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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
L„Á‰לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ

הּׁשנה הּקׁשיא1לחדׁשי וידּועה ראׁש2, הרי ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
החּיּות ׁשּכֹולל ׁשם על ראׁש ׁשּנקרא ּבתׁשרי, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
ּכ ואחר לחדׁשים החּיּות נחלק ּומּמּנּו הּׁשנה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדכללּות
נמׁש ּומּמּנּו הּגּוף ּכל חּיּות ּכֹולל ׁשהראׁש (ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלימים

האברים) ּבכל הראׁש,3החּיּות הּוא ּתׁשרי הרי ּכן ואם , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ראׁש לכם הּזה החדׁש ניסן על אֹומרֹו מהּו מּובן ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹואינֹו
ּוביֹותר הּׁשנה. לחדׁשי גֹו' ראׁשֹון מּזה) (ויתרה ְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ּבּמכלּתא ּׁשּכתּוב מה ּפי על מּובן לכם4אינֹו הּזה החדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשנאמרה ׁשקֹודם והינּו הראׁשֹון, אדם ּבֹו מנה לא ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
יקׁשה ּכן ואם הראׁש, ּתׁשרי היה לכם הּזה החדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּפרׁשת
ראׁש לכם הּזה החדׁש להיֹות נׁשּתּנה לּמה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹותר
הראׁש. הּוא ניסן (לכם) יׂשראל ׁשאצל ְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹחדׁשים,

ּבזהÚe„ÈÂב) ּב'עקדה'5הּבאּור ּׁשּכתּוב מה ּפי על ,6 ¿»«ֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
אלקּות. להּכיר אפׁשר הנהגֹות אֹופני ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבּׁשני
ּכמֹו טבעית, מהנהגה אלקּות הּכרת הּוא א' ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹאֹופן

אּלה.7ׁשּכתּוב ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּובדבר מגּבלים, הם הּנבראים ׁשהרי יֹותר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּובפרטּיּות
אפּלּו ּדהּנה, מגּבל, ּבלּתי חּיּות להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻֻהּמגּבל

חד וגרמֹוהי ׁשאיהּו ּדאצילּות מקֹום,8ּכלים מּכל , ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
ׁשּבהם והחּיּות האֹור ּגם הּנה ּגבּול, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹותם

ּגבּול ּבבחינת עׂשּיה,9הּוא יצירה ּבבריאה ׁשּכן ּומּכל , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
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ב.1) יב, תרנ"ד2)בא ע). ע' תרט"ו הצ"צ אדמו"ר (מאמרי תרט"ו לכם הזה החודש ד"ה ואילך. סע"ב יח, בראשית אוה"ת ראה

רכד). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח רצה). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר קנו). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קלא). ע' תרנ"ד לקו"ת3)(סה"מ ראה

בתחילתו. ר"ה שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי ואילך. א מז, נצבים ג. מא, ד"ה5)עה"פ.4)תבוא ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). רכד ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לח).6)הנ"ל (שער גו' החודש עה"פ בא כו.7)פ' מ, ב).8)ישעי' (ג, בהקדמה תקו"ז

קצא.9) ע' תרס"ו המשך ראה
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
L„Á‰לכם הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶֶַָָָֹ

הּׁשנה הּקׁשיא1לחדׁשי וידּועה ראׁש2, הרי ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
החּיּות ׁשּכֹולל ׁשם על ראׁש ׁשּנקרא ּבתׁשרי, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
ּכ ואחר לחדׁשים החּיּות נחלק ּומּמּנּו הּׁשנה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדכללּות
נמׁש ּומּמּנּו הּגּוף ּכל חּיּות ּכֹולל ׁשהראׁש (ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלימים

האברים) ּבכל הראׁש,3החּיּות הּוא ּתׁשרי הרי ּכן ואם , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ראׁש לכם הּזה החדׁש ניסן על אֹומרֹו מהּו מּובן ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹואינֹו
ּוביֹותר הּׁשנה. לחדׁשי גֹו' ראׁשֹון מּזה) (ויתרה ְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ּבּמכלּתא ּׁשּכתּוב מה ּפי על מּובן לכם4אינֹו הּזה החדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשנאמרה ׁשקֹודם והינּו הראׁשֹון, אדם ּבֹו מנה לא ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל
יקׁשה ּכן ואם הראׁש, ּתׁשרי היה לכם הּזה החדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּפרׁשת
ראׁש לכם הּזה החדׁש להיֹות נׁשּתּנה לּמה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּביֹותר
הראׁש. הּוא ניסן (לכם) יׂשראל ׁשאצל ְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹחדׁשים,

ּבזהÚe„ÈÂב) ּב'עקדה'5הּבאּור ּׁשּכתּוב מה ּפי על ,6 ¿»«ֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
אלקּות. להּכיר אפׁשר הנהגֹות אֹופני ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבּׁשני
ּכמֹו טבעית, מהנהגה אלקּות הּכרת הּוא א' ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹאֹופן

אּלה.7ׁשּכתּוב ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּובדבר מגּבלים, הם הּנבראים ׁשהרי יֹותר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּובפרטּיּות
אפּלּו ּדהּנה, מגּבל, ּבלּתי חּיּות להיֹות אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֻֻהּמגּבל

חד וגרמֹוהי ׁשאיהּו ּדאצילּות מקֹום,8ּכלים מּכל , ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ
ׁשּבהם והחּיּות האֹור ּגם הּנה ּגבּול, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹותם

ּגבּול ּבבחינת עׂשּיה,9הּוא יצירה ּבבריאה ׁשּכן ּומּכל , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
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ב.1) יב, תרנ"ד2)בא ע). ע' תרט"ו הצ"צ אדמו"ר (מאמרי תרט"ו לכם הזה החודש ד"ה ואילך. סע"ב יח, בראשית אוה"ת ראה

רכד). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח רצה). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר קנו). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קלא). ע' תרנ"ד לקו"ת3)(סה"מ ראה

בתחילתו. ר"ה שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי ואילך. א מז, נצבים ג. מא, ד"ה5)עה"פ.4)תבוא ראה – לקמן הבא בכל

ואילך). רכד ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח לח).6)הנ"ל (שער גו' החודש עה"פ בא כו.7)פ' מ, ב).8)ישעי' (ג, בהקדמה תקו"ז

קצא.9) ע' תרס"ו המשך ראה
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הכלים גם האצילות אחד.בעולם

אלוקות], ÌB˜Ó,הם ÏkÓƒ»»
Ïeb ˙ÈÁa Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿ƒ«¿
הן דאצילות שהכלים למרות

בבחינת הם זאת בכל אלוקות,

כבר בהם יש שהרי גבול

ושאר חסד חכמה, של התחלקות

כן ועל Ìbהספירות, ‰p‰ƒ≈«
‡e‰ Ì‰aL ˙eiÁ‰Â B‡‰»¿««∆»∆

Ïeb ˙ÈÁa9מכיון ƒ¿ƒ«¿
בבחינת שהם אף שבכלים והחיות האורות גם הרי גבול בבחינת הם שהכלים

הגבול‰Ïˆ‡'יש' ענין ישנו בהם גם מקום מכל אלוקות, מעין «ÏkÓeƒשהוא
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ו  

הּקדׁש ּבאּגרת עׂשּיה10ּכדאיתא יצירה ּדבריאה ׁשּבכלים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ועל נברא, ּבבחינת הם ורּוח נפׁש ּדבחינת האֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגם
ׁשהחּיּות הּגׁשמּיים וארץ לּׁשמים ּבנֹוגע וכּמה ּכּמה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָאחת
חּיּות ּבהם ׁשּיהיה אפׁשר ואי ּגבּול, ּבבחינת הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבהם

מגּבל ענין11ּבלּתי ּבהם ׁשּיׁש רֹואים אנּו מקֹום ּומּכל . ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֻ
ּכדאיתא כּו', ׁשּנּוי ּבהם ׁשאין ׁשּזהּו ּגבּול, ּבלי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָׁשל

ּפסּוק12ּבירּוׁשלמי והארץ13על הּׁשמים ּתֹולדֹות אּלה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זאת ּדלבד והינּו הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבהּבראם
קּימים הּׁשמים ּוצבא ּבּמין קּימים הארץ צבא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאׁשר
חזקים ּגם הם הרי נעּדר, לא איׁש ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבאיׁש,
מה' יֹותר קּימים היֹותם ּדעם והינּו, הּבראם, ְְְְְֱִִִֵֵַַָָָָּכיֹום
מֹורה וזה הּבראם, ּכיֹום חזקים הם הרי ׁשנה, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאלפים
והינּו מגּבל, ׁשהּוא ּבדבר ׁשהרי ּגבּול, הּבלי ענין ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻעל
ּגם ההגּבלה נּכרת ׁשנפסק, מקֹום אֹו זמן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש
הּׁשּנּוי העּדר ּכן, ואם ּבראׁשיתֹו, ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאמצעיתֹו
(ׁשּגם הּמגּבל ׁשּבּדבר זה וענין ּגבּול. ּבלי על ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻמֹורה
מֹורה ּגבּול, ּבלי ׁשל ענין יׁש מגּבל) הּוא ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻהחּיּות
אלקּות הּכרת הּוא הּב' ואֹופן הּבֹורא. ּגדלּות ְְֱֲֵֶַַַַַָֹעל
הּטבע, ׁשּדּוד ׁשהּוא מהּטבע ׁשּלמעלה נּסית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמהנהגה
האלקּות הּכרת ּבין וההפרׁש הּבֹורא. ּגדלּות נראה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבזה
ּבהתּבֹוננּות צֹור יׁש הא' ׁשּבהנהגה אלּו, הנהגֹות ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבב'
ּבא הּוא התּבֹוננּות ידי שעל והינּו אלקּות, להּכיר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָֹּכדי

ג החלטה ּבאלידי זה הרי כן ּפי על אף אבל כּו', מּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נּכר, זה אין התּבֹוננּות ּוללא התּבֹוננּות, ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּדוקא
ּׁשאין מה ּבהעלם. הּוא אלקי ׁשהחּיּות לפי הּדבר, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוטעם
ּגם הרי הּנס, את ּכׁשרֹואה מּיד הרי הּב', ּבהנהגה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכן
לפי והינּו אלקּות, ׁשּזה הּוא רֹואה התּבֹוננּות ְְְְְְֱִִֶֶֶַֹֹללא
ּדּבהנהגה הּוא, הּדבר וטעם ּבגּלּוי. הּוא האלקי ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהחּיּות
ּבהתלּבׁשּות ׁשּבא האֹור מחּצֹונּיּות הּוא החּיּות ְְְִִִֵֶַַַָָָהא'
הנהגה ּכן ּׁשאין מה ּבהעלם, להיֹות אפׁשר ולכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּובגבּול,
ּכמֹו הּוא ׁשהחּיּות הינּו, האֹור, מּפנימּיּות היא ְְְִִִִֶַַַַָהּב'
וזֹוהי ּבגּלּוי. הּוא ולכן ּבהתלּבׁשּות, ּבא ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָׁשהּוא
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א).10) (קל, הובא11)ס"כ יב. הקדמה – לח"ב בההקדמות מו"נ ראה

שם. תרס"ו ברכות.12)בהמשך ד.13)ריש ב, בראשית

    
ÔkLוהחיות iÚ‰האור ‰ÈÈ ‰‡Èa,גבול בבחינת È‡„k˙‡הוא ∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ»

L„‰ ˙‡a10˙BB‡‰ Ì ‰iÚ ‰ÈÈ ‰‡Èc ÌÈÏÎaL ¿ƒ∆∆«…∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«»
‡ ˙ÈÁa Ì‰ ÁeÂ L ˙ÈÁcמתלבשים בי"ע בעולמות ƒ¿ƒ«∆∆¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»

שבעולמות העצום הצמצום ובשל נשמה, רוח נפש, ידי על בכלים האורות

הבחינות שתי הרי אלה,

כבר הם ורוח נפש התחתונות

'יש' בחינת של ‰‡ענין

נפרד, ודבר 'יש' »¿ÏÚÂשהוא
Ú‚Ba ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡«««»¿«»¿≈«
ÌÈiÓL‰ ‡Â ÌÈÓMÏ«»«ƒ»»∆««¿ƒƒ
מעולמות שלמטה הגשמי בעולם

‰e‡בי"ע Ì‰aL ˙eiÁ‰L∆««∆»∆
L‡ È‡Â ,Ïe ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆¿»
ÈzÏa ˙eiÁ Ì‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«ƒ¿ƒ

Ïa‚Ó11ÌB˜Ó ÏkÓe . À¿»ƒ»»
מגבלותם ÌÈ‡Bלמרות e‡»ƒ

ÈÏa ÏL ÔÈÚ Ì‰a LiL∆≈»∆ƒ¿»∆¿ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L e‰L ,Ïe¿∆∆∆≈»∆

ÈepLהסובבים הכוכבים כמו ƒ
שינוי בלי למערב ממזרח תמיד

כלל È‡„k˙‡והפסק ,'eÎƒ¿ƒ»
ÈÓÏLeÈa12˜eÒt ÏÚ13 ƒ«¿ƒ«»

ÌÈÓM‰ ˙B„ÏBz ‰l‡≈∆¿«»«ƒ
Ì‰L Ì‡a‰a ‡‰Â¿»»∆¿ƒ»¿»∆≈
Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜Á¬»ƒ¿ƒ»¿»
לא אף נתחדש לא שמעולם

נוסף השמים ברקיע אחד כוכב

מבריאת הקצוב מספרם על

‡˙העולם, „Ïc eÈ‰Â¿«¿ƒ¿«…
ÌÈÓi˜ ‡‰ ‡ L‡¬∆¿»»»∆«»ƒ

ÔÈnaשעל שהנבראים שאף «ƒ
מקום מכל ונפסדים, הווים הארץ

לעולם קיימים הנבראים מיני

ÌÈÓi˜ ÌÈÓM‰ ‡e¿»«»«ƒ«»ƒ
LÈ‡aשם על מורה איש »ƒ

שאיננו השמש כוכב כגון העצם,

השמים שבצבא לעולם, נפסד

שינוי ללא נבראים אותם קיימים

בריאתם e˙kLמיום BÓÎe¿∆»
Ì‰ È‰ ,cÚ ‡Ï LÈ‡ƒ…∆¿»¬≈≈
,Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜Á Ì«¬»ƒ¿ƒ»¿»
ÌÈÓi˜ Ì˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡»«»ƒ
,‰L ÌÈÏ‡ '‰Ó ˙BÈ≈≈¬»ƒ»»
ÌBÈk ÌÈ˜Á Ì‰ È‰¬≈≈¬»ƒ¿

,Ì‡a‰,במין הארץ צבא ƒ»¿»
באי השמים BÓ‰שוצבא ‰Â¿∆∆

LiL eÈ‰Â ,Ïa‚Ó ‡e‰L „a È‰L ,Ïe ÈÏa‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»«¿ƒ¿∆¬≈¿»»∆À¿»¿«¿∆≈
˜ÒL ÌB˜Ó B‡ ÔÓ,להיפסק שעתיד אפילו -Ì ‰Ïa‚‰‰ ˙k ¿«»∆ƒ¿«ƒ∆∆««¿»»«

ÈepM‰ cÚ‰ ,Ôk Ì‡Â ,B˙ÈL‡a el‡Â B˙ÈÚÓ‡aבהנהגה ¿∆¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ
ÌLהטבעית Ïa‚n‰ caL ‰ ÔÈÚÂ .Ïe ÈÏa ÏÚ ‰BÓ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»∆∆«»»«À¿»∆«

(Ïa‚Ó ‡e‰ BlL ˙eiÁ‰««∆À¿»
זאת גםLÈובכל ÏLבו ÔÈÚ ≈ƒ¿»∆

ÏÚ ‰BÓ ,Ïe ÈÏa¿ƒ¿∆«
ÔB‡Â .‡Ba‰ ˙eÏ„«¿«≈¿∆
˙e˜Ï‡ ˙k‰ ‡e‰ 'a‰«¬»«¡…
‰ÏÚÓlL ˙È ‰‚‰‰Ó≈«¿»»ƒƒ∆¿«¿»

Ú‰Óהאותות כמו ≈«∆«
במצרים שהיו והמופתים

סוף ים ecL„ובקריעת ‡e‰L∆ƒ
‰‡ ‰aL ,Ú‰«∆«∆»∆ƒ¿∆
L‰‰Â .‡Ba‰ ˙eÏ„«¿«≈¿«∆¿≈
'aL ˙e˜Ï‡‰ ˙k‰ ÔÈa≈«»«»¡…∆¿
‰‚‰‰aL ,eÏ‡ ˙B‚‰‰«¿»≈∆¿«¿»»
˙eBa˙‰a B LÈ '‡‰»≈∆¿ƒ¿¿
eÈ‰Â ,˙e˜Ï‡ Èk‰Ï È„k¿≈¿«ƒ¡…¿«¿
‡e‰ ˙eBa˙‰ È„È ÏÚ∆«¿≈ƒ¿¿
‰eÓ‚ ‰ÏÁ‰ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈«¿»»¿»
ÔÎ Èt ÏÚ ‡ Ï‡ ,'eÎ¬»««ƒ≈
È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡a ‰ È‰¬≈∆»«¿»«¿≈
‡ÏÏe ,˙eBa˙‰ƒ¿¿¿…
,k ‰ ÔÈ‡ ˙eBa˙‰ƒ¿¿≈∆ƒ»
ÈÏ ,c‰ ÌÚÂ¿«««»»¿ƒ

È˜Ï‡ ˙eiÁ‰Lבהנהגת ∆««¡…ƒ
Ó‰הטבע .ÌÏÚ‰a ‡e‰¿∆¿≈«

,'a‰ ‰‚‰‰a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈»«¿»»«
˙‡ ‰‡BLk „iÓ È‰¬≈ƒ»¿∆∆∆
‡ÏÏ Ì È‰ ,Òp‰«≈¬≈«¿…
‡e‰ ‰‡B ˙eBa˙‰ƒ¿¿∆
ÈÏ eÈ‰Â ,˙e˜Ï‡ ‰L∆∆¡…¿«¿¿ƒ
‡e‰ È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰L∆««»¡…ƒ
,‡e‰ c‰ ÌÚÂ .Èel‚a¿ƒ¿«««»»

˙eiÁ‰ '‡‰ ‰‚‰‰acשל ∆»«¿»»»««
eiBÁÓ˙העולם ‡e‰≈ƒƒ

L B‡‰זה אלוקי a‡אור »∆»
ÔÎÏÂ ,Ïe‚e ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»≈
,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ï L‡∆¿»ƒ¿¿∆¿≈
'a‰ ‰‚‰‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¿»»«
B‡‰ ˙eiÓÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ»

eiÁ‰L˙האלוקי, ,eÈ‰«¿∆««
‡e‰L BÓk ‡e‰שינוי ללא ¿∆

,˙eLaÏ˙‰a ‡a BÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿«¿
Èel‚a ‡e‰ ÔÎÏÂבשר לעיני ¿»≈¿ƒ
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ּדאף הא', אֹופן על הב' הנהגה ּבאֹופן ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
החּיּות הא' ּבאֹופן מקֹום, מּכל אלקּות, נּכר ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבׁשניהם
ּבאֹופן ּכן ּׁשאין מה ּבהעלם, והּוא ּבגבּול מתלּבׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּוא
מה וזהּו ּבגּלּוי. והּוא ּבהתלּבׁשּות ּבא החּיּות אין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָהב'
ׁשראׁש ּדאף גֹו', חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ְֳִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּכתּוב
ׁשהּוא ניסן על אֹומר מקֹום מּכל ּבתׁשרי, הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשנה
ּבתׁשרי הּוא הּׁשנה ׁשראׁש זה ּכי הּׁשנה, לחדׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹון
הראׁש, הּוא ּתׁשרי ׁשּבזה טבעית, הנהגה ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּוא
ׁשהארי ּוכפי הראׁש. הּוא ניסן הּנּסית ּבההנהגה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹאבל

ּבאלּול14הריטב"א ׁשּבכ"ה אליעזר רּבי לדעת ׁשּגם ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולם הּנה15נברא ּבתׁשרי, הּוא הּׁשנה ראׁש ׁשּלכן , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּומנין הּתֹורה למנין הראׁש ניסן נעׂשה ּתֹורה מּתן ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹאחרי
חז"ל ׁשאמרּו וזהּו ּבעֹולמֹו16יׂשראל. הקּב"ה מּׁשּבחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

קבע ּובניו ּביעקב ּומׁשּבחר חדׁשים, ראׁשי להם ְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹקבע
הּטבעית ׁשּבהנהגה הינּו, ּגאּלה, ׁשל חדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלהם
ׁשּלמעלה נּסית ּובהנהגה הראׁש, הּוא ּתׁשרי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ(ּבעֹולמֹו)

הר הּוא ניסן ּגאלה, ׁשל חדׁש ענין ׁשּזהּו אׁשֹון,מהּטבע, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון אמרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוזהּו

ׁשל‡Ìג) ׁשענינֹו זה על ותרּוץ ּבאּור הּוא זה ּכל »¿»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשניסן לכ ּבסתירה אינֹו ּבתׁשרי הּׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁש
הנהגה הנהגֹות, אֹופני ּב' ׁשּיׁשנם ּדכיון הראׁשֹון, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
הּוא ּתׁשרי הּטבעית ּבהנהגה הּנה נּסית, והנהגה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָטבעית
עדין אבל הראׁשֹון. הּוא ניסן הּנּסית ּובהנהגה ְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָהראׁשֹון

להבין הּוא17צרי ניסן נּסית ׁשּבהנהגה הּטעם מהּו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
להיֹות אפׁשר היה נּסית ּבהנהגה ּגם ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָהראׁשֹון,
מהּטבע ׁשּלמעלה ההנהגה ּגם ׁשהרי הראׁשֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתׁשרי
הרי ּכן אם ּבתׁשרי, נברא ׁשהעֹולם ּומאחר ּבעֹולם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהיא
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ד"ה ראה – רכו).לקמן ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל
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ÌÏBÚ‰ ‡15ÔÎlL , ƒ¿»»»∆»≈
‰‰ L‡השישי יום …«»»

אדם נברא בו בראשית למעשה

הבריאה. תכלית שהוא הראשון

ÈÁ‡ ‰p‰ ,ÈL˙a ‡e‰¿ƒ¿≈ƒ≈«¬≈
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ז       

ּדאף הא', אֹופן על הב' הנהגה ּבאֹופן ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
החּיּות הא' ּבאֹופן מקֹום, מּכל אלקּות, נּכר ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבׁשניהם
ּבאֹופן ּכן ּׁשאין מה ּבהעלם, והּוא ּבגבּול מתלּבׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּוא
מה וזהּו ּבגּלּוי. והּוא ּבהתלּבׁשּות ּבא החּיּות אין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָהב'
ׁשראׁש ּדאף גֹו', חדׁשים ראׁש לכם הּזה החדׁש ְֳִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּכתּוב
ׁשהּוא ניסן על אֹומר מקֹום מּכל ּבתׁשרי, הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשנה
ּבתׁשרי הּוא הּׁשנה ׁשראׁש זה ּכי הּׁשנה, לחדׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹון
הראׁש, הּוא ּתׁשרי ׁשּבזה טבעית, הנהגה ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּוא
ׁשהארי ּוכפי הראׁש. הּוא ניסן הּנּסית ּבההנהגה ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹאבל

ּבאלּול14הריטב"א ׁשּבכ"ה אליעזר רּבי לדעת ׁשּגם ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
העֹולם הּנה15נברא ּבתׁשרי, הּוא הּׁשנה ראׁש ׁשּלכן , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּומנין הּתֹורה למנין הראׁש ניסן נעׂשה ּתֹורה מּתן ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹאחרי
חז"ל ׁשאמרּו וזהּו ּבעֹולמֹו16יׂשראל. הקּב"ה מּׁשּבחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

קבע ּובניו ּביעקב ּומׁשּבחר חדׁשים, ראׁשי להם ְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹקבע
הּטבעית ׁשּבהנהגה הינּו, ּגאּלה, ׁשל חדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלהם
ׁשּלמעלה נּסית ּובהנהגה הראׁש, הּוא ּתׁשרי ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ(ּבעֹולמֹו)

הר הּוא ניסן ּגאלה, ׁשל חדׁש ענין ׁשּזהּו אׁשֹון,מהּטבע, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
הּׁשנה. לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון אמרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָוזהּו

ׁשל‡Ìג) ׁשענינֹו זה על ותרּוץ ּבאּור הּוא זה ּכל »¿»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשניסן לכ ּבסתירה אינֹו ּבתׁשרי הּׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁש
הנהגה הנהגֹות, אֹופני ּב' ׁשּיׁשנם ּדכיון הראׁשֹון, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
הּוא ּתׁשרי הּטבעית ּבהנהגה הּנה נּסית, והנהגה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָטבעית
עדין אבל הראׁשֹון. הּוא ניסן הּנּסית ּובהנהגה ְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָהראׁשֹון

להבין הּוא17צרי ניסן נּסית ׁשּבהנהגה הּטעם מהּו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
להיֹות אפׁשר היה נּסית ּבהנהגה ּגם ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָהראׁשֹון,
מהּטבע ׁשּלמעלה ההנהגה ּגם ׁשהרי הראׁשֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתׁשרי
הרי ּכן אם ּבתׁשרי, נברא ׁשהעֹולם ּומאחר ּבעֹולם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהיא
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א.14) ז, לר"ה ובכ"מ.15)בחידושיו השביעי). (בחודש כג פיסקא דר"כ פסיקתא רפכ"ט. יא.16)ויק"ר פט"ו, בהבא17)שמו"ר

ד"ה ראה – רכו).לקמן ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל

    
נס שמתרחש הטבע.בשעה מערכות את ÔÙB‡aהמשדד ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¬»¿∆

