƒ…
עץ.ÌNaŒÔÓp˜Âחׁשּובים: קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְִִִֵֶַַָ

ויׁש וטעם, טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַהּוא,
"קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

הּטֹוב: ÌÈ˙‡Óeמן ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ.מחצית ִַ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒֲִַ
חמׁשהבאתֹו ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים ּתהא ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָֻ

מרּֿדר ׁשעּור ּכמֹו ּבֹומאֹות, נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְֱִִֵֵֶַָָָ
לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת ְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָחצאין?
ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָלהרּבֹות

ּבכריתֹות ׁשנּויה ה)וכ ׁשל.ÌNŒ‰˜e:(דף קנה ְְְִִָָ¿≈…∆ֶֶָ
לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻּבׂשם,

ÌÈ˙‡Óeּבׂשם: ÌÈMÓÁ.מׁשקל ּכּלֹו:ס ֶֹ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ
(„Î)‰c˜Â.:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ

יׂשראל,.‰ÔÈקציעה: חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין, י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ
רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי

סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלאיהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכׁשראּום ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם לּׁשמןהציף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
העּקרין: Á˜Ó˙(Î‰)מעל Á˜.ּדבר ׁשם רקח, ִִֵַָָ…«ƒ¿««ֵַָָֹ

למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם ּכמֹוהּוא, הּוא והרי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָ
רגע, ּכמֹורקע, נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע : ְְְֵֶֶַַַַָֹ

מב) ּדבר(שם וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע :ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מּזה, קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו אֹוהמערב ריח, אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

מרקחת: קרּוי Á˜Ó˙טעם, Á˜.על העׂשּוי רקח ְִַַַַָ…«ƒ¿««ֶַַָֹ
ותערֹובֹות: אמנּות Á˜ידי ‰NÚÓ.האמן ׁשם ְְֲֳֵַָ«¬≈…≈«ֳֵָָ

B(ÂÎ)ּבּדבר: ÁLÓe.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות ּכל ַָָ»«¿»ְְִִַָָ
נזר:יונית, ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל כזחּוץ תורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָ
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ÓÊ‡כ ÔLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»
B‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡iÓ ÔeLc˜È¿«¿«»¿»¿
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰˜Ó¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ ‡˜‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ÔB‰ÈÏ‚Âכא ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈
ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿¿≈¿¿»»»

:ÔB‰È„Ï È‰BÏÂ dÏכבÏÈlÓe ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכגÒ ‡Â ¿»ƒ…∆¿≈»¿«¿«

‡ÈÎ„ ‡ÈÓ ‡LÈ ÔÈÓÒea Ï»¿ƒ≈»≈»«¿»
ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆
ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó d˙ebÏt«¿≈«¿«»»¿«¿ƒ
Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó ‡ÓÒe ‰˜e¿≈¿»«¿«»»

:ÔÈLÓÁÂכדÏ˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e ¿«¿ƒ¿ƒ»»«¿«
ÁLÓe ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‰‡Ó LÓÁ¬≈¿»¿ƒ¿≈¿»¿«

:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊכהd˙È „aÚ˙Â ≈»¿≈ƒ»¿«¿≈»≈
ÌÓ ÌÒa ‡L„e˜ ˙e ÁLÓ¿«¿¿»…∆¿«»
‡L„e˜ ˙e ÁLÓ eÓÒea „BÚ«¿»¿«¿¿»

:‡‰ÈכוÔLÓ ˙È d Èa˙e ¿≈¿«ƒ≈»«¿«


(Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡a.פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈

יט) זבחים הערּביםשמיני, ּובין ׁשחרית להקטיר :ְְְֲִִִֵַַַַָ
ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר מּדם להּזֹות אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקטרת,

אלילים: e˙ÓÈעבֹודת ‡ÏÂ.,ירחצּו לא אם הא ֱֲִִַ¿…»Àְֲִִָֹ
ּכללּות, נאמרּו ׁשּבּתֹורה אּתהימּותּו, לאו ּומּכלל ְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

הן: ּביאתהחיצֹון,.‡ÁaÊn‰ŒÏׁשֹומע ּכאן ׁשאין ֵֵַ∆«ƒ¿≈«ִִֵֶַַָ
ּבחצר: אּלא מֹועד, e˙ÓÈ(Î‡)אהל ‡ÏÂ.לחּיב ֵֵֶֶֶָָֹ¿…»Àְֵַ

ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָמיתה
על אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורגלים,

להיכל: כבהּנכנס L‡(Î‚)תורה ÌÈÓNa. ְִֵַַָָ¿»ƒ…
עץ.ÌNaŒÔÓp˜Âחׁשּובים: קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְִִִֵֶַַָ

ויׁש וטעם, טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַהּוא,
"קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו

הּטֹוב: ÌÈ˙‡Óeמן ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ.מחצית ִַ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒֲִַ
חמׁשהבאתֹו ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים ּתהא ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָֻ

מרּֿדר ׁשעּור ּכמֹו ּבֹומאֹות, נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְֱִִֵֵֶַָָָ
לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת ְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָחצאין?
ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָלהרּבֹות

ּבכריתֹות ׁשנּויה ה)וכ ׁשל.ÌNŒ‰˜e:(דף קנה ְְְִִָָ¿≈…∆ֶֶָ
לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻּבׂשם,

ÌÈ˙‡Óeּבׂשם: ÌÈMÓÁ.מׁשקל ּכּלֹו:ס ֶֹ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ
(„Î)‰c˜Â.:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ

יׂשראל,.‰ÔÈקציעה: חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין, י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ
רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי

סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלאיהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּכׁשראּום ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם לּׁשמןהציף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
העּקרין: Á˜Ó˙(Î‰)מעל Á˜.ּדבר ׁשם רקח, ִִֵַָָ…«ƒ¿««ֵַָָֹ

למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם ּכמֹוהּוא, הּוא והרי ְְְְֲִֵֶַַַַַַָ
רגע, ּכמֹורקע, נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע : ְְְֵֶֶַַַַָֹ

מב) ּדבר(שם וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע :ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מּזה, קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו אֹוהמערב ריח, אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

מרקחת: קרּוי Á˜Ó˙טעם, Á˜.על העׂשּוי רקח ְִַַַַָ…«ƒ¿««ֶַַָֹ
ותערֹובֹות: אמנּות Á˜ידי ‰NÚÓ.האמן ׁשם ְְֲֳֵַָ«¬≈…≈«ֳֵָָ

B(ÂÎ)ּבּדבר: ÁLÓe.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות ּכל ַָָ»«¿»ְְִִַָָ
נזר:יונית, ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל כזחּוץ תורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָ
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:‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊƒ¿»¿»¬»¿«¬»
ÈÂ˙כז È‰BÓ Ï ˙ÈÂ ‡B˙ ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó ˙ÈÂ ‡zÓ¿«¿»¿»»»»¿»«¿¿»
:‡ÓÒea ˙Ë˜„כחÁa„Ó ˙ÈÂ ƒ¿…∆¿«»¿»«¿«

‡B ˙ÈÂ È‰BÓ Ï ˙ÈÂ ‡˙Ïc«¬»»¿»»»ƒ¿»ƒ»
:dÒÈÒa ˙ÈÂכטÔB‰˙È Lc˜˙e ¿»¿ƒ≈¿«≈»¿

˜Èc Ï ‡L„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«
:Lc˜˙È ÔB‰aל˙ÈÂ Ô‰‡ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»¿»«¬…¿»

ÔB‰˙È Lc˜˙e Èaz È‰Ba¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏלאÈa ÌÂ ¿«»»√»»¿ƒ¿≈

˙e ÁLÓ ÓÈÓÏ ÏÓz Ï‡Èƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿
:ÔBÎÈ„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜¿»¿≈≈√»«¿»≈

C˙Èלב ‡Ï ‡L‡„ ‡Òa Ï«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««
d˙Â Ôe„a˙ ‡Ï d˙eÓ„eƒ¿≈»«¿¿¿»≈
:ÔBÎÏ È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜¿»¿»¿≈¿

ÔzÈלג È„Â d˙ÂÎc ÌÈ Èc ¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈
:dnÓ ÈzLÈÂ ÈBÁ Ï dÓƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

CÏלד Ò ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»
‡˙aÏÁÂ ‡eËÂ ‡BË ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿¿»¿∆¿¿≈»


(ËÎ)Ì˙‡ zLc˜Â.מקּדׁשּתם זֹו להיֹותמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ

וגֹו", הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻקדׁש
קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי הראּוי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכל
נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף
אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת
מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין,

ׁשּנאמר כט)מּתֹו ּבּמזּבח(לעיל הּנֹוגע "ּכל : ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ
ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיקּדׁש",
אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ְְְְִִִַַַַָָּתלמּוד
מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֻּכל
לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻלׁשֹון
ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ"ּכי

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: ו)מׁשיחֹות "וראׁשית(עמוס ְְְְְִִִִִֵ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", עברית:ׁשמנים ן ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ

ל יא).ÌÎÈ˙„Ï(Ï‡)תורה למדּו(הוריות מּכאן ¿……≈∆ְִָָ
לבא לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר .Ê‰:רּבֹותינּו ִֵֶֶַַַָָָֹֻ∆

הוּו: לֹוגין ּתריסר CÒÈÈ.(Ï)ּבגימטרּיא ‡Ï ְְְֲִִִֵַַָ…ƒ»

ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני 'למען(דברים : ְְְְִִִֵֵַַָֹ
:'ל CÒÈÈייטב ‡Ï Ì„‡ aÏ.הּזה הּׁשמן מן ִַָ«¿«»»…ƒ»ִֶֶֶַַ

e‰Óעצמֹו: e˙ ‡Ï Bz˙Óe.(ה (כריתות ְַ¿«¿À¿…«¬»…
ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹּבסכּום

ׁשמן, הין מּדת לפי הּללּו, ּפחתסממנין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻאֹו
אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהעׂשּוי

ּכמֹו.Bz˙Óeהרֹוקחֹו: חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְָ¿«¿À¿ְְְֶ
קטרת: ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ"מתּכנת

(‚Ï)enÓ ÔzÈ L‡Â.:מׁשה ׁשל Êמאֹותֹו Ï. «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»
ּומלכּות: ּכהּנה צר צרי,.Ë(Ï„)ׁשאינֹו הּוא ְְֵֶֶַָֹֻ»»ֳִ

קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל
טריאק"ה לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז :נטף, ְְֳִִַַַָָ

.˙ÏÁLeּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ
אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹהּמׁשנה

לֹו.aÏÁÂ‰'וטּופרא': וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְִֵֶֶַֹ
הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה ְְְֵֵֶַַַָָָָֹגלבנ"א,

`yz ik`loey`x mei qelwpe`
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Ï˜˙Ó ‡˙ÈÎ„ ‡˙eÏe ÔÈÓÒea¿ƒ¿¿»»ƒ»«¿«
:È‰È Ï˜˙Óaלהd˙È „aÚ˙Â ¿«¿«¿≈¿«¿≈»«

eÓÒea „BÚ ÌÒa ÔÈÓÒea ˙¿̃…∆¿ƒ…∆«¿»
:‡L„e˜ ÈÎc ÚÓלו˜BÁL˙Â ¿»«¿≈¿»¿ƒ¿

Ì„˜ dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
c ‡ÓÊ ÔLÓa ‡˙e„‰ÒÔnÊ‡ È «¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈

È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz CÏ ÈÓÈÓ≈¿ƒ»«»…∆¿ƒ¿≈
:ÔBÎÏלזÈc ÔÈÓÒea ˙˜e ¿¿…∆¿ƒƒ

ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„a „aÚ«̇¿≈ƒ¿»»«¿¿¿
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜לח ¿»¿≈»√»¿»¿«

d ‡Á‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈≈≈«≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ˙Èa„ ÈÊÁ …∆¿≈»¬≈¿«≈ƒ

eÁ  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeL¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡LÏג˙ÈÓÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈ƒ

‡˙ÓÎÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe dnÚƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒe¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»


ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻללּמדנּו,

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ׁשּיהיּוּתענּיֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
עּמנּו: Ê‰אחרים:.ÌÈnÒנמנין ‰Ïe.(ו (כריתות ְִִִָ«ƒֲִֵ¿…»«»

למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹמּכאן
וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבסיני:

לרּבֹות "סּמים", ה'. הרי הריג', אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְֲֲִֵֵֵַַ
והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעׂשר.
וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹהחלּבנה
ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלׁשּבלת.
הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹורית

נאה: ׁשּתהא È‰È‰ללּבנּה, „a „a.הארּבעה אּלּו ְְְֵֶַָָָ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָהּנזּכרים
הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוהּצּפרן,
יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמנה.