Ï ,˙eÏ‡  Ì‰ÈLaL ‡c ,‡‰ ÔÙB‡ ÏÚ ‰ ‰‚‰‰«¿»»««∆»¿«∆ƒ¿≈∆ƒ»¡…ƒ»
ÌÏÚ‰a ‡e‰Â Ïe‚a LaÏ˙ ‡e‰ ˙eiÁ‰ ‡‰ ÔÙB‡a ,ÌB»»∆»««ƒ¿«≈ƒ¿¿¿∆¿≈
ללבושים, מבעד בחיות ולהבחין העלם, להסיר מנת על להתבוננות וזקוקים

‰ ÔÙB‡a Ô ÔÈ‡ ‰«∆≈≈»∆«
‡a ˙eiÁ‰ ÔÈ‡≈««»
Èel‚a ‡e‰Â ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿¿ƒ
כלל. בהתבוננות צורך ואין

L„Á‰ e˙ ‰ e‰ÊÂ¿∆«∆»«…∆
ÌÈL„Á L‡ ÌÎÏ ‰‰«∆»∆…√»ƒ
‰‰ L‡L ‡c ,B‚¿«∆…«»»
ÌB Ï ,ÈL˙a ‡e‰¿ƒ¿≈ƒ»»
‡e‰L ÔÈ ÏÚ B‡≈«ƒ»∆
È ,‰‰ ÈL„ÁÏ ÔBL‡ƒ¿»¿≈«»»ƒ
‡e‰ ‰‰ L‡L ‰Ê∆∆…«»»
‰‚‰‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÈL˙a¿ƒ¿≈¿ƒ¿»«¿»»

˙ÈÚבאה שהחיות ƒ¿ƒ
היא ולכן ובגבול בהתלבשות

‰e‡בהעלם, ÈL ‰ÊaL∆»∆ƒ¿≈
‰‚‰‰‰a Ï‡ ,L‡‰»…¬»¿»«¿»»

˙Èqp‰אינה שהחיות «ƒƒ
וגלויה ‰e‡בהתלבשות, ÔÈƒ»

È‡‰L ÈÙÎe L‡‰»…¿ƒ∆∆¡ƒ
‡"È‰14˙Ú„Ï ÌbL »ƒ¿»∆«¿««

ÊÚÈÏ‡ Èaדעת על (החולק «ƒ¡ƒ∆∆
נברא שבניסן יהושע רבי

ÏeÏ‡aהעולם), ‰"ÎaL∆¿∆¡
ÌÏBÚ‰ ‡15ÔÎlL , ƒ¿»»»∆»≈
‰‰ L‡השישי יום …«»»

אדם נברא בו בראשית למעשה

הבריאה. תכלית שהוא הראשון

ÈÁ‡ ‰p‰ ,ÈL˙a ‡e‰¿ƒ¿≈ƒ≈«¬≈
ÔÈ ‰Ú ‰B Ô««»«¬»ƒ»
‰B‰ ÔÈÏ L‡‰»…¿ƒ¿»«»

Ï‡È ÔÈeלדעתו גם הנה ƒ¿»ƒ¿»≈
תורה מתן לאחר אליעזר רבי של

לראש. ניסן חודש ∆¿e‰ÊÂנעשה
Ï"ÊÁ e‡L16Ì‰Ï Ú BÏBÚa ‰"a‰ Áaלכל ∆»¿««ƒ∆»««»»¿»»«»∆

ÌÈL„Áהאומות ÈL‡,השנה ראש תשרי, חודש ÁaLeשהוא »≈√»ƒƒ∆»«
ÂÈe ÚÈaמצרים יציאת לאחר תורה מתן בזמן לעם לו Úשנעשו ¿«¬…»»»«

Ì‰Ïישראל l‡b‰לבני ÏL L„Á.ישראל נגאלו שבו ניסן חודש שהוא »∆…∆∆¿À»
,L‡‰ ‡e‰ ÈL BÏBÚa ˙ÈÚ‰ ‰‚‰‰aL ,eÈ‰«¿∆»«¿»»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»…

Ú‰ ‰ÏÚlL ˙Èq ‰‚‰‰e,סוף אין אור פנימיות מתגלה שאז »«¿»»ƒƒ∆¿«¿»≈«∆«
B‡ e‰ÊÂ ,ÔBL‡‰ ‡e‰ ÔÈ ,‰Ï‡b ÏL L„Á ÔÈÚ e‰L∆∆ƒ¿»…∆∆¿À»ƒ»»ƒ¿∆»¿

החודש בפרשת הכתוב ‰‰לשון ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡ביאר ƒ»∆¿»¿≈«»»
לענין הראש תשרי חודש היה תורה מתן א.לפני הנהגות: אופני שני שישנם

גילוי שענינה טבעית הנהגה

חיצוניות מבחי' רק האלוקות

שמתלבש אור שזהו סוף אין אור

ולכן הטבע בהנהגת ומתעלם

צורך יש בו להבחין כדי

ההעלם להסיר כדי בהתבוננות

ב. שבבריאה. גבול הבלי ולגלות

לאחר ובניו' ביעקב ו'משבחר

נקבע ממצרים ישראל בני יציאת

ניסן חודש הוא הגאולה חודש

ניסית הנהגה לענין ראש להיות

אלוקות גילוי החל שמאז מכיוון

סוף אין אור פנימיות מבחי'

בשעה בבריאה שניכר אור שזהו

צורך ואין נס שמתרחש

אך להכירה. מנת על בהתבוננות

מדוע להבין נשאר זאת בכל

להיות יכול אינו תשרי חודש

אף ניסית הנהגה לענין גם ראשון

הניסית) (ההנהגה היא שגם

בחודש שנברא בעולם קיימת

תשרי.

‡e‰ ‰Ê Ï Ì‡ ‚»¿»»∆
‰Ê ÏÚ e˙Â e‡a≈¿≈«∆
‰‰ L‡ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆…«»»
‰È˙a BÈ‡ ÈL˙a¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
ÔBL‡‰ ‡e‰ ÔÈL ÎÏ¿»∆ƒ»»ƒ
ראשון הינו ר"ה עתה שגם היות

טבעית, «≈¿ÔÂÈÎcלהנהגה
ÈÙB‡ a ÌLiL∆∆¿»«≈
˙ÈÚ ‰‚‰‰ ,˙B‚‰‰«¿»«¿»»ƒ¿ƒ
‰p‰ ,˙Èq ‰‚‰‰Â¿«¿»»ƒƒƒ≈
ÈL ˙ÈÚ‰ ‰‚‰‰a»«¿»»«ƒ¿ƒƒ¿≈
ÔÈ„Ú Ï‡ ÔBL‡‰ ‡e‰ ÔÈ ˙Èqp‰ ‰‚‰‰e ÔBL‡‰ ‡e‰»ƒ»«¿»»«ƒƒƒ»»ƒ¬»¬«ƒ

ÔÈ‰Ï È17‡e‰ ÔÈ ˙Èq ‰‚‰‰aL ÌÚ‰ e‰ »ƒ¿»ƒ««««∆¿«¿»»ƒƒƒ»
˙BÈ‰Ï LÙ‡ ‰È‰ ˙Èq ‰‚‰‰a Ìb ,‰B‡ÎÏc ,ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿»»ƒƒ»»∆¿»ƒ¿
‡È‰ Ú‰ ‰ÏÚlL ‰‚‰‰‰ Ìb È‰L ,ÔBL‡‰ ÈLƒ¿≈»ƒ∆¬≈«»«¿»»∆¿«¿»≈«∆«ƒ

כאן ופועל שמתקיים ענין ÌÏBÚ‰L Á‡e ,ÌÏBÚa,ÈL˙a ‡ »»≈««∆»»ƒ¿»¿ƒ¿≈
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ח  

א הראׁשֹון. ּתׁשרי להיֹות צרי היה זֹו ּבהנהגה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּגם
ידּוע ּדהּנה הּוא, הּקיץ18הענין חדׁשי ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתׁשרי, לחדש ניסן חדׁש ּבין ּובכללּות החֹורף, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלחדׁשי
ּדּדכּורא, חדׁשים הם מּניסן) (ׁשּתחּלתם הּקיץ ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשחדׁשי
ּכּלהּו עם אזיל חסד (ׁשהרי חסדים ׁשרּבֹו ז"א ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֻֻּבחינת

חדׁשים19יֹומין הם מּתׁשרי) (ׁשּתחּלתם החֹורף וחדׁשי ,( ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשחדׁש וזהּו מהּגבּורֹות. ׁשּבנינּה מלכּות ּבחינת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדנקבא,

האביב חדׁש נקרא מּלמעלה20ניסן הא"ב סדר ׁשאביב , ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
חסד ּבחינת ׁשהּוא הּסדר21למּטה, הּוא ותׁשרי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

למעלה מּלמּטה הוי'21ּדתשר"ק צרּופי ּבהי"ב ּכן ּוכמֹו . ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
החדׁשים הּוא22ׁשּבי"ב הוי' ׁשם צרּוף ניסן ּבחדׁש הנה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

חּלּוף23ּכסדרֹו ּכי הוי', ּדׁשם הּגּלּוי על מֹורה ׁשּזה , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ
הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא ׁשּבניסןהאֹותּיֹות וכיון ּבהעלם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

הוי', ּדׁשם הּגּלּוי על מֹורה זה הרי ּכסדרֹו, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּצרּוף
ּבחינת הּוא ּתׁשרי חדׁש ּכן ּׁשאין מה חסד. ּבחינת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּזהּו
נעׂשה הּמלכּות ידי על והרי מהּגבּורֹות, ׁשּבנינּה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמלכּות
העלם, ּבחינת היא עצמּה הּמלכּות וגם ּבּנבראים, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהעלם
ׁשּכתב ּכמֹו ּדוקא, ּבחכמה ׁשֹורה סֹוף אין אֹור ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

הּזקן נרּגׁש24רּבנּו ׁשּבחכמה לפי הּמּגיד, הרב ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחינת ּכן, ואם זּלתֹו, ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָֻהּבּטּול
הפ וההתנּׂשאּות, הרֹוממּות ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּמלכּות
ּכיון והּנה, העלם. הּוא החכמה, ּדספירת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבּטּול
ּבּה להמׁשי צרי לכן העלם, ּבחינת היא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּמלכּות
ה', צדק ּבמלכּות, ׁשהיא הּצדקה, ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָּגּלּוי,
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שליט"א18) אדמו"ר כ"ק (הערת חדשים יב מערכת יעקב קהלת לכת. כוכבי הז' ענין ד"ה ויצא פ' להאריז"ל תורה לקוטי ראה

.(28 ע' ה'ש"ת 19.144)בסה"מ ע' תש"ח סה"מ ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג פ"ד20)ראה החודש קידוש הל' רמב"ם וראה ד. יג, בא

שם).21)ה"א. שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת ב נא, שם א. קפו, זח"ב משנת22)ראה פ"ג. השערים) (שער יג שער פרדס ראה

ואילך. א'שנב ע' ר"ה רנד. ע' בא ואילך. א טו, בראשית אוה"ת וראה ובכ"מ. חודש). כל (בכוונת ואילך ניסן מסכת סדר חסידים

ניסן.23)ובכ"מ. מסכת שם חסידים משנת פט"ז. השמות) פרטי (שער כא שער (בהגהה).24)פרדס פל"ה תניא

    
BÊ ‰‚‰‰a Ìb È‰ Ôk Ì‡(ניסית BÈ‰Ï˙(הנהגה Èˆ ‰È‰ ƒ≈¬≈«¿«¿»»»»»ƒƒ¿

Úe„È ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ‡ ÔBL‡‰ ÈL18L‰ LiL ƒ¿≈»ƒ«»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆≈∆¿≈
ÔÈ L„Á ÔÈa ˙eÏÏÎe ,ÛBÁ‰ ÈL„ÁÏ È‰ ÈL„Á ÔÈa≈»¿≈««ƒ¿»¿≈«∆ƒ¿»≈…∆ƒ»
ÌÈL„Á Ì‰ (ÔÈpÓ Ì˙lÁL È‰ ÈL„ÁL ,ÈL „ÁÏ¿…∆ƒ¿≈∆»¿≈««ƒ∆¿ƒ»»ƒƒ»≈√»ƒ

‡eÎcc,[זכריים=]˙ÈÁa ƒ¿»¿ƒ«
ÌÈ„Á BaL ‡Ê∆À¬»ƒ
בעולם מאירה אלו שבחודשים

קל כן ועל בתוקפה הוי' שמש

ה' אחדות ענין להכיר יותר

‡ÏÈÊבעולם „Á È‰L∆¬≈∆∆»ƒ
ÔÈÓBÈ e‰lk ÌÚחסד =] ƒÀ¿ƒ

כל ראשית שהיא הגדולה (מידת

בכל ומשפיעה נמשכת המידות)

19ÈL„ÁÂיומין=מידות] ,(¿»¿≈
Ì˙lÁL ÛBÁ‰«∆∆¿ƒ»»
ÌÈL„Á Ì‰ (ÈLÓƒƒ¿≈≈√»ƒ

‡˜c,[נקביים=]˙ÈÁa ¿À¿»¿ƒ«
dÈaL ˙eÎÏÓ«¿∆ƒ¿»»

˙Beb‰Óהיא 'המלכות' ≈«¿
הנבראים של החיות מקור

ששורשו הדיבור לכוח הנמשלת

התחלקות ללא פשוט הבל

הן והגבורות חלוקות, להברות

וירידה התחלקות שפועלות

יש לבחינת המלכות בספירת

מוצאות חמש כדוגמת ומציאות,

ירידה יוצרים שהם הפה

הפשוט הפה בהבל והתחלקות

בחודשי כך שונות, להברות

אין מתשרי, שתחילתם החורף

הוי' שמש בעולם מאירה

בהם ניכרת אין כן ועל בתוקפה

בשל יתברך אחדותו כך כל

המלכות. ספירת בחינת – דנוקבא חודשים ÔÈהיותם L„ÁL e‰ÊÂ¿∆∆…∆ƒ»
È‡‰ L„Á ‡˜20‰ÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡‰ „ È‡L , ƒ¿»…∆»»ƒ∆»ƒ≈∆»ƒ¿«¿»¿«»

Y,האותיות כסדר ב' כך ואחר א' Á„תחילה ˙ÈÁa ‡e‰L21המורה ∆¿ƒ«∆∆
גילוי, ÏÚÓÏ‰על ‰ÓlÓ ˜˙c „‰ ‡e‰ ÈL˙Âהוא תשרי ¿ƒ¿≈«≈∆¿ƒ¿«»¿«¿»

הלאה21. וכך ש' לאחריה ת' האות תחילה הופכי אותיות Ôkבסדר BÓÎe¿≈
ÌÈL„Á‰ ÈaL 'ÈÂ‰ Èeˆ È‰aאחר צירוף מאיר חודש בכל ¿«≈≈¬«»∆¿∆»»ƒ

הצירוף ידי ועל מסוים, פסוק של תיבות בראשי המרומז הוי' שם צירופי מי"ב

מאיר ניסן ובחודש שונה, ובצורה מיוחד בגוון חדש אור חודש בכל נמשך

ראשי וכו'' הארץ ותגל השמים ישמחו מהפסוק תיבות שבראשי הוי' שם צירוף

הוי' 22B„kתיבות ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL Ûeˆ ÔÈ L„Áa ‰‰ לפי, ƒ≈¿…∆ƒ»≈≈¬«»¿ƒ¿
ה', כך ואחר י' השם אותיות סדר

ה' ולבסוף ו' האות ,23ולאחריה
Èelb‰ ÏÚ ‰BÓ ‰fL∆∆∆««ƒ
ÛelÁ Èk ,'ÈÂ‰ ÌLc¿≈¬«»ƒƒ

˙Bi˙B‡‰כסדרו ‰e‡שלא »ƒ
ÌÏÚ‰a ‡e‰ B‡‰L ÈÏ¿ƒ∆»¿∆¿≈
שם של הצירוף כאשר כן אם

שלא אותיות בחילוף הוא הוי'

זה הרי תשרי, בחודש כמו כסדרו

העלם, של ענין על «≈¿ÔÂÈÎÂמורה
‡e‰ Ûe‰ ÔÈaL∆¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰BÓ ‰Ê È‰ ,B„k¿ƒ¿¬≈∆∆«
e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬«»∆∆
Ôk ÔÈ‡ ‰Ó „Á ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«∆≈≈
˙ÈÁa ‡e‰ ÈL L„Á…∆ƒ¿≈¿ƒ«
dÈaL ˙eÎÏÓ«¿∆ƒ¿»»
È„È ÏÚ È‰Â ,˙Beb‰Ó≈«¿«¬≈«¿≈
ÌÏÚ‰ ‰Ú ˙eÎÏn‰««¿«¬∆∆¿≈

ÌÈ‡paמסתירה המלכות «ƒ¿»ƒ
על האלוקי האור את ומעלימה

לפי הנבראים אצל שיתקבל מנת

dÓˆÚערכם, ˙eÎÏn‰ Ì‚Â¿«««¿«¿»
È‰L ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆¿≈∆¬≈
‰BL ÛB ÔÈ‡ B‡≈∆
BÓk ,‡˜Âc ‰ÓÎÁa¿»¿»«¿»¿

Ô˜f‰ ea ˙kL24ÌLa ∆»««≈«»≈¿≈
ÈÏ ,„Èbn‰ ‰»«««ƒ¿ƒ
Ïea‰ Lb ‰ÓÎÁaL∆¿»¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ‡Â ‡e‰ BcÏ ‡e‰L∆¿«¿≈

B˙lÊנמשך דרכה שרק הרי הביטול, כוח הוא החכמה ספירת של ענינה À»
סוף, אין אור ÔÈÚומתגלה ‡e‰L ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ«««¿∆ƒ¿»

‡e‰ ,‰ÓÎÁ‰ ˙Èc Ïea‰ ‰ ,˙e‡˙‰‰Â ˙eÓÓB‰»¿¿«ƒ¿«¿≈∆«ƒƒ¿ƒ««»¿»
ÌÏÚ‰העולם אל דרכה הנמשך סוף אין אור על המלכות מעלימה כן שעל ∆¿≈

העלם. ÔÂÈkלשון ,‰p‰ÂÔÎÏ ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÎÏn‰L ¿ƒ≈≈»∆««¿ƒ¿ƒ«∆¿≈»≈
,˙eÎÏÓa ‡È‰L ,‰˜„‰ ÔÈÚ e‰fL ,Èelb da ÈLÓ‰Ï È»̂ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»«¿»»∆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

      

ּכמֹו ׁשלֹו, החּסרֹון למּלאת ׁשּצרי ּבעני היא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשצדקה
ניסן25ׁשּכתּוב ּכן ּׁשאין מה לֹו, יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכי הּצדקה, מענין למעלה זה הרי חסד, ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
חסדים ּגמילּות ּכן ּׁשאין מה ּבלבד, לענּיים היא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָצדקה

לעׁשירים ּבין לענּיים ּבין הּוא26היא ׁשצדקה לפי והינּו , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
החּסרֹון, מילּוי אינֹו חסד ּכן ּׁשאין מה החּסרֹון, ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלּוי
ּדתׁשרי לתׁשרי, ניסן ּבין ההפרׁש וזהּו אֹור. ּתֹוספת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאלא
מילּוי ׁשהּוא צדקה, ׁשּנקראת מלכּות ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּוא
הּוא ולכן העֹולמֹות, אל ׁשּׁשּי האֹור ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהחּסרֹון,
ּבחינת הּוא ניסן ּכן ּׁשאין מה טבעית, ּבהנהגה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּוא ולכן מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסד,
ּובלׁשֹון מהּטבע. ׁשּלמעלה נּסית ּבהנהגה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

ּדחכמה27הּקּבלה חּצֹוני מּזּוּוג היא טבעית ׁשהנהגה , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
י ועל העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ּתדיר ׁשּזּוּוגיהּו דיּובינה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּובינה ּדחכמה ּפנימי ּזּוּוג הּוא ּומצֹות הּתֹורה ְְְְִִִִִִַָָָָקּיּום
ׁשהּוא ּובניו, ּביעקב מּׁשּבחר וזהּו מהעֹולמֹות. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלמעלה
ׁשענין ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּתֹורה, מּתן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻענין
הּוא ניסן זֹו ּובהנהגה מהּטבע, למעלה הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻהּגאלה
האֹור ׁשהּוא חסד, ּבחינת הּוא ׁשניסן ּכיון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹון,

מהעֹולמֹות. ְְֵֶַָָָׁשּלמעלה

ּתפּלה,e‡eד) נקראת ׁשהּמלכּות ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבתחּלתֹו חּיים עץ ּבפרי ׁשּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָּוכמֹו
לּה לּתן ּבעלּה לז"א ּומתחּננת מתּפּללת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּמלכּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשהאדם28חסרֹונּה, ּוכמֹו תפּלה, ואני ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּבהם אמצעיֹות ּברכֹות י"ב ּומבּקׁש מתּפּלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה
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ח.25) טו, ראה ב.26)פ' מט, ג.27)סוכה כב, ג. כ, שה"ש א. מז, נצבים בלקו"ת ונתבאר ד.28)הובא קט, תהלים

    
'‰ כנודעˆ„˜ כך צדקה, לו לתת וצריך מאומה משלו לו שאין העני כדוגמת ∆∆

יש ולכן האחרות) מהספירות (מקבלת כלום מעצמה לה אין המלכות ספירת

שבה, והעלם הדין להמתיק מנת על צדק לה ÈÚaלהמשיך ‡È‰ ‰˜„ˆL∆¿»»ƒ∆»ƒ
e˙kL BÓk ,BÏL ÔBÁ‰ ˙‡lÓÏ ÈL25BBÒÁÓ È ∆»ƒ¿«…«ƒ»∆¿∆»≈«¿

BÏ ÒÁÈ L‡אתה אין ¬∆∆¿«
למלאות אלא להעשירו מצווה

לו, יחסר אשר ÔÈ‡Mאת ‰Ó«∆≈
˙ÈÁa ‡e‰L ÔÒÈ Ôk≈ƒ»∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‰ È‰ ,„ÒÁ∆∆¬≈∆¿«¿»
‰˜„ˆ Èk ,‰˜„‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿»«¿»»ƒ¿»»
‰Ó ,„Ïa ÌÈiÚÏ ‡È‰ƒ«¬ƒƒƒ¿««
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ¬»ƒ
ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa ‡È‰ƒ≈«¬ƒƒ≈

ÌÈÈLÚÏ26שאין לזה אפילו «¬ƒƒ
כלל, לו ÈÏחסר eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

ÈelÓ ‡e‰ ‰˜„ˆL∆¿»»ƒ
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔBÁ‰«ƒ»«∆≈≈
,ÔBÁ‰ ÈeÏÈÓ BÈ‡ „ÒÁ∆∆≈ƒ«ƒ»

B‡ ˙ÒB ‡Ï‡אמרו ולכן ∆»∆∆
מצדקה יותר גמ"ח גדולה חז"ל

בין לעניים בין נתינה עניינה כי

ÔÈaלעשירים. L‰‰ e‰Â¿∆«∆¿≈≈
ÈL˙ ,ÈL˙Ï ÔÒÈשבו ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈

העולם ÈÁa˙נברא ‡e‰¿ƒ«
,‰˜„ˆ ˙‡˜L ˙eÎÏÓ«¿∆ƒ¿≈¿»»
,ÔBÁ‰ ÈeÏÈÓ ‡e‰L∆ƒ«ƒ»
Ï‡ iML B‡‰ e‰L∆∆»∆«»∆

‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰חודש »»¿»≈
‰‰a‰תשרי ÔBL‡‰»ƒ¿«¿»»

ÔÒÈ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,˙ÈÚƒ¿ƒ«∆≈≈ƒ»
‡e‰L ,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆∆∆
‰ÏÚÓlL B‡‰»∆¿«¿»
‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¿»≈
˙È ‰‰‰a ÔBL‡‰»ƒ¿«¿»»ƒƒ
.Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«

‰Ïa‰ ÔBLÏe27ÈBÁ eeÓ ‡È‰ ˙ÈÚ ‰‰‰L , ƒ¿««»»∆«¿»»ƒ¿ƒƒƒƒƒƒ
È„ e‰ÈeeL ‰Èe ‰ÓÎÁמת ובינה חכמה תמיד.[= אחדים ¿»¿»ƒ»∆ƒ«¿»ƒ

שעניינה מכיוון 'יש' נקראת הבינה 'ויש', 'אין' הינו ובינה חכמה של השורש

מפני 'אין' נקראת וחכמה 'יש'. מציאות בבחינת כבר היא והשגה השכל, השגת

היינו שבבינה מובן כן ואם ההבנה. מעניין נעלית והיא מושגת אינה שמהותה

ישנו העולם את לקיים מנת על אומנם שבחכמה. האין עניו מושג לא ב'יש',

יחוד לכן שבחכמה האין מושג לא שבבינה ומכיוון ובינה, חכמה יחוד תמיד

'יחוד נקרא ‰ÈÂˆÈÁ['˙BÓÏBÚזה Ìei˜ BˆÏמתחילת נקבע זה יחוד ¿∆ƒ»»
הנבראים, בעבודת תלוי ואינו תורהÂהבריאה מתן ˜Ìeiלאחר È„È ÏÚ ¿«¿≈ƒ

‰ÏÚÓlL ‰Èe ‰ÓÎÁ ÈÓÈt ee ‡e‰ ˙BˆÓe ‰B‰«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ»∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰Óפנימי יחוד נפעל ומצוות) (תורה ישראל של עבודתם ידי על ≈»»

נעלה אור שהוא ובינה חכמה של

החיצוני מהיחוד שיעור לאין

קודם. ÁaMÓהנזכר e‰Â¿∆ƒ∆»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÂÈe ˜ÚÈa¿«¬…»»∆ƒ¿»
Ì‰Ï Ú˜ ,‰B ÔÓ««»»«»∆
ÔÈÚL ,‰l‡b ÏL L„Á…∆∆¿À»∆ƒ¿«

‡e‰ ‰Ï‡b‰אלוקות גילוי «¿À»
,Úh‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆«

‰‰‰eניסיתÔÒÈ B ¿«¿»»ƒ»
ÔÒÈL ÔÂÈk ,ÔBL‡‰ ‡e‰»ƒ≈»∆ƒ»
‡e‰L ,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆∆∆
‰ÏÚÓlL B‡‰»∆¿«¿»

.˙BÓÏBÚ‰Óמה מפני נתבאר ≈»»
לענין ר"ה תשרי חודש אין

ניסן. חודש אם כי ניסית הנהגה

של במהותם השוני אודות האריך

בצירופי השוני א. החודשים: שני

בחודשים המאירים הוי' שם

החורף חודשי וב. וניסן. תשרי

שורשם תשרי בחודש שתחילתם

העלם, שענינה המלכות ממדת

מלובשת אלה בחודשים ולכן

בהנהגה ומוסתרת הנבראים חיות

כדי להתבוננות וצריך הטבעית,

חודשי לעומתם ההעלם. להסיר

ניסן בחודש שתחילתם הקיץ

שענינה החסד ממדת שורשם

ניסית בהנהגה כן ועל גילוי

ומתגלה ניכרת בהם השוררת

כך כל צורך ואין ה' אחדות

בהתבוננות.

BÓÎe ,‰l ˙‡˜ ˙eÎÏ‰L Úe„È ‰‰ ,ÔÈÚ‰ e‡e „≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆««¿ƒ¿≈¿ƒ»¿
˙Ïlt˙Ó ˙eÎÏ‰L B˙lÁ˙a ÌÈiÁ Ú Èa e˙kL∆»ƒ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»∆««¿ƒ¿«∆∆

‡Ï ˙Á˙Óe[דאצילות משוםdÏÚa[=מידות 'בעלה' שנקראות ƒ¿«∆∆¿«¿»
המידות מן אורה מקבלת dBÒÁשהמלכות dÏ ÔÏהמידות מן להמשיך ƒ≈»∆¿»

למלכות, למטה סוף אין e˙kLאור BÓk28‰l˙ È‡Âהמלכות ספירת ¿∆»«¬ƒ¿ƒ»
תפילה, Ïlt˙Óנקראת ‰hÓÏ Ì„‡‰L BÓÎeהעמידה בתפילת ¿∆»»»¿«»ƒ¿«≈

˙‡lÓÏ ÂÈÎˆ Ï‡BL Ì‰aL ˙BÈÚˆÓ‡ ˙BÎa È LÓe¿«≈¿»∆¿»ƒ∆»∆≈¿»»¿«…
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ט       

ּכמֹו ׁשלֹו, החּסרֹון למּלאת ׁשּצרי ּבעני היא ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשצדקה
ניסן25ׁשּכתּוב ּכן ּׁשאין מה לֹו, יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכי הּצדקה, מענין למעלה זה הרי חסד, ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
חסדים ּגמילּות ּכן ּׁשאין מה ּבלבד, לענּיים היא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָצדקה

לעׁשירים ּבין לענּיים ּבין הּוא26היא ׁשצדקה לפי והינּו , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
החּסרֹון, מילּוי אינֹו חסד ּכן ּׁשאין מה החּסרֹון, ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלּוי
ּדתׁשרי לתׁשרי, ניסן ּבין ההפרׁש וזהּו אֹור. ּתֹוספת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאלא
מילּוי ׁשהּוא צדקה, ׁשּנקראת מלכּות ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַָָהּוא
הּוא ולכן העֹולמֹות, אל ׁשּׁשּי האֹור ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהחּסרֹון,
ּבחינת הּוא ניסן ּכן ּׁשאין מה טבעית, ּבהנהגה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּוא ולכן מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסד,
ּובלׁשֹון מהּטבע. ׁשּלמעלה נּסית ּבהנהגה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

ּדחכמה27הּקּבלה חּצֹוני מּזּוּוג היא טבעית ׁשהנהגה , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
י ועל העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ּתדיר ׁשּזּוּוגיהּו דיּובינה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּובינה ּדחכמה ּפנימי ּזּוּוג הּוא ּומצֹות הּתֹורה ְְְְִִִִִִַָָָָקּיּום
ׁשהּוא ּובניו, ּביעקב מּׁשּבחר וזהּו מהעֹולמֹות. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלמעלה
ׁשענין ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּתֹורה, מּתן ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻענין
הּוא ניסן זֹו ּובהנהגה מהּטבע, למעלה הּוא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻהּגאלה
האֹור ׁשהּוא חסד, ּבחינת הּוא ׁשניסן ּכיון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָהראׁשֹון,

מהעֹולמֹות. ְְֵֶַָָָׁשּלמעלה

ּתפּלה,e‡eד) נקראת ׁשהּמלכּות ידּוע ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבתחּלתֹו חּיים עץ ּבפרי ׁשּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָּוכמֹו
לּה לּתן ּבעלּה לז"א ּומתחּננת מתּפּללת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּמלכּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשהאדם28חסרֹונּה, ּוכמֹו תפּלה, ואני ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשּבהם אמצעיֹות ּברכֹות י"ב ּומבּקׁש מתּפּלל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה
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י  

חסרֹונֹו למּלאת צרכיו ידּוע29ׁשֹואל והרי ׁשהּבקׁשה30, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשעל ׁשּלמעלה, החּסרֹון מילּוי על להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתפּלה
והינּו ׁשּלמּטה, החּסרֹון ּבמילא ויתמּלא יתּתקן זה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָידי
ׁשספירת וזהּו חּסרֹון, ׁשל ענין יׁש למעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגם
ׁשּימּלא ּבעלּה לז"א ּומתחּננת מתּפּללת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמלכּות
ּכלּום מּגרמּה לּה לית הּמלכּות ספירת ּכי ,31חסרֹונּה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

נפלי ּבר הּוא ׁשּדוד ונמׁשכּו32וזהּו ׁשנין, ליּה הוּו ולא , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והאבֹות הראׁשֹון מאדם ׁשנים מתחּננת33לֹו ולזה , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּמלּוי אף והּנה, חסרֹונּה. ׁשּימּלא לז"א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמלכּות
למעלה ׁשּלהיֹותֹו ּדוקא, הּסֹובב מאֹור הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהחּסרֹון
מקֹום, מּכל החּסרֹון, מילּוי מּמּנּו נמׁש ְִִִִִִֵֶַָָָָָמחּסרֹון
לפי הּממּלא, אֹור ׁשהּוא לז"א, הּמלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמתחּננת
הּממּלא אֹור ידי על היא הּסֹובב מאֹור ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשההמׁשכה
ּבדּבּור רֹואים ואנּו ּדּבּור, נקראת הּמלכּות ּדהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּדוקא.

ׂשכל,למ לֹו ויׁש ׁשּמתּגדל עד מדּבר הּתּנֹוק ׁשאין ּטה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּמּדֹות, ּבחינת הינּו, חפץ, ּׁשּלּבֹו ּבמה הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַָודּבּורֹו
ּדוקא, רֹוצה הּוא ּכאׁשר אלא מדּבר אינֹו מקֹום ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּכל
והּמּדֹות. הּׂשכל ידי על מהרצֹון היא ׁשההמׁשכה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהינּו
מאֹור היא ׁשההמׁשכה הּמלכּות, ּבספירת הּוא ּכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּוכמֹו
מתּפללת היא ולכן ּדוקא, הּממּלא אֹור ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּסֹובב

חסרֹונּה. ׁשּימּלא ּבעלּה ְְְְֵֶֶַַָָלז"א

ÔÈÚ‰Âהתהּוּות נעׂשה הּמלכּות מּספירת ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
היא העֹולמֹות התהּוּות והרי ְֲִִֵַַָָָָהעֹולמֹות,

ּכּידּוע חּסרֹון, אחר חּסרֹון האֹור, ׁשּלא34מחּסרֹון ׁשעד ִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבכּמה ּומבאר ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם ְְְְְִִַָָָָָָָָֹנברא

הארה35מקֹומֹות ׁשּׁשניהם אחד, ענין הּוא ואֹור ּדׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ
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הקודמת. שבהערה פ"ג.34)וזוהר ועוד.35)פדר"א תסב. ס"ע תרס"ו המשך ג. מא, בהר לקו"ת ראה

    
BB'עלינו ו'ברך חולים', 'רופא 29ÚeÈכמו È‰Â ,30‰L˜a‰L ∆¿«¬≈»«∆««»»

ÈÈ ÏÚL ,‰ÏÚÓlL ÔB‰ ÈeÏÈÓ ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ ‰lÙa«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ»∆¿«¿»∆«¿≈
ÌL eÈ‰Â ,‰ÓlL ÔB‰ ‡ÏÈÓa ‡lÓ˙ÈÂ Ô˜˙È ‰Ê∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ»∆¿«»¿«¿∆«
˙Ïlt˙Ó ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙL e‰ÊÂ ,ÔB ÏL ÔÈÚ LÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿»∆ƒ»¿∆∆¿ƒ«««¿ƒ¿«∆∆

dÏÚa ‡"ÊÏ ˙p˙Óeƒ¿«∆∆¿«¿»
Èk ,dB ‡lÓL∆¿«≈∆¿»ƒ
dÏ ˙ÈÏ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙ¿ƒ«««¿≈»

ÌeÏk dÓÓספירת =] ƒ«¿»¿
כלום. מעצמה לה אין המלכות

בה ויתקבל שימשך ומבקשת

מידות=] ז"א ידי על ,31האור
L e‰ÊÂהמלךa ‡e‰ Âc ¿∆∆»ƒ«

ÈÏÙנפל להיות צריך ,32היה «¿≈
ÔÈL dÈÏ eÂ‰ ‡ÏÂהיה ולא ¿…»≈¿ƒ

שלש רק אלא לחיות, ראוי

ÌÈLשעות, BÏ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿»ƒ
˙B‡‰Â ÔBL‡‰ Ì‡Ó≈»»»ƒ¿»»
המלך לדוד נתן הראשון אדם

משנותיו שנה שבעים במתנה

החסידות בתורת ומוסבר

שבע כנגד הם אלו שנה ששבעים

שנמשכו מעשר, הכלולות מידות

מידות, שענינו הראשון מאדם

מלכות שענינו המלך ,33לדוד
˙eÎÏn‰ ˙p˙Ó ‰ÊÏÂ¿»∆ƒ¿«∆∆««¿

 ‡lÓL ‡"ÊÏdB ¿∆¿«≈∆¿»
ÈeÏnL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ
B‡Ó ‡e‰ ÔB‰«ƒ»≈

‡˜Âc B‰החיסרון מילוי «≈«¿»
שלא ממקום רק להגיע יכול

אור דרגת היא חסרון שם שייך

ÏÚÓÏ‰הסובב, B˙BÈ‰lL∆ƒ¿¿«¿»
epnÓ LÓ ÔBÓ≈ƒ»ƒ¿»ƒ∆
ÏkÓ ,ÔB‰ ÈeÏÈÓƒ«ƒ»ƒ»
˙eÎÏn‰ ˙p˙Ó ,ÌB˜Ó»ƒ¿«∆∆««¿
B‡ ‡e‰L ,‡"ÊÏ¿∆
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‰ÓÏ eaa ÌÈ‡B e‡Â ,eac ˙‡˜ ˙eÎÏn‰ ,‰p‰c¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»
‡e‰ BeaÂ ,ÏÎ BÏ LÈÂ Ï˙nL Ú aÓ ˜Bp‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈¿≈≈∆¿ƒ
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מכוח למטה שהם והמידות השכל ידי על דווקא בנפש נעלה ממקום שנובע

‰e‡הרצון. Ôk BÓÎe¿≈
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙaהנמשלת ƒ¿ƒ«««¿

לספירתÎLÓ‰‰L‰לדיבור, ∆««¿»»
‰Bהמלכות B‡Ó ‡È‰ƒ≈«≈

הנמשל מחסרון, שלמעלה אור

ובא נמשך שאינו הרצון לכוח

אלא ביטוי ‡Bלידי ÈÈ ÏÚ«¿≈
‡˜Âc ‡lÓn‰ששייך אור «¿«≈«¿»

לכוחות הנמשל חיסרון בו

שהם והמידות השכל הפנימיים,

גילוי, לידי הרצון את המביאים

‡È‰ ÔÎÏÂ(המלכות) ¿»≈ƒ
dÏÚa ‡"ÊÏ ˙ÏÏt˙Óƒ¿«∆∆¿«¿»

dB(מידות) ‡lÓL∆¿«≈∆¿»
המלכות תפילת נתבהרה כאן עד

המשכת ידי על חסרונה שיתמלא

אור שהמשכת אלא הסובב, אור

חיסרון בו שייך שאין הסובב

הממלא אור ידי על דווקא נפעל

כי יבאר עתה חיסרון. בו ששייך

בכוח דווקא היא שההתהוות אף

ההתהוות מקום מכל העצמות,

אלא האור, ידי על היא בפועל

מעין הוא ש'האור מכיוון

ההתהוות) (לשם נדרש המאור',

באור. והחיסרון הצמצום ענין

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Ú ˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÓƒ¿ƒ«««¿«¬»

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰בספירת ƒ¿«»»
ומתעלם מתצמצם המלכות

מקום שיהיה מנת על האור,

בבחינת שהם העולמות לבריאת

לה', ÔBזולת ,B‡‰ ÔBÓ ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ È‰Â«¬≈ƒ¿«»»ƒ≈ƒ»»ƒ»
Úek ,ÔB ‡34ÌÏBÚ‰ ‡ ‡lL ÚLשנברא קודם ««ƒ»«»«∆«∆…ƒ¿»»»

BÓB˜Ó˙העולם ‰nÎa ‡Óe ,Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰35ÌLc »»¿ƒ¿»¿…»¿«»¿¿≈
Ïa ‰‡‰ Ì‰ÈL ,‡ ÔÈÚ ‡e‰ B‡Âאדם של ששמו כשם ¿ƒ¿»∆»∆¿≈∆∆»»ƒ¿»
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ּבלבד. מהארה היא העֹולמֹות ׁשהתהּוּות והינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
הּׁשפע36וכּמבֹואר הּנה דּבׁשפע וׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבעת הׁשּפעה קֹודם ּדֹומה ׁשאינֹו ּבהּמׁשּפיע, ׁשּנּוי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגֹורם
מכין הּוא ההׁשּפעה ּדקֹודם ההׁשּפעה, ואחרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָההׁשּפעה
ּומגּבל טרּוד הּוא ההׁשּפעה ּובעת להׁשּפיע, ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֻעצמֹו
ׁשהיה מּכמֹו מׁשּתּנה הּוא ההׁשּפעה ואחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהׁשּפעה,
היא ׁשההׁשּפעה לפי הּוא הּדבר וטעם ההׁשּפעה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעת
(ער מעצמֹו נֹותן ׁשהּמׁשּפיע מה, ּדבר ּומציאּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהּות
ּבהמׁשּפיע. ׁשּנּוי ּגֹורם זה הרי ולכן ,(זי פּון ּדאס ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּגיט
ּבהמׁשּפיע ׁשּנּוי ּגֹורמת ׁשההׁשּפעה ּגם נכלל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובזה

ּכמאמר לפי37למעליּותא, ׁשּזהּו מּכּלם, יֹותר ּומּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מה ּבּׁשפע, הּוא זה וכל ּדבר. מהּות היא ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשההׁשּפעה
הּוא ׁשהאֹור לפי ׁשּנּוי, גֹורם ׁשאינֹו ּבאֹור ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּׁשאין

ׁשפע,הא על ּבאֹור מעלה ּגם יׁש אמנם, ּבלבד. רה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹופן לפי מׁשּתּנה הּׁשפע ׁשהרי העצם, ּכמֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
הּטעם וזהּו העצם. ּכמֹו הּוא האֹור ּכן ּׁשאין מה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמקּבל,
היא ההתהּוּות ׁשאפׁשרּות ּדאף מהאֹור, היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשההתהּוּות
להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ׁשהּוא ּדוקא, העצמּות ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹּבכח
וסּבה עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו לפי מאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

וׁשלֹום חס ידי38קֹודמת על היא ההתהּוּות מקֹום מּכל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהאֹור ּכיון א העצם. ּכמֹו הּוא ׁשהאֹור לפי ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹור,
מהאֹור, ההתהּוּות להיֹות אפׁשר אי לכן העצם, ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
ענין ׁשּכללּות ונמצא, ּדוקא. הּצמצּום ידי על אם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכי
ׁשהרי חּסרֹון, אחר חּסרֹון האֹור, מחסרֹון הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָההתהּוּות
ולכן ּבלבד, הארה ׁשהּוא מהּׁשם היא ההתהּוּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הּכל ׁשּמּמ ּדאף מאין, יׁש ּבריאה מקֹום39נקראת מּכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלה ׁשּלגּבי ּבלבד הארה להיֹותֹו אין, ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנקרא
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ובכ"מ.36) ואילך. קעג ע' תרס"ו המשך ואילך. תכב ס"ע ח"ב רסא. מב. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ז,37)ראה תענית

ס"כ.38)א. יד.39)אגה"ק כט, הימיםֿא דברי

    
של בלבד הארה אלא אינו האור גם כך האדם, של למהותו חיצוני דבר הינו

ידי על זאת בכל היא העולם שהתהוות שהסיבה יבאר בהמשך הדבר. עצם

המאור, מעין הוא שהאור משום היא בלבד, הארה אלא שאינו אף האור,

‡BnÎÂ „Ïa ‰‡‰Ó ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,eÈ‰Â36 ¿«¿∆ƒ¿«»»ƒ≈∆»»ƒ¿»¿«¿»
,ÚÙLÂ B‡ ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈¿∆«
ÌB ÚÙM‰ ‰p‰ ÚÙLa„∆¿∆«ƒ≈«∆«≈
BÈ‡L ,ÚÈtLn‰a ÈepLƒ¿««¿ƒ«∆≈
˙Úa ‰ÚtL‰ Ì„B˜ ‰ÓBc∆∆«¿»»¿≈
ÈÁ‡Â ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«¬≈
Ì„B˜c ,‰ÚtL‰‰««¿»»¿∆
ÔÈÎÓ ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»≈ƒ
˙Úe ,ÚÈtL‰Ï BÓˆÚ«¿¿«¿ƒ«¿≈
„e ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»»
ÈÁ‡Â ,‰ÚtL‰a ÏaÓeÀ¿»»«¿»»¿«¬≈
‰pzLÓ ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»ƒ¿«∆
˙Úa ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»¿≈
c‰ ÌÚÂ ,‰ÚtL‰‰»«¿»»¿«««»»
‰ÚtL‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»«¿»»
c ˙e‡ÈˆÓe ˙e‰Ó ‡È‰ƒ»¿ƒ»»
Ô˙B ÚÈtLn‰L ,‰Ó«∆««¿ƒ«≈
ÔeÙ Ò‡c È Ú BÓˆÚÓ≈«¿∆ƒ»

(CÈÊדבר ומחסיר מוציא הוא ƒ
מעצמו, Ê‰מה È‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆

ÚÈtLÓ‰a ÈepL ÌB≈ƒ¿««¿ƒ«
Ì ÏÏÎ ‰Êe»∆ƒ¿»«
ÈepL ˙ÓB ‰ÚtL‰‰L∆»«¿»»∆∆ƒ
,‡˙eÈÏÚÓÏ ÚÈtLÓ‰a¿««¿ƒ«¿««¿»

Ó‡Ók37È„ÈÓÏzÓe ¿«¬»ƒ«¿ƒ«
ÌlkÓ ˙BÈפעולת ידי שעל ≈ƒÀ»

המשפיע, אצל מתווסף ההשפעה

עצמו מונע כאשר זאת לעומת

הדבר אצלו פועל מלהשפיע,

ÈÙÏגרעון, e‰fL∆∆¿ƒ
˙e‰Ó ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ»

cהנמשכים מים כדוגמת »»
מציאות כאן שיש למקום ממקום

(מים). שנמשך Ê‰דבר ÏÎÂ¿»∆
ÈepL ÌB BÈ‡L B‡a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÚÙMa ‡e‰אור כמו «∆««∆≈≈»∆≈≈ƒ

השמש (שאין בשמש דבר מוסיפה אינה העולם בחלל שהתפשטותה השמש

בשמש, גרעון שום פועל אינו ההתפשטות העדר וגם ההארה), בפעולת טרודה

„Ïa ‰‡‰ ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ,בשפע זאת לעומת הדבר. עצם ולא ¿ƒ∆»∆»»ƒ¿»
ביאר כאן עד במשפיע. שינוי ההמשכה פועלת אזי למקבל הדבר עצם שנמשך

שפע. על האור מעלת – יבאר ועתה אור, על השפע מעלת LÈאת ,ÌÓ‡»¿»≈
È‰L ,ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ B‡‰L ,ÚÙL ÏÚ B‡a ‰ÏÚÓ Ì««¬»¿«∆«∆»¿»∆∆∆¬≈

Ïa˜n‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‰pzLÓ ÚÙM‰לפי משתנה למשל, השכל, ששפע «∆«ƒ¿«∆¿ƒ∆«¿«≈
התלמיד, של הבנתו ויכולת שכלו BÓkכלי ‡e‰ B‡‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¿

ÌˆÚ‰בחלל המתפשט האור »∆∆
השמש, אור הרי הוא העולם

המאור. מעין הוא שהאור היינו

˙ee‰˙‰‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ¿«
העולם B‡‰Ó,של ‡e‰≈»

˙eLÙ‡L ‡c¿«∆∆¿»
ÁÎa ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ¿…«

‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰בחיק שרק »«¿«¿»
מאין, יש להוות הכוח הבורא

BzÏÎÈÂ BÁÎa BcÏ ‡e‰L∆¿«¿…ƒ»¿
ÈÙÏ ÔÈ‡Ó LÈ ˙Be‰Ï¿«≈≈«ƒ¿ƒ
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿
‰aÒÂ ‰lÚ BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿ƒ»

ÌBÏLÂ ÒÁ ˙Ó„B˜38, ∆∆«¿»
˙ee‰˙‰‰ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«ƒ¿«

‰‡B,בפועל È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»
BÓk ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿
B‡‰L ÔÂÈk C‡ ÌˆÚ‰»∆∆«≈»∆»
È‡ ÔÎÏ ,ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰¿»∆∆»≈ƒ
˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
È„È ÏÚ Ì‡ Èk ,B‡‰Ó≈»ƒƒ«¿≈

‡˜Âc ÌeˆÓv‰מנת על «ƒ¿«¿»
כוחם לפי בנבראים שיאיר

הצמצום בלעדי שהרי ויכולתם,

את לקבל הנבראים יוכלו לא

כמו האור היות מפני האור

eÏÏkL˙העצם. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»
‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«

B‡‰ ÔBÒÁÓענין) ≈∆¿»
‡Áהצמצום), ÔBÁƒ»««

Ïk È‰L ,ÔBÁƒ»∆¬≈»
ÌM‰Ó ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ≈«≈

‡e‰Lו לזולת ההתפשטות ∆
nnL ‡c ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡Èa ˙‡˜ ÔÎÏÂ ,„Ïa ‰‡‰∆»»ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈≈«ƒ¿«∆ƒ¿

Ïk‰וממנוואם האמיתי היש הוא הרי 'אין' נקרא יתברך הוא מדוע כן «…
39ÌB˜Óהכל? ÏkÓ ש, מהשם היא בפועל ‡ÔÈ,ההתהוות ÌLa ‡˜ ƒ»»ƒ¿»¿≈«ƒ

„Ïa ‰‡‰ B˙BÈ‰Ïכלל הבורא ומהות עצמות מערך ואינו מהעצם, ƒ¿∆»»ƒ¿«
Lלכן‡˜ ‰ÏÚÓ ÈalהאורÔÈ‡ ÌLaממנו והארה זיו רק שהוא ∆¿«≈«¿»ƒ¿»¿≈«ƒ
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יי       

ּבלבד. מהארה היא העֹולמֹות ׁשהתהּוּות והינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבלבד,
הּׁשפע36וכּמבֹואר הּנה דּבׁשפע וׁשפע, אֹור ּבין ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבעת הׁשּפעה קֹודם ּדֹומה ׁשאינֹו ּבהּמׁשּפיע, ׁשּנּוי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגֹורם
מכין הּוא ההׁשּפעה ּדקֹודם ההׁשּפעה, ואחרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָההׁשּפעה
ּומגּבל טרּוד הּוא ההׁשּפעה ּובעת להׁשּפיע, ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֻעצמֹו
ׁשהיה מּכמֹו מׁשּתּנה הּוא ההׁשּפעה ואחרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבהׁשּפעה,
היא ׁשההׁשּפעה לפי הּוא הּדבר וטעם ההׁשּפעה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּבעת
(ער מעצמֹו נֹותן ׁשהּמׁשּפיע מה, ּדבר ּומציאּות ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהּות
ּבהמׁשּפיע. ׁשּנּוי ּגֹורם זה הרי ולכן ,(זי פּון ּדאס ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּגיט
ּבהמׁשּפיע ׁשּנּוי ּגֹורמת ׁשההׁשּפעה ּגם נכלל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובזה

ּכמאמר לפי37למעליּותא, ׁשּזהּו מּכּלם, יֹותר ּומּתלמידי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
מה ּבּׁשפע, הּוא זה וכל ּדבר. מהּות היא ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשההׁשּפעה
הּוא ׁשהאֹור לפי ׁשּנּוי, גֹורם ׁשאינֹו ּבאֹור ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּׁשאין

ׁשפע,הא על ּבאֹור מעלה ּגם יׁש אמנם, ּבלבד. רה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹופן לפי מׁשּתּנה הּׁשפע ׁשהרי העצם, ּכמֹו הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
הּטעם וזהּו העצם. ּכמֹו הּוא האֹור ּכן ּׁשאין מה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמקּבל,
היא ההתהּוּות ׁשאפׁשרּות ּדאף מהאֹור, היא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשההתהּוּות
להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ׁשהּוא ּדוקא, העצמּות ְְְְְְְִֶַַַַַָָָֹֹּבכח
וסּבה עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו לפי מאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