ז יהיה, ּבאחד זה:אחד ּכמֹו .ÁlÓÓ(Ï‰)ה ְְְִֶֶֶֶֶָָ¿À»

עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתרּגּומֹו:
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר א)זה. "וּייראּו(יונה : ְְֲִִֵֶֶֶַ

כז)הּמּלחים", ׁשם(יחזקאל על ,"וחבלי מּלחי" ְְִִִֵַַַַַַָָֹ
את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַׁשּמהּפכין
לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּספינה,
יפה יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

:ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„Lמהּפכֹו B‰ ÁlÓÓ. ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה, וטהֹור יהיה, יהיה:ממּלח וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(ÂÏ)'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â.יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ
מֹועדויֹום, ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח :ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

‰nL EÏ „Úe‡ L‡.,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי ּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְְֲִֵֶֶַָ
מקֹום: לאֹותֹו קֹובעם ּבמנין.dz˙Óa(ÊÏ)אני ְְֲִָָ¿«¿À¿»ְְִַ

Ï‰'סממניה: EÏ ‰È‰z L„˜.אּלא ּתעׂשּנה ׁשּלא ְֶַָָ…∆ƒ¿∆¿«ֲֶֶֶַָָֹ
da(ÁÏ)לׁשמי: ÁÈ‰Ï.אּתה עֹוׂשה אבל ְִִ¿»ƒ«»ֲֶַָָ

לּצּבּור: למסרּה ּכדי ,מּׁשּל אּבמתּכנּתּה תורה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֻ
()ÌL È˙‡˜.,מלאכּתי ּבצלאל:לעׂשֹות את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ
(‚)‰ÓÎÁa.ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם מה ¿»¿»ְִֵֶַַָָָ



קמי `yz ik`loey`x mei qelwpe`
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Ï˜˙Ó ‡˙ÈÎ„ ‡˙eÏe ÔÈÓÒea¿ƒ¿¿»»ƒ»«¿«
:È‰È Ï˜˙Óaלהd˙È „aÚ˙Â ¿«¿«¿≈¿«¿≈»«

eÓÒea „BÚ ÌÒa ÔÈÓÒea ˙¿̃…∆¿ƒ…∆«¿»
:‡L„e˜ ÈÎc ÚÓלו˜BÁL˙Â ¿»«¿≈¿»¿ƒ¿

Ì„˜ dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
c ‡ÓÊ ÔLÓa ‡˙e„‰ÒÔnÊ‡ È «¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈

È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz CÏ ÈÓÈÓ≈¿ƒ»«»…∆¿ƒ¿≈
:ÔBÎÏלזÈc ÔÈÓÒea ˙˜e ¿¿…∆¿ƒƒ

ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„a „aÚ«̇¿≈ƒ¿»»«¿¿¿
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜לח ¿»¿≈»√»¿»¿«

d ‡Á‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈≈≈«≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ˙Èa„ ÈÊÁ …∆¿≈»¬≈¿«≈ƒ

eÁ  Èe‡ a Ï‡Ïˆa ÌeL¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡LÏג˙ÈÓÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈ƒ

‡˙ÓÎÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe dnÚƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„ÈÚ ÏÎe ÚcÓe e˙ÏÎeÒe¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»


ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻללּמדנּו,

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ׁשּיהיּוּתענּיֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
עּמנּו: Ê‰אחרים:.ÌÈnÒנמנין ‰Ïe.(ו (כריתות ְִִִָ«ƒֲִֵ¿…»«»

למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹמּכאן
וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבסיני:

לרּבֹות "סּמים", ה'. הרי הריג', אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְֲֲִֵֵֵַַ
והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעׂשר.
וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹהחלּבנה
ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהרי
י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלׁשּבלת.
הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹורית

נאה: ׁשּתהא È‰È‰ללּבנּה, „a „a.הארּבעה אּלּו ְְְֵֶַָָָ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָהּנזּכרים
הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹוהּצּפרן,
יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָמנה.

ז יהיה, ּבאחד זה:אחד ּכמֹו .ÁlÓÓ(Ï‰)ה ְְְִֶֶֶֶֶָָ¿À»

עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתרּגּומֹו:
לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר א)זה. "וּייראּו(יונה : ְְֲִִֵֶֶֶַ

כז)הּמּלחים", ׁשם(יחזקאל על ,"וחבלי מּלחי" ְְִִִֵַַַַַַָָֹ
את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַׁשּמהּפכין
לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּספינה,
יפה יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

:ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„Lמהּפכֹו B‰ ÁlÓÓ. ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה, וטהֹור יהיה, יהיה:ממּלח וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(ÂÏ)'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â.יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ
מֹועדויֹום, ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח :ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

‰nL EÏ „Úe‡ L‡.,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי ּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְְֲִֵֶֶַָ
מקֹום: לאֹותֹו קֹובעם ּבמנין.dz˙Óa(ÊÏ)אני ְְֲִָָ¿«¿À¿»ְְִַ

Ï‰'סממניה: EÏ ‰È‰z L„˜.אּלא ּתעׂשּנה ׁשּלא ְֶַָָ…∆ƒ¿∆¿«ֲֶֶֶַָָֹ
da(ÁÏ)לׁשמי: ÁÈ‰Ï.אּתה עֹוׂשה אבל ְִִ¿»ƒ«»ֲֶַָָ

לּצּבּור: למסרּה ּכדי ,מּׁשּל אּבמתּכנּתּה תורה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֻ
()ÌL È˙‡˜.,מלאכּתי ּבצלאל:לעׂשֹות את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ
(‚)‰ÓÎÁa.ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם מה ¿»¿»ְִֵֶַַָָָ



yz`קמי ik`loey`x meiqelwpe`

    §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²Ÿ©¨¨¬
    ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

    ©«£´¤¥®©«£−Ÿ§¨§¨¨«©«£¦º
     ¦¥¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
    §©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®

    §¨¾Ÿ¥−¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤
    ¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´

    ¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ
   §¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤¨

    ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬
   ̈«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

     §¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ
     ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧¤¤

    ©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ

aÚÓÏ„ד ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«
:‡LÁe ‡Îe ‡‰„a¿«¬»¿«¿»ƒ¿»»

ÓÏL‡Ï‡ה ‡ Ô‡ ˙eÓ‡e¿»»∆∆»»¿«¿»»
ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡ ˙ee¿«»»»¿∆¿«¿»

:‡„ÈÚוÚ ˙È‰È ‡‰ ‡‡Â ƒƒ»«¬»»¿»ƒƒ≈
‡LÏ CÓÈÁ‡ a ‡ÈÏ‰‡ ˙È»»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»
‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏe Ô„„¿»¿ƒ»»«ƒ≈ƒ»
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È‰È¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ùז˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È «≈ƒ»»«¿«ƒ¿»¿»
È„ ‡zk ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ï ‡‡¬»¿«¬»¿»«À¿»ƒ
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰ÏÚ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

ÈÂ˙ח È‰Ó ˙ÈÂ ‡˙ ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÎ„ ‡zÓ¿«¿»»ƒ»¿»»»»»¿»

:‡ÈÓea ˙˜„ ‡Áa„Óט˙ÈÂ «¿¿»ƒ¿∆¿«»¿»
È‰Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ

:Èa ˙ÈÂ ‡Èk ˙ÈÂי˙ÈÂ ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈¿»
ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLeÏ¿≈ƒ»¿»¿≈
ÈLeÏ ˙ÈÂ ‡‰k Ô‰‡Ï ‡L„e˜¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LLÏ È‰יא‡ÁLÓ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿»
‡Óea ˙˜ ˙ÈÂ ‡˙e„ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿


ולמד: מּתֹוe˙e.‰מאחרים מּלּבֹו, ּדבר מבין ְֲִֵֵֵָƒ¿»ִִִִֵָָ
ׁשּלמד: הּקדׁש:.Ú„e˙ּדברים LÁÏ(„)רּוח ְִֶַָָ¿««ֶַַֹ«¿…

˙LÁÓ.:חֹוׁשב מעׂשה .LÁe˙(‰)אריגת «¬»…ֲֲִֵֵַַ«¬…∆
ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון חכם",(ישעיה "חרׁש : ְְֳָָָָָ

קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָואּונקלֹוס
נּגר קרּוי עץ וחרׁש להֹוׁשיבּה.lÓÏ‡˙:אמן, ְֳֵַַָָָָ¿«…ְִָ

למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת
ועביּה: האבן Â(Â)מֹוׁשב ÏÎÁÏk Ïe. ְְֶֶַָָָ¿≈»¬«≈¿

ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוד
צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו Â‡˙(Ê)":חכמה, ְְֲִִִֵֶָָָָ¿∆

˙„ÚÏ Ô‡‰.:העדּות לּוחֹות לצר(Á)‰‰‰. »»…»≈Àְֵֶָֹ«¿…»
זהב ׁשם כט)טהֹורעל ט:(מנחות Â‡˙(È)תורה ֵַָָָ¿≈
„‰ È„a.,מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ƒ¿≈«¿»ְְְֲִִִֵֶָ

לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר אפׁשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשאי
הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר

הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּבגד(במדבר עליו "ונתנּו : ְְְֶֶַַָָָָָָ
עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו "ונתנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּתכלת",

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת לט)ּבגד :(לקמן ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"ּומן
ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", לׁשרת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׂשרד
ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּבבגדי

ׁשׁש: ּבלא ׁשני ּתֹולעת ‰„אֹו È„a.יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ֵ
'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון ְְְְְְְֲִֵֵַָָמפרׁשים
ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשּמּוׁשא',
ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָלׁשֹון

נקבים"מכּבר", עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ
ּבלע"ז: לצידי"ן ‰È(È‡)נקבים, ˙˜˙‡Â ְְִַַָ¿∆¿…∆««ƒ

L„wÏ.קדׁש:לצר ׁשהּוא ההיכל יבהקטרת תורה «…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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(‚È)Ï‡È ÈaÏ‡ ac ‰z‡Â.על אף ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי יקלּפי אל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה: אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיניC‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

eÓLz È˙˙aL רדּופין.‡˙ ׁשּתהיּו ּפי על אף ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין
מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ÌÎÈÈeהמׁשּכן: ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ È.גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ
יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנּוחה: ה'.Ú„Ï˙מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ
ÓeÈ˙(È„)":מקּדׁשכם ˙BÓ.עדים יׁש אם ְְִֶַ»ִִֵֵ
התראה:.ÎÂ˙‰והתראה: הּנֹוהג.ÈÏlÁÓ‰ּבלא ְְַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ֵַ

ּבקדּׁשתּה: חֹול ÔB˙aL(ÂË)ּבּה ˙aL.מנּוחת ְִָָָֻ«««»ְַ
עראי: מנּוחת ולא ÔB˙aL(מרּגֹוע, ˙aL.לכ ְְְֲַַַָֹ«««»ְָ

אפּלּו מלאכה, ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ְְְֲִֶַַָָָָָָּכפלֹו
ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. כג)אכל :(ויקרא ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

אבל מלאכה. ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָָ"ׁשּבת
ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב ֱִִִֶַַַָָֹיֹום

ׁשּבתֹון" הּׁשמיני מלאכת(שם)ּובּיֹום ּבכל אסּורים , ְְְֲִִִֶֶַַַָָ
נפׁש): אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'עבֹודה, L„˜. ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«
ּובמצותי: לׁשמי קדּׁשתּה טזׁשמירת תורה ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(ÊÈ)LÙpiÂ.הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ
מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשֹון

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה. ולא(ישעיה ייעף "לא : ְְִִֶַַָָָֹֹ
ּפעלֹו וכל מנּוחהייגע" הכּתיב לעצמֹו,ּבמאמר, ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָָ

לׁשמע: יכלה ּׁשהיא מה האזן ‡Ï(ÁÈ)לׂשּבר ÔziÂ ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ«ƒ≈∆
'B‚Â ‰LÓ.מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין …∆¿ְְֲֵֵַַָָָֻֻ
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ÓÈÓÏ:יב ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»
Ï‡Èיג Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È Ìa ÓÈÓÏ¿≈«¿«»≈««»ƒƒ
ÈÓÈÓ ÔÈa ‡È‰ ˙‡ È‡ Ôezƒ¿¬≈«ƒ≈≈¿ƒ
‡‡ È‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ„Ï ÔBÎÈÈe≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈¬»

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈיד˙È Ôe˙Â ¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿»
ÔBÎÏ ‡È‰ ‡L„e˜ È‡ ‡˙aL«¿»¬≈¿»ƒ¿
È‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ pÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈
ÈzLÈÂ ‡„ÈÚ a „aÚÈc Ï»¿«¿∆«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈

:Ú BÓ ‡e‰‰ ‡L‡טו‡zL ¬»»«ƒ«≈ƒ»
‡ÓBÈe ‡„ÈÚ „Ú˙È ÔÈÓBÈƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
‡L„e˜ ‡˙aL ˙L ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿««»»¿»
‡ÓBÈa ‡z„Ú „aÚÈc Ï ÈÈ Ì„̃»¿»»¿«¿≈ƒƒ¿»¿»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

aL˙‡טז ˙È Ï‡È Èa ÔeÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»
ÌÈ˜ ÔB‰È„Ï ‡˙aL ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿»¿»≈¿«

:ÌÏÚיזÈa ÔÈe ÈÓÈÓ ÔÈa »»≈≈¿ƒ≈¿≈
‡zL È‡ ÌÏÚÏ ‡È‰ ˙‡ Ï‡Èƒ¿»≈«ƒ¿»»¬≈ƒ»
‡Ú‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ¬«¿»»¿«»¿»«¿»
:ÁÂ ˙L ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»¿«¿»

ÏlÓÏ‡יח ÈÈL „ ‰LÓÏ ‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»
ÈÁeÏ ÔÈz ÈÈ„ ‡eËa Úƒ≈¿»¿ƒ«¿≈≈


(‚È)Ï‡È ÈaÏ‡ ac ‰z‡Â.על אף ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי יקלּפי אל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה: אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיניC‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

eÓLz È˙˙aL רדּופין.‡˙ ׁשּתהיּו ּפי על אף ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין
מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ÌÎÈÈeהמׁשּכן: ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ È.גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ
יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנּוחה: ה'.Ú„Ï˙מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ
ÓeÈ˙(È„)":מקּדׁשכם ˙BÓ.עדים יׁש אם ְְִֶַ»ִִֵֵ
התראה:.ÎÂ˙‰והתראה: הּנֹוהג.ÈÏlÁÓ‰ּבלא ְְַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ֵַ

ּבקדּׁשתּה: חֹול ÔB˙aL(ÂË)ּבּה ˙aL.מנּוחת ְִָָָֻ«««»ְַ
עראי: מנּוחת ולא ÔB˙aL(מרּגֹוע, ˙aL.לכ ְְְֲַַַָֹ«««»ְָ

אפּלּו מלאכה, ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ְְְֲִֶַַָָָָָָּכפלֹו
ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. כג)אכל :(ויקרא ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

אבל מלאכה. ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון ְְֲִֶַַַָָָָָָָ"ׁשּבת
ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב ֱִִִֶַַַָָֹיֹום

ׁשּבתֹון" הּׁשמיני מלאכת(שם)ּובּיֹום ּבכל אסּורים , ְְְֲִִִֶֶַַַָָ
נפׁש): אכל ּבמלאכת ּומּתרים Ï‰'עבֹודה, L„˜. ְֲִִֶֶֶֶֶָָֹֻ…∆«
ּובמצותי: לׁשמי קדּׁשתּה טזׁשמירת תורה ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(ÊÈ)LÙpiÂ.הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ
מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשֹון

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה. ולא(ישעיה ייעף "לא : ְְִִֶַַָָָֹֹ
ּפעלֹו וכל מנּוחהייגע" הכּתיב לעצמֹו,ּבמאמר, ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָָ

לׁשמע: יכלה ּׁשהיא מה האזן ‡Ï(ÁÈ)לׂשּבר ÔziÂ ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ«ƒ≈∆
'B‚Â ‰LÓ.מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין …∆¿ְְֲֵֵַַָָָֻֻ
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ÈÈ˙k ‡‡ ÈÁÏ ‡˙„‰«¬»≈«¿»¿ƒƒ
:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡aאÈ‡ ‡Ú ‡ÊÁ ¿∆¿¿»«¿»«¬»«»¬≈

‡ Ó ˙ÁÓÏ ‰LÓ ÁB‡«…∆¿≈«ƒ»
Ó‡ ‰‡ ÏÚ ‡Ú Lk˙‡¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»
Î‰È ÏÁ„ ‡Ï „Ú  Ï≈ƒ∆»»«¬»ƒ¿»
È ‡‚ ‰LÓ È„ È‡ ‡Ó„»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ
‡Ï ÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ‡‡«¿»»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:Ï ‰‰ ‰Ó ‡Ú„ÈבÓ‡ ¿«¿»»¬»≈«¬«
‡‰„„ ÈL„ È ‰‡ B‰Ï¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
BÎÈa BÎÈL È„‡a Èƒ¿¿≈¿≈¿≈
:È˙Ï ˙È‡ BÎÈ˙¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÈL„ג ˙È ‡Ú Ïk È˙‡¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈


היה, רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעגל
ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְֲִֵֶַַַׁשהרי
ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ְְְִִִִֵַַַָָָָהּכּפּורים
ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָּולמחרת
וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבניסן.
ימים ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו ְְְִִֶַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש
מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".
ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:
איׁש", "איׁש לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין): וקל חסר,.B˙lÎkּבנזקין, ּכתיב ּככּלתֹו ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ
היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנמסרה

ללמד מהיכל אחר: ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, בכ"ד מתקּׁשטת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכּלה
ּבכ"ד ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף ְְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשעיה,

‡Bספרים: a„Ï.ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים החּקים ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִֵֶֶַַָֻ
‡Bהּמׁשּפטים": a„Ï.ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִִַָ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, ׁשניהםמּפי ההלכה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּכתיב,.ÁÏ˙יחד: ׁשוֹות:לחת ׁשּתיהן ׁשהיּו ַַÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ
(‡)‰LÓ LL Èk.:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ

רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו (שם, ְִִֵַַָֹ
לסֹוףג') להם: אמר להר, מׁשה ּכׁשעלה ּכי ,ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ְְְֲִִִִֵַָָָארּבעים
להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשאֹותֹו
לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ְְְֲִִִֵֵֵֵָׁשלמים,
ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶָָָָעּמֹו,
והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,
מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות
מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתאמׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת פט)ּבמּסכת טעּו.(דף ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹֻאּלא
ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ֱֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי

עֹולֹות": וּיעלּו מּמחרת ÎÏÈ"וּיׁשּכימּו L‡ ְֲֳִִַַַַָָ¬∆≈¿
.ÈÏלהם אּוּו הרּבה LÓ‰:אלהּות ‰Ê Èk ¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆
LÈ‡‰.הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין »ƒְְְִֶֶֶַָָָָֹ

הׁשמים: רקיע ּבאויר אֹותֹו ‰ÏÚׁשּנֹוׂשאים L‡ ְְֲִִִִֶַַַַָ¬∆∆¡»
.ÈˆÓ ‡Óנעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ≈∆∆ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָ

לפנינּו: ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּה.
()ÎÈL ÈÊ‡a.הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ

הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים
מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ּכמֹו.עצמן: ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְַָ»¿ְְְְִִִִֵַָָ
:'ּבר' מּגזרת ּפריקת.˙(‚)'ּברכּו' לׁשֹון ְְִִֵַָָ«ƒ¿»¿ְְִַ

הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מפרקיםמּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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ּבלע"ז: דיׁשקריי"ר ÈÓÊמּנזמיהם, ‡.ּכמֹו ְְִִֵֶַַ∆ƒ¿≈ְ

ּכמֹו ט)מּנזמי, מן(לעיל העיר", את "ּכצאתי : ְְְִִִִִֵֵֶָ
Áa(„)העיר: B‡ ˆiÂ.ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש ִָ«»«…«∆∆ְְְְִֵֵַ

לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפנים,
ּכמֹו ג)סּודר, והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות : ְְְְֲִִִַָָָ

ה) ב חרטים",(מלכים ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר :ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשני:
ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין ְְְְְְִִִֵֶַָָהּצֹורפין

ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט (ישעיהסֹופר ְְְִִִֵֵַָ
ׁשּתרּגםח) וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב :ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר ְְְְְְִִִֵַָָאּונקלֹוס:
ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין ְְְֳִִִִֵֶֶָָָאמנּות
ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ְְְִַַַַָּבלע"ז

ÎqÓ‰חֹותמֹות: Ï‚Ú.,ּבּכּור לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְִִֵֶַָָ
מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאּו
ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ְְְֲִִִִֵַָָָָָָועׂשאּוהּו

ּדּמּוסי מּתֹו ּבמצרים,ׁשּיצא ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹוהיה
נילּוס מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" ְֲֲֲִִֵֵֶַעלה

הּכּור, לתֹו העגלוהׁשליכֹו קא)ויצא :(סנהדרין ְְְְִִֵֶַָָָ
‰ÎqÓ.זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מּסכה: ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו ‡EÈ‰Ïהיּו ‰l‡.ולא ְְִִֵֶַַָָָ≈∆¡…∆ְֹ
מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנאמר

והם אהרן על ׁשּנקהלּו ּכהם ואחר ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אחריו: יׂשראל את ‡‰(‰)הטעּו ‡iÂ.ׁשהיה ְְֲִִֵֶַָָ««¿«¬…ֶָָ

ׁשּנאמר חּיים, רּוח קו)ּבֹו ׁשֹור(תהלים "ּבתבנית : ְְֱִִֶֶַַַַ
עׂשב", ׂשטן,אֹוכל מעׂשה ׁשהצליח היוראה הולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לגמרי: לדחֹותם ּפה ÁaÊÓלֹו iÂ.לדחֹותם: ְְְִֵֶַָ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ
ÁÓ '‰Ï ‚Á Ó‡iÂ.מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא «…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹקדם
אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹרּבה:

"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם בינה)ׁשהיה (לשון ְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לפניו. מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ראה ועֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמּוטב
צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָואמר,
ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוזה
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא: מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'ּבין ‚Á.היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלּׁשמים,

ׁשּיחטאּו.eÓÈkLiÂ(Â)הּמקֹום: ּכדי זרזם, :הּׂשטן ַָ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ.ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

לט) ּכמֹו(בראשית ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְִִִֶַָ
ב)ׁשּנאמר ב ויׂשחקּו(שמואל הּנערים נא "יקּומּו : ְֱֲִִֶֶַַַָָָ

חּור: נהרג ּכאן אף לׁשֹון.a„ÈÂ(Ê)לפנינּו", ְֱֵֶַַָָ«¿«≈ְ
ּכמֹוקׁשי מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :: ְְִִֵַַָָֹ

„CÏ.(לב ּגדּלה(ברכות ל נתּתי לא ,מּגדּלת רד ∆≈ְְְְִִֵַָָָֹֻֻ
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ּכמֹו ט)מּנזמי, מן(לעיל העיר", את "ּכצאתי : ְְְִִִִִֵֵֶָ
Áa(„)העיר: B‡ ˆiÂ.ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש ִָ«»«…«∆∆ְְְְִֵֵַ

לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפנים,
ּכמֹו ג)סּודר, והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות : ְְְְֲִִִַָָָ

ה) ב חרטים",(מלכים ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר :ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ
אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשני:
ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין ְְְְְְִִִֵֶַָָהּצֹורפין

ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט (ישעיהסֹופר ְְְִִִֵֵַָ
ׁשּתרּגםח) וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב :ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר ְְְְְְִִִֵַָָאּונקלֹוס:
ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין ְְְֳִִִִֵֶֶָָָאמנּות
ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ְְְִַַַַָּבלע"ז

ÎqÓ‰חֹותמֹות: Ï‚Ú.,ּבּכּור לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְִִֵֶַָָ
מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאּו
ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ְְְֲִִִִֵַָָָָָָועׂשאּוהּו

ּדּמּוסי מּתֹו ּבמצרים,ׁשּיצא ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹוהיה
נילּוס מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" ְֲֲֲִִֵֵֶַעלה

הּכּור, לתֹו העגלוהׁשליכֹו קא)ויצא :(סנהדרין ְְְְִִֵֶַָָָ
‰ÎqÓ.זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מּסכה: ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו ‡EÈ‰Ïהיּו ‰l‡.ולא ְְִִֵֶַַָָָ≈∆¡…∆ְֹ
מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנאמר

והם אהרן על ׁשּנקהלּו ּכהם ואחר ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אחריו: יׂשראל את ‡‰(‰)הטעּו ‡iÂ.ׁשהיה ְְֲִִֵֶַָָ««¿«¬…ֶָָ

ׁשּנאמר חּיים, רּוח קו)ּבֹו ׁשֹור(תהלים "ּבתבנית : ְְֱִִֶֶַַַַ
עׂשב", ׂשטן,אֹוכל מעׂשה ׁשהצליח היוראה הולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לגמרי: לדחֹותם ּפה ÁaÊÓלֹו iÂ.לדחֹותם: ְְְִֵֶַָ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ
ÁÓ '‰Ï ‚Á Ó‡iÂ.מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא «…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹקדם
אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹרּבה:

"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם בינה)ׁשהיה (לשון ְֲִִֶֶֶַַָָָָ
לפניו. מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ראה ועֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמּוטב
צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָואמר,
ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוזה
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא: מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'ּבין ‚Á.היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלּׁשמים,

ׁשּיחטאּו.eÓÈkLiÂ(Â)הּמקֹום: ּכדי זרזם, :הּׂשטן ַָ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ.ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

לט) ּכמֹו(בראשית ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְִִִֶַָ
ב)ׁשּנאמר ב ויׂשחקּו(שמואל הּנערים נא "יקּומּו : ְֱֲִִֶֶַַַָָָ

חּור: נהרג ּכאן אף לׁשֹון.a„ÈÂ(Ê)לפנינּו", ְֱֵֶַַָָ«¿«≈ְ
ּכמֹוקׁשי מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :: ְְִִֵַַָָֹ

„CÏ.(לב ּגדּלה(ברכות ל נתּתי לא ,מּגדּלת רד ∆≈ְְְְִִֵַָָָֹֻֻ
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Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿»«»¿≈¿«

:‡e‰יÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ
ÔB‰ È‚e ˜˙ÈÂ ÈÓ„√̃»«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

‡d‰Ïיא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈
CnÚa C‚e ˜˙È ÈÈ ‡ÓÏ Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿≈¿»¿«»
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‡zLÈa ÓÈÓÏ È‡ˆÓ ÔeÓÈÈ≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ï˜Ï Ôepz˜‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈
È‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe ‡eË«»¿≈»¿≈««≈
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„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏיגÌ‰‡Ï „‡ ¿«»ƒ¿«¿«¿»»
Èc CÈcÚ Ï‡ÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»ƒ
‡zÏlÓe CÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓ«̃∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»


ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

מעלה: ׁשל EnÚּדין ˙ÁL.,נאמר לא העם ׁשחת ְִֶַָƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ
ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמלכּת

והׁשחיתּו: חׁשחתּו מחזירין.˜Ú‰L(Ë)תורה ְְֲִִִ¿≈…∆ֲִִַ
לׁשמע: ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹקׁשי

(È)Èl ‰ÁÈp‰.מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,
יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

יכּלם לא רבה)עליהם B‚Â'(È‡):(שמות '‰ ‰ÓÏ. ְֲֵֵֶַֹ»»¿
ּבגּבֹור: ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכלּום

(È)ÌÁp‰Â.להטיב אחרת מחׁשבה התעּׁשת ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
להם:.Ú‰ÏÚ‰להם: חׁשבּת Î(È‚)אׁשר ֶָ«»»»ְֲֶֶַָָָ¿…

Ì‰‡Ï.(רבה עׂשרת(שמות על עברּו 'אם : ¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,
ּבעׂשר: עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועדין

Ï‡ÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï.(רבה אם(שמות ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִ
לאברהם זכר הם, להּׂשרףלׂשרפה עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלי
לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם לעקדה. ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹצּוארֹו
לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ְְִִִִִֵֵַָָָָואם
רגלים ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ואעׂשה
לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו

אחד רגל לב)ׁשל Ca:(ברכות Ì‰Ï zÚaL L‡. ֶֶֶֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»
ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא
ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבארץ,

ׁשּנאמר לעֹולם, קּימת ּוׁשבּועת כבקּים (בראשית ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָ
נאמרטז) ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי כו: (שם ְְְְְֱִִִִֶַַָֻ
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ÈÎBÎ BÎÈa ˙È È‡ B‰nÚƒ¿«¿≈»¿≈¿¿≈
˙ÈÓ‡ Èc ‡„‰ ‡Ú‡ ÏÎÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»»»ƒ¬»ƒ
:ÌÏÚÏ eÁÈÂ BÎÈÏ ‡∆≈ƒ¿≈¿«¿¿«¬»

LÈaיד Ó ÈÈ ˙ÂÏÈlÓ Èc ‡˙ ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈
:dnÚÏ „aÚÓÏטו˙Áe È˙‡Â ¿∆¿«¿«≈¿ƒ¿¿≈¿«