וׁשלֹום חס ידי38קֹודמת על היא ההתהּוּות מקֹום מּכל , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהאֹור ּכיון א העצם. ּכמֹו הּוא ׁשהאֹור לפי ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹור,
מהאֹור, ההתהּוּות להיֹות אפׁשר אי לכן העצם, ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
ענין ׁשּכללּות ונמצא, ּדוקא. הּצמצּום ידי על אם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכי
ׁשהרי חּסרֹון, אחר חּסרֹון האֹור, מחסרֹון הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָההתהּוּות
ולכן ּבלבד, הארה ׁשהּוא מהּׁשם היא ההתהּוּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

הּכל ׁשּמּמ ּדאף מאין, יׁש ּבריאה מקֹום39נקראת מּכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
מעלה ׁשּלגּבי ּבלבד הארה להיֹותֹו אין, ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנקרא
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ובכ"מ.36) ואילך. קעג ע' תרס"ו המשך ואילך. תכב ס"ע ח"ב רסא. מב. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ז,37)ראה תענית

ס"כ.38)א. יד.39)אגה"ק כט, הימיםֿא דברי

    
של בלבד הארה אלא אינו האור גם כך האדם, של למהותו חיצוני דבר הינו

ידי על זאת בכל היא העולם שהתהוות שהסיבה יבאר בהמשך הדבר. עצם

המאור, מעין הוא שהאור משום היא בלבד, הארה אלא שאינו אף האור,

‡BnÎÂ „Ïa ‰‡‰Ó ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L ,eÈ‰Â36 ¿«¿∆ƒ¿«»»ƒ≈∆»»ƒ¿»¿«¿»
,ÚÙLÂ B‡ ÔÈa LÙ‰‰«∆¿≈≈¿∆«
ÌB ÚÙM‰ ‰p‰ ÚÙLa„∆¿∆«ƒ≈«∆«≈
BÈ‡L ,ÚÈtLn‰a ÈepLƒ¿««¿ƒ«∆≈
˙Úa ‰ÚtL‰ Ì„B˜ ‰ÓBc∆∆«¿»»¿≈
ÈÁ‡Â ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«¬≈
Ì„B˜c ,‰ÚtL‰‰««¿»»¿∆
ÔÈÎÓ ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»≈ƒ
˙Úe ,ÚÈtL‰Ï BÓˆÚ«¿¿«¿ƒ«¿≈
„e ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»»
ÈÁ‡Â ,‰ÚtL‰a ÏaÓeÀ¿»»«¿»»¿«¬≈
‰pzLÓ ‡e‰ ‰ÚtL‰‰»«¿»»ƒ¿«∆
˙Úa ‰È‰L BÓkÓƒ¿∆»»¿≈
c‰ ÌÚÂ ,‰ÚtL‰‰»«¿»»¿«««»»
‰ÚtL‰‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»«¿»»
c ˙e‡ÈˆÓe ˙e‰Ó ‡È‰ƒ»¿ƒ»»
Ô˙B ÚÈtLn‰L ,‰Ó«∆««¿ƒ«≈
ÔeÙ Ò‡c È Ú BÓˆÚÓ≈«¿∆ƒ»

(CÈÊדבר ומחסיר מוציא הוא ƒ
מעצמו, Ê‰מה È‰ ÔÎÏÂ¿»≈¬≈∆

ÚÈtLÓ‰a ÈepL ÌB≈ƒ¿««¿ƒ«
Ì ÏÏÎ ‰Êe»∆ƒ¿»«
ÈepL ˙ÓB ‰ÚtL‰‰L∆»«¿»»∆∆ƒ
,‡˙eÈÏÚÓÏ ÚÈtLÓ‰a¿««¿ƒ«¿««¿»

Ó‡Ók37È„ÈÓÏzÓe ¿«¬»ƒ«¿ƒ«
ÌlkÓ ˙BÈפעולת ידי שעל ≈ƒÀ»

המשפיע, אצל מתווסף ההשפעה

עצמו מונע כאשר זאת לעומת

הדבר אצלו פועל מלהשפיע,

ÈÙÏגרעון, e‰fL∆∆¿ƒ
˙e‰Ó ‡È‰ ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ»

cהנמשכים מים כדוגמת »»
מציאות כאן שיש למקום ממקום

(מים). שנמשך Ê‰דבר ÏÎÂ¿»∆
ÈepL ÌB BÈ‡L B‡a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÚÙMa ‡e‰אור כמו «∆««∆≈≈»∆≈≈ƒ

השמש (שאין בשמש דבר מוסיפה אינה העולם בחלל שהתפשטותה השמש

בשמש, גרעון שום פועל אינו ההתפשטות העדר וגם ההארה), בפעולת טרודה

„Ïa ‰‡‰ ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ,בשפע זאת לעומת הדבר. עצם ולא ¿ƒ∆»∆»»ƒ¿»
ביאר כאן עד במשפיע. שינוי ההמשכה פועלת אזי למקבל הדבר עצם שנמשך

שפע. על האור מעלת – יבאר ועתה אור, על השפע מעלת LÈאת ,ÌÓ‡»¿»≈
È‰L ,ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ B‡‰L ,ÚÙL ÏÚ B‡a ‰ÏÚÓ Ì««¬»¿«∆«∆»¿»∆∆∆¬≈

Ïa˜n‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‰pzLÓ ÚÙM‰לפי משתנה למשל, השכל, ששפע «∆«ƒ¿«∆¿ƒ∆«¿«≈
התלמיד, של הבנתו ויכולת שכלו BÓkכלי ‡e‰ B‡‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈»¿

ÌˆÚ‰בחלל המתפשט האור »∆∆
השמש, אור הרי הוא העולם

המאור. מעין הוא שהאור היינו

˙ee‰˙‰‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«ƒ¿«
העולם B‡‰Ó,של ‡e‰≈»

˙eLÙ‡L ‡c¿«∆∆¿»
ÁÎa ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ¿…«

‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰בחיק שרק »«¿«¿»
מאין, יש להוות הכוח הבורא

BzÏÎÈÂ BÁÎa BcÏ ‡e‰L∆¿«¿…ƒ»¿
ÈÙÏ ÔÈ‡Ó LÈ ˙Be‰Ï¿«≈≈«ƒ¿ƒ
B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿
‰aÒÂ ‰lÚ BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿ƒ»

ÌBÏLÂ ÒÁ ˙Ó„B˜38, ∆∆«¿»
˙ee‰˙‰‰ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«ƒ¿«

‰‡B,בפועל È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈»
BÓk ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿
B‡‰L ÔÂÈk C‡ ÌˆÚ‰»∆∆«≈»∆»
È‡ ÔÎÏ ,ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰¿»∆∆»≈ƒ
˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
È„È ÏÚ Ì‡ Èk ,B‡‰Ó≈»ƒƒ«¿≈

‡˜Âc ÌeˆÓv‰מנת על «ƒ¿«¿»
כוחם לפי בנבראים שיאיר

הצמצום בלעדי שהרי ויכולתם,

את לקבל הנבראים יוכלו לא

כמו האור היות מפני האור

eÏÏkL˙העצם. ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»
‡e‰ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«

B‡‰ ÔBÒÁÓענין) ≈∆¿»
‡Áהצמצום), ÔBÁƒ»««

Ïk È‰L ,ÔBÁƒ»∆¬≈»
ÌM‰Ó ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒ≈«≈

‡e‰Lו לזולת ההתפשטות ∆
nnL ‡c ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡Èa ˙‡˜ ÔÎÏÂ ,„Ïa ‰‡‰∆»»ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈≈«ƒ¿«∆ƒ¿

Ïk‰וממנוואם האמיתי היש הוא הרי 'אין' נקרא יתברך הוא מדוע כן «…
39ÌB˜Óהכל? ÏkÓ ש, מהשם היא בפועל ‡ÔÈ,ההתהוות ÌLa ‡˜ ƒ»»ƒ¿»¿≈«ƒ

„Ïa ‰‡‰ B˙BÈ‰Ïכלל הבורא ומהות עצמות מערך ואינו מהעצם, ƒ¿∆»»ƒ¿«
Lלכן‡˜ ‰ÏÚÓ ÈalהאורÔÈ‡ ÌLaממנו והארה זיו רק שהוא ∆¿«≈«¿»ƒ¿»¿≈«ƒ
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יי  

אין ּבׁשם היא40נקרא ההתהּוּות הּנה ּגּופא ּובאֹור . ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
סֹוף, ּדאין מלכּות ּבחינת והינּו ׁשּבאֹור, אחרֹונה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּבחינה
מלכּות ּבחינת רק ונׁשאר וצמצּום העלם היה ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוּגם

חיים ּבעץ ׁשּכתּוב ּכמֹו מלכּות41ּדמלכּות, נאמר ּכאּלּו ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
ׁשּכתּוב וזהּו סֹוף. ּדאין לבּד42ּדמלכּות הוי' הּוא אּתה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

קאי לבּד הוי' הּוא אּתה וגֹו', הּׁשמים את עׂשית ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָאּת
זה ּולאחרי הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין אֹור ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַעל
ה' ׁשחסרּו לפי ה', חסר אּת גֹו' עׂשית אּת ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָנאמר
ּבחינת רק ונׁשאר הּמלכּות, עד הּכתר מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָּפרצּופים
מקֹור ּבבחינת להיֹות ׁשּיכֹולה ׁשּבמלכּות, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָמלכּות
ׁשּנמׁש מה ּכל הּצמצּום, לאחר ּכן ּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלעֹולמֹות.
האֹור, חסרֹון ּבחינת הּוא העֹולמֹות מציאּות ְְְְְִִִֵֶַַָָָּומׁשּתלׁשל

חּיים ּבעץ ׁשּכתּוב התחלת43ּוכמֹו (ׁשהּוא ׁשּבעקּודים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
וה' מּקיפים ּבחינת ב' רק מאיר אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹההׁשּתלׁשלּות)
הארת רק הּוא הּגּלּוי ּכללּות הרי ּובאצילּות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָּפנימּיים,
הּמאירים ּדאצילּות ּפנימּיים ּבאֹורֹות וגם ּבלבד, ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָהּקו
ּכתר ּבחינת חסר ּבבריאה הרי עׂשּיה יצירה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבבריאה
עילאה ּדאימא ּבינה, ּבחינת רק מאיר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוחכמה,

ּבכּורסּיא רק44מקּננא ּובעׂשּיה ז"א, ּבחינת רק ּוביצירה , ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָ
מחסרֹון היא ׁשההתהּוּות מּובן זה ּומּכל מלכּות. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבחינת
ׁשההתהּוּות ולהיֹות חּסרֹון, אחרי חּסרֹון ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהאֹור,
הנה לכן הּמלכּות, מספירת היא האֹור ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשמחסרֹון
חסרֹונּה. ׁשּימּלא ּבעלּה לז"א מתּפללת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלכּות

‰p‰Âׁשּגם הּצדקה, ענין ידי על הּוא החּסרֹון מילּוי ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
כּו' לרּכב סּוס אפּלּו ּגדֹול, ּברּבּוי היא ,45ּכאׁשר ְְֲֲִִִִֶַָָ

הּגּלּוי הּוא ּובכללּות ּבלבד, החּסרֹון מילּוי רק זה ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהרי
ּבין לענּיים ּבין הּוא החסד ענין אמנם, לעֹולמֹות. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁשּי
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יתברך עצמותו לגבי כלל נחשב ולא ואפס כאין והוא 40B‡eיתברך »
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ואין ּבדעת אלא עני אין ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעׁשירים,
ּבדעת אלא ב'46עׁשיר יׁש הּדעת ׁשּבעמידת וידּוע , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

הּסדר (ׁשהּוא זה ּתחת זה הן הּספירֹות ּדכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַאֹופּנים,
ּובינה47ּדתהּו) חכמה הּמֹוחין ּתחת עֹומדת הּדעת אזי , ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשהּדעת הינּו ענּיּות, ּבחינת וזהּו הּמּדֹות, אל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַּוממׁשכת
אֹופן ּכפי היא ההמׁשכה ׁשהרי הגּבלה, ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיא
ּכן ּׁשאין מה ּבהגּבלה, ׁשהּוא ּובינה מחכמה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקּבלתּה
ּתחת עֹומדת הּדעת אזי קּוין, ּבג' הן הּספירֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַּכאׁשר
ענין והּוא וצמצּום, מחּסרֹון למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכתר,

ּדצדקההעׁשירּות לצדקה, חסד ּבין ההפרׁש וזהּו ּבדעת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשׁשּי הגּבלה ׁשּבבחינת האֹור ׁשהּוא לענּיים, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשהּוא לעׁשירים, ּגם הּוא חסד ּכן ּׁשאין מה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלעֹולמֹות,
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ּגבּול ּבלי ׁשּבבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהאֹור

ּתפּלהe‰ÊÂה) ּדהּנה, ּותפּלה, ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּכן ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבי"ב הּבּקׁשה ׁשּזהּו החּסרֹון, מילּוי ְְִִִֶֶַַַָָָָָענינּה
כּו', הּׁשנים ּומבר חֹולים רֹופא להיֹות אמצעיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּברכֹות
הּבריאּות, מּצד ׁשלא זרה אׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּוא החֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדענין
נעׂשה אזי ּדקדּׁשה ּבאׁש חסר ׁשּכאׁשר ּבעבֹודה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוענינֹו
ּכמֹו למעלה, ּגם ּפֹועל זה ידי ועל כּו', זרה אׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשל48ׁשּכתּוב ּכח ּכביכֹול ׁשמּתיׁשים ּתׁשי, ילד צּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּכתּוב49מעלה ּכמֹו ּבחֹולה, יֹותר נעלה אֹופן ויׁש .50 ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹו ואין לאלקּות אהבה לֹו ׁשּיׁש והינּו אני, אהבה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹחֹולת
צּו וואס מיט ניט האט (ער האהבה את להׂשּביע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

האריז"ל ּבכתבי וכדאיתא ּדאס), זיין ׁשחֹולה51מׂשּביע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
וכל ׁשערים המ"ט לֹו ׁשּיׁש הינּו מ"ט, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבגּמטרּיא
ענין ּבֹו יׁש מקֹום ּומּכל אליהם, הּׁשּיכים ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהענינים
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יי       

ואין ּבדעת אלא עני אין ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעׁשירים,
ּבדעת אלא ב'46עׁשיר יׁש הּדעת ׁשּבעמידת וידּוע , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

הּסדר (ׁשהּוא זה ּתחת זה הן הּספירֹות ּדכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַאֹופּנים,
ּובינה47ּדתהּו) חכמה הּמֹוחין ּתחת עֹומדת הּדעת אזי , ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשהּדעת הינּו ענּיּות, ּבחינת וזהּו הּמּדֹות, אל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַּוממׁשכת
אֹופן ּכפי היא ההמׁשכה ׁשהרי הגּבלה, ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיא
ּכן ּׁשאין מה ּבהגּבלה, ׁשהּוא ּובינה מחכמה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקּבלתּה
ּתחת עֹומדת הּדעת אזי קּוין, ּבג' הן הּספירֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַּכאׁשר
ענין והּוא וצמצּום, מחּסרֹון למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהּכתר,

ּדצדקההעׁשירּות לצדקה, חסד ּבין ההפרׁש וזהּו ּבדעת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשׁשּי הגּבלה ׁשּבבחינת האֹור ׁשהּוא לענּיים, ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשהּוא לעׁשירים, ּגם הּוא חסד ּכן ּׁשאין מה ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלעֹולמֹות,
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ּגבּול ּבלי ׁשּבבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהאֹור

ּתפּלהe‰ÊÂה) ּדהּנה, ּותפּלה, ּתֹורה ּבין ההפרׁש ּכן ּגם ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבי"ב הּבּקׁשה ׁשּזהּו החּסרֹון, מילּוי ְְִִִֶֶַַַָָָָָענינּה
כּו', הּׁשנים ּומבר חֹולים רֹופא להיֹות אמצעיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּברכֹות
הּבריאּות, מּצד ׁשלא זרה אׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּוא החֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדענין
נעׂשה אזי ּדקדּׁשה ּבאׁש חסר ׁשּכאׁשר ּבעבֹודה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוענינֹו
ּכמֹו למעלה, ּגם ּפֹועל זה ידי ועל כּו', זרה אׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָאצלֹו

ׁשל48ׁשּכתּוב ּכח ּכביכֹול ׁשמּתיׁשים ּתׁשי, ילד צּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּכתּוב49מעלה ּכמֹו ּבחֹולה, יֹותר נעלה אֹופן ויׁש .50 ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹו ואין לאלקּות אהבה לֹו ׁשּיׁש והינּו אני, אהבה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹחֹולת
צּו וואס מיט ניט האט (ער האהבה את להׂשּביע ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

האריז"ל ּבכתבי וכדאיתא ּדאס), זיין ׁשחֹולה51מׂשּביע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
וכל ׁשערים המ"ט לֹו ׁשּיׁש הינּו מ"ט, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבגּמטרּיא
ענין ּבֹו יׁש מקֹום ּומּכל אליהם, הּׁשּיכים ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהענינים
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È‰L ,‰Ïa‚‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿»»∆¬≈

‰ÎLÓ‰‰המוחין של ««¿»»
הדעת ÈÙkלספירת ‡È‰ƒ¿ƒ

‰ÓÎÁÓ d˙Ïa˜ ÔÙB‡∆«»»»≈»¿»
‰Ïa‚‰a ‡e‰L ‰Èeƒ»∆¿«¿»»
וקצר קטן השכל כאשר ולכן

מן נולדות ממילא מלהכיל,

מוגבלות, מידות ההתבוננות

ששכלו הקטן הילד וכדוגמת

לדברים מתאווה ולכן מועט

הב': ואופן ÔÈ‡Mקטנים. ‰Ó«∆≈
Ô‰ ˙BÈÙ‰ L‡k Ôk≈«¬∆«¿ƒ≈

ÔÈe˜ '‚aבקו הכתר ספירת ¿«ƒ
הימני בקו מזה ולמטה האמצעי

ואחר בינה, השמאלי וקו חכמה

האמצעי, בקו שהיא הדעת כך

אזי הכתר, ספירת כנגד שמכוונת

שתי את בתוכה הדעת כוללת

וגבורה חסד ההפכיות הספירות

– התיקון עולם של ענינו (שזהו

הפכים בין ואחדות התכללות

‰Úc˙וניגודים), ÈÊ‡¬««««
‡e‰Â ,ÌeÓÂ ÔBÁÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,˙k‰ ˙Áz ˙„ÓBÚ∆∆«««∆∆∆¿«¿»≈ƒ»¿ƒ¿¿

˙Ú„a ˙eÈLÚ‰ ÔÈÚמידות נולדות אזי הכתר כנגד מכוונת הדעת כאשר ƒ¿»»¬ƒ¿««
דרך הגילוי אל ויוצאות נמשכות ורק השכל מן למעלה ושורשן שמקורן

ÌÈiÚÏ,השכל. ‡e‰ ‰˜„c ,‰˜„Ï „Á ÔÈa LÙ‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈∆∆ƒ¿»»ƒ¿»»«¬ƒƒ
ÔÈ‡M ‰Ó ,˙BÓÏBÚÏ iLL ‰Ïa‚‰ ˙ÈÁaL B‡‰ ‡e‰L∆»∆ƒ¿ƒ««¿»»∆«»»»«∆≈

Ïeb ÈÏa ˙ÈÁaL B‡‰ ‡e‰L ,ÌÈÈLÚÏ Ìb ‡e‰ „Á Ôk≈∆∆««¬ƒƒ∆»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿
.˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlLחסד בין ההפרש אודות הביאור את הרחיב ∆¿«¿»≈»»

החכמה תחת כשהדעת הדעת: שבעמידת האופנים שני כפי שהוא לצדקה

עוני בחינת שזהו מוגבלות, מידות מולידה ולכן מוגבלת היא הדעת אזי ובינה

לעני. רק הניתנת כצדקה – בדעת

בקו הדעת כאשר זאת לעומת

אזי הכתר כנגד ומכוונת האמצעי

למעלה שמקורן מידות נולדות

בדעת העשירות ענין - השכל מן

ובין לעני בין שהוא כחסד –

לעשיר.

LÙ‰‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆«≈«∆¿≈
,‰‰c ,‰lÙ˙e ‰Bz ÔÈa≈»¿ƒ»¿ƒ≈
ÈeÏÈÓ dÈÚ ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿»»ƒ
‰La‰ e‰L ,ÔBÁ‰«ƒ»∆∆««»»
˙BÈÚÓ‡ ˙BÎa Èa¿¿»∆¿»ƒ
ÌÈÏBÁ ‡ÙB ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ
ÔÈÚc ,'eÎ ÌÈM‰ Óe¿»≈«»ƒ¿ƒ¿»
L‡ Ba LiL ‡e‰ ÈÏBÁ‰»ƒ∆≈≈
˙e‡Èa‰ „Ó ‡ÏL ‰Ê»»∆…ƒ««¿ƒ
לידי מביא האור וחיסרון מיעוט

BÚa„‰,חולי, BÈÚÂ¿ƒ¿»»¬»
L‡a Á L‡kL∆«¬∆»≈¿≈
BÏ‡ ‰Ú ÈÊ‡ ‰M„˜cƒ¿»¬««¬∆∆¿

‰Ê L‡מיעוט יש כאשר ≈»»
האלוקי, האור בהרגשת וחיסרון

מהצד אש ע"י החסרון 'מתמלא'

Ê‰שכנגד È„È ÏÚÂ ,'eÎ¿«¿≈∆
BÓk ,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏÚBt≈«¿«¿»¿

e˙kL48ÈLz „ÏÈ e ∆»¿»¿∆ƒ
בזמן כוח], תשות מלשון =]

של רצונו עושים ישראל שאין

ÏBÎÈkמקום ÌÈLÈzÓL∆«ƒƒƒ¿»
‰ÏÚÓ ÏL Ák49LÈÂ . …«∆«¿»¿≈

,‰ÏBÁa ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡∆«¬∆≈¿∆
e˙kL BÓk50˙ÏBÁ ¿∆»«

‰na BÏ ÔÈ‡Â ˙e˜Ï‡Ï ‰‰‡ BÏ LiL eÈ‰Â ,È‡ ‰‰‡«¬»»ƒ¿«¿∆≈«¬»∆¡…¿≈«∆
ÚÈaÓ e ‡ÂÂ ÈÓ È ‡‰ Ú ‰‰‡‰ ˙‡ ÚÈa‰Ï¿«¿ƒ«∆»«¬»∆»ƒƒ»«¿ƒ«

ÏÊÈ‡‰ È˙Îa ‡˙È‡„ÎÂ ,(‡c ÔÈÈÊ51‡in‚a ‰ÏBÁL «»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
ÌÈÎiM‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÚL Ó‰ BÏ LiL eÈ‰ ,Ó«¿∆≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ
BÏ ÁL ÔÂÈk ,ÔB‡n‰ ÔÈÚ Ba LÈ ÌB˜Ó ÏkÓe ,Ì‰ÈÏ‡¬≈∆ƒ»»≈ƒ¿»«ƒ»≈»∆»≈
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יי  

ּבּמה לֹו ׁשאין והינּו הנּו"ן, ׁשער לֹו ׁשחסר ּכיון ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצּמאֹון,
ּבספירת למעלה ּגם הּוא וכן צמאֹונֹו. את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָלרּוֹות
ולא עּלאה לנהֹורא ּתדיר קארי ּתּתאה ּדנהֹורא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹהּמלכּות,

ענין52ׁשכי ׁשהּוא צמאֹונּה, את לרּוֹות ּבּמה לּה ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּומבר חֹולים. רֹופא הּבּקׁשה הּוא זה ועל ְְִִֵֵֶַַַַָָָהחֹולי.
ּדהּנה, לברכה, ּומטר טל ותן הּבּקׁשה הּוא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנים
נמׁש לא אזי ,הּדר את ועבר ּופגם חטא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

וגם53הּמטר מיעצר, ׁשלא לטל ׁשּנּוי54ּבנֹוגע נעׂשה , ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הּטל את מקּבל ׁשיתמּלא53ׁשאינֹו הּבּקׁשה היא זה ועל . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יתמּלא ּובמילא ׁשּלמעלה, החּסרֹון מילּוי הינּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהחּסרֹון,
ּגם וימׁש ּברּוחנּיּות, ּתחּלה למּטה, החּסרֹון ְְְְְִִִַַַַָָָָָֻּגם
החּסרֹון. מילּוי ׁשענינּה ּבתפּלה הּוא זה וכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּבגׁשמיּות.
ׁשּכתּוב ּכמֹו חסד, ּבחינת היא ּתֹורה ּכן ּׁשאין 55מה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
החּסרֹון, מילּוי אינֹו הּתֹורה ׁשענין והינּו חסד, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָותֹורת
וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה אֹור היא הּתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאלא
מׁשּבחר לכם, הּזה החדׁש הּפסּוק על חז"ל ְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאמרּו
ּפרׁשת ּדהּנה, ּגאּלה, ׁשל חדׁש להם קבע ּובניו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻּביעקב
רּׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּתֹורה, התחלת היא לכם הּזה ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחדׁש
צרי היה לא יצחק ר' אמר הּתֹורה על ּפרּוׁשֹו ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹּבתחּלת
הּבחירה וגם לכם. הּזה מהחדׁש אלא הּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלהתחיל
ׁשהתחלת וכּידּוע ּתֹורה, מּתן עם קׁשּורה ּובניו ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּביעקב

אבינּו מאברהם הּוא ּתֹורה אלפים ׁשהּתֹורה56ׁשני וכיון . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבאֹופן הּוא הּסדר הּתֹורה מּצד לכן חסד, ּבחינת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּלמעלה נּסית ההנהגה ענין ׁשהּוא לכם, הּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדהחדׁש
ּבֹו מנה ולא ּדוקא, לכם הּזה החדׁש ּומדּיק ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמהּטבע.
ּזּוּוגיהּו ּובינה ּדחכמה חּצֹוני ׁשהּזּוּוג לפי הראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָאדם

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

ב.52) פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זוהר ובכ"מ.53)ראה ב. עג, האזינו לקו"ת א.54)ראה ג, כו.55)תענית לא, משלי

א.56) ט, ע"ז סע"א. צז, סנהדרין

    
ÔÎÂ .BB‡Ó ˙‡ ˙BeÏ ‰a BÏ ÔÈ‡L eÈ‰Â ,Ôe‰ ÚL«««¿«¿∆≈«∆¿«∆ƒ¿¿≈
È‡˜ ‰‡ ‡B‰c ,˙eÎÏ‰ ˙ÈÙÒa ‰ÏÚÓÏ Ì ‡e‰«¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»«»»»≈

ÈÎL ‡ÏÂ ‰‡lÚ ‡B‰Ï È„לאור תמיד קורא התחתון [=אור »ƒƒ¿»ƒ»»¿…»ƒ
וצמאון תשוקה של בתנועה תמיד עומדת המלכות ספירת שוקט. ואינו העליון

עילאה 52dÏלנהורא ÔÈ‡L ,∆≈»
,dB‡Ó ˙‡ ˙BeÏ ‰a«∆¿«∆ƒ¿»
ÏÚÂ .ÈÏBÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»«ƒ¿«
‡ÙB ‰Lwa‰ ‡e‰ ‰Ê∆««»»≈
ÌÈ‰ Óe .ÌÈÏBÁƒ¿»≈«»ƒ
ÏË Ô˙Â ‰Lwa‰ ‡e‰««»»¿≈«
,‰‰c ,‰ÎÏ ËÓe»»ƒ¿»»¿ƒ≈
ÚÂ Ì‚Ùe ‡ËÁ L‡«¬∆»»»«¿»«
LÓ ‡Ï ÈÊ‡ ,c‰ ˙‡∆«∆∆¬«…ƒ¿»

Ë‰53ÏËÏ Ú‚Ba Ì‚Â , «»»¿«¿≈«¿«
ÚÈÓ ‡ÏLשהטל שאף ∆…ƒ¬«

תמיד מקום,54יורד מכל

Ïa˜Ó BÈ‡L ÈeL ‰Ú«¬»ƒ∆≈¿«≈
Ïh‰ ˙‡53‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ . ∆«»¿«∆ƒ

‡lÓ˙ÈL ‰Lwa‰««»»∆ƒ¿«≈
ÈeÏÈÓ ,eÈ‰ ,ÔBÁ‰«ƒ»«¿ƒ
,‰ÏÚÓlL ÔBÁ‰«ƒ»∆¿«¿»
Ì ‡lÓ˙È ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ¿«≈«
‰lÁ ,‰hÓÏ ÔBÁ‰«ƒ»¿«»¿ƒ»
Ì LÓÈÂ ,˙eiÁea¿»ƒ¿À¿»«

˙eÈÓL‚aהחיסרון סיבת ¿«¿ƒ
בשל נובע בגשמיות למטה

ברוחניות, למעלה החיסרון

החיסרון את ימלא וכאשר

אור וימשיך ברוחניות למעלה

למדר מטה למטה גתעד

גם במילא יתוקן המלכות,

הזה עולם בגשמיות החיסרון

השנים. ולברך החולים לרפאות

‰lÙ˙a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿ƒ»
ÔBÁ‰ ÈeÏÈÓ dÈÚLעל ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ»

שמתפללת המלכות ספירת דרך

סוף. אין אור גילוי בה ולהמשיך חסרונה B‰למלאות Ô ÔÈ‡ ‰Ó«∆≈≈»
„ÒÁ ˙ÈÁa ‡È‰חסר שאין העשיר שאף לעשירים ובין לעניים בין שהיא ƒ¿ƒ«∆∆

כן אם חסד. בחינת מצד לו גם נמשך זאת בכל שפע, ריבוי לו ויש דבר לו

החיסרון. מילוי ענין מכל למעלה היא שהתורה e˙Lנמצא BÓ55 ¿∆»
‡Ï‡ ,ÔBÁ‰ ÈeÏÈÓ BÈ‡ ‰B‰ ÔÈÚL eÈ‰Â ,„ÒÁ ˙B˙Â¿«∆∆¿«¿∆ƒ¿««»≈ƒ«ƒ»∆»

˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL B‡ ‡È‰ ‰B‰תוספת נמשך התורה ידי על «»ƒ∆¿«¿»≈»»

בדעת. לעשירים ובין בדעת לעניים בין ביותר שפע בריבוי ∆¿e‰ÊÂאור
˜ÚÈa ÁaLÓ ,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ˜eÒ‰ ÏÚ ÏÊÁ eÓ‡L∆»¿««««»«…∆«∆»∆ƒ∆»«¿«¬…
‰f‰ L„Á‰ ˙L ,‰‰c ,‰l‡ ÏL L„Á Ì‰Ï Ú˜ ÂÈe»»»«»∆…∆∆¿À»¿ƒ≈»»««…∆«∆
BLe ˙lÁ˙a È ˙L BÓ ,‰B‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡È‰ ÌÎÏ»∆ƒ«¿»««»¿∆»««ƒƒ¿ƒ«≈

‰B‰ ÏÚהפסוק על ««»
בראשית ספר של »«‡Óהראשון

È ‰È‰ ‡Ï ˜ÁÈ «ƒ¿»…»»»ƒ
‡Ï‡ ‰B‰ ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ«»∆»

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Óמצות ≈«…∆«∆»∆
הציווי היא החודש קידוש

בני את מצווה שהקב"ה הראשון

ראוי היה ולכאורה ישראל,

התורה את זו ממצוה להתחיל

לבני ה' צוויי ענינה שהרי

‰ÈÁa‰ישראל. Ì‚Â¿««¿ƒ»
ÌÚ ‰eL˜ ÂÈe ˜ÚÈa¿«¬…»»¿»ƒ
Úe„iÎÂ ,‰B ÔÓ««»¿«»«
ÌÈÙÏ‡ ÈL ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«¿≈¬»ƒ

‡e‰ ‰B(החל)Ì‰‡Ó »≈«¿»»
eÈ‡שנה אלפים ששת שהרי »ƒ

תוהו שנה אלפיים העולם: קיים

אברהם), ועד הראשון (מאדם

שענינו (מאברהם שנה אלפיים

ידי על והמשכם החסד בחינת

תורה, שנות הן התורה) נתינת

שייכות אחרונות שנה ואלפיים

המשיח 56ÔÂÈÎÂלימות .¿≈»
˙ÈÁa ‡È‰ ‰B‰L∆«»ƒ¿ƒ«

„ÒÁ,למים נמשלה החסד בחי' ∆∆
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עֹוד היה זה ׁשענין והינּו העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּתדיר
זה על צרי אין ּתֹורה מּתן אחרי וגם ּתֹורה, מּתן ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָקֹודם
ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על ּגם ונמׁש ּדוקא, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודה
ּגדל לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה הּמּזל ענין ׁשּזהּו ,57הּׁשפע, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חּצֹוני מהּזּוּוג הּוא הּמלאכים ה58ּדׁשרׁש אבל ּפנימי. ּזּוּוג ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ידי על נמׁש נּסית ההנהגה ׁשרׁש ׁשהּוא ּובינה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדחכמה

לכם. הּזה החדׁש מדּיק ולכן ּדוקא, ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעבֹודה

רז"לe‰ו) ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ּבטלה59יּובן ּבתׁשרי »∆ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
חּסרֹון, יׁשנֹו ּכאׁשר ּדהּנה, מאבֹותינּו, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהעבֹודה
יכֹול ּכ ואחר החּסרֹון, מילּוי ּתחילה להיֹות ְְְִִִִִַַַָָָָָצרי
החּסרֹון. מּמילּוי ׁשּלמעלה העׁשירּות המׁשכת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלהיֹות
צרי היה ׁשּבתחּלה מצרים, ּביציאת ּגם היה ּכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ׁשענינֹו ּבתׁשרי היה זה וענין החּסרֹון, מילּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָלהיֹות
מאבֹותינּו. העבֹודה ּבטלה ּבּתׁשרי ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָצדקה
ׁשענין מהּטבע, ׁשּלמעלה הּגאּלה ענין זה אין עדין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻאבל
ּדהּנה, ּבזה, והענין חסד. ּבחינת ּדוקא, ּבניסן היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ד' נאמרּו מצרים ,60ּביציאת ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי אתכם61והֹוצאתי והֹוצאתי , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ידי על הרע מן היציאה ענין הּוא מצרים סבלֹות ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָמּתחת
ׁשּי ׁשּבֹו הּממּלא, אֹור ּגּלּוי ידי על והּוא החּסרֹון, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמילּוי
החּסרֹון מילּוי ונמׁש מצרים), (סבלֹות החּסרֹון ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָענין
אֹור ׁשהּוא מּקיף, ּבחינת צל, מּלׁשֹון הּוא והּצלּתי ְְְִִִִִֵֶַַַָכּו'.
מאֹור הּוא החּסרֹון ּדמילּוי ג) (סעיף וכּנ"ל ְְִִִֵֵַַַַָָהּסֹובב,
לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא וגאלּתי ּדוקא. ,62הּסֹובב ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ּבתׁשרי. היה זה וכל ּכּנ"ל. החּסרֹון מילּוי היא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּדתפּלה
המׁשכת ענין הּוא לעם לי אתכם ולקחּתי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם,

ּׁשּכתּוב מה ּדרך ועל מצרים63העצמּות, בארץ ועברּתי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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טו       

עֹוד היה זה ׁשענין והינּו העֹולמֹות, קּיּום לצֹור ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּתדיר
זה על צרי אין ּתֹורה מּתן אחרי וגם ּתֹורה, מּתן ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָקֹודם
ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ידי על ּגם ונמׁש ּדוקא, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודה
ּגדל לֹו ואֹומר ּבֹו הּמּכה הּמּזל ענין ׁשּזהּו ,57הּׁשפע, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חּצֹוני מהּזּוּוג הּוא הּמלאכים ה58ּדׁשרׁש אבל ּפנימי. ּזּוּוג ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ידי על נמׁש נּסית ההנהגה ׁשרׁש ׁשהּוא ּובינה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדחכמה

לכם. הּזה החדׁש מדּיק ולכן ּדוקא, ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעבֹודה

רז"לe‰ו) ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם ּבטלה59יּובן ּבתׁשרי »∆ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ
חּסרֹון, יׁשנֹו ּכאׁשר ּדהּנה, מאבֹותינּו, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָהעבֹודה
יכֹול ּכ ואחר החּסרֹון, מילּוי ּתחילה להיֹות ְְְִִִִִַַַָָָָָצרי
החּסרֹון. מּמילּוי ׁשּלמעלה העׁשירּות המׁשכת ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלהיֹות
צרי היה ׁשּבתחּלה מצרים, ּביציאת ּגם היה ּכן ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ׁשענינֹו ּבתׁשרי היה זה וענין החּסרֹון, מילּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָלהיֹות
מאבֹותינּו. העבֹודה ּבטלה ּבּתׁשרי ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָצדקה
ׁשענין מהּטבע, ׁשּלמעלה הּגאּלה ענין זה אין עדין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻאבל
ּדהּנה, ּבזה, והענין חסד. ּבחינת ּדוקא, ּבניסן היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ד' נאמרּו מצרים ,60ּביציאת ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי אתכם61והֹוצאתי והֹוצאתי , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ידי על הרע מן היציאה ענין הּוא מצרים סבלֹות ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָמּתחת
ׁשּי ׁשּבֹו הּממּלא, אֹור ּגּלּוי ידי על והּוא החּסרֹון, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָמילּוי
החּסרֹון מילּוי ונמׁש מצרים), (סבלֹות החּסרֹון ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָענין
אֹור ׁשהּוא מּקיף, ּבחינת צל, מּלׁשֹון הּוא והּצלּתי ְְְִִִִִֵֶַַַָכּו'.
מאֹור הּוא החּסרֹון ּדמילּוי ג) (סעיף וכּנ"ל ְְִִִֵֵַַַַָָהּסֹובב,
לתפּלה ּגאּלה סמיכת ענין הּוא וגאלּתי ּדוקא. ,62הּסֹובב ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

ּבתׁשרי. היה זה וכל ּכּנ"ל. החּסרֹון מילּוי היא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּדתפּלה
המׁשכת ענין הּוא לעם לי אתכם ולקחּתי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם,

ּׁשּכתּוב מה ּדרך ועל מצרים63העצמּות, בארץ ועברּתי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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ב.57) קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זוהר ו. פ"י, ב"ר ראה

א). (קלב, סוס"כ אגה"ק תניא פ"י. ח"ב שער58)מו"נ חיים עץ ראה

רמ ע' ענינים הזקן אדמו"ר מאמרי ד. דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט

וש"נ. .43 ע' תרצ"ו סה"מ אֿב.59)ואילך. יא, ר"ה גם60)ראה ראה

ואילך. קמד ע' תרע"ח וֿז.61)סה"מ ו, יו"ד,62)וארא ברכות ראה

יב.63)ב. יב, בא
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טז  

אחר ולא ׁשליח ולא מלא ולא אני ה', אני ּכי64גֹו' , ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ
ּומהּותֹו, עצמּותֹו ּדחכמהאם ּפנימי ּזּוּוג ענין והּוא ְְְְְְִִִִִַָָָָ

ּבחינת עד מעלה מּלמעלה היא ׁשההמׁשכה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָּובינה
רז"ל מאמר ּדרך ועל ּכקריעת65העצמּות, לזּוגם קׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

סֹוף האין המׁשכת יׁש הּנּׂשּואין ׁשּבענין לפי סּוף, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָים
הּוא66ּכּידּוע ׁשניסן לפי ּדוקא, ּבניסן היה זה וענין . ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

חז"ל ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. חסד ּבניסן67ּבחינת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ידי על ּבימינּו ּבמהרה להּגאל, עתידין ּובניסן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָנגאלּו

צדקנּו. ְִִֵַָמׁשיח
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הגש"פ.64) סדר א. קיז, זח"א ח. כו, תבוא ספרי וש"נ.65)ראה א. ב, סוטה א. קיח, ואילך.66)פסחים ד לט, שה"ש לקו"ת

ובכ"מ. קעט. ע' תרנ"ז קל. ס"ע תרנ"ב סה"מ ואילך. תרעא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר פט"ו,67)מאמרי שמו"ר א. יא, ר"ה

יא.

    
ÌÈÓ ‡ ÈÚובעצמו בכבודו הקב"ה ירד בנ"י את לגאול כדי ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

ושפל נמוך מקום הארץ' –'ערוות ‡ÏÓלמצרים ‡Ï È‡ ‰ È‡ B‚¬ƒ¬ƒ¿…«¿»
‡ ‡Ï ÈÏL ‡Ï64ÔÈÚ ‡e‰ B˙e‰Óe B˙eÓÚ Ì‡ Èk  ¿…»ƒ«¿…«≈ƒƒ«¿»¿ƒ¿»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ‰Èe ‰ÓÎ ÈÓÈ ‚eeƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ»∆««¿»»ƒƒ¿«¿»«¿»
˙eÓÚ‰ ˙È „Úממקום «¿ƒ«»«¿

נמוך הכי למקום עליון הכי

Ó‡Óותחתון,  ÏÚ¿«∆∆«¬«
ÏÊ65Ì‚eÊÏ ‰L˜ ««»∆¿«¿»

ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ˜kשקשה ƒ¿ƒ««
ים קריעת כנס ישראל של זיווגם

‰ÔÈ‡eסוף, ÔÈÚL ÈÏ¿ƒ∆¿ƒ¿««ƒƒ
ÛBÒ ÔÈ‡‰ ˙ÎLÓ‰ LÈ≈«¿»«»≈

Úe„ik66‰Ê ÔÈÚ  «»«¿ƒ¿»∆
הניסית) ÔÒÈ(ההנהגה ‰È‰»»¿ƒ»

‡e‰ ÔÒÈL ÈÏ ‡˜«¿»¿ƒ∆ƒ»

ÏÊ eÓ‡ ‰Ó Ì e‰Ê Ïk „Ò ˙È67eÏ‡‚ ÔÒÈ ¿ƒ«∆∆««¿∆««∆»¿««¿ƒ»ƒ¿¬
e˜„ ÈLÓ È„È ÏÚ eÈÓÈ ‰‰Ó Ï‡‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈe¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿»≈«¿≈»ƒ«ƒ¿≈
'וגאלתי' 'והצלתי 'והוצאתי' הלשונות בשלש קשורה ישראל גאולת תחילת

ולכן הטבעית. בהנהגה מלובשת שהיא כפי אלוקות גילוי לענין השייכים

יש צדקה שענינו תשרי בחודש

והתפילה הבקשה ענין את

הלשון אומנם החיסרון. למילוי

לעם' לי אתכם 'ולקחתי הרביעית

שלמעלה הגאולה ענין על מוסב

סוף אין אור המשכת – הטבע מן

בחינת עד מעלה מלמעלה

מצרים יציאת ומהותו. עצמותו

היא חסד בחינת ניסן, בחודש

הנהגה - הגאולה ושלימות גמר

החיסרון. מענין שלמעלה ניסית
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אויביך אשית עד לימיני שב לאדני ה' נאם מזמור לדוד א
אבינו באברהם דרשוהו רבותינו רש"י ז"ל לרגליך. הדום
העולם שקראוהו לאברהם ה' נאום כדבריהם. אפרשנו ואני
לתשועתי התעכב לימיני שב אדוני. שמעני אדוני.
בקדש. ותשבו וכה"א עכבה אלא ישיבה אין לה. והתחולל
וחבריו אמרפל אויביך אשית עד ימיני. לתשועת לימיני
סדר ברבות כמ"ש מלכיות לד' הרומזים מלכים ד' (שהם

כו'): מלכיות בד' שפתח כשם מ"ב ר"פ לך לך
המשיח על המשורר חברו המזמור זה ספורנו מ"ע וז"ל (ב)
תשב אבל עדיין תגלה לא לימיני שב לאדוני ה' נאום ואמר
גוג אויביך אשית עד שמאלי. על השרת ומלאכי לימיני
כו'. בירושלים הנותר כל והי' כאמור לרגליך הדום ומגוג.
עכ"ל. צבאות ה' למלך להשתחוות בשנה שנה מדי ועלו
כל עשה ומי וסיים כו' אברהם על תלים במדרש וכ"ה
לך עושה ואני לימיני שב לו שאמר הרב"ה המלחמות
אומר עליו וישב כסא בחסד והוכן במשיח וכה"א כו' מלחמה
באמת. עליו וישב לכך מלחמה אעשה ואני ישב הוא הקב"ה
אמת שנקראת בתורה ולשנות לקרות לעשות עלינו ומה

עכ"ל: באמת עליו וישב הוי תמכור ואל קנה אמת שנאמר
לימיני שב ענין פי' סע"ג כ"ד דף לך לך פ' והבחיי (ג)

וחסד: ימין מבחי' שהיא לאברהם שנתנה מה דהיינו
שנתבשר דוד על זה ענין פי' ע"א דס"ג נח פ' בזח"א (ד)

לגורלך ותעמוד בדניאל עדמ"ש הימין לקץ יעמוד שלע"ל
קץ רמז פי' שם והרמ"ז לימיני שב ג"כ וזהו הימין לקץ
הנהגת ותתחיל החסדים ממשלת תגמר שאז הימין
יש ועפ"ז בימין. שהם החסדים הימין קץ וזהו הגבורות.
תצטרך לא אח"כ שאז כלומר כו' אויביך אשית עד לפרש
ע"ד יותר גבוהים הגבורות יהיה אזי כי דוקא לימיני לישב

תגאלו: בכסף ולא
אתבר כדין בימינא אתקשרת וכד ע"ב דפ"ו לך לך פ' (ה)
לאברהם כהונתא אתיהיבת מיד ע"א ודפ"ז כו' שנאין
הבחיי כפי' והיינו לימיני. שב לאדוני ה' נאום דכתיב
א"ל א' קצ"ד דף פכ"ה קדושים פ' מהרבות והוא דלעיל.
הוציאה האדון לברכת עבד ברכת מקדימין וכי אברהם
לאדוני ה' נאום שנאמר לאברהם ונתנה ממנו הקב"ה
ונראה לעולם. כהן אתה ינחם ולא ה' נשבע בתריה וכתיב
כי כהונה. על לרמוז לימיני דשב בהא לו די לא דהרבות
הכהן אכן עולם חסד הוא ימין אשר חסד ואית חסד אית
בד"ה כנז' רבה אהבה בחי' והוא חסד ורב מבחי' ממשיך
עולם. חסד זהו לימיני שב מ"ש ע"כ הנרות. את בהעלותך

כו': חסד ורב מבחי' היינו כהן אתה אח"כ ומ"ש
דימיצא חילא וכל ע"א דרמ"ג ויחי שד"מ עמוד ויצא
שב לאדוני ה' נאום בדוד כתיב וכן כו' ליה נטיל יהודה

לימיני:



יז מכתב כללי

 ב״ה.  ראש חודש ניסן, ה׳תשל׳״ג

ברוקלין נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

לחודש ניסן, ולנקודתו המרכזית: חג הפסח, יש שייכות וקשר מיוחדים עם ראש החודש שלהם, 

הוא ראש-חודש ניסן, כפי שהדבר רמוז גם ב״מבוא״ לחודש ניסן ולחג הפסח, זו פרשת החודש, הנקראת 

בתורה בשבת שלפני ראש-חודש ניסן )או בשבת-ראש-חדש ניסן(.

כל הפרשה נקראת בשם ״פרשת החודש״, למרות ש״החודש״ )= הזה לכם( מהוה רק ההתחלה 

של הפסוק השני שבפרשה, ואילו תוכן הפרשה הוא בנוגע לקרבן הפסח וחג הפסח והלכותיהם. מובן מכך, 

שתוכן הפסוק אינו רק הקדמה לענין הפסח, אלא יש לו קשר מיוחד אתו.

נשאלת השאלה: במה מתבטאת התלות של ״החודש הזה לכם גו׳ ראשון הוא לכם לחדשי השנה״ 

— התחלת מנין חדשי השנה מחודש ניסן — בעניני הפסח? יתר על כן: מאחר שלכל דבר בתורה יש תוכן 
פנימי עמוק — ודאי שביחס לענין הקשור בפסח )ויציאת מצרים( שהוא ״יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו 

ובאמונתנו״ יש לתוכן זה משמעות כללית מרחיקת לכת.

*

יש לבני ישראל — על-פי התורה — שני סידורים כלליים בלוח השנה: אחד שתחלתו באחד בתשרי 

— ראש-השנה, ועוד אחד שתחלתו ב״החודש הזה״, ניסן, שהוא ראשון לכל החדשים.

המנין המתחיל בחודש תשרי מובן: זה הזמן של בריאת העולם והוא מותאם לארחות הטבע כפי 

ניסן,  ולאחר מכן, בחודש  הזריעה שזמנה בחודש תשרי,   — וגו׳  וקציר״  ״זרע   — שקבע הקב״ה בעולם 

מתחיל קציר שעורים, ולאחר מכן )בתקופת חג השבועות( קציר חטים וכו'.

המנין של בני ישראל המתחיל בחודש ניסן מדגיש את ההנהגה הנסית, שלמעלה מדרך הטבע, בחיי 

בני ישראל, כפי שהדבר מוסבר מיד ע״י קשירת ענינו של ניסן כראש חדשים עם ענין הפסח, שהרי הפסח 

ויציאת מצרים היו נסים ונפלאות, למעלה מדרך הטבע לגמרי.

לכל חדשי  ניסן הוא הראשון  שני אופני ההנהגה קיימים, אך ההוראה מפרשת החודש, שחודש 

השנה, היא שאיש ישראל צריך לדעת את האמת, שאפילו כאשר בעיניו הוא רואה רק את ההנהגה הטבעית, 

הרי כשיסתכל בעומק יתר יבין וייווכח שלאמתו של דבר מונהג הכל ע״י השגחה פרטית ובאופן נסי, עד 

לחודש ניסן ולנקודתו המרכזית: כשמו חודש של גאולה )שמות רבה פט״ו, יא. וראה ר״ה ד, א(. אור התורה 
להצ״צ ד״ה החודש הזה )ע׳ רסד(.

נקראת בשם ״פרשת החודש״: ראה מגלה כט, א ואילך. וברש״י )שם( ד״ה ברביעית: ששם פרשת הפסח. 
״החודש... השנה״: בא יב, ב. 

״יסוד... ובאמונתנו״: ספר החינוך מצוה כא. 
שני סידורים כלליים: ראה ראש-השנה בתחלתה. שמות רבה שם. לקו״ת להאריז״ל פ׳ ויצא, ד״ה ענין הז׳ 

כוכבי לכת. שם פ׳ בא )בטעהמ״צ(. ד״ה ההודש הזה )ה׳ש״ת(, ח.
המנין המתחיל החודש תשרי... ניסן: ראה עקדה שער לח. וראה ד״ה החודש הזה, תרס״ו. 

״זרע וקציר״.. תשרי... ניסן: ראה ב״מ קו. ב. 
נסים ונפלאות: רמב״ם הל׳ חמץ ומצה רפ״ז. תפלת נשמת. וראה מאו״א נ, כא. 