ÈÁeÏ È˙e ‡eË Ó ‰LÓ…∆ƒ»¿≈≈
ÈÈ˙ ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰«¬»ƒ≈≈¿ƒƒ
ep‡ ‡Óe ‡Ó B‰ÈÚ ÈÓƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ

:ÈÈ˙טזÈÈ„ ‡„BÚ ‡iÁeÏÂ ¿ƒƒ¿«»»»«¿»
‡e‰ ÈÈ„ ‡˙ ‡˙Îe ep‡ƒ¿»»¿»»«¿»

:‡iÁeÏ ÏÚ LÓיזÚÓLe ¿»«««»¿«
ÈaÈÓ „ ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È¿À«»««»«¿«¿ƒ
‡˜ Ï˜ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»

:‡˙ÈLÓaיחÏ˜ ‡Ï Ó‡Â ¿«¿ƒ»«¬«»«
Ï˜ ‡Ï ‡Â ‡˜a ÈÁc Èaƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«»«
ÈÎiÁÓc Ï˜ ÈaÓc ÈLlÁ«»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ

:ÚÓL ‡‡יטÈ˜ „ ‰Â‰Â ¬»¿»«¬»«»ƒ
ÈÁÂ ‡Ï‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»«¬»»∆¿»¿ƒ¿ƒ
‡Óe ‰LÓ„ ‡Ê‚e È˜˙e¿≈¿»¿…∆¿»
B‰˙È a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿

:‡eË ÈÏBLaכ˙È Èe ¿ƒ≈»¿≈»
LÂ ‡ea „˜B‡Â e„Ú È„ ‡Ï‚Úƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»¿«
‡iÓ È‡ ÏÚ ‡Êe ˜È„ ‰Â‰c „Ú««¬»«ƒ¿»««≈«»


לאברהםג) נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי :ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"יא)אבי לה ּפרה(שם ׁשּדי אל "אני : ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
ׁשּדי: ּבאל לֹו נׁשּבע ידּורבה", ÈÓ(ÂË)תורה ְְְִֵֵַַַƒ¿≈

Ì‰ÈÚ.נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות היההיּו ∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ
קד) ‰n‰(ÊË):(שבת ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ.,ּכמׁשמעֹו «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ

האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו ְְֲִֵֵַָָָָָָָהּוא
ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו 'ּכל ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלחברֹו:

ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו .eÁ˙:ּכל ֲֶַַַָָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען): ּבלע"ז .Úa‰(ÊÈ)אנטליי"ר ְַַ¿≈…
וצֹוחקים: ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַָּבהריעֹו,

(ÁÈ)‰e ˙BÚ ÏB˜ È‡.נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ

חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול
ניסה: אֹו וי, BpÚ˙ׁשּצֹועקים ÏB˜.חרּופין קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ

לֹו: ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָוגּדּופין
(ËÈ)'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ.(פז ּפסח(שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִֵַַָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'?: ואּתנּנּה ‰‰מּומרים, ˙Á.:ההר לרגלי ְְִֶֶֶָָָ««»»ְְֵַָָ
(Î)ÊiÂ.:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", הרׁשת",(משלי מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִֵֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות: ּדגן ּבּה Ï‡NÈׁשּזֹורין Èa˙‡ ˜LiÂ. ְְִִִֶָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

סז) ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם נּדֹונּונתּכּון מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבסיף, והתראה, עדים יׁש אם אנׁשיׁשם, ּכמׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
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ÈÎBÎ BÎÈa ˙È È‡ B‰nÚƒ¿«¿≈»¿≈¿¿≈
˙ÈÓ‡ Èc ‡„‰ ‡Ú‡ ÏÎÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»»»ƒ¬»ƒ
:ÌÏÚÏ eÁÈÂ BÎÈÏ ‡∆≈ƒ¿≈¿«¿¿«¬»

LÈaיד Ó ÈÈ ˙ÂÏÈlÓ Èc ‡˙ ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈
:dnÚÏ „aÚÓÏטו˙Áe È˙‡Â ¿∆¿«¿«≈¿ƒ¿¿≈¿«

ÈÁeÏ È˙e ‡eË Ó ‰LÓ…∆ƒ»¿≈≈
ÈÈ˙ ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰«¬»ƒ≈≈¿ƒƒ
ep‡ ‡Óe ‡Ó B‰ÈÚ ÈÓƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ

:ÈÈ˙טזÈÈ„ ‡„BÚ ‡iÁeÏÂ ¿ƒƒ¿«»»»«¿»
‡e‰ ÈÈ„ ‡˙ ‡˙Îe ep‡ƒ¿»»¿»»«¿»

:‡iÁeÏ ÏÚ LÓיזÚÓLe ¿»«««»¿«
ÈaÈÓ „ ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È¿À«»««»«¿«¿ƒ
‡˜ Ï˜ ‰LÓÏ Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»

:‡˙ÈLÓaיחÏ˜ ‡Ï Ó‡Â ¿«¿ƒ»«¬«»«
Ï˜ ‡Ï ‡Â ‡˜a ÈÁc Èaƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«»«
ÈÎiÁÓc Ï˜ ÈaÓc ÈLlÁ«»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ

:ÚÓL ‡‡יטÈ˜ „ ‰Â‰Â ¬»¿»«¬»«»ƒ
ÈÁÂ ‡Ï‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»«¬»»∆¿»¿ƒ¿ƒ
‡Óe ‰LÓ„ ‡Ê‚e È˜˙e¿≈¿»¿…∆¿»
B‰˙È a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿

:‡eË ÈÏBLaכ˙È Èe ¿ƒ≈»¿≈»
LÂ ‡ea „˜B‡Â e„Ú È„ ‡Ï‚Úƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»¿«
‡iÓ È‡ ÏÚ ‡Êe ˜È„ ‰Â‰c „Ú««¬»«ƒ¿»««≈«»


לאברהםג) נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי :ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"יא)אבי לה ּפרה(שם ׁשּדי אל "אני : ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
ׁשּדי: ּבאל לֹו נׁשּבע ידּורבה", ÈÓ(ÂË)תורה ְְְִֵֵַַַƒ¿≈

Ì‰ÈÚ.נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות היההיּו ∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ
קד) ‰n‰(ÊË):(שבת ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ.,ּכמׁשמעֹו «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ

האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו ְְֲִֵֵַָָָָָָָהּוא
ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו 'ּכל ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלחברֹו:

ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו .eÁ˙:ּכל ֲֶַַַָָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען): ּבלע"ז .Úa‰(ÊÈ)אנטליי"ר ְַַ¿≈…
וצֹוחקים: ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַָּבהריעֹו,

(ÁÈ)‰e ˙BÚ ÏB˜ È‡.נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ

חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול
ניסה: אֹו וי, BpÚ˙ׁשּצֹועקים ÏB˜.חרּופין קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ

לֹו: ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָוגּדּופין
(ËÈ)'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ.(פז ּפסח(שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִֵַַָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'?: ואּתנּנּה ‰‰מּומרים, ˙Á.:ההר לרגלי ְְִֶֶֶָָָ««»»ְְֵַָָ
(Î)ÊiÂ.:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", הרׁשת",(משלי מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִֵֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות: ּדגן ּבּה Ï‡NÈׁשּזֹורין Èa˙‡ ˜LiÂ. ְְִִִֶָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

סז) ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם נּדֹונּונתּכּון מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵַָָָֹ
ּבסיף, והתראה, עדים יׁש אם אנׁשיׁשם, ּכמׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
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:Ï‡NÈ Èa ˙È È˜L‡ÂכאÓ‡Â ¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈«¬«
‡Ú Ï „Ú ‰Ó Ô‰‡Ï ‰LÓ…∆¿«¬…»¬«»«»
‡BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»

:‡aכב˜˙È ‡Ï Ô‰‡ Ó‡Â «»«¬««¬…»ƒ¿≈
‡Ú ˙È Ú„È ‡ ÈBa„ ‡Êe¿»¿ƒƒ«¿¿««¿»«»

:‡e‰ LÈa È‡כגÈÏ eÓ‡Â ¬≈¿ƒ«¬»ƒ
‡Ó„˜ ÔÎ‰È È ÔÏÁ ‡Ï „ÈÚƒ≈»»«¬«ƒ¿»»√»»»
‡˜‡ È ‡ ‰LÓ ÔÈ„ È‡¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«

:dÏ ‰Â‰כדÔÓÏ ÔB‰Ï ˙ÈÓ‡Â ¬»≈«¬»ƒ¿¿»
d˙ÈÓe ÈÏ e‰ÈÂ e˜È ‡‰«¬»»ƒƒ»ƒ¿ƒ≈
:ÔÈ„‰ ‡ÏÚ ˜Ùe ‡ea¿»¿«∆¿»»≈

‡Èכה ‡Ú ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈
Ô‰‡ ÔeÏÈ È‡ ‡e‰ ÏÈ¿ƒ¬≈»≈ƒ«¬…
:ÔB‰È„Ï LÈa ÌeL ÔB‰˙e‡Ï«¬»¿ƒ¿»≈

ÈLÓ˙‡כו Ú˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»
È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡ÏÁ ÔÓ Ó‡Â«¬«»«¬«»«¿»≈¿»ƒ
:ÈÂÏ Èa Ïk d˙ÂÏ eLk˙‡Â¿ƒ¿«»¿»≈»¿≈≈ƒ

Ó‡ÂÈÈכז Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï  «¬«¿ƒ¿«¬«¿»
daÁ  eeL Ï‡NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈«¿««¿≈
ÚÓ ee˙Â eÚ dkÈ ÏÚ««¿≈ƒ«¿ƒ¿«
˙È  eÏe˜e ‡˙ÈLÓa Ú˙Ïƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
˙È L‡Â dÁ ˙È e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»

:dÈ˜כחÈÂÏ È e„ÚÂ »ƒ≈«¬»¿≈≈ƒ
‡Ú ÔÓ ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ó˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ«»
ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿»»«¿ƒ

:‡כטeÈ˜ ‰LÓ Ó‡Â «¿»«¬«…∆»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡a˜ ÔBÎ„È∆¿À¿»»»≈√»¿»


הּנּדחת התראה,עיר ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

ולא עדים לא העם". את ה' "וּיּגף ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבמּגפה,
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יׂשראל:מאּמֹו, כחוהּוא ÌÎ„È(ËÎ)תורה e‡ÏÓ. ְְִִֵֵָƒ¿∆¿∆

ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים להיֹותאּתם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
לּמקֹום קטו)ּכהנים ‡LÈ:(זבחים Èk.ידֹו ימּלא מּכם ֲִַָֹƒƒְִֵֶַָ

ÌÎ˙‡hÁ(Ï)ּובאחיו:ּבבנֹו „Ú ‰Î‡.אׂשים ְְִִָ¬«¿»¿«««¿∆ִָ
ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּכפר

החטא: ‰(Ï‡)ּובין È‰Ï‡.(פו יומא לב; :(ברכות ְֵֵַ¡…≈»»
להם, ׁשּגרמּת הּוא וכל'אּתה זהב להם ׁשהׁשּפעּת ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשהיה למל מׁשל יחטאּו? ׁשּלא ּיעׂשּו מה ְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחפצם,
ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַמאכיל
הּבן ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָּבצּוארֹו,

יחטא'?: Ì˙‡hÁ(Ï)ׁשּלא ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ. ֱֶֶָֹ¿«»ƒƒ»«»»
מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַהרי

הרּבה: וכן קצר, מקרא לב).Óוזה :(ברכות ְְְְִֵֵֶַָָָƒƒ¿¿
הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה ְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמּכל

רחמים: עליהם לבּקׁש לגּכדאי ‡L(Ï„)תורה Ï‡ ְְֲֲִֵֵֶַַַ∆¬∆
CÏ Èz.,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ƒ«¿ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָ

ב)וכן א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר ::‰p‰ ְְֲִֵֵַַָֹƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ.אני:ולא'Â È„˜ ÌÈe.ׁשמעּתי עּתה «¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְִַַָָ

ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאלי
העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעליהם
על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻהּזה
העגל: עון מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל,

(‰Ï)ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ.לעדים ׁשמים ּבידי מיתה «ƒ…∆»»ְִִִִֵֵַָָ
התראה: fÓ‰(‡)ּבלא ‰ÏÚ CÏ.יׂשראל ארץ ְְַָָֹ≈¬≈ƒ∆ְִֵֶֶָ
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Ì‰‡Ï ˙ÈÓ˜ È ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
CÈÏ ÓÈÓÏ ˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»

:z‡בCÓ„˜ ÁÏL‡Â ∆¿ƒ«¿∆¿«√»»
È‡Úk ˙È C˙‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈

ÁÂ È‡BÓ‡È‡eÁ È‡e È‡z ¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈
:È‡ÒeÈÂגÏÁ ‡Ú ‡Ú‡Ï ƒ»≈¿«¿»«¿»¬»

ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡Ï È‡ L„e¿»¬≈»¬«≈¿ƒ¿ƒ
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È‡ CÈaÓƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿
:‡Á‡a CˆÈL‡ ‡ÓÏÈƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

LÈ‡ד ‡Ó˙ ˙È ‡Ú ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»
 eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â È„‰»≈¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ ÈÊ ewzהÈÈ Ó‡Â ƒ≈≈¬ƒ«¬«¿»
ez‡ Ï‡NÈ ÈÏ ÓÈ‡ ‰LÓÏ¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈
ÚÎe CˆL‡Â CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¿≈≈ƒ»¿«
ÈÓ„˜ ÈÏ CÓ CÈÊ ewz È„Ú‡«¿ƒƒ≈»ƒ»¿≈√»«

:CÏ „aÚ‡ ‰ÓוÈ e‡ÈÚ‡Â »«¿≈»¿«¿ƒ¿≈
‡eÓ B‰ÈÈÊ ewz ˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»ƒ≈≈ƒ»

:BÁ„ז˙È ÈÒ ‰LÓe ¿≈…∆¿ƒ»
‡aÓ Ï Òe ‡kLÓ«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
‡˙ÈLÓ Ó ˜ÈÁ‡ ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»


ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָֹּגבהה
"לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָאחר:

עלה!": ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו ÌÚ‰Âאמר ‰z‡. ְֲִֵֵַַָָ«»¿»»
:'ועּמ' אמר: לא ‰ÈÚk()ּכאן ˙‡ ÈzL‚Â ְְַַָָֹ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ

'B‚Â.מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות ׁשּׁשה ¿ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
L„e(‚)מאליו: ÏÁ ˙Ê ‡ Ï‡.אֹומר אני ֵֵָ∆∆∆»«»»¿»ֲִֵ

להעלֹותם:לEa˜a ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk.אני לכ ְְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִָ
:ל מלא":אֹומר לפני Œ‰L˜ŒÌÚ"וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֵֶַַָָָƒ«¿≈
‰z‡ Ú.,ּבי ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי …∆«»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ

זעם: עליכם אני ּכּליֹון:.‡EÏÎמרּבה לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ
(„)Ú‰ ‰.ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין «»»»»ְְִֵֶֶֶַַָָ

BÈ„Úעּמם: LÈ‡.(פח להם(שבת ׁשּנּתנּו ּכתרים ִָƒ∆¿ְְִִֶֶָָ
ונׁשמע': 'נעׂשה ּכׁשאמרּו: ‡Á„(‰)ּבחֹורב Ú‚ ְְְְְֲִֵֶֶַַָ∆«∆»

EÈ˙ÈlÎÂ Ea˜ ‰ÏÚ‡.ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְֱִִֶֶֶַ
רגע עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹממרים

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא כו)אחד, "חבי(ישעיה : ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ
,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּכמעט

מלא ׁשאׁשלח לכם ּתלקּו.zÚÂ‰:טֹוב זֹו ּפרענּות ְְֶֶֶַַָָ¿«»ְְִָֻ
מעליכם: עדיכם ׁשּתֹורידּו Ó‰מּיד, ‰Ú„‡Â ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָ¿≈¿»»

.ClŒ‰NÚ‡מה יֹודע אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ∆¡∆»ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻ
:ל לעׂשֹות BÁ(Â)ּׁשּבלּבי ‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡. ְֲִִֶַָ∆∆¿»≈«≈

חֹורב: מהר ּבידם ׁשהיה העדי .LÓe‰(Ê)את ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ…∆
והלאה: עון ‡˙Ï‰‡‰Œמאֹותֹו ÁwÈ.הוה לׁשֹון ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְֶֹ

אמר: לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח ְֲֳִֵֵֶַַַַָָהּוא,
לרב, לּתלמידמנּדה אּמה,.‰Á˜:מנּדה אלּפים ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְִַַַָ

ׁשּנאמר ג)ּכענין ּביניכם(יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
אּמה ּכאלּפים BÏ:ּבּמּדה"ּובינו ‡˜Â.קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה: למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל ְְִֵֵֵֶַַַָֹלֹו
'‰ LwÓŒÏk.ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ÚBÓ„ׁשכינה: Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ.ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ

`yz ikblipy mei qelwpe`

     ̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−
     ¦¬©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤

      ̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®
     §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

      §¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
     §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

     §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
     ̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

     ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
      ̈¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
      ©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−

È‰ÈÂ ‡Ïe‡ ˙È ÔkLÓ Ï È˜Â¿»≈≈«¿«≈¿»»ƒ≈
˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÏe‡ Ú˙ Ïk»¿»«¿«ƒ√»¿»¿«
‡Ó ‡Ïe‡ ˙È ÔkLÓÏ¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏח˜ „k ‰Â‰Â ¿«¿ƒ»«¬»«¿«
‡nÚ Ïk ÔÈÓ˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»«¿ƒ»«»
‡kLÓ Ú˙  ÔÈ„zÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚ „Ú ‰LÓ ÈÁ‡ ÔÈÏkzÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏט‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â ¿«¿¿»«¬»«»≈…∆
‡Ú ‡„enÚ ˙ÈÁ ‡kLÓÏ¿«¿¿»»ƒ«»«¬»»
ÌÚ ÏlÓ˙Óe ‡kLÓ Ú˙ Ì‡˜Â¿»≈ƒ¿««¿¿»ƒ¿«≈ƒ

:‰LÓי˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ …∆«¬»»«»»
Ú˙ Ì‡˜ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»»≈ƒ¿«
ÔÈ„Â ‡nÚ Ïk ÔÈÓ˜Â ‡kLÓ«¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ

:kLÓ Ú˙ יאÏlÓ˙Óe ¿«ƒ¿««¿¿≈ƒ¿«≈
ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
Á ÌÚ  ÏlÓÓ ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈


הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָאחר:
אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּכׁשהיּו

מׁשה: ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי .‰È‰Â(Á)להם: ְֲֳֵֶֶֶָָֹ¿»»
הוה: LÓ‰לׁשֹון ˙‡ˆk.אל ללכת הּמחנה, מן ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ

ÌÚ‰ŒÏkהאהל: eÓe˜È.ואין מּפניו עֹומדים ֶָֹ»»»»ְְִִֵָָ
מהם: ׁשּנתּכּסה עד LÓ‰יֹוׁשבין ÈÁ‡ eËÈ‰Â. ְְִִֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆

ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻלׁשבח:
אהלֹו: לפתח אחריו LÓŒÌÚ‰(Ë)ּתּכנס „Â. ְֲֳִֵֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ…∆

עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַֹּכמֹו
ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא ז)מׁשה', "וּיׁשמע(במדבר : ְְְְִִֶֶַַָֹ

(ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאת
ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָאליו.
ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַהּקֹול
ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאליו,

ההדיֹוט: עם לּׁשכינה:.eÂÁzL‰Â(È)מדּבר ְְִֵֶַַ¿ƒ¿«¬ְִַָ
(‡È)ÌÈŒÏ‡ ÌÈ ‰LÓŒÏ‡ ‰ „Â. ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מׁשה: עם ‡Án‰ŒÏ‰ּומתמּלל LÂ.לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
עּמֹו, ּומלּמדׁשּנדּבר הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה מּיֹוםלּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז ׂשרף(תענית ּובי"ח , ְְְְִַַַַָ
ׁשּנאמר עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לב) העם(לעיל אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה ְְְֲִִִֵַַָָָָוגֹו'",

ט)ׁשּנאמר ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול ְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹחדׁש
ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָלקּבל

י)ּבהם הראׁשֹונים(שם ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה ְְְֲִִִַַָָָָָוגֹו'",
ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר
ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנתרּצה
לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ואמר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלם,
מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָלּוחֹות
לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשּכן,

מֹועד: מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו ‡Ïנדּבר LÂ ְִִֵֵֶֶַָֹ¿»∆
‰Án‰.ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹלׁשֹון

ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. ְְְְְְְִִִִִִַָ"ונּצבּו",
אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: וסגדין. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָ"והׁשּתחוּו",
ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמׁשה",



קני `yz ikblipy mei qelwpe`

     ̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−
     ¦¬©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤

      ̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®
     §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

      §¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
     §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

     §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
     ̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©
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      ̈¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
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È‰ÈÂ ‡Ïe‡ ˙È ÔkLÓ Ï È˜Â¿»≈≈«¿«≈¿»»ƒ≈
˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÏe‡ Ú˙ Ïk»¿»«¿«ƒ√»¿»¿«
‡Ó ‡Ïe‡ ˙È ÔkLÓÏ¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏח˜ „k ‰Â‰Â ¿«¿ƒ»«¬»«¿«
‡nÚ Ïk ÔÈÓ˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»«¿ƒ»«»
‡kLÓ Ú˙  ÔÈ„zÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚ „Ú ‰LÓ ÈÁ‡ ÔÈÏkzÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏט‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â ¿«¿¿»«¬»«»≈…∆
‡Ú ‡„enÚ ˙ÈÁ ‡kLÓÏ¿«¿¿»»ƒ«»«¬»»
ÌÚ ÏlÓ˙Óe ‡kLÓ Ú˙ Ì‡˜Â¿»≈ƒ¿««¿¿»ƒ¿«≈ƒ

:‰LÓי˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ …∆«¬»»«»»
Ú˙ Ì‡˜ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»»≈ƒ¿«
ÔÈ„Â ‡nÚ Ïk ÔÈÓ˜Â ‡kLÓ«¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ

:kLÓ Ú˙ יאÏlÓ˙Óe ¿«ƒ¿««¿¿≈ƒ¿«≈
ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
Á ÌÚ  ÏlÓÓ ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈


הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָאחר:
אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּכׁשהיּו

מׁשה: ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי .‰È‰Â(Á)להם: ְֲֳֵֶֶֶָָֹ¿»»
הוה: LÓ‰לׁשֹון ˙‡ˆk.אל ללכת הּמחנה, מן ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ

ÌÚ‰ŒÏkהאהל: eÓe˜È.ואין מּפניו עֹומדים ֶָֹ»»»»ְְִִֵָָ
מהם: ׁשּנתּכּסה עד LÓ‰יֹוׁשבין ÈÁ‡ eËÈ‰Â. ְְִִֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆

ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻלׁשבח:
אהלֹו: לפתח אחריו LÓŒÌÚ‰(Ë)ּתּכנס „Â. ְֲֳִֵֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ…∆

עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַֹּכמֹו
ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא ז)מׁשה', "וּיׁשמע(במדבר : ְְְְִִֶֶַַָֹ

(ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאת
ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָאליו.
ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַהּקֹול
ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאליו,

ההדיֹוט: עם לּׁשכינה:.eÂÁzL‰Â(È)מדּבר ְְִֵֶַַ¿ƒ¿«¬ְִַָ
(‡È)ÌÈŒÏ‡ ÌÈ ‰LÓŒÏ‡ ‰ „Â. ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ

מׁשה: עם ‡Án‰ŒÏ‰ּומתמּלל LÂ.לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ
עּמֹו, ּומלּמדׁשּנדּבר הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה מּיֹוםלּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז ׂשרף(תענית ּובי"ח , ְְְְִַַַַָ
ׁשּנאמר עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לב) העם(לעיל אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ
רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה ְְְֲִִִֵַַָָָָוגֹו'",

ט)ׁשּנאמר ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול ְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹחדׁש
ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָלקּבל

י)ּבהם הראׁשֹונים(שם ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹ
ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה ְְְֲִִִַַָָָָָוגֹו'",
ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר
ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנתרּצה
לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ואמר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלם,
מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָלּוחֹות
לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשּכן,

מֹועד: מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו ‡Ïנדּבר LÂ ְִִֵֵֶֶַָֹ¿»∆
‰Án‰.ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹלׁשֹון

ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. ְְְְְְְִִִִִִַָ"ונּצבּו",
אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: וסגדין. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָ"והׁשּתחוּו",
ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמׁשה",
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LÓeLÓe ‡ÈLÓÏ ‡Â¿»≈¿«¿ƒ»¿¿»≈
È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ Ôe  ÚLB‰È¿À««≈»»¬≈

‡kLÓ BbÓיב‰LÓ Ó‡Â ƒ«¿¿»«¬«…∆
È‡ ÈÏ Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ«≈
ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ È»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ
zÓ‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏL Èc È»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿
‡zÁkL‡ ‡Â ÌeL CÈ«ƒ»¿¿««¿«¿»

ÈÓ„ ÔÈÓÁיגÚk Ì‡ ÔÚÎeÔ «¬ƒ√»»¿«ƒ¿«
ÈÚ„B‰ CÓ„ ÔÈÓÁ ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»«¿ƒ
CÓÁ Úc‡Â CeË ÁB‡ È ÔÚÎ¿«»«»¿ƒ««¬»
ÈÏ‚e CÓ„ ÔÈÓÁ ÁkL‡c ÏÈ„¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈
ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ È‡ CÓ„»»»¬≈«»«»»≈

CÏיד ÁÈ‡Â C‰ ÈzÎL Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»
ÈÏטו Ì‡ È‰BÓ„ Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈

‡Ï ‡È ‡Î‰Ó CzÎL¿ƒ¿»¿«¿»≈»»»
‡kÓ ‡ÈטזÚcÈÈ ‰ne «¿ƒ»»ƒ»«∆ƒ¿««

CÓ„ ÔÈÓÁ ÈÁkL‡ È‡ ‡Î‰»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ√»»
CzÎL C‰Ó ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»
ÈÏ ÔLÈÙ ‡Ï Ô„ÚÈÂ ‡nÚƒ»»¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ
ÏÚ Èc ‡nÚ ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe¿«»¿«≈ƒ»«»ƒ«

‡Ú‡ È‡יז‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â «≈«¿»«¬«¿»¿…∆


יקרבם'?: מי ּכן אם ּבכעס, ‡z‰(È)ואּתה ‰‡ ְְְְִִֵֵַַַָָ¿≈«»

ÈÏ‡ Ó‡.אּתה" :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, …≈≈«ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ואׁשר וגֹו'". הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹאֹומר

לי כג)אמרּת מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה אין: ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, ‡zÓזֹו ‰z‡Â ֲִֵֵֶָָָָ¿«»»«¿»

ÌL EÈzÚ„È.ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«¿ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַָָָ
ליחׁשיבּות, אמרּת יט)ׁשהרי ּבא(לעיל אנכי "הּנה : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לעֹולם יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי:" ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
(‚È)‰zÚÂ.,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"הֹודיעניֿנא
:?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓלמֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈

EÈÈÚ.מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ
חן",חן אמצא "למען ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אּכיר החן:למען מציאת ׂשכר EnÚּכּמה Èk ‰‡e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿
‰f‰ ÈBb‰."ּגדֹול לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ

ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת
ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּתמאס,

הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ּתֹודיעני.ואת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ז)ורּבֹותינּו ליּׁשב(דף ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבאתי: סדרם ועל אפניהם על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמקראֹות
(„È)eÎÏÈ È Ó‡Â.עֹוד אׁשלח לא ּכתרּגּומֹו, «…«»«≈≈ְְְֶַַֹ

ּכמֹו: ,אל ּבעצמי אני ,יז)מלא ב ּופני"(שמואל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ּבּקרב ‡ÂÈÏ(ÂË)":הֹולכים Ó‡Â.,חפץ אני ּבזֹו ְְִַָ«…∆≈»ְֲִֵָ