   

אויביך אשית עד לימיני שב לאדני ה' נאם מזמור לדוד א
אבינו באברהם דרשוהו רבותינו רש"י ז"ל לרגליך. הדום
העולם שקראוהו לאברהם ה' נאום כדבריהם. אפרשנו ואני
לתשועתי התעכב לימיני שב אדוני. שמעני אדוני.
בקדש. ותשבו וכה"א עכבה אלא ישיבה אין לה. והתחולל
וחבריו אמרפל אויביך אשית עד ימיני. לתשועת לימיני
סדר ברבות כמ"ש מלכיות לד' הרומזים מלכים ד' (שהם

כו'): מלכיות בד' שפתח כשם מ"ב ר"פ לך לך
המשיח על המשורר חברו המזמור זה ספורנו מ"ע וז"ל (ב)
תשב אבל עדיין תגלה לא לימיני שב לאדוני ה' נאום ואמר
גוג אויביך אשית עד שמאלי. על השרת ומלאכי לימיני
כו'. בירושלים הנותר כל והי' כאמור לרגליך הדום ומגוג.
עכ"ל. צבאות ה' למלך להשתחוות בשנה שנה מדי ועלו
כל עשה ומי וסיים כו' אברהם על תלים במדרש וכ"ה
לך עושה ואני לימיני שב לו שאמר הרב"ה המלחמות
אומר עליו וישב כסא בחסד והוכן במשיח וכה"א כו' מלחמה
באמת. עליו וישב לכך מלחמה אעשה ואני ישב הוא הקב"ה
אמת שנקראת בתורה ולשנות לקרות לעשות עלינו ומה

עכ"ל: באמת עליו וישב הוי תמכור ואל קנה אמת שנאמר
לימיני שב ענין פי' סע"ג כ"ד דף לך לך פ' והבחיי (ג)

וחסד: ימין מבחי' שהיא לאברהם שנתנה מה דהיינו
שנתבשר דוד על זה ענין פי' ע"א דס"ג נח פ' בזח"א (ד)

לגורלך ותעמוד בדניאל עדמ"ש הימין לקץ יעמוד שלע"ל
קץ רמז פי' שם והרמ"ז לימיני שב ג"כ וזהו הימין לקץ
הנהגת ותתחיל החסדים ממשלת תגמר שאז הימין
יש ועפ"ז בימין. שהם החסדים הימין קץ וזהו הגבורות.
תצטרך לא אח"כ שאז כלומר כו' אויביך אשית עד לפרש
ע"ד יותר גבוהים הגבורות יהיה אזי כי דוקא לימיני לישב

תגאלו: בכסף ולא
אתבר כדין בימינא אתקשרת וכד ע"ב דפ"ו לך לך פ' (ה)
לאברהם כהונתא אתיהיבת מיד ע"א ודפ"ז כו' שנאין
הבחיי כפי' והיינו לימיני. שב לאדוני ה' נאום דכתיב
א"ל א' קצ"ד דף פכ"ה קדושים פ' מהרבות והוא דלעיל.
הוציאה האדון לברכת עבד ברכת מקדימין וכי אברהם
לאדוני ה' נאום שנאמר לאברהם ונתנה ממנו הקב"ה
ונראה לעולם. כהן אתה ינחם ולא ה' נשבע בתריה וכתיב
כי כהונה. על לרמוז לימיני דשב בהא לו די לא דהרבות
הכהן אכן עולם חסד הוא ימין אשר חסד ואית חסד אית
בד"ה כנז' רבה אהבה בחי' והוא חסד ורב מבחי' ממשיך
עולם. חסד זהו לימיני שב מ"ש ע"כ הנרות. את בהעלותך

כו': חסד ורב מבחי' היינו כהן אתה אח"כ ומ"ש
דימיצא חילא וכל ע"א דרמ"ג ויחי שד"מ עמוד ויצא
שב לאדוני ה' נאום בדוד כתיב וכן כו' ליה נטיל יהודה

לימיני:



יח
שאפילו דבר טבעי כקציר שעורים וחטים וכו' אינו תוצאה מ״כוחי ועוצם ידי״, מחרישה וזריעה חצי שנה 

לפני כן, כי אם ״ברכת ה' היא תעשיר״,

וכפי שהיה הדבר לגבי כל בני ישראל בלי יוצא מן הכלל, שביציאתם ממצרים היה להם יום יום 

את ה״מן״, וגם אחר כך, כניסתם ל״ארץ נושבת״, לארץ ישראל, היתה בתחלת חודש ניסן והם זכו בשדות 

וכרמים מוכנים לקצירה וכו'.

*

מאחר  יולד",  לעמל  ״אדם  של  לסדר  סתירה  האמור  מהוה  כאילו  להיראות  עלול  שטחי  במבט 

שסוף-סוף העיקר לא עמלו של האדם כי אם הברכה האלוקית.

במכתב  הוסבר  כבר  הרי   — הנס״  על  סומכין  ״אין  הקב״ה:  של  ציווי  זה  שגם  כך  על  נוסף  אך 

קודם שב״עמל״ ישנן דרגות שונות, כפי שהעבודה בימי החול שונה מן העבודה ביום השבת שאז צריך 

להיות העמל בענינים רוחניים, ובכלל: אפילו בעמל לפי משמעותו הפשוטה, של חרישה וזריעה בזמנים 

ולזכור  לדעת  עליו  אך  הטבע,  בדרך  וכלים  ״לבושים״  ליצור  רק  האדם  של  העמל  בא  וכו',  המתאימים 

שהברכה באה מאת הקב״ה.

*

היו זמנים בהם ראו בני ישראל באופן מוחשי נסים גלויים, כפי שהללו אירעו יום יום בבית המקדש. 

אבל אפילו בימי הגלות הנוכחיים, כאשר העולם עטוף בחשיכה, ואין הנסים נראים בעיני בשר, הרי זה רק 

כפי שאמרו חז״ל: ״אין בעל הנס מכיר בנסו״. אבל כל אדם, ובפרט יהודי, כשיתבונן בכל המתרחש אתו 

במשך זמן מסויים — יראה את ההשגחה הפרטית, עד לאופן של הנהגה נסית.

*

וזו ההוראה הכללית והיסודית מ״החודש הזה לכם ראש חדשים״: כשבני ישראל עומדים ערב 

״יציאת מצרים״, בראשית ״חיים״ חדשים, הן לכלל והן לפרט, נתן לנו אז הקב״ה סדר חדש — למנות את 

חדשי השנה החל מחודש ניסן דוקא. ההוראה מתורת אמת, שהיא תורת חיים )לחיי יום-יום(, המהווה את 

התפיסה האמיתית והמושג היהודי של הנהגת העולם, היא — לראות תמיד את ההשגחה הפרטית ואת 

ההנהגה שלמעלה מדרך הטבע, אפילו כשהיא מוסתרת ב״לבושים טבעיים״.

*

את זאת גם הדגיש דוד המלך בהרבה מזמורי תהלים שאמרם כ״נעים זמירות ישראל״ — עבור 

כקציר... ברכת ה׳: להעיר מהירושלמי )הובא בתוד״ה אמונת, שבת לא, א( שמאמין בחי העולמים וזורע. 
ברכת... תעשיר: להעיר מהקדמת אדהאמ״צ לס׳ דרך חיים. 

זכו... מוכנים: דברים ו, יא )לא מזכיר בקרא בפי׳ שדות — כי פשוט הוא מאחר שנכנסו לארץ בניסן. וראה 
יהושע ה, יא(. 

״אדם לעמל יולד״: איוב ה, ז. סנהדרין צט, ב. וראה ד״ה זה שנת תרפ״ט. 
״אין סומכין על הנס״: זוהר קיא, ב. וראה שם רל, ב. פסחים סד, ב. 

כמכתב קודם: י״א ניסן, תשל״ב. 
נסים... בבית המקדש: אבות פ״ה, מ״ה. 

״אין... בנסו״: נדה לא, א: מאי דכתיב עושה נפלאות כו׳ )בשינוי לשון(. וראה רד״ה לעושה נפלאות תש״ד 
)תורת הבעש״ט(. 

כל ישראל ככל הדורות: שעל כל אחד מהם נאמר כי חלק הוי׳ עמו גו׳. וראה זח״ג )חצר, ב( דלא יהב להו 
לרברבא כו׳ ובלקוטי לוי יצחק לשם שהוא ע״ד האמור בהגדה: לא ע״י מלאך כו׳ ולא אחר. 
״בך ה׳ חסיתי״: תהלים עא, א. וראה לקו״ת אמור )לה, ג(: יצי״מ כו׳ הוי׳ דוקא. 

אגרות קודש



יט

ובשם כל ישראל בכל הדורות — וכן במזמור ״בך ה׳ חסיתי״ )— לא רק בזמנים מסויימים, כי אם תמיד, 

בכל יום, ולפיכך -( ״אל אבושה לעולם״.

ודבר זה מביא להנהגה אשר נראה בבירור שהיא הנהגה נסית, עד שכל הדברים העלולים להפריע 

לחיים כפי הדרוש בכלל, ולתורה ולמצוות בפרט, הרי לא רק שהם מתבטלים, אלא ״ונהפוך הוא", הם 

הופכים להיות כך שהם אף מסייעים לטוב ולהקלת החיים הנכונים, כסיום המזמור: ״גם לשוני כל היום 

תהגה צדקתך, כי בושו כי חפרו מבקשי רעתי״, 

כל האנשים והדברים, שלא רק שלא היו מקודם מסייעים, כי אם אף ביקשו לעשות רעה, הרי לא 

רק שיהיו חסרי אונים ובטלים, אלא אף יבושו ביחסם הקודם.

המצירים  הדברים  מכל  וחירות  שחרור  אחד  לכל  יביא  הגאולה,  חודש  ניסן,  שחודש  רצון  ויהי 

)גורמים לצרות חייו( או מהווים ״מצרים״ )= מגבילים(, ושתהיה ההכנה הראויה ליום טוב של חג המצות, 

זמן חרותנו.

בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח,

מנחם שניאורסאהן

מצירים: ראה )ב״ר פט״ז, ה( כל המלכיות נק׳ ע״ש מצרים ע״ש שמצירות לישראל. 
״מצרים״ )= מגבילים(: אפילו מצרים דקדושה, וראה לקו״ת שה״ש כח, ד. אור תורה להה״מ עה״פ החודש 

הזה. ד׳׳ה החודש הזה, תרכ״ו פ״ד.

אגרות קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

וכבקשתו  בריאותו,  מצב  אודות  כותב  בו  בשמחה,  שמרבין  אדר  לחדש  מח'  מכתבו  על  במענה 

גם  ולבשו"ט  הבריאות  להטבת  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו 

בשאר עניניו. ובטח למותר לעוררו שככל שיוסיף בתורה ומצות בכלל, ובקביעות שיעור בלימוד החסידות, 

קביעות בנפש וקביעות בזמן, ביחוד - יוסיף השי"ת בברכתו בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

משה  כדת  מתנהגת  ובודאי  ולרפו"ש,  לרפו"ק  הק'  הציון  על  תחי'  אחותו  את  יזכירו  כבקשתו 

וישראל כמנהג בנות ישראל הכשרות. והשי"ת יצליחה.

כבקשתו יזכירו על הציון הק' את אחיו... להמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

בודאי יודע ע"ד שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, והם: א( אמירת 

שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - אחר תפלת שחרית בכל יום. ב( לימוד פרשה חומש 

- ביום א' מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, ביום שני מפרשת שני  עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע 

עד שלישי וכו'. ג( לימוד שיעור תניא בכל יום כפי שנחלק התניא לימות השנה, ושומר אותם. וכן יודיע 

אודותם בסביבתו - ויה"ר שזכות הרבים יהי' תלוי בו, כשיזכם בזה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר



כ

         
מוגה בלתי

הסדר הפרשיות1. ד' החודש.2של ופרשת פרה פרשת זכור, פרשת שקלים, פרשת הוא: פסח קודם שקורין
כמאמר שלימה, גאולה אינה שעדיין פורים, גאולת עם וזכור שקלים הפרשיות ב' קשורים – 3בפרטיות

בכללות, אבל שלימה. גאולה שהיא פסח, גאולת עם – והחודש פרה והפרשיות אנן", אחשורוש עבדי "אכתי
כמאמר פסח, גאולת עם קשורה פורים גאולת שגם כיון פסח, לגאולת וזכור שקלים הפרשיות גם 4שייכות

לגאולה". גאולה "מיסמך

"השקלים על משמיעין באדר ש"באחד לפי אדר, חודש ראש קודם קורין שקלים פרשת להם5. שצריכים ,
החדשה השנה קרבנות .6בשביל

"זכור קורין ולכן עמלק, של מזרעו שהוא המן, מפלת היתה שבפורים לפי פורים, קודם קורין זכור פרשת
עמלק" לך עשה אשר שנאמר7את מה לקיים פורים, –8קודם ל"נעשים" קודם "נזכרים" ונעשים", "נזכרים

העשיה היא ובפורים הזכירה, היא זכור .9בפרשת

שייכת שקלים שפרשת שלהם, הזמנים מצד רק לא הוא זכור לפרשת שקלים פרשת לקדימת הטעם .
לפורים, זכור ופרשת מצבאדר, גם אלא :דבאדר,

כסף ככר אלפים "עשרת שאמר המן, מפלת היתה השקל, מחצית ישראל בני שנתנו שבזכות בגמרא, איתא
וגו'" .10אשקול

הקדימו שישראל מה זכור: פרשת לפני שקלים פרשת לקדימת הטעם וגם הפרשיות, ב' שייכות יובן ובזה
זכור. דפרשת בהקריאה בזכירה, שהתחלתו, דפורים, להנס הביא שקליהם,

גאולה שהיא דפסח, להגאולה באים – שלימה גאולה אינה עדיין שכאמור – דפורים הגאולה לאחרי .
החודש. ופרשת פרה פרשת היא לזה וההכנה שלימה.

בירושלמי איתא אלו, פרשיות לב' נאמרה11בנוגע החודש שפרשת כיון לפרה", החודש שתקדום הוא "בדין ,
נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן "באחד שהרי בניסן, בשני היתה הפרה ושריפת בניסן, באחד – הוא וענינה –

המשכן הקמת קודם להיות יכולה היתה לא הפרה שריפת שהרי היא12הפרה", פרה שפרשת שבגלל אלא .
פרה. פרשת לקרוא מקדימין ישראל", כל של "טהרתן

שבלעדיה החודש, לפרשת ישראל של דטהרתן השייכות מהי לכאורה, הירושלמי: תירוץ להבין וצריך
"פרשת נקראת אינה הפרשה הרי ישראל? של טהרתן לאחרי אלא החודש, דפרשת הענין להיות איֿאפשר

פרשת" אלא ,"הטהרה הקדמת כאן נוגע ומה – חודש וראש החודש דקידוש הדין – "13?

:בזה והביאור .
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שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – סוס"ז) (עד זו שיחה
ניתוספו זו במהדורא ואילך. 219 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד
להם2) ויש השבוע, פרשת על בהוספה שקורין מיוחדות פרשיות

מוגה). בלתי (מהנחה מיוחדות הפטרות גם
וש"נ.3) א. יד, מגילה
סע"ב.4) ו, שם
סע"ב.5) יג, שם
אקרובי6) בעי דבניסן ד"כיון רע"ב) כט, (שם בגמרא כדאיתא

הרי לרגלים", השנה "ראש היותו על שנוסף (והיינו, חדשה מתרומה
באחד וקרינן קדמינן א)), ז, (ר"ה לשקלים" השנה "ראש גם הוא

מוגה). בלתי (מהנחה למקדש" שקלים דליתו היכי כי באדר,
יז.7) כה, תצא
כח.8) ט, אסתר

ס"ב.9) סתרפ"ה או"ח לבוש ה"ד. פ"ג שם ירושלמי א. ל, מגילה
סק"א. שם ט"ז

ט.10) ג, אסתר
א.11) כט, מגילה בפרש"י הובא ה"ה. שם
שם.12) העדה קרבן
ב'13) מצד הטהרה, בהקדמת צורך יש – הפסח להקרבת בשלמא

פנימיות מצד גם הוא כן ב) בטהרה. צ"ל הקרבנות הקרבת א) טעמים:
העתידה הגאולה כמו הטהרה, בענין תלוי' בפסח שהגאולה – הענינים
הטהרה, ענין שייך לא – החודש לקידוש אבל בפנים); (כדלקמן
החודש שתקדום הוא "בדין הירושלמי: קושיית לדוכתה והדרא

לפרה".
ענין עם קשור החודש דקידוש הענין שגם לומר, ובהכרח
כמו החודש, פרשת קודם ישראל" כל של "טהרתן צ"ל ולכן הגאולה,

מוגה). בלתי (מהנחה הגאולה קודם

        

ומתחדשת. ונולדת היא חוזרת והסתר, בהעלם היתה שהלבנה לאחר הלבנה. מולד הוא חודש ראש של ענינו
ללבנה שנמשלו ישראל, על גם מרמז זה הגלות14ענין דזמן והסתרים ההעלמות כל שלאחרי נולדים15, הם הרי ,

הגאולה. ענין שזהו ומתחדשים,

נאמר שעליו ניסן, חודש ראש הוא הגאולה התחלת רז"ל16זמן חדשים". ראש לכם הזה דרשו17"החודש
מ" שוה ל"גזירה החודש בפרשת שנאמר "ביום" במתןֿתורה, שנאמר ""סיני מדבר מתןֿתורה18באו .

רז"ל כמאמר הגאולה, ענין גם המות19הוא וממלאך הרע מיצר חירות (בציר"י), חירות" אלא חרות תקרי "אל
"החודש ניסן, חודש בראש שגם מובן, מתןֿתורה, עם החודש פרשת מקשרת שהגמרא ומזה מלכיות. ומשעבוד

"דגאולה "אתחלתא הגאולה, ענין כבר ישנו ,"20.

"אתחלתא הלבנה, מולד הוא החודש שפרשת כיון החודש: לפרשת הטהרה להקדמת הטעם יובן זה ולפי
שכתוב כמו הגאולה, לענין שנדרש כפי הטהרה, הקדמת לזה להיות צריך – מים21דגאולה" עליכם "וזרקתי

רז"ל ואמרו גו'", כו'".22טהורים הנביא אליהו . . לידי מביאה "טהרה

,בניסן בט"ו התחיל הגאולה פועל ואילו ובכח, בהתחלה רק הגאולה היתה ניסן חודש בראש אמנם, .
באשלמותא" סיהרא מתןֿתורה.23"דקיימא בשעת – הגאולה ותכלית ושלימות ,

בשביל גם כך – טהורים" מים עליכם "וזרקתי בפועל, טהרה להיות צריך בפועל הגאולה שבשביל וכשם
בכוח. טהרה להיות צריך בכוח הגאולה

זה ולאחרי בכח, טהרה שענינה פרה, בפרשת וקורין מקדימין ולכן כידוע, נתינתֿכח, היא התורה קריאת
בכח. גאולה שענינם חודש, וראש החודש פרשת

שני בכח, גאולה – ניסן חודש וראש החודש פרשת בכח, טהרה – פרה פרשת וגאולה: דטהרה הסדר וזהו
בפועל. גאולה – מתןֿתורה עד בניסן ט"ו בפועל, טהרה – בניסן

:מהאמור לקחת שיש ההוראה .
רוח "ואת יקויים שאז דוקא, המשיח בביאת רק אפשר יהיה לתכליתה אמיתית טהרה לידי שלבוא כיון

הארץ" מן אעביר ,24הטומאה

ברמב"ם כהלשון הטומאה", "רוח עדיין יהיה המשיח בביאת שהרי –25" שילמדושמשיח ישראל" כל
" הלשון שנקט וכיון מצוות, ויקיימו שעדייןתורה כיון הטוב, מרצונם כן יעשו הכל שלא ראיה, זו הרי ,"

– הארץ מן הטומאה רוח את להעביר תהיה משיח של ועבודתו הטומאה", "רוח אז יהיה

משיח. על לגמרי ולהסתמך דבר, לעשות צורך אין שעתה לחשוב יכולים

פרה: פרשת מקריאת ההוראה היא כך על

בהכנה. תחילה צורך יש – ובשלימות בפועל וגאולה טהרה לידי לבוא כדי

הטומאה" אבות "אבי מפני עצמו את לטהר האפשרי, ככל הטהרה בענין לעסוק רז"ל26יש כמאמר "כל27,
ו"חטאת חטאת", הקריב כאילו חטאת בתורת רחמנא"28העוסק מאבות29קרי' נפטרים ובמילא אדומה, לפרה

הטומאה, ותולדות

אמן. בימינו במהרה צדקנו משיח בביאת בפועל, והגאולה הטהרה את יביא זה ודבר

***
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ב"ר14) א. כט, סוכה וראה א). מב, (סנהדרין לבנה קידוש בברכת
ובכ"מ. ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת יו"ד. פ"ו, שהש"ר ג. פ"ו,

בלתי15) (מהנחה אסתיר" "הסתר יח) לא, (וילך הכתוב ובלשון
מוגה).
ב.16) יב, בא
ב.17) פו, שבת
א.18) יט, יתרו
א.19) נד, עירובין
ב.20) יז, מגילה – חז"ל לשון
כה.21) לו, יחזקאל

סוטה.22) סוף
שמו"ר23) גם וראה סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א ראה

כו. פט"ו,
ב.24) יג, זכרי'
חי"ד25) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ספי"א. מלכים הל'

וש"נ. .288 ע'
ועוד.26) ע"ב. ריש יד, פסחים כב. יט, חוקת פרש"י
א.27) קי, מנחות
ט.28) שם, חוקת
א.29) יא, חולין



כי         

ומתחדשת. ונולדת היא חוזרת והסתר, בהעלם היתה שהלבנה לאחר הלבנה. מולד הוא חודש ראש של ענינו
ללבנה שנמשלו ישראל, על גם מרמז זה הגלות14ענין דזמן והסתרים ההעלמות כל שלאחרי נולדים15, הם הרי ,

הגאולה. ענין שזהו ומתחדשים,

נאמר שעליו ניסן, חודש ראש הוא הגאולה התחלת רז"ל16זמן חדשים". ראש לכם הזה דרשו17"החודש
מ" שוה ל"גזירה החודש בפרשת שנאמר "ביום" במתןֿתורה, שנאמר ""סיני מדבר מתןֿתורה18באו .

רז"ל כמאמר הגאולה, ענין גם המות19הוא וממלאך הרע מיצר חירות (בציר"י), חירות" אלא חרות תקרי "אל
"החודש ניסן, חודש בראש שגם מובן, מתןֿתורה, עם החודש פרשת מקשרת שהגמרא ומזה מלכיות. ומשעבוד

"דגאולה "אתחלתא הגאולה, ענין כבר ישנו ,"20.

"אתחלתא הלבנה, מולד הוא החודש שפרשת כיון החודש: לפרשת הטהרה להקדמת הטעם יובן זה ולפי
שכתוב כמו הגאולה, לענין שנדרש כפי הטהרה, הקדמת לזה להיות צריך – מים21דגאולה" עליכם "וזרקתי

רז"ל ואמרו גו'", כו'".22טהורים הנביא אליהו . . לידי מביאה "טהרה

,בניסן בט"ו התחיל הגאולה פועל ואילו ובכח, בהתחלה רק הגאולה היתה ניסן חודש בראש אמנם, .
באשלמותא" סיהרא מתןֿתורה.23"דקיימא בשעת – הגאולה ותכלית ושלימות ,

בשביל גם כך – טהורים" מים עליכם "וזרקתי בפועל, טהרה להיות צריך בפועל הגאולה שבשביל וכשם
בכוח. טהרה להיות צריך בכוח הגאולה

זה ולאחרי בכח, טהרה שענינה פרה, בפרשת וקורין מקדימין ולכן כידוע, נתינתֿכח, היא התורה קריאת
בכח. גאולה שענינם חודש, וראש החודש פרשת

שני בכח, גאולה – ניסן חודש וראש החודש פרשת בכח, טהרה – פרה פרשת וגאולה: דטהרה הסדר וזהו
בפועל. גאולה – מתןֿתורה עד בניסן ט"ו בפועל, טהרה – בניסן

:מהאמור לקחת שיש ההוראה .
רוח "ואת יקויים שאז דוקא, המשיח בביאת רק אפשר יהיה לתכליתה אמיתית טהרה לידי שלבוא כיון

הארץ" מן אעביר ,24הטומאה

ברמב"ם כהלשון הטומאה", "רוח עדיין יהיה המשיח בביאת שהרי –25" שילמדושמשיח ישראל" כל
" הלשון שנקט וכיון מצוות, ויקיימו שעדייןתורה כיון הטוב, מרצונם כן יעשו הכל שלא ראיה, זו הרי ,"

– הארץ מן הטומאה רוח את להעביר תהיה משיח של ועבודתו הטומאה", "רוח אז יהיה

משיח. על לגמרי ולהסתמך דבר, לעשות צורך אין שעתה לחשוב יכולים

פרה: פרשת מקריאת ההוראה היא כך על

בהכנה. תחילה צורך יש – ובשלימות בפועל וגאולה טהרה לידי לבוא כדי

הטומאה" אבות "אבי מפני עצמו את לטהר האפשרי, ככל הטהרה בענין לעסוק רז"ל26יש כמאמר "כל27,
ו"חטאת חטאת", הקריב כאילו חטאת בתורת רחמנא"28העוסק מאבות29קרי' נפטרים ובמילא אדומה, לפרה

הטומאה, ותולדות

אמן. בימינו במהרה צדקנו משיח בביאת בפועל, והגאולה הטהרה את יביא זה ודבר

***
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ב"ר14) א. כט, סוכה וראה א). מב, (סנהדרין לבנה קידוש בברכת
ובכ"מ. ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת יו"ד. פ"ו, שהש"ר ג. פ"ו,

בלתי15) (מהנחה אסתיר" "הסתר יח) לא, (וילך הכתוב ובלשון
מוגה).
ב.16) יב, בא
ב.17) פו, שבת
א.18) יט, יתרו
א.19) נד, עירובין
ב.20) יז, מגילה – חז"ל לשון
כה.21) לו, יחזקאל

סוטה.22) סוף
שמו"ר23) גם וראה סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א ראה

כו. פט"ו,
ב.24) יג, זכרי'
חי"ד25) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ספי"א. מלכים הל'

וש"נ. .288 ע'
ועוד.26) ע"ב. ריש יד, פסחים כב. יט, חוקת פרש"י
א.27) קי, מנחות
ט.28) שם, חוקת
א.29) יא, חולין



כי        

.'וגו הזה החודש גו' אהרן ואל משה אל הוי' ויאמר המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

.בניסן בשני היתה הפרה ששריפת ד) (סעיף לעיל נזכר .
בזה: והענין

הקודש באגרת הובא – אדומה פרה שריפת שנ30אודות מחנות"שאף לשלש "חוץ מקום,31עשית מכל ,
רז"ל כמאמר – צדיקים של למיתתם בנוגע גם למדים ומזה מכפרת. היא הרי ולכן רחמנא", קרי' 32"חטאת

צדיקים של מיתתן אף מכפרת, אדומה פרה מה לך לומר אדומה, פרה לפרשת מרים מיתת נסמכה "למה
מכפרת".

הטומאה", אבות ד"אבי הטומאה את מבטלת שהיא כיון – החטאים כל על מכפרת אדומה שפרה והטעם
דחטא הענין את מבטלים כאשר ולכן, החטאים. לכל סיבה שהוא הדעת, עץ בחטא הקדמוני מנחש שנמשכה

החטאים. כל במילא מתבטלים – אדומה) פרה ידי (על הדעת עץ

בעבודה: הפרה שריפת ענין וביאור

ארז"33כתיב ש"עץ – בזה והענין הפרה". שריפת תוך אל והשליך תולעת ושני ואזוב ארז עץ הכהן "ולקח
ענין והתנשאותהוא הגבהה כארז"34, ד"קשה באופן שהם כפי מדות לכל35, מקור הוא הישות ענין והרי ,

בהמאמר (כנ"ל הלאֿטובים –36הענינים הוא הפרה שריפת וענין בכתוב. שם שמונה הענינים שאר שהם ,(
ולשרפם. הלאֿטובים, הענינים שאר עם יחד (ישות), ארז" ה"עץ את ליטול

עבודת ענין שהוא למעלה, מלמטה ועליה הרע ביעור – הוא הפרה דשריפת העבודה ענין שכללות ונמצא,
התפלה.

בהמאמר לעיל שנתבאר כמו התורה, ענין ידי על הוא לזה הכח למעלה37אמנם, מלמטה העליה שתהיה שכדי
דתורה. הביטול להיות צריך כדבעי,

נשיא צוער בן "נתנאל הקריב שבו בניסן, שני ליום הפרה דשריפת השייכות לבאר יש זה פי ועל .
:38יששכר"

התורה קו – הוא יששכר נשיא צוער בן נתנאל של ("צוער"39ענינו ביטול מתוך הוא התורה שלימוד ובאופן ,
"מצער") לתורה.40מלשון זכה לכן בביטול, שהיה דכיון והיינו, .

שכתוב כמו בו, שהיה הביטול מצד הוא לתורה שזכה לכך שהטעם רבינו, למשה בנוגע שמצינו דרך 41[ועל

לתורה זכה זה ומצד הביטול, בתכלית שהיה דהיינו האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד ענו משה ].42"והאיש

הוא הביטול, ענין התורה, שקו כיון – הפרה נשרפה שבו בניסן, השני ביום הקריב צוער בן שנתנאל וזהו
התפלה). (ענין הפרה שריפת על כח הנותן

עשיתיני" ואני יאורי "לי שאמר שמצינו כפי פרעה, קליפת את לשבור צורך שהיה שבשעה שמצינו ,43[וכפי
שהו"ע את הקב"ה שלח –שכתוב כמו ישותו, את לשבור "דבר"44כדי – פרעה" אל "דבר

שבירה תחתינו"45לשון עמים "ידבר כמו דפרעה].46, הישות תכלית את שבר דמשה הביטול שתכלית והיינו, .
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רסכ"ח.30)
בפ31) הובא סע"א. סח, ג.יומא שם, חוקת רש"י
א.32) כח, מו"ק
ו.33) שם, חוקת
(ב"מ"א34) עה"פ פרש"י מצורע). (לענין ג פי"ט, במדב"ר ראה

הדרשן"). ר"מ של מיסודו העתקתי
ועוד.35) א. כ, תענית – חז"ל לשון
(36.(173 ע' (לעיל פ"ג
ואילך).37) 175 ע' (לעיל ואילך ספ"ד

יח.38) ז, נשא
יט.39) שם, נשא פרש"י טו. פי"ג, במדב"ר יד. נשא תנחומא ראה
רי.40) ע' ח"ה מלוקט סה"מ ראה
ג.41) יב, בהעלותך
ו.42) מה, (באבער) תהלים מדרש יח. כ, יתרו מכילתא ראה
ג.43) כט, יחזקאל
כט.44) שם, יא. ו, וארא
וש"נ.45) .75 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ד.46) מז, תהלים

        

:יותר ובפרטיות .
אלא לו אין האומר "כל שהרי התפלה, ענין גם אלא התורה, ענין רק לא להיות שצריך – הוא העבודה סדר

לו" אין תורה אפילו כפי47תורה התורה, ענין כך ואחר התפלה ענין להיות צריך שתחילה אלא עוד ולא .
בתורה48שמצינו לעסוק ושלא מלאכה לעשות "שלא למטתי", סמוך . . שתהא תפלתי "על בנימין אבא גבי

ואתפלל". שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי

ביום (לא צוער בן נתנאל הקריב ביוםולכן אלא) ,,היינו הראשון, ביום ההקרבה לאחרי – דוקא
צוער, בן נתנאל של לקרבנו ההכנה היתה וזו התפלה, עבודת ענין שהוא סתם, קרבן של ענין היה שתחילה

התורה. ענין שהוא

בנוגע רק הוא לתורה) קודמת (שתפלה זה סדר כדבעי,אמנם, תהיה שהתפלה גופא זה על הכח אבל ;
לבב" ד"בר יש49באופן להתפלל, לדעת שכדי – בפשטות הוא וכן דתורה. הביטול ידי על הוא – פניות ללא ,

ללמוד. צורך

במדרש כדאיתא – הנשיאים בקרבנות מצינו זה דרך שהיו50ועל יששכר של שבטו הזו, העצה את נתן ש"מי
בתורה". וגבורים חכמים

ידי על היתה הראשונה הפרה ששריפת כן גם שעשה51דוקאוזהו פרה שמך, על נקראת היא ו"לעולם ,
במדבר" זה52משה לאחרי שנעשו פרות השמונה בכל וגם המשיח"53, המלך ש"יעשה העשירית בפרה ואפילו ,54,

משה שעשה הפרה מאפר שריפת55מערבין על כח נתינת הוא בביטול, התורה ענין משה, של שענינו כיון –
(תפלה). הפרה

משיח ביאת עד לעד וקיים גנוז משה שעשה הפרה שאפר לכך הטעם הוא גופא הביטול56וזה ענין מצד –
שמצינו דרך ועל דמשה. נחרבו,57במציאות אדם בידי שנעשו בתיֿמקדשות ששני משה, שעשה למשכן בנוגע

המשיח. בביאת ויתגלה לעד, וקיים גנוז משה שעשה המשכן כן שאין מה

"צדיקים של "מיתתן עם גם קשור זה וענין הענין58. אותו שהוא – בביטול תורה שלמדו צדיקים ובפרט ,
ט). סעיף (כנ"ל הפרה שריפת של

עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דידן, ובנדון נשיאינו, רבותינו הם הרי – אלינו מו"ח59ובנוגע שכ"ק ,
דאבוה" כרעא "ברא בנו, הוא ההסתלקות60אדמו"ר שענין – ממש הענין אותו שזהו כך מקומו, ממלא גם והוא ,

רחמנא". קרי' "חטאת אדומה, פרה כענין הוא

***

אודות חדשים"61. ראש לכם הזה בשל"ה"החודש איתא כמו62, הוא שבו, יום כל (ניסן), החודש שכל ,
המעשה" "יום אינו חודש שראש כשם חודש. ניסן.63ראש חודש כל גם הוא כן ,
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ב.47) קט, יבמות
ב.48) צו, ברכה לקו"ת וראה ובפרש"י. ב ה, ברכות
ד.49) כד, תהלים
(50.39 בהערה בהנסמן וראה שם. תנחומא
וש"נ.51) ואילך. 39 ס"ע ח"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.52) יט, חוקת פרש"י
ספ"ג.53) אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג פרה ראה
ואילך).54) 131 ע' חכ"ח בלקו"ש בארוכה (נתבאר שם רמב"ם
שם55) מנחם תורת .36 הערה 130 ע' חל"ג בלקו"ש הנסמן ראה

.20 הערה
שם.56) רמב"ם ספ"ג. פרה תוספתא ראה
סוכה57) סע"א. עב, יומא סע"א. ט, סוטה וראה ספכ"ה. תדבא"ר

ב. מה,
(58) זה בענין שדובר מה קצת ).חסר
(59) ניסן בב' הסתלקותו ).שיום
פרש"י60) א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם יונת

א. צב, כתובות – כבעל ד"ה
שליט"א61) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סוף עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 489 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

תרכ"ו62) לכם הזה החודש בסד"ה הובא ב). (שיג, בא ס"פ
קודש (אגרותֿ זו שנה ניסן ט' מכתב גם וראה נ). ע' תרכ"ו (סה"מ

תה). ע' חי"ב
ובמפרשים.63) א מו, יחזקאל ובמפרשים. יט כ, שמואלֿא ראה
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:יותר ובפרטיות .
אלא לו אין האומר "כל שהרי התפלה, ענין גם אלא התורה, ענין רק לא להיות שצריך – הוא העבודה סדר

לו" אין תורה אפילו כפי47תורה התורה, ענין כך ואחר התפלה ענין להיות צריך שתחילה אלא עוד ולא .
בתורה48שמצינו לעסוק ושלא מלאכה לעשות "שלא למטתי", סמוך . . שתהא תפלתי "על בנימין אבא גבי

ואתפלל". שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי

ביום (לא צוער בן נתנאל הקריב ביוםולכן אלא) ,,היינו הראשון, ביום ההקרבה לאחרי – דוקא
צוער, בן נתנאל של לקרבנו ההכנה היתה וזו התפלה, עבודת ענין שהוא סתם, קרבן של ענין היה שתחילה

התורה. ענין שהוא

בנוגע רק הוא לתורה) קודמת (שתפלה זה סדר כדבעי,אמנם, תהיה שהתפלה גופא זה על הכח אבל ;
לבב" ד"בר יש49באופן להתפלל, לדעת שכדי – בפשטות הוא וכן דתורה. הביטול ידי על הוא – פניות ללא ,

ללמוד. צורך

במדרש כדאיתא – הנשיאים בקרבנות מצינו זה דרך שהיו50ועל יששכר של שבטו הזו, העצה את נתן ש"מי
בתורה". וגבורים חכמים

ידי על היתה הראשונה הפרה ששריפת כן גם שעשה51דוקאוזהו פרה שמך, על נקראת היא ו"לעולם ,
במדבר" זה52משה לאחרי שנעשו פרות השמונה בכל וגם המשיח"53, המלך ש"יעשה העשירית בפרה ואפילו ,54,

משה שעשה הפרה מאפר שריפת55מערבין על כח נתינת הוא בביטול, התורה ענין משה, של שענינו כיון –
(תפלה). הפרה

משיח ביאת עד לעד וקיים גנוז משה שעשה הפרה שאפר לכך הטעם הוא גופא הביטול56וזה ענין מצד –
שמצינו דרך ועל דמשה. נחרבו,57במציאות אדם בידי שנעשו בתיֿמקדשות ששני משה, שעשה למשכן בנוגע

המשיח. בביאת ויתגלה לעד, וקיים גנוז משה שעשה המשכן כן שאין מה

"צדיקים של "מיתתן עם גם קשור זה וענין הענין58. אותו שהוא – בביטול תורה שלמדו צדיקים ובפרט ,
ט). סעיף (כנ"ל הפרה שריפת של

עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דידן, ובנדון נשיאינו, רבותינו הם הרי – אלינו מו"ח59ובנוגע שכ"ק ,
דאבוה" כרעא "ברא בנו, הוא ההסתלקות60אדמו"ר שענין – ממש הענין אותו שזהו כך מקומו, ממלא גם והוא ,

רחמנא". קרי' "חטאת אדומה, פרה כענין הוא

***

אודות חדשים"61. ראש לכם הזה בשל"ה"החודש איתא כמו62, הוא שבו, יום כל (ניסן), החודש שכל ,
המעשה" "יום אינו חודש שראש כשם חודש. ניסן.63ראש חודש כל גם הוא כן ,
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ב.47) קט, יבמות
ב.48) צו, ברכה לקו"ת וראה ובפרש"י. ב ה, ברכות
ד.49) כד, תהלים
(50.39 בהערה בהנסמן וראה שם. תנחומא
וש"נ.51) ואילך. 39 ס"ע ח"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.52) יט, חוקת פרש"י
ספ"ג.53) אדומה פרה הל' רמב"ם מ"ה. פ"ג פרה ראה
ואילך).54) 131 ע' חכ"ח בלקו"ש בארוכה (נתבאר שם רמב"ם
שם55) מנחם תורת .36 הערה 130 ע' חל"ג בלקו"ש הנסמן ראה

.20 הערה
שם.56) רמב"ם ספ"ג. פרה תוספתא ראה
סוכה57) סע"א. עב, יומא סע"א. ט, סוטה וראה ספכ"ה. תדבא"ר

ב. מה,
(58) זה בענין שדובר מה קצת ).חסר
(59) ניסן בב' הסתלקותו ).שיום
פרש"י60) א. ג, יבמות – מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם יונת

א. צב, כתובות – כבעל ד"ה
שליט"א61) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סוף עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 489 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

תרכ"ו62) לכם הזה החודש בסד"ה הובא ב). (שיג, בא ס"פ
קודש (אגרותֿ זו שנה ניסן ט' מכתב גם וראה נ). ע' תרכ"ו (סה"מ

תה). ע' חי"ב
ובמפרשים.63) א מו, יחזקאל ובמפרשים. יט כ, שמואלֿא ראה



כי        

באותו יוםֿטוב עושה היה נשיא וכל הנשיאים, קרבנות היו – הראשונים הימים בשניםֿעשר השל"ה: ומבאר
אדם"64יום נשמת הוי' "נר את מדליקים – ניסן בי"ד הנ"ל. ימים י"ב של "אסרוֿחג" הוא – ניסן י"ג ובודקין65.

ההיקף ימי שבעת הפסח, חג ימי שבעת באים זה ולאחרי החמץ. .66את

בזה: והביאור

קודם שהיה ההעלם תכלית – היא אחת נקודה נקודות: ב' ישנם שבזה המולד, ענין הוא – חודש ראש
המולד. נקודת – זה ולאחרי המולד,

:אלה נקודות ב' ישנם ללבנה, שנמשלו ישראל, בני בעבודת גם .
עומד הוא הרי מקום מכל רבה, ובאהבה מצוות וקיים למד אם שאפילו ומצבו, במעמדו שמתבונן בשעה

וכו' מלכא קדם במחוג דמחוי ומאן המלך, אזי67לפני – אדרבה אלא עבודה, זו שאין בלבד זו לא כן, ואם ,
בתכלית ביטול של נקודה נקודות: ב' אצלו חדשה.68נעשים עבודה אצלו ומתחילה ,

" – התשובה עבודת זהו שבכללות – בעבודה חודש ראש של ענינו וזהו   "69.

הרמב"ם כפסק הגאולה, את מביאים התשובה עבודת ידי על נגאלין.70והרי מיד תשובה שעושין ישראל
התשובה באגרת הזקן אדמו"ר שכתב לנו"71וכמו ו"סלח "השיבנו" ברכת לאחר שמיד "השיבנו", ברכת בענין

"גאלנו" ברכת .72אומרים

הירח" את שמיעטתי כפרה עלי "הביאו אומר שהקב"ה חודש, לראש בנוגע מצינו הוא,73ולכן הירח מיעוט .
גלינו"74כידוע חטאינו "מפני – הגלות סיבת שהוא החטאים, דכל המקור הדעת, עץ לחטא הסיבה וראש75, .

הגלות. סיבת את גם ובמילא הירח, מיעוט ענין את מבטל חודש

.הגאולה את ומביא הגלות את מבטל – התשובה ענין חודש, ראש .
דביעור העבודה היא בניסן כי – חודש ראש של ענין הוא דניסן החודש שכללות בשל"ה, דאיתא הענין וזהו
"בניסן – זה ומצד התשובה. ענין מצד שזהו הביטול, ענין בעצמו ולפעול והתנשאות, הישות ביטול חמץ,

להגאל" עתידין ובניסן .76נגאלו
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ס"ט.64) סתכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כז.65) כ, משלי
מוגה).66) בלתי (מהנחה השנה כל על נמשך שמהם
ב.67) ה, חגיגה
במציאות68) לביטול ועד והסתר העלם אצלו שנעשה דהיינו

מוגה). בלתי (מהנחה ערך לה שאין בראותו הקודמת, למדריגתו ביחס
(סה"ש69) 22 ע' שיקאגא ביקור קונטרס וראה ג. ג, שמות פרש"י

ואילך. (46 ע' תש"ב
ה"ה.70) פ"ז תשובה הל'

פי"א.71)
קליינע72) ("א ביותר קצר זמן משך רק להמתין שצריך ַוהיינו

לנו" "סלח "השיבנו", הברכות אמירת זמן כשיעור – וויילע")
מוגה). בלתי (מהנחה ו"גאלנו"

וש"נ.73) א. ט, שבועות
ואילך.74) א קצב, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
ליו"ט.75) מוסף נוסח
יא.76) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה

   יא כרך

פעמים כמה דובר רש"יכבר של שדרכו
לפרש התורה על שלבפירושו בפשוטו הקשה דבר

בפשטות קושיא איזו שמתעוררת ובמקום מקרא,
הרי ומיישבה, מפרשה רש"י ואין הכתובים של הבנתם

כלל קושיא זו אין שלרש"י הוכחה גופא איןזה ולכן
ומתפרש מובן הענין ולפרשה, עליה להעיר צריך

מעצמו.
שאינו במה רש"י של טעמו להבין צריך זה פי על
לכאורה, פשוטות, קושיות של ביישובם מעיר
דפרשתינו. הראשונים הפסוקים בלימוד המתעוררות

גו' משה "ויקהל נאמר הסדרה בתחלת
ששת אותם לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם
על הציווי - גו'" השביעי וביום מלאכה תעשה ימים
מלאכת ציווי נאמר זה לאחרי ותיכף שבת; שמירת

ומקדים אשר"המשכן הדבר זה גו' משה
היינו גו'", תרומה מאתכם קחו לאמר ה' צוה

ישראל. בני עדת כל אל ב) אמירה, א) הם: ששניהם

להבין: וצריך

לב' הציוויים חילק למה ולאא) נפרדות
אליהם ויאמר גו' משה "ויקהל אחת באמירה כללם

גו'"? מאתכם קחו גו' ימים ששת גו' הדברים אלה

הפסוק על רש"י בפירוש מבואר ששתובפרט:
ב)שבת מלאכה (איסור אזהרת להם "הקדים ימים

שאי לומר המשכן מלאכת השבת"לציווי את דוחה נו
אלא אינו כאן שבת שמירת על שהציווי והיינו -
בדיני פרט המשכן, מלאכת ציווי לה(עיקר) הקדמה

זה פי ועל המשכן; בב'מלאכת באו למה יותר קשה
נפרדות?אמירות

מלאכה איסור על בהציווי הלשון דיוק מהו ב)
ה') צוה אשר גו' הדברים "(אלה אותםבשבת

אותם" "לעשות תיבות לכאורה - גו')" ימים (ששת
גו'" ששת ה' צוה "אשר לכתוב ליה והוה הן, מיותרות
המקומות כברוב גו'" ששת לאמר ה' צוה "אשר (או

תיכף הבא המשכן מלאכת זה)?וכבציווי לאחרי

פעולה על אינו כאן שבת שמירת על הציווי ג)
את למנוע ציווי אם כי ועשה, דקום ציווי - חיובית

- מעשיה עצמו רק (לא הרי כן ואם ,
אינו עשי' דלשון אלא) הן מיותרות אלו שתיבות
לציווי בסמיכות כשנאמר ובפרט – לזה מתאים
– חיובי(ת) (לפעולה) ציווי שהוא המשכן, מלאכת

גו'", תרומה מאתכם "קחו

(לעשות) זה לשון כתוב לא דשם - לייא ?וכלפי

שעיקר לעיל) (שהובא רש"י פירוש פי על ד)
כללות על להזהיר (אינו כאן שבת באזהרת הכוונה
להזהיר הפרט להודיע הוא אם) כי שבת, שמירת ענין
בשבת, מלאכה איסור דוחה אינה המשכן דמלאכת

לצוותם ליה המשכןהוה מלאכת על 

את דוחה שאינו "לומר השבת על יצווה הפרט, יוסיף
השבת"?

משה ששמע הסדר היפך זה הרי מזו: יתירה ה)
על הציווי היה בתחלה הקב"ה: מפי אלו ציוויים
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שם.1) 1 בהערה ובהנסמן ואילך 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
(תולדות2) יודע" "איני רש"י: כותב הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

הא' בשוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש נסמנו – מקומות בכו"כ ועוד ה. כח,
.(2 להערה

ואילך.3) ד לה,
(4– והב' א) (לא, למשה דיבור הוא – שהא' תשא בפ' משא"כ

יבֿיג). (שם, לבנ"י שידבר ע"מ למשה אמירה
ב.5) לה, פרשתנו
קאי6) הדברים" ש"אלה לומר מסתבר הכתובים שבפשטות ובפרט

222 ע' ח"ו לקו"ש ראה - המשכן דמלאכת הציווי על (ובעיקר*) גם
עה"פ. יקר כלי גם וראה שם. 7 בהערה ובהנסמן

הוא7) שונה המשכן על דהציווי שם בלקו"ש משנ"ת לפי ואף
" ונאמר בו מודגש ולכן השבת על ה'מהציווי צוה אשר הדבר

ה' שצוהו המשכן דמלאכת זה בציווי יש מיוחד שענין - לאמר"
" (רק) רקלמשה שציווהו היינו (פרש"י), לכם" לאמר לי -

משא"כ הציווי בכלל אינו בעצמו הוא אבל לישראל שימסרהו

"ויאמר", ב"פ כתוב למה קשה עדיין - משה גם שנכלל שבת באזהרת
" הול"ל דלכאו' גו'".כבפנים, הדבר זה
כאן. ראב"ע ראה (*

(היינו8) לכם" לאמר "לי רש"י מ"ש דע"פ נתבאר, שם בלקו"ש
מתורץ הקודמת) בהערה כנ"ל - לישראל לאמר אלא אינו זה שציווי
מודגש שיהי' בכדי הוא שבת בציווי "לאמר" הלשון נאמר שלא דמה
כבפנים קשה מ"מ אבל - המשכן במלאכת ד"לאמר" הדיוק יותר

הן). מיותרות לכאו' אותם" "לעשות (דתיבות
(9– "לעשות" לפרש שיש בפשטותואף מובן הרי מ"מ –

כבפנים. בנדו"ד ובפרט כ"כ, מתאים שאינו
שם.10) תשא וכבפ'
במ"ש11) רש"י של טעמו דזהו כתבו ועוד, טוב, דבק ברא"ם,

"דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם
) לומר הוא הסמיכות דטעם תימא דלא - השבת" שמלאכתאת (

דכתובהמשכן "כיון - מלאכתשבת פ' ואח"כ שבת פ'
מפניו". נדחית והשני עיקר הוא בתחלה שכתוב אותו ודאי המשכן

לפקפק ויש טוב: ובדבק כאן. גו"א (וראה כן לפרש קשה אבל
" תשא בפ' מפורש שכבר מכיון שהרי בזה), שבתותיהרבה את

הרי בפנים), (כדלקמן המשכן" ממלאכת שבת "למעט ופרש"י גו'.
המשכן שמלאכת לומר באה שהסמיכות לומר שבת.מוכרח דוחה

" רש"י לאוומ"ש "הקדים י"מ בשם רא"ם ראה - כו'"
.29 הערה לקמן וראה נקט". דמילתא קושטא אלא דוקא



כה

   יא כרך

פעמים כמה דובר רש"יכבר של שדרכו
לפרש התורה על שלבפירושו בפשוטו הקשה דבר

בפשטות קושיא איזו שמתעוררת ובמקום מקרא,
הרי ומיישבה, מפרשה רש"י ואין הכתובים של הבנתם

כלל קושיא זו אין שלרש"י הוכחה גופא איןזה ולכן
ומתפרש מובן הענין ולפרשה, עליה להעיר צריך

מעצמו.
שאינו במה רש"י של טעמו להבין צריך זה פי על
לכאורה, פשוטות, קושיות של ביישובם מעיר
דפרשתינו. הראשונים הפסוקים בלימוד המתעוררות

גו' משה "ויקהל נאמר הסדרה בתחלת
ששת אותם לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם
על הציווי - גו'" השביעי וביום מלאכה תעשה ימים
מלאכת ציווי נאמר זה לאחרי ותיכף שבת; שמירת

ומקדים אשר"המשכן הדבר זה גו' משה
היינו גו'", תרומה מאתכם קחו לאמר ה' צוה

ישראל. בני עדת כל אל ב) אמירה, א) הם: ששניהם

להבין: וצריך

לב' הציוויים חילק למה ולאא) נפרדות
אליהם ויאמר גו' משה "ויקהל אחת באמירה כללם

גו'"? מאתכם קחו גו' ימים ששת גו' הדברים אלה

הפסוק על רש"י בפירוש מבואר ששתובפרט:
ב)שבת מלאכה (איסור אזהרת להם "הקדים ימים

שאי לומר המשכן מלאכת השבת"לציווי את דוחה נו
אלא אינו כאן שבת שמירת על שהציווי והיינו -
בדיני פרט המשכן, מלאכת ציווי לה(עיקר) הקדמה

זה פי ועל המשכן; בב'מלאכת באו למה יותר קשה
נפרדות?אמירות

מלאכה איסור על בהציווי הלשון דיוק מהו ב)
ה') צוה אשר גו' הדברים "(אלה אותםבשבת

אותם" "לעשות תיבות לכאורה - גו')" ימים (ששת
גו'" ששת ה' צוה "אשר לכתוב ליה והוה הן, מיותרות
המקומות כברוב גו'" ששת לאמר ה' צוה "אשר (או

תיכף הבא המשכן מלאכת זה)?וכבציווי לאחרי

פעולה על אינו כאן שבת שמירת על הציווי ג)
את למנוע ציווי אם כי ועשה, דקום ציווי - חיובית

- מעשיה עצמו רק (לא הרי כן ואם ,
אינו עשי' דלשון אלא) הן מיותרות אלו שתיבות
לציווי בסמיכות כשנאמר ובפרט – לזה מתאים
– חיובי(ת) (לפעולה) ציווי שהוא המשכן, מלאכת

גו'", תרומה מאתכם "קחו

(לעשות) זה לשון כתוב לא דשם - לייא ?וכלפי

שעיקר לעיל) (שהובא רש"י פירוש פי על ד)
כללות על להזהיר (אינו כאן שבת באזהרת הכוונה
להזהיר הפרט להודיע הוא אם) כי שבת, שמירת ענין
בשבת, מלאכה איסור דוחה אינה המשכן דמלאכת

לצוותם ליה המשכןהוה מלאכת על 

את דוחה שאינו "לומר השבת על יצווה הפרט, יוסיף
השבת"?