מּזה: ּתעלנּו אל מלא ידי על ne‰(ÊË)ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַַָ«∆
‡BÙ‡ Ú„eÈ.ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע ƒ»«≈ְְְְֲִִֵֶַַָֹ

ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹעּמנּו",
ׁשכינת אלילים:תׁשרה עֹובדי אּמֹות על עֹוד ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ.מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל(לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

‰f‰(ÊÈ)":וגֹו' c‰Œ‡ Ìb.ּתׁשרה ׁשּלא ְ«∆«»»«∆ְִֶֶֹ
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ÌÁ‡„כÏeÎÈ˙ ‡Ï Ó‡Â ¿≈«≈«¬«»ƒ
‡Ï È‡ ÈzÎ Èt‡ ˙È ÈÁÓÏ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»

Ì˜˙ÈÂ ‡‡ ÈÈÁÈכאÓ‡Â ∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»«¬«
„z˙˙Â ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ˙‡ ‡‰ ÈÈ¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««

‡pË ÏכבÈ˜È Ó È‰ÈÂ «ƒ»»ƒ≈¿≈¬«¿»ƒ
ÔÈ‚‡Â ‡pË ˙Ó Èe‡Â¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»¿»≈
‡c „ Ï ÈÓÈÓ¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

ÈÁ˙Âכג È˜È ˙c ˙È Èc‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈


ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָׁשכינתי
אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ידי על הרׁשע ּבלעם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

ּכגֹון עינים", ּוגלּוי ד)"נֹופל ּדבר(איוב "ואלי : ְְְִֵֵֵַָָָ
ׁשליח: ידי על ׁשֹומעין ‰È‡(ÁÈ)יגּנב", Ó‡Â ְְְִִֵַַַָֻ«…««¿≈ƒ

'B‚Â ‡.ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה ראה »¿ְֵֶֶָָָָָָָֹ
ּכבֹודֹו:מקּבלים, מראית להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף ְְְְְְְִִִִַַָֹֻ

(ËÈ)'B‚Â È‡ È‡ Ó‡Â.ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ִִָָָ
לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַׁשּתראה
ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד וצרי רֹוצה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָלבּקׁש
עֹוד אין אבֹות, זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה ְְִֵֶַַָָָָּכסבּור
הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָּתקוה?

ּבּמערה: צפּון ÈÏואּתה '‰ Ì È˙‡˜Â. ְְַַָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆
זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָללּמד

יז)אבֹות השנה אֹותי(ראש רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְִֵֶֶֶֶַָָ
יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֻמעּטף
וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלעׂשֹות

רחמי ּכי נענין, ּכלים:יהיּו ‡לא ˙‡ È˙pÁÂ ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡.ּפעמים לחֹוןאֹותן עת.ÈzÓÁÂ:ׁשארצה »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאחּפץ

אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאענה
ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה ְְִִִִִֵֵֵֶָָֹלֹו:

ריקם שם)חֹוזרֹות השנה Ï‡(Î):(ראש Ó‡Â ְֵָ«…∆…
'B‚Â ÏÎe˙.איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר אף «¿ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּפני: את לראֹות רׁשּות ל ÌB˜Ó(Î‡)נֹותן ‰p‰ ְְְִֵֶַָƒ≈»
Èz‡.,עּמ מדּבר אני אׁשר מקֹום,ּבהר יׁש ּתמיד ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּומּׁשם ּתּוזק, ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹמּוכן
מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָּתראה
ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּׁשכינה
ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, אני ְֲִֵֶֶַַָָָאֹומר

מקֹומֹו: עֹולמֹו ואין È„k(Î)עֹולם, . ְְֵָָ«¬…¿…ƒ
‰eלפני:ּכׁשאעבר ˙˜.טז)ּכמֹו :(במדבר ְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְ

ּתנּקר", ההם האנׁשים ל)"העיני "יּקרּוה(משלי : ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
נחל", לז)עֹורבי מים",(ישעיה וׁשתיתי קרּתי "אני : ְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ּכרּית הּצּור, נקרת להם. אחת È˙kNÂהּצּור:ּגזרה ְְְִִִֶַַַַַַָָ¿«…ƒ
ÈtÎ.(ויקרא פרשת כהנים, רׁשּות(תורת ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְִִֶָָ

ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלּמחּבלים
לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

ּבכף ‡˙Ètk(Î‚)מּמׁש:עליו È˙‰Â.ואעדי ְַַָָָ«¬ƒ…ƒ∆«ƒְְֵַ
דברת מּכנגדית ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק יקרי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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‡zÏlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡«»ƒ¿»»»≈ƒ«∆¿»
ÔÈÓÁ ‡zÁk‡ È‡ „‡∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ

Ìe ˙ÈÂ ÈÓ„˜יחÓ‡Â √»«¿«ƒ»¿«¬»
˜È ˙È ÔÎ ÈÈÁ‡יטÓ‡Â «¬≈ƒ¿«»¿»»«¬«

Èt‡ Ï ÈeË Ïk ‡ ‡‡¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â Ó„˜ ÈÈ„ ‡Ó È˜‡Â¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈
ÔÓ Ï ÌÁ‡Â ÔBÁ‡c ÔÓÏ¿»¿≈¿≈«≈«»

ÌÁ‡„כÏeÎÈ˙ ‡Ï Ó‡Â ¿≈«≈«¬«»ƒ
‡Ï È‡ ÈzÎ Èt‡ ˙È ÈÁÓÏ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»

Ì˜˙ÈÂ ‡‡ ÈÈÁÈכאÓ‡Â ∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»«¬«
„z˙˙Â ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ˙‡ ‡‰ ÈÈ¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««

‡pË ÏכבÈ˜È Ó È‰ÈÂ «ƒ»»ƒ≈¿≈¬«¿»ƒ
ÔÈ‚‡Â ‡pË ˙Ó Èe‡Â¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»¿»≈
‡c „ Ï ÈÓÈÓ¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

ÈÁ˙Âכג È˜È ˙c ˙È Èc‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈


ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָׁשכינתי
אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ידי על הרׁשע ּבלעם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

ּכגֹון עינים", ּוגלּוי ד)"נֹופל ּדבר(איוב "ואלי : ְְְִֵֵֵַָָָ
ׁשליח: ידי על ׁשֹומעין ‰È‡(ÁÈ)יגּנב", Ó‡Â ְְְִִֵַַַָֻ«…««¿≈ƒ

'B‚Â ‡.ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה ראה »¿ְֵֶֶָָָָָָָֹ
ּכבֹודֹו:מקּבלים, מראית להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף ְְְְְְְִִִִַַָֹֻ

(ËÈ)'B‚Â È‡ È‡ Ó‡Â.ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ִִָָָ
לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַׁשּתראה
ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד וצרי רֹוצה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאני
אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָלבּקׁש
עֹוד אין אבֹות, זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה ְְִֵֶַַָָָָּכסבּור
הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָּתקוה?

ּבּמערה: צפּון ÈÏואּתה '‰ Ì È˙‡˜Â. ְְַַָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆
זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָללּמד

יז)אבֹות השנה אֹותי(ראש רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְִֵֶֶֶֶַָָ
יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֻמעּטף
וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלעׂשֹות

רחמי ּכי נענין, ּכלים:יהיּו ‡לא ˙‡ È˙pÁÂ ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡.ּפעמים לחֹוןאֹותן עת.ÈzÓÁÂ:ׁשארצה »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאחּפץ

אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאענה
ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה ְְִִִִִֵֵֵֶָָֹלֹו:

ריקם שם)חֹוזרֹות השנה Ï‡(Î):(ראש Ó‡Â ְֵָ«…∆…
'B‚Â ÏÎe˙.איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר אף «¿ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּפני: את לראֹות רׁשּות ל ÌB˜Ó(Î‡)נֹותן ‰p‰ ְְְִֵֶַָƒ≈»
Èz‡.,עּמ מדּבר אני אׁשר מקֹום,ּבהר יׁש ּתמיד ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּומּׁשם ּתּוזק, ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹמּוכן
מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָּתראה
ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּׁשכינה
ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, אני ְֲִֵֶֶַַָָָאֹומר

מקֹומֹו: עֹולמֹו ואין È„k(Î)עֹולם, . ְְֵָָ«¬…¿…ƒ
‰eלפני:ּכׁשאעבר ˙˜.טז)ּכמֹו :(במדבר ְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְ

ּתנּקר", ההם האנׁשים ל)"העיני "יּקרּוה(משלי : ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
נחל", לז)עֹורבי מים",(ישעיה וׁשתיתי קרּתי "אני : ְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ּכרּית הּצּור, נקרת להם. אחת È˙kNÂהּצּור:ּגזרה ְְְִִִֶַַַַַַָָ¿«…ƒ
ÈtÎ.(ויקרא פרשת כהנים, רׁשּות(תורת ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְִִֶָָ

ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלּמחּבלים
לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

ּבכף ‡˙Ètk(Î‚)מּמׁש:עליו È˙‰Â.ואעדי ְַַָָָ«¬ƒ…ƒ∆«ƒְְֵַ
דברת מּכנגדית ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק יקרי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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ּולהּלן: מּׁשם ללכת ּפניÈÁ‡Œ˙‡ ˙È‡Â.הראהּו ְִֶֶֶַָָָָ¿»ƒ»∆¬…»ְֶָ

ּתפּלין: ׁשל מחצב.EÏŒÏÒt(‡)קׁשר הראהּו ְִִֶֶֶ¿»¿ְְֶַַָ
יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו מּתֹו ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָֹסנּפירינֹון

הרּבה: מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּלEÏŒÏÒt.אּתה ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ¿»¿ַָ
מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ְְְֲִֵַַָָָָָָָׁשברּת
עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלמל
ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּׁשפחֹות.
יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד ְְְִִַַַַַָָָָָָֹֻרע,
ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמל
הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמל
ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. ְְְְִִַַָָָָָָֹֻנתרּצה
"אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרת,
אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹקרעּת
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב ְִִֶֶֶַַַָָָָָלּה

מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשפחֹות,
לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֲִֵֵֶַָָָָָארּוסתֹו

ל "ּפסל LÈ‡Â(‚)מזּמן:.B()":נאמר: ְְֱֶַָ»ְָֻ¿ƒ
CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï.ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על הראׁשֹונֹות …«¬∆ƒ»ְְִִֵֶַָָ

יפה ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָוקֹולֹות
הּצניעּות: דמן ‰'(‰)תורה L ‡iÂ. ְִִַ«ƒ¿»¿≈

ּדה'':מתרּגמינן: ּבׁשמא ‰'(Â)'ּוקרא '‰. ְְְְְִִַַָָָ
יז) קדם:(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ֲִִִֶַַַַֹמּדת

ׁשּיחטא לאחר ואחת זֹו.‡Ïויׁשּוב:ׁשּיחטא, אף ְְְֱֱֶֶֶֶַַַַָָָ≈ַ
אֹומר הּוא וכן רחמים, כב)מּדת "אלי,(תהלים : ְֲִִִֵֵֵַַ

עז למה 'למהאלי, הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבּמכילתא: מצאתי ּכ ‡Ètעזבּתני', C‡. ְְְֲִִִַַָָָָָ∆∆««ƒ

קיא) אּפֹו(סנהדרין מארי להּפרע,: ממהר ואינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָ
ּתׁשּובה: יעׂשה חסד,.ÒÁŒÂ„ׁשּמא לּצריכים ְֲֶֶַָָ¿«∆∆ְִִֶֶַ
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„ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜ ÔÈ„ ÈÙÏ‡Ï¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
˙È‡Ï ÔÈÈ˙„Ï ÁÏ ÔÈÁÏ¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
ÚÓ ÈÊÓ ‡Ï ÔÈÈ˙ ‡Ï„ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«
ÔÈ È ÏÚÂ ÔÈ ÏÚ Ô‡ ÈÁ≈¬»»«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ
„ ÏÚÂ È˙ÈÏ  ÏÚ ÔÈ„Ó»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈחÏÚ Ú Ó ÈÁ‡Â ¿ƒ»¿ƒ…∆¿««
:„È ‡Ú‡טÔÚ Ì‡ Ó‡Â «¿»¿ƒ«¬«ƒ¿«

C ÈÈ CÓ„˜ ÔÈÓÁ ˙ÈÁ‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»¿«
ÌÚ È‡ ‡È ÈÈ„ ‡ ÔÚ¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«
‡ÁÏ ˜˙Â ‡ Ï„˜ È¿̃≈¿«¿ƒ¿¿»»

:‡Á˙Â ‡‡ËÁÏÂי‡ Ó‡Â ¿«¬»»»¿«¿¿»»«¬«»
„Ú‡ CnÚ Ï Ì„˜ ÌÈ˜ Ê ‡‡¬»¿«¿«√»»«»∆¿≈
Ï ‡È˙‡ ‡Ï È ÔÈt¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»
Ï ÈÊÁÈÂ ‡ÓÓÚ Ï ‡Ú‡«¿»¿»«¿«»¿∆¡≈»
‡„Ú ˙È ÔÈÈ ‡ È ‡nÚ«»ƒ«¿≈≈»»»
„Ú ‡‡ È ‡ ÏÁ„ È‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚיא‡‡ È ˙È CÏ Ë ƒ»»»»ƒ¬»
C˙Ó ‡‡ ‡ ÔÈ„ ‡ÓÈ C˜ÙÓ¿«¿»»≈»¬»¿»≈
È‡Ú È‡Ó‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈
:È‡ÈÂ È‡ÁÂ È‡Ù È‡ÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

˜ÌÈיב Ê˙ ‡ÓÏÈ CÏ n‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«


להם ּכׁשאין ּכל יז)זכּיֹות .Ó‡Â˙:(ראשֿהשנה ְֵֶֶָָָֻ∆¡∆

רצֹונֹו: לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר Á„(Ê)לׁשּלם . ְְְֵֵַָָ…≈∆∆
עֹוׂשה אלפים.ÌÈÙÏ‡Ïלפניו:ׁשהאדם לׁשני ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ

הּמרדים.ÂÚ˙ּדֹורֹות: אּלּו ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. אּלּו ¬…ְְְִִֵֵַַָָ
להכעיס: עֹוׂשה Èׁשאדם ‡Ï Â.ּפׁשּוטֹו לפי ְְִֶֶַָָ¿«≈…¿«∆ְְִ

נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשמע
הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט ְְְְְִֵֶֶַַַַָמּמּנּו

ׁשביםלּׁשבים, לׁשאינן ינּקה פו)ולא ÔÂÚ:(יומא „˜t ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ…≈¬…
ÌÈÏÚ ˙‡.אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים »«»ƒְֲֲֲִֵֵֶֶַ

לׂשֹונאי: אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ÏÚÂּבידיהם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿«
ÌÈÚ.על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמׁש אחת ּפרענּות הּואמּדת טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים חסד "נצר Ó(Á)":אֹומר: ÓÈÂ. ֲִֵֵֶֶָָֹ«¿«≈…∆

הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשראה
"וּיׁשּתחּו ˜(Ë)":מּיד:  ‡CÏÈ.ּכמֹו ְִִַָָ≈∆»¿ƒ¿≈ְ

"עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהבטחּתנּו,
"ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב וימרּו הּוא" ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹקׁשהֿערף
'ּכי' יׁש וגֹו'. לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאכל

'אם': (ספרים.ÏÁּבמקֹום לנחלה ל ותּתננּו ְִִ¿«¿»ְְְְְֲִִֵַָָ
ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחרים:

,"ועּמ אני על"ונפלינּו ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
אלילים: עֹובדי È˙(È)האּמֹות ˙.זאת:על ְֱִִֵָֻ…≈¿ƒַֹ

˙‡ÏÙ Ú‡.ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְִִִִֶָֻ
ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא אלילים, עֹובדי האּמֹות ְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָֹֻמּכל

Â(È‡)עליהם: ÈÓ‡ ּכאן,.‡˙ יׁש אּמֹות ו' ֲֵֶ∆»¡…ƒ¿ֵָֻ
מּפניהם: ּופנה עמד הּגרּגׁשי יבּכי תורה ְְִִִִֵֶַַָָָָ
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להם ּכׁשאין ּכל יז)זכּיֹות .Ó‡Â˙:(ראשֿהשנה ְֵֶֶָָָֻ∆¡∆

רצֹונֹו: לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר Á„(Ê)לׁשּלם . ְְְֵֵַָָ…≈∆∆
עֹוׂשה אלפים.ÌÈÙÏ‡Ïלפניו:ׁשהאדם לׁשני ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ

הּמרדים.ÂÚ˙ּדֹורֹות: אּלּו ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. אּלּו ¬…ְְְִִֵֵַַָָ
להכעיס: עֹוׂשה Èׁשאדם ‡Ï Â.ּפׁשּוטֹו לפי ְְִֶֶַָָ¿«≈…¿«∆ְְִ

נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשמע
הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט ְְְְְִֵֶֶַַַַָמּמּנּו

ׁשביםלּׁשבים, לׁשאינן ינּקה פו)ולא ÔÂÚ:(יומא „˜t ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ…≈¬…
ÌÈÏÚ ˙‡.אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים »«»ƒְֲֲֲִֵֵֶֶַ

לׂשֹונאי: אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ÏÚÂּבידיהם, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿«
ÌÈÚ.על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמׁש אחת ּפרענּות הּואמּדת טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים חסד "נצר Ó(Á)":אֹומר: ÓÈÂ. ֲִֵֵֶֶָָֹ«¿«≈…∆

הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשראה
"וּיׁשּתחּו ˜(Ë)":מּיד:  ‡CÏÈ.ּכמֹו ְִִַָָ≈∆»¿ƒ¿≈ְ

"עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהבטחּתנּו,
"ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב וימרּו הּוא" ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹקׁשהֿערף
'ּכי' יׁש וגֹו'. לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאכל

'אם': (ספרים.ÏÁּבמקֹום לנחלה ל ותּתננּו ְִִ¿«¿»ְְְְְֲִִֵַָָ
ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחרים:

,"ועּמ אני על"ונפלינּו ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
אלילים: עֹובדי È˙(È)האּמֹות ˙.זאת:על ְֱִִֵָֻ…≈¿ƒַֹ

˙‡ÏÙ Ú‡.ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְִִִִֶָֻ
ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא אלילים, עֹובדי האּמֹות ְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָֹֻמּכל

Â(È‡)עליהם: ÈÓ‡ ּכאן,.‡˙ יׁש אּמֹות ו' ֲֵֶ∆»¡…ƒ¿ֵָֻ
מּפניהם: ּופנה עמד הּגרּגׁשי יבּכי תורה ְְִִִִֵֶַַָָָָ
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ÔB‰˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÚ˙ ÔB‰ÈB‚‡ ˙È»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ô˜ ÔB‰ÈL‡ ˙ÈÂ Ôa˙¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÓÓÚ‡יד ˙ÂÚËÏ „B˙ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»
:‡‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p˜ ÈÈ È‡¬≈¿»«»¿≈≈«»

‡Ú‡טו ˙ÈÏ È˜ ‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
ÔÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ˙a ÔÚËÈÂ¿ƒ¿»««¬«¿¿ƒ¿¿
ÏÎÈ˙Â CÏ Ô˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬«¿¿ƒ¿»¿≈

:ÔB‰ÈÁcÓטזÔB‰˙aÓ ˙Â ƒƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«¿
˙a ÔB‰˙a ÔÚËÈÂ CÈÏƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿»«
˙a Ca ˙È ÔÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚËיז‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc «¬«¿«¬«¿«¿»»
:CÏ „aÚ˙יח‡È„ ‡Á ˙È «¿≈»»«»¿«ƒ«»

‡Èt ÏÎÈ ÔÈÓBÈ ‡ÚL ƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ»
‡ÁÈ ÔÓÏ C„ È„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡Èa‡„ ‡ÁÈa È‡ ‡Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»

:ÈÓ ‡˜יטÁ˙t Ïk ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ»»«
ÔÈÎc CÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:ÓÈ‡Â B BÎa Lc˜«¿≈¿¿ƒ»

B˜כ ‡ÓÁ„ ‡Î¿»«¬»»ƒ¿
d˜˙Â ˜B˙ ‡Ï ‡Â ‡ÓÈ‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿«¿¿≈


(‚È)ÂÈL‡.(מד זרה ׁשעֹובדים(עבודה אילן הּוא ¬≈»ְִִֶָ

BÓL(È„)אֹותֹו: ‡p˜.,מוּתר ואינֹו להּפרע מקּנא «»¿ְְְְִֵֵֵַַַָ
מעֹוזביו: ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָוזהּו

(ÂË)BÁÓ ÏÎ‡Â.ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְֵֶֶַָָֹ
ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָּבאכילתֹו,

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא אּתה ּכ ה)ׁשּמּתֹו :(שם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
טז ‰‡È(ÁÈ)תורה L„Á.,הּבּכּור חדׁש …∆»»ƒִֶַֹ

ּבבּׁשּולּה: מתּבּכרת Á(ËÈ)ׁשהּתבּואה ËtÏk ְְְִִֶֶֶַַָָ»∆∆∆∆
ÈÏ.:ּבאדםB‚Â Î ˜ÓÏÎÂ.אׁשר מקנ וכל ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְֲִֶָ

וׂשה, ׁשֹור ּבפטר רחמּה:ּתּזכר את זכר יפטר אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
Ët.וכן ּפתיחה, יז)לׁשֹון מים(משלי "ּפֹוטר : ∆∆ְְְִִֵֵַָ

היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ְְִִִֵֵֶָָָָָראׁשית
הּיֹולדת: על BÓÁ(Î)מּוסב Ë.ׁשאר ולא ֶֶַַָ∆∆¬ְְָֹ

טמאה: ‰ּבהמה ‰c.והּוא לּכהן ׂשה נֹותן ְְֵֵָָƒ¿∆¿∆ְֵֵֶַֹ
ּביד לּבעלים:חּלין ּבעבֹודה מּתר חמֹור ּופטר ּכהן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
BÚÂ.,ּכהן ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. עֹורפֹו «¬«¿ְְְְִִִֵֹ

ממֹונֹו: יפסד לפיכ‰c Èa BÎa Ïk.חמּׁשה ְְִַָָֻ…¿»∆ƒ¿∆ֲִָ
ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו יח)סלעים "ּופדּויו(במדבר : ְְְֱִִֶֶַָָָ

ּתפּדה": חדׁש ˜Èמּבן Èt ‡È‡ÏÂ.לפי ְִִֶֶֶֹ¿…≈»»«≈»ְִ
מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָּפׁשּוטֹו
אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָעל
לאֿ לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאזהרה
ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיראּו
ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפנים.
עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגזרה
ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶָָָָׁשהּוא
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‡ÏÂ ˜BÙz CÈ„ ‡Îea Ïk»¿»ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÔÈ˜È ÈÓ„˜ ÔeÁ˙Èכא‡zL ƒ¿¬√»«≈»ƒƒ»

‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe ÁÏÙz ÔÈÓBÈƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„Áe ‡ÚBa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

CÏכב „aÚz ‡ÚeL„ ‡ÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»
‡LÎc ‡ÁÂ ÔÈÁ „Á Èekaƒ≈¬«ƒƒ¿«»ƒ¿»»

:‡zLc ‡˜ÙÓaכגÔÈÓ ˙Ïz ¿ƒ¿»¿«»¿«ƒ¿ƒ
Ì„˜ CÈeÎc Ïk ÔeÁ˙È ‡zLa¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:Ï‡È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

˜„CÓכד ÔÓ ÔÈÓÓÚ C˙‡ È‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»
L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz ˙È ÈzÙ‡Â¿«¿≈»¿»¿»«¿≈¡«
Ì„˜ ‰‡Á˙‡Ï C˜ÒÓa CÚ‡ ˙È»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»»√»

È:‡zLa ÔÈÓ ˙Ïz C‰Ï‡ È¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ¿«»
ÈÁÒtכה Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ

‡Áa„Ó a ‡ÙÏ Ôe˙È ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ«¿¿»
:‡ÁÒÙ„ ‡Á ˙ÒÎ Èaz«¿≈ƒ¿««»¿ƒ¿»

ÈÏ˙כו È˙Èz CÚ‡ Èeka LÈ≈ƒ≈«¿»«¿≈¿≈
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»»≈¿


קּדּוׁשין יז)ּבמּסכת Èe(Î‡):(דף LÈÁa ְִִֶֶַ∆»ƒ«»ƒ

˙aLz.?וקציר חריׁש נזּכר מרּבֹותינּולּמה יׁש ƒ¿…ְְִִִֵֵֵַַָָָָ
הּנכנס ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאֹומרים
למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָלׁשביעית,

הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד (ראשֿׁשביעית, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ט) ּובּיֹוםהשנה ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹהּׁשביעי
לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש

נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר (ויקראחריׁש ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאינֹוכה) אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" :ְְְְְִִֵֵֶָָֹ

לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻמדּבר
רׁשּות, חריׁש, מה ,קצירל יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְִִִֶַָָָָ

הּׁשּבת: את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר
(Î)ÌÈÁ È˜ Èeka.ׁשּתי ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
החּטיםהּלחם כא)מן השנה ׁשהיא.Èeka:(ראש ִִִֶֶַַƒ≈ִֶ

חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ראׁשֹונה ְִִִִִֶֶַָָָָָָמנחה
מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּמקּדׁש,

היא: ‰‡ÛÈÒהּׂשעֹורים ‚ÁÂ.אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן ְִִַ¿«»»ƒְִֵֶַַָ
הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּתבּואת

ּכמֹו כב)לּבית, ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :: ְְֲִֵֶֶַַַַ
‰‰ ˙Ùe˜z.ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת ׁשהיא ¿««»»ְֲִִִֶַַַַָָָ
הּבאה: והּקפה:.Ùe˜z˙הּׁשנה מסּבה לׁשֹון ַַָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(‚Î)eÎŒÏk.הּזכרים מצוֹותּכל הרּבה .ׁשּב »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה
ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,

ׁשּבהם: עׂשה אתריLÈB‡.,(Î„)מנין ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֶֶַָƒְְֲֵַָ
ב)וכן וכן(דברים רׁש", "החל לב): "וּירׁש(במדבר : ְְֵֵֵֶַָָֹ

ּגרּוׁשין: לׁשֹון האמֹורי", Ïאת ˙‡ ÈzÁ‰Â. ְֱִִֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆
לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָואּתה

ל קֹובע אני לכ הּללּו:ּתמיד. רגלים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
(‰Î)'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï.הּפסח את לאּֿתׁשחט …ƒ¿«¿ְִֶֶַַַֹ

קּים, חמץ אֹוועדין לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, אזהרה ְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ
חבּורהלאחד סג)מּבני .ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ:(פסחים ְְֲִֵֶָָ¿…»ƒ

מֹועלת לינה אין ואיןּכתרּגּומֹו. הּמזּבח, ּבראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּׁשחר: ּבעּמּוד אּלא ‰ÁÒtלינה ‚Á Á.,אמּוריו ְִֶַַַַָָ∆«««»«ֵָ

ואברים: חלבים הקטר לכל למד אּתה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּומּכאן
(ÂÎ)˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡.הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ

ארצ ּבׁשבח ח)האמּורים חּטה(דברים "ארץ : ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
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:‡zLc ‡˜ÙÓaכגÔÈÓ ˙Ïz ¿ƒ¿»¿«»¿«ƒ¿ƒ
Ì„˜ CÈeÎc Ïk ÔeÁ˙È ‡zLa¿«»ƒ¿¬»¿»√»
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L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz ˙È ÈzÙ‡Â¿«¿≈»¿»¿»«¿≈¡«
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È:‡zLa ÔÈÓ ˙Ïz C‰Ï‡ È¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ¿«»
ÈÁÒtכה Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ

‡Áa„Ó a ‡ÙÏ Ôe˙È ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ«¿¿»
:‡ÁÒÙ„ ‡Á ˙ÒÎ Èaz«¿≈ƒ¿««»¿ƒ¿»

ÈÏ˙כו È˙Èz CÚ‡ Èeka LÈ≈ƒ≈«¿»«¿≈¿≈
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»»≈¿


קּדּוׁשין יז)ּבמּסכת Èe(Î‡):(דף LÈÁa ְִִֶֶַ∆»ƒ«»ƒ

˙aLz.?וקציר חריׁש נזּכר מרּבֹותינּולּמה יׁש ƒ¿…ְְִִִֵֵֵַַָָָָ
הּנכנס ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאֹומרים
למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָלׁשביעית,

הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד (ראשֿׁשביעית, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ט) ּובּיֹוםהשנה ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹהּׁשביעי
לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש

נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר (ויקראחריׁש ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשאינֹוכה) אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" :ְְְְְִִֵֵֶָָֹ

לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻמדּבר
רׁשּות, חריׁש, מה ,קצירל יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְִִִֶַָָָָ

הּׁשּבת: את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר
(Î)ÌÈÁ È˜ Èeka.ׁשּתי ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
החּטיםהּלחם כא)מן השנה ׁשהיא.Èeka:(ראש ִִִֶֶַַƒ≈ִֶ

חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ראׁשֹונה ְִִִִִֶֶַָָָָָָמנחה
מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּמקּדׁש,

היא: ‰‡ÛÈÒהּׂשעֹורים ‚ÁÂ.אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן ְִִַ¿«»»ƒְִֵֶַַָ
הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּתבּואת

ּכמֹו כב)לּבית, ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :: ְְֲִֵֶֶַַַַ
‰‰ ˙Ùe˜z.ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת ׁשהיא ¿««»»ְֲִִִֶַַַַָָָ
הּבאה: והּקפה:.Ùe˜z˙הּׁשנה מסּבה לׁשֹון ַַָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(‚Î)eÎŒÏk.הּזכרים מצוֹותּכל הרּבה .ׁשּב »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה
ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,

ׁשּבהם: עׂשה אתריLÈB‡.,(Î„)מנין ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֶֶַָƒְְֲֵַָ
ב)וכן וכן(דברים רׁש", "החל לב): "וּירׁש(במדבר : ְְֵֵֵֶַָָֹ

ּגרּוׁשין: לׁשֹון האמֹורי", Ïאת ˙‡ ÈzÁ‰Â. ְֱִִֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆
לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָואּתה

ל קֹובע אני לכ הּללּו:ּתמיד. רגלים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ
(‰Î)'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï.הּפסח את לאּֿתׁשחט …ƒ¿«¿ְִֶֶַַַֹ

קּים, חמץ אֹוועדין לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, אזהרה ְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָ
חבּורהלאחד סג)מּבני .ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ:(פסחים ְְֲִֵֶָָ¿…»ƒ

מֹועלת לינה אין ואיןּכתרּגּומֹו. הּמזּבח, ּבראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּׁשחר: ּבעּמּוד אּלא ‰ÁÒtלינה ‚Á Á.,אמּוריו ְִֶַַַַָָ∆«««»«ֵָ

ואברים: חלבים הקטר לכל למד אּתה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּומּכאן
(ÂÎ)˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡.הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ

ארצ ּבׁשבח ח)האמּורים חּטה(דברים "ארץ : ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
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:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓeלבÔ ˙e «≈…∆ƒ¿»«≈
Ôep„e Ï‡NÈ Èa Ï eÈ˙‡ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈«≈ƒ


הּוא ּודבׁש, וגֹו'". וגפן ּתמריםּוׂשעֹורה :ּדבׁש ְְְְְְִֶֶַָָָ

È„b Ï˙‡Ï.,ּבחלב לבׂשר וׁשלׁשאזהרה …¿«≈¿ƒְְְֶַָָָָָָָֹ
להנאה ואחד לאכילה, אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּפעמים

ּבּׁשּול לאּסּור קטו)ואחד רÈ„b.:(חולין ולד ּכל ְְִִֶָ¿ƒַָָָ
לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבמׁשמע,
ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבכּמה

ּבמׁשמע: ‡Bnיֹונקים ÏÁa.לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְִַָ«¬≈ƒְְֵֶָ
סֹופרים: מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּורֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָחלב,

(ÊÎ)‰l‡‰ ÌÈ‰˙‡.לכּתב רּׁשאי אּתה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְִַַַָֹֹ
ּפה: ׁשּבעל כחּתֹורה LÓ‰(ËÎ)תורה ˙„a È‰ÈÂ. ְֶֶַָ«¿ƒ¿∆∆…∆

הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות Ô:ּכׁשהביא È. ְְֲִִִֵֶַַƒ»«
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מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,
להם ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמׁשה
ּכל ּביד נמצא, ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹּכל
ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהעם

ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה :(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ
(‚Ï)‰ÂÒÓ ÂÈtÏÚ ÔÂ.,אּפי ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ

ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון לּבא'.(כתובות 'סוי : ְֲִִִַַָָָָָ
הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ּבכתּבֹות: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻועֹוד

ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה
מסוה: ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנדּבר

(„Ï)Ï‡È ÈaÏ‡ a„Â.ההֹוד קרני וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְֵַַָ
מהם: מסּתּלק ּוכׁשהּוא LÓ‰(Ï‰)ּבפניו, ÈL‰Â ְְְִֵֵֶֶַָָ¿≈ƒ…∆

B‡ a„Ï B‡a„Ú ÂÈtÏÚ ‰ÂÒn‰˙‡.ּוכׁשּבא ∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְֶָ
ּפניו: מעל נֹוטלֹו אּתֹו, תשאלדּבר כי פרשת חסלת ְְִֵֵַַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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ּ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:



קסו

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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:065:598:258:218:588:549:569:5317:4117:4518:0518:0917:2518:18באר שבע )ח(

6:065:598:258:218:578:539:569:5317:3917:4418:0418:0817:1318:18חיפה )ח(

6:035:568:248:208:558:519:549:5117:4117:4518:0518:0917:0418:17ירושלים )ח(

6:076:008:268:228:598:549:579:5417:4017:4418:0418:0817:2418:19תל אביב )ח(

6:346:238:478:419:199:1210:1510:1017:4017:5018:1018:1917:3018:32אוסטריה וינה )ח(

7:007:069:429:4410:1410:1611:2011:2120:0519:5620:3120:2219:4020:33אוסטרליה מלבורן )ק(

6:366:258:498:429:219:1510:1710:1317:4417:5218:1218:2117:3318:25אוקראינה אודסה )ח(

6:216:098:338:269:058:5810:019:5617:2417:3417:5418:0317:1418:07אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:496:378:598:529:329:2510:2710:2217:4717:5718:1818:2817:3718:32אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:416:298:528:459:249:1710:2010:1517:4017:5018:1118:2117:3118:25אוקראינה קייב )ח(

6:095:578:218:158:538:479:499:4517:1417:2417:4417:5317:0417:57אוקראינה דונייצק )ח(

7:016:509:149:089:469:4010:4310:3918:1118:2018:4018:4818:0019:01איטליה מילאנו )ח(

6:156:148:498:489:199:1810:2110:2018:3718:3618:5818:5718:1819:01אקוואדור קיטו )ח(

6:386:439:179:199:509:5210:5510:5619:3419:2619:5919:5119:0920:02ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:197:2610:0510:0810:3610:3911:4311:4520:3520:2521:0220:5220:0920:56ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:386:298:548:499:279:2210:2410:2018:0018:0618:2618:3217:4718:36ארה״ב בולטימור )ח(

6:286:198:448:399:169:1110:1410:1017:5017:5618:1618:2317:3718:34ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:296:208:458:399:179:1210:1410:1017:4917:5618:1518:2217:3718:34ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:056:569:219:169:539:4810:5110:4618:2518:3218:5218:5918:1319:10ארה״ב דטרויט )ח(

6:456:399:059:019:389:3410:3610:3318:2318:2718:4618:5018:0818:59ארה״ב היוסטן )ח(

6:196:118:388:349:109:0610:0910:0517:5217:5718:1718:2217:3818:31ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:436:379:039:009:369:3310:3510:3218:2418:2718:4718:5018:0918:59ארה״ב מיאמי )ח(

6:266:168:408:359:139:0810:1010:0617:4317:5018:1018:1717:3118:29ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:226:138:398:349:119:0510:0810:0417:4417:5118:1118:1817:3218:28ארה״ב שיקאגו )ח(

6:236:249:039:039:329:3210:3610:3619:0719:0319:2919:2518:4619:29בוליביה לא פאס )ח(

7:277:159:379:3010:0910:0211:0510:5918:2318:3318:5419:0518:1419:21בלגיה אנטוורפן )ח(

7:267:139:379:3010:0910:0211:0410:5918:2518:3518:5619:0618:1519:21בלגיה בריסל )ח(

6:456:318:538:459:259:1710:2010:1417:3317:4518:0618:1817:2518:22בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:576:008:348:359:069:0710:1010:1018:4118:3519:0418:5818:1819:05ברזיל ס.פאולו )ח(

5:435:468:218:228:528:539:569:5718:2718:2218:5018:4418:0518:50ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:446:318:558:489:279:2010:2210:1717:4217:5318:1418:2417:3318:39בריטניה לונדון )ח(

6:566:429:058:579:379:2910:3210:2617:4817:5918:2118:3217:3918:48בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:536:399:028:549:349:2710:2910:2417:4617:5718:1818:2917:3718:33גרמניה ברלין )ח(

7:076:559:199:129:519:4410:4610:4118:0918:1918:4018:5018:0018:54גרמניה פרנקפורט )ח(

6:576:529:199:169:529:4910:5210:5018:4618:4819:0819:1018:2919:14הודו בומביי )ח(

6:516:479:159:129:479:4410:4710:4518:4418:4519:0619:0718:2719:11הודו פונה )ח(

6:246:128:368:299:089:0210:0410:0017:2917:3817:5918:0817:1918:12הונגריה בודפשט )ח(

6:386:288:538:489:259:2010:2310:1917:5618:0318:2318:3017:4418:34טורקיה איסטנבול )ח(

6:566:479:129:089:459:4010:4210:3918:2018:2618:4618:5118:0718:55יוון אתונה )ח(

6:456:348:568:509:299:2310:2510:2117:5017:5918:1918:2817:3918:32מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:496:459:179:149:479:4410:4810:4618:4918:5119:1119:1318:3319:17מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:046:128:488:519:219:2410:2810:3019:1919:0919:4719:3618:5119:40ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:246:188:478:449:189:1410:1810:1518:0918:1318:3218:3617:5418:40נפאל קטמנדו )ח(

7:127:119:409:3910:1310:1111:1411:1319:2219:2119:4319:4219:0319:46סינגפור סינגפור )ח(

6:216:078:318:249:038:569:589:5317:1717:2817:4918:0017:0818:04פולין ורשא )ח(

6:086:098:408:399:129:1210:1510:1518:3318:2918:5418:5118:1218:55פרו לימה )ח(

7:187:079:329:2610:049:5811:0010:5618:2918:3818:5819:0618:1819:18צרפת ליאון )ח(

7:317:199:439:3710:1510:0911:1111:0718:3618:4519:0619:1518:2619:28צרפת פריז )ח(

6:005:588:338:319:039:0110:0510:0318:1718:1718:3818:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:526:429:079:029:399:3310:3610:3218:0818:1618:3618:4417:5718:55קנדה טורונטו )ח(

6:316:208:458:399:179:1110:1410:0917:4317:5118:1118:1917:3218:32קנדה מונטריאול )ח(

6:156:088:328:279:059:0010:039:5917:4117:4618:0618:1117:2718:15קפריסין לרנקה )ח(

7:197:049:279:199:599:5010:5310:4718:0618:1918:4118:5317:5919:09רוסיה מוסקבה )ח(

7:016:509:139:079:469:3910:4210:3718:0718:1518:3618:4517:5618:49רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:046:529:189:119:499:4310:4610:4118:1418:2218:4318:5218:0319:03שוייץ ציריך )ח(

6:336:298:578:559:309:2710:3010:2818:2918:3018:5018:5118:1118:55תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז

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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת כי תשא - פרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:496:459:179:149:479:4410:4810:4618:4918:5119:1119:1318:3319:17מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:046:128:488:519:219:2410:2810:3019:1919:0919:4719:3618:5119:40ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:246:188:478:449:189:1410:1810:1518:0918:1318:3218:3617:5418:40נפאל קטמנדו )ח(

7:127:119:409:3910:1310:1111:1411:1319:2219:2119:4319:4219:0319:46סינגפור סינגפור )ח(

6:216:078:318:249:038:569:589:5317:1717:2817:4918:0017:0818:04פולין ורשא )ח(

6:086:098:408:399:129:1210:1510:1518:3318:2918:5418:5118:1218:55פרו לימה )ח(

7:187:079:329:2610:049:5811:0010:5618:2918:3818:5819:0618:1819:18צרפת ליאון )ח(

7:317:199:439:3710:1510:0911:1111:0718:3618:4519:0619:1518:2619:28צרפת פריז )ח(

6:005:588:338:319:039:0110:0510:0318:1718:1718:3818:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:526:429:079:029:399:3310:3610:3218:0818:1618:3618:4417:5718:55קנדה טורונטו )ח(

6:316:208:458:399:179:1110:1410:0917:4317:5118:1118:1917:3218:32קנדה מונטריאול )ח(

6:156:088:328:279:059:0010:039:5917:4117:4618:0618:1117:2718:15קפריסין לרנקה )ח(

7:197:049:279:199:599:5010:5310:4718:0618:1918:4118:5317:5919:09רוסיה מוסקבה )ח(

7:016:509:139:079:469:3910:4210:3718:0718:1518:3618:4517:5618:49רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:046:529:189:119:499:4310:4610:4118:1418:2218:4318:5218:0319:03שוייץ ציריך )ח(

6:336:298:578:559:309:2710:3010:2818:2918:3018:5018:5118:1118:55תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ב' ט"ו בו, שעה 8:49 
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