משה ששמע הסדר היפך זה הרי מזו: יתירה ה)
על הציווי היה בתחלה הקב"ה: מפי אלו ציוויים
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שם.1) 1 בהערה ובהנסמן ואילך 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
(תולדות2) יודע" "איני רש"י: כותב הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

הא' בשוה"ג 1 ע' ח"ה בלקו"ש נסמנו – מקומות בכו"כ ועוד ה. כח,
.(2 להערה

ואילך.3) ד לה,
(4– והב' א) (לא, למשה דיבור הוא – שהא' תשא בפ' משא"כ

יבֿיג). (שם, לבנ"י שידבר ע"מ למשה אמירה
ב.5) לה, פרשתנו
קאי6) הדברים" ש"אלה לומר מסתבר הכתובים שבפשטות ובפרט

222 ע' ח"ו לקו"ש ראה - המשכן דמלאכת הציווי על (ובעיקר*) גם
עה"פ. יקר כלי גם וראה שם. 7 בהערה ובהנסמן

הוא7) שונה המשכן על דהציווי שם בלקו"ש משנ"ת לפי ואף
" ונאמר בו מודגש ולכן השבת על ה'מהציווי צוה אשר הדבר

ה' שצוהו המשכן דמלאכת זה בציווי יש מיוחד שענין - לאמר"
" (רק) רקלמשה שציווהו היינו (פרש"י), לכם" לאמר לי -

משא"כ הציווי בכלל אינו בעצמו הוא אבל לישראל שימסרהו

"ויאמר", ב"פ כתוב למה קשה עדיין - משה גם שנכלל שבת באזהרת
" הול"ל דלכאו' גו'".כבפנים, הדבר זה
כאן. ראב"ע ראה (*

(היינו8) לכם" לאמר "לי רש"י מ"ש דע"פ נתבאר, שם בלקו"ש
מתורץ הקודמת) בהערה כנ"ל - לישראל לאמר אלא אינו זה שציווי
מודגש שיהי' בכדי הוא שבת בציווי "לאמר" הלשון נאמר שלא דמה
כבפנים קשה מ"מ אבל - המשכן במלאכת ד"לאמר" הדיוק יותר

הן). מיותרות לכאו' אותם" "לעשות (דתיבות
(9– "לעשות" לפרש שיש בפשטותואף מובן הרי מ"מ –

כבפנים. בנדו"ד ובפרט כ"כ, מתאים שאינו
שם.10) תשא וכבפ'
במ"ש11) רש"י של טעמו דזהו כתבו ועוד, טוב, דבק ברא"ם,

"דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם
) לומר הוא הסמיכות דטעם תימא דלא - השבת" שמלאכתאת (

דכתובהמשכן "כיון - מלאכתשבת פ' ואח"כ שבת פ'
מפניו". נדחית והשני עיקר הוא בתחלה שכתוב אותו ודאי המשכן

לפקפק ויש טוב: ובדבק כאן. גו"א (וראה כן לפרש קשה אבל
" תשא בפ' מפורש שכבר מכיון שהרי בזה), שבתותיהרבה את

הרי בפנים), (כדלקמן המשכן" ממלאכת שבת "למעט ופרש"י גו'.
המשכן שמלאכת לומר באה שהסמיכות לומר שבת.מוכרח דוחה

" רש"י לאוומ"ש "הקדים י"מ בשם רא"ם ראה - כו'"
.29 הערה לקמן וראה נקט". דמילתא קושטא אלא דוקא



כו   

המשכן שאיסורמלאכת האזהרה לזה ובהמשך ,
כמו המשכן מלאכת מפני נדחה אינו בשבת מלאכה

וכפירוששכתוב גו'", תשמרו שבתותי את רש"י"אך
מלאכה אותה מפני השבת את לדחות בעיניך יקל "אל
וזריזין רדופין שתהיו פי על ו"אף המשכן)" מלאכת -)
כל ((כי) מפניה תדחה אל שבת המלאכה, בזריזות

מיעוטין ורקין המשכן)".אכין ממלאכת שבת למעט

המשכן מלאכת ציווי בשעת בזה: והביאור
שאינו "לומר שבת אזהרת על וציווה משה

לו שנאמר היות עם הנה השבת" את ציווידוחה
כשמסר מקום מכל תשא), (בפרשת זה על מיוחד

הראשון הציווי להם אמר ישראל לבני אזהרה
הדברות שבעשרת שבת אזהרת – והדגישבזה ודייק .

להם שנאמר ציווי שהוא לנמק בכדי
מלאכת מפני שבת מלאכת איסור נדחה לא למה

המשכן.
חשיבות הדברות, בעשרת שנאמרו הציוויים

כתוב הדברות בעשרת א) להם: "וידברמיוחדת
שאמר רש"י: ופירוש האלה" הדברים כל את אלקים

הקב"ה נמצא זה ולפי – אחד בדבור
(ראשונות דברות ב' רק (ולא הדברות עשרת

הקב"ה מפי ישראל בני "חזרשמעו כאשר גם ב) ,
עצמו" בפני ודבור דבור כל . . היותופירש עם הנה ,

לך" יהיה ולא אנכי אלא הגבורה מפי שמעו "לא שאז
. . ומשמיע מדבר "משה היה הדברות ושאר

משה)לישראל" (של זו בחזרה גם יש מקום מכל
התורה ציוויי שאר לגבי מיוחדת וחשיבות מעלה
כי תשא), דפרשת הציוויים (כולל משה מפי ששמעו

זה (בדבורהרי הקב"ה מפי ששמעו הדיבור
גדולאחד בקול נאמרו הדברות העשרת ג) .(את

כו'הקולות הן ענו דיבור כל על ד) .העשרת ה) .
שענין - ומזה יחד, ישראל כל במעמד נאמרו הדברות
אנשים ישראל, לכל נאמרו ולכן אלו בציוויים מיוחד

והזקנים)ונשים אהרן משה (כולל .וכו'

שבת שמירת על בהציווי בזה: ענין [ועוד
ד"מרה" הציווי גם (ונכפל) נכלל הדברות שבעשרת

ואתחנן בפרשת הדברות (בעשרת שנאמר )וכמו
" קודם צוך כאשר רש"י: ופירש אלקיך" ה'

במרה]. תורה מתן

מכיון הדברות שבעשרת הציווי על משה חזר ולכן
להם אמר בזה זה) שבציווי החשיבות עצם על ד(נוסף

מקרא של (בפשוטו מלאכתהביאור אין למה (
שבת: דוחה המשכן

שאמר כמו עיקרי ענין הוא המשכן שמלאכת אף
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו ידיהקב"ה שעל

שאי מובן מקום מכל בישראל, השכינה תשרה המשכן
ידחה משה, מפי עכשיו שנצטוו זה שציווי אפשר
כל ששמעו הדברות מעשרת אחת שהיא שבת מצות

עצמו. הקב"ה מפי מישראל ואחד אחד

בשבת מלאכה איסור על (שהאזהרה זה ודבר
בעשרת הקב"ה מפי בעצמם ששמעו ציווי הוא
ה') צוה "(אשר הלשון בדיוק מבואר הדברות),

"על רק (לא נצטוו הדברות בעשרת :
יום את "זכור גם) אם כי בשבת, מלאכה (ושלילת)
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(וראה12) וכבפנים גו'", "אך תשא) (בפ' עצמו הכתוב וכלשון
אע"פ שם: פרש"י כו').גם

יג.13) לא, תשא
בתירוץ14) רש"י מפרשי וראה פרש"י. על הקשה שם ברמב"ן

קושייתו.
ואילך.15) ח כ, יתרו
א.16) שם,
כולם17) שנאמרו אף דלרש"י, שם) פרש"י (על לדרך צידה וראה

 ישראל שמעו מ"מ ,.הדברות את
שם.18) יתרו פרש"י
מלמד19) פרש"י א): כ, (שם חזקוני וראה יט. יט, שם פרש"י

בבת הקב"ה אמרן בתחלה כלומר . . הדברות כל את הקב"ה שאמר
יהי' ולא אנכי . . ודבור דבור כל ופי' המפרש שחזר מלמד . . אחת
וחזר משה ובא . . לסבול יכולת להם הי' ולא הקב"ה ופי' חזר לך
ופירש שחזר מלמד שפרש"י ומה . . ודבור דבור כל ואילך משם ופי'
מהדברות. חלקו ופי' חזר וא' א' כל פי' אמשה וקאי אהקב"ה קאי

משכיל20) רא"ם, ברבעה"ת. הובא ברוך (רבינו הפי' לפי ובפרט

חזר הדברות על שבחזרה ועוד) רש"י). בדעת -) לדרך צידה לדוד,
(בשבילם)גם ופירש לאבעצמו שישראל (אלא ודבור דבור

את זו) חזרה מפיו(בעת לך) יהי' ולא אנכי (לבד העשה"ד
משה). של מפיו כ"א הקב"ה, של

שדיבר מה שגם כ' יט) יט, (שם לפרש"י לדרך שבצידה ולהעיר
הקב"ה. של קולו עם זה הי' משה

(כ, ליתרו תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
.(35 הערה 94 בע' לעיל (נזכר שם ובמילואים ס"ח א)

טו.21) כ, יתרו יט. ה, ואתחנן
עה"פ.22) מכילתא א. שם, יתרו רש"י
הדורות.23) כל של לנשמות דגם פמ"א ובפדר"א
קודם24) מסרם והוא למשה שנאמרו המצוות שאר כמו ולא

– לב לד, תשא (רש"י ישראל לכל אח"כ ורק לזקנים ואח"כ לאהרן
ב). נד, מעירובין

יב.25) ה,
מפני26) השבת תדחה שלא ראוי יד): לא, (תשא ספורנו ראה

במל"ת, יומת מות מחללי' במ"ע, לכם היא קדש כי המשכן, מלאכת
המשכן. מלאכת של עשה לקיים כדי . . ול"ת עשה לדחות ראוי ואין

ח). אות כאן תו"ש ג"כ (וראה כאן יקר וכלי גו"א רא"ם, וראה
ח.27) כה, תרומה
הציווי28) כשמסר משה שאמר במה גם מודגש שזה וי"ל

ה' צוה אשר הדבר "זה המשכן: פשיטאדמלאכת דלכאורה – "
מודגש בזה כי - ("לאמר") לבנ"י למוסרו ע"מ ציווהו דהקב"ה
בנ"י שמעו לא המשכן מלאכת ציווי שקדמו: מהציווי הוא דמחולק

   

ציווי והיינו לקדשו", רש"יהשבת וכפירוש ,
ובנוגע כו'", השבת יום את תמיד לזכור לב "תנו
עשיה - "לעשות" הלשון שפיר מתאים זה לציווי

בפועל.
מלאכת ועל שבת אזהרת על הציווים נחלקו ולכן
גו'), ויאמר פעמים ב' -) נפרדות אמירות בב' המשכן
לגמרי: נפרדים סוגים מב' הם אלו ציוויים שב' מאחר

הוא שבת אזהרת על עלהציוויים משה של
ששמעו עלדיבור והציווי הקב"ה, מפי יחד

מפי לבד משה ששמע מה הוא המשכן מלאכת
להיותם ולכן, - ישראל לבני שציווהו והוא הקב"ה,

אמירות. לב' חילקם סוגים מב'

ואזהרת ציווי משה הקדים למה מובן הנ"ל פי ועל
שבת על שהציווי (הגם המשכן מלאכת לציווי שבת

כי המשכן) מלאכת באופן פרט הוא

מפי הציוויים ששמעו איך הסדר שזהו על [נוסף
ששמעו שבת על הציווי זהו (דהרי בעשרתהקב"ה

כנ"ל)] הדברות

המיוחדת והחשיבות המעלה על רמז זה ידי על
המשכן מלאכת לציווי (במעלה) קדום שהוא ,בשבת

מלאכת מפני נדחה אינו המעולה חשיבותו ומטעם
המשכן.

:האדם בעבודת זה מכל ההוראה
כאן בשבת מלאכה איסור ואזהרת דציווי היות עם
שאינו ("לומר המשכן דמלאכת בהציווי פרט רק הוא
עיקרי ענין משה עשאו זאת בכל השבת"), את דוחה
עצמה; בפני מיוחדת באמירה והזהירם עצמו בפני
בה הדברות שבעשרת האזהרה על חזר זה ומשום

על הקב"ה מפי (ולאנצטוו שבת שמירת ענין
בקשר רק הציווי נאמר שבו תשא דפרשת כהציווי

המשכן). למלאכת

וגו' משה "ויקהל הכתוב משמעות מזו: ויתירה
ורק גו'" ימים ששת "קחו גו' משה
משמע גו'" ישראלשמאתכם בני עדת כל

אמרהיתה כך אחר ורק שבת, אזהרת בשביל
יהיה זה ידי שעל המשכן מלאכת ציווי כן גם להם

ביניהם. שכינה שתשרה בתוכם" "ושכנתי

ד"לאפרושי הענין וגודל באופן הוראה ומזה
:מאיסורא"

- ועד נעלים, הכי בענינים עסוק הוא כאשר גם
בנין ענין (שזהו השכינה דהשראת עיקרי הכי בענין

ועוד - מעשה בשעת הנה צריךהמשכן), לזה,
אף האסור, ממעשה האחרון קצה עד וליזהר לדעת
אפשר שבזה) האיסור (לולא זה מעשה ידי שעל

אצלו. השכינה השראת שתוקדם
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" (כ"א הקב"ה דשבת,-מפי הציווי משא"כ לכם"), לאמר
כבפנים.

דמלאכת שהציווי הוא (ומובן) ידוע שהרי מספיק, אי"ז אבל
צורך ואין ממשה, אלא מהקב"ה בנ"י שמעו לא תיבתהמשכן

זה בשביל היא) (דמיותרת ."לאמר"
" מ"ש יתורץ לא עדיין ועיקר: לאמר"ועוד ה' צוה אשר הדבר

ציווי דרק דמשמע –דבא לפרש (ודוחק לאמר" ה' צוה "אשר הי'
לפנ"ז).לשלול הנאמר דשבת הציווי

היא (העיקרית) דהכוונה שם ח"ו בלקו"ש כמשנ"ת ועכצ"ל
למשה נאמר דמשכן "לאמרשציווי ,7בכדי הערות (כנ"ל "

.(8
ולהדגיש29) להורות – כו'" "הקדים רש"י לשון דיוק שזהו וי"ל

.11 הערה לעיל וראה כבפנים. במעלה, הקדימה

פרשת30) (ריש היל"ש מלשון ועדולהעיר התורה "מתחלת נו):
הקב"ה אמר בלבד זאת אלא ויקהל בראשה שנא' פרשה בה אין סופה

  גדולותהלכות ברבים ".לפניהם
שו"ע31) ועיין שאני. מאיסורא לאפרושי ב) מ, (שבת וכמחז"ל

להפריש". "כמו פה סו"ס חאו"ח אדה"ז



כז    

ציווי והיינו לקדשו", רש"יהשבת וכפירוש ,
ובנוגע כו'", השבת יום את תמיד לזכור לב "תנו
עשיה - "לעשות" הלשון שפיר מתאים זה לציווי

בפועל.
מלאכת ועל שבת אזהרת על הציווים נחלקו ולכן
גו'), ויאמר פעמים ב' -) נפרדות אמירות בב' המשכן
לגמרי: נפרדים סוגים מב' הם אלו ציוויים שב' מאחר

הוא שבת אזהרת על עלהציוויים משה של
ששמעו עלדיבור והציווי הקב"ה, מפי יחד

מפי לבד משה ששמע מה הוא המשכן מלאכת
להיותם ולכן, - ישראל לבני שציווהו והוא הקב"ה,

אמירות. לב' חילקם סוגים מב'

ואזהרת ציווי משה הקדים למה מובן הנ"ל פי ועל
שבת על שהציווי (הגם המשכן מלאכת לציווי שבת

כי המשכן) מלאכת באופן פרט הוא

מפי הציוויים ששמעו איך הסדר שזהו על [נוסף
ששמעו שבת על הציווי זהו (דהרי בעשרתהקב"ה

כנ"ל)] הדברות

המיוחדת והחשיבות המעלה על רמז זה ידי על
המשכן מלאכת לציווי (במעלה) קדום שהוא ,בשבת

מלאכת מפני נדחה אינו המעולה חשיבותו ומטעם
המשכן.

:האדם בעבודת זה מכל ההוראה
כאן בשבת מלאכה איסור ואזהרת דציווי היות עם
שאינו ("לומר המשכן דמלאכת בהציווי פרט רק הוא
עיקרי ענין משה עשאו זאת בכל השבת"), את דוחה
עצמה; בפני מיוחדת באמירה והזהירם עצמו בפני
בה הדברות שבעשרת האזהרה על חזר זה ומשום

על הקב"ה מפי (ולאנצטוו שבת שמירת ענין
בקשר רק הציווי נאמר שבו תשא דפרשת כהציווי

המשכן). למלאכת

וגו' משה "ויקהל הכתוב משמעות מזו: ויתירה
ורק גו'" ימים ששת "קחו גו' משה
משמע גו'" ישראלשמאתכם בני עדת כל

אמרהיתה כך אחר ורק שבת, אזהרת בשביל
יהיה זה ידי שעל המשכן מלאכת ציווי כן גם להם

ביניהם. שכינה שתשרה בתוכם" "ושכנתי

ד"לאפרושי הענין וגודל באופן הוראה ומזה
:מאיסורא"

- ועד נעלים, הכי בענינים עסוק הוא כאשר גם
בנין ענין (שזהו השכינה דהשראת עיקרי הכי בענין

ועוד - מעשה בשעת הנה צריךהמשכן), לזה,
אף האסור, ממעשה האחרון קצה עד וליזהר לדעת
אפשר שבזה) האיסור (לולא זה מעשה ידי שעל

אצלו. השכינה השראת שתוקדם
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" (כ"א הקב"ה דשבת,-מפי הציווי משא"כ לכם"), לאמר
כבפנים.

דמלאכת שהציווי הוא (ומובן) ידוע שהרי מספיק, אי"ז אבל
צורך ואין ממשה, אלא מהקב"ה בנ"י שמעו לא תיבתהמשכן

זה בשביל היא) (דמיותרת ."לאמר"
" מ"ש יתורץ לא עדיין ועיקר: לאמר"ועוד ה' צוה אשר הדבר

ציווי דרק דמשמע –דבא לפרש (ודוחק לאמר" ה' צוה "אשר הי'
לפנ"ז).לשלול הנאמר דשבת הציווי

היא (העיקרית) דהכוונה שם ח"ו בלקו"ש כמשנ"ת ועכצ"ל
למשה נאמר דמשכן "לאמרשציווי ,7בכדי הערות (כנ"ל "

.(8
ולהדגיש29) להורות – כו'" "הקדים רש"י לשון דיוק שזהו וי"ל

.11 הערה לעיל וראה כבפנים. במעלה, הקדימה

פרשת30) (ריש היל"ש מלשון ועדולהעיר התורה "מתחלת נו):
הקב"ה אמר בלבד זאת אלא ויקהל בראשה שנא' פרשה בה אין סופה

  גדולותהלכות ברבים ".לפניהם
שו"ע31) ועיין שאני. מאיסורא לאפרושי ב) מ, (שבת וכמחז"ל

להפריש". "כמו פה סו"ס חאו"ח אדה"ז



כח             

אדר כ"א ראשון יום
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א.1. ז, נשא, תנחומא כ.2.מדרש לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי
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.4   ולזה ממנו. קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה, (ע"י דעוה"ז כפימבאר זו, בהערתו מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד      

כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך
יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש כזו, כו'.במדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
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.4   ולזה ממנו. קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה, (ע"י דעוה"ז כפימבאר זו, בהערתו מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

רוח נחת לו להיות יתברך ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד      

כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך סוף אין אור מאיר בו הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך
יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית "אתהפכא", של העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל

ש כזו, כו'.במדה העליונים בעולמות מאשר עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר



ל             

אדר כ"ב שני יום
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ב.5. ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, לה.9.ישעי' ד, הפסוק.10.דברים על ברש"י) (מובא במכילתא טו; כ, שמות
ט.11. ה, רבה שמות ראה

             

אדר כ"ג שלישי יום
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עשרה.12. שמונה ב.13.בתפילת פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, כא.18.שם, ב, בנוסח19.שם,
השנה. ראש של התפילה



לי              

אדר כ"ג שלישי יום
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עשרה.12. שמונה ב.13.בתפילת פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, כא.18.שם, ב, בנוסח19.שם,
השנה. ראש של התפילה
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין



לי              

         
        

        
       

  
  

   
 

  
   
     
   

   
    

   
  

 
      

  
     

 
   

         
        

        
      

         
         

       
         

         
        
         
          
        

         
         
          
         
         

           
        

        
       

       
          

         
       

      
          

  
   

   
  
  
  

   
  
   

 
    

  
  

   
   
    
    
   
        

 
          
          
          
         
          
         
       
           
         
          
        
          
           
       
         
         
           
          
       
          
             
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 
        
       
         
        
        
       
      
        
       
        
       
       
      
       



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין



לי             

אדר כ"ד רביעי יום
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.4   כ"ק וצ"ע". ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הנפש שכוח הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר
נוגה מקליפת הבאים ושתיה מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית
שני של בעבודה מפורט באופן הענין את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל -
ברוך סוף אין ובאור יתברך ברצונו ידן על מתאחדת הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי
החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - הוא
החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות מספר ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ
ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים קשורה החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת
הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש הנשמה ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות

האלקית. הנפש הרי הוא המצוות לכל המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון
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ב.5. יג, לה.6.זכרי' ד, דברים



לה              

חמישי אדריום כ"ה
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ב.5. יג, לה.6.זכרי' ד, דברים



לו             

אדר כ"ו שישי יום
פרקלז            

        
       
        
       

    
    

    
    

   
   

  
   

   
  
  

   
   
  

   
   

  
  

   
    
   

         
         

        
        

          
         

         

           
         

         
       

   
   

    
  
  
    
    
  
   

  
   
    
   
    
   
   
   
   

   
  

    
        

          
         

         
      

         


          
            
          
        

    
   
    
     
   
   

   
  

   

         
        

       
        

   
   

    
   

    
  
  
  

  

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

 

 

       
       
       
       
      
        
       
       
        
       
      
      
        
       
       
        

     

 
        
         
       
       
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

              

אדר כ"ז קודש שבת יום
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.7Ï˘ ÂÓ„ Î ˙Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון

נת' Ú˙‰הרי ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק ÏÂÒשאפי' Âשזהו והתירוץ מקורÓÓ˘כו'). היא - השכינה [כי ס"פ.‰כו' לקמן -
Â‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,‰'נק וזה בהערתוÂÒ„וכו'] מסביר שליט"א הרבי כו'". השכינה גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות אלקהÏÏÎזו, חלק (שהיא האלקית הנפש של וסבלה ירידתה
וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה
שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם
למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר
לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰Ï˙את ˘כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא



לז               

אדר כ"ז קודש שבת יום
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.7Ï˘ ÂÓ„ Î ˙Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל וכמשנ"תÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב נפה"א,˘ÂÓÏ˙בארוכה ע"י התיקון
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וממדריגהÓÓ˘ממעל - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה באה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק זה הרי - כזה) רב סבל וסובלת כך כל גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה
שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם
למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין וכו'). הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר
לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? הנפש ירידת זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה

ה של מקורה היא השכינה שכן, הניצוצין, ‰Ï˙את ˘כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי
מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: אותו ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף

" סוד, נקרא והנפשÂÒ„וזה הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה", גלות
וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין משום יש א.8.החיונית, ט, בתרא בבא
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לט היום יום . . . 

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

)ֵעירּוִבין יח, ב(,  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ם ַעל  ּגַ ַרַז"ל  י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְמָצא  ַהּנִ ָקדּום  ם  ׁשֵ "ָחִסיד" הּוא  ם  ׁשֵ
תֹוַרת ֲחִסידּות  ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ַאר ַהּשְׁ ְוהּוא ּתֹ
ִקּיּום  בֹו ּבְ יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה ּוַמּצָ יר ַמהּותֹו ָהַעְצִמי ּוַמֲעָמדֹו ּבִ ּכִ ּמַ ַאר "ָחִסיד" הּוא ִמי ׁשֶ "ד ּתֹ ַחּבַ
ֶדֶרְך  ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ְצֹות. יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשֶׁ ַהּמִ

ַלת ֹעל. ַקּבָ

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ה ַרּבֵ ֵקן – הּוא ֹמׁשֶ נּו ַהּזָ ִני( : ְזֵקִני – ַרּבֵ ר ׁשֵ "ל )כ ַאּדָ ִסיּום ִסּפּור ַהּנַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ּבְ ַה"ּצֶ
ִמיד  ּה טּוב ַעִין. ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לֹו, ֶאּלָ ַהּתֹוָרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֹמׁשֶ "ד. ּבְ תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה  ּתְ ּה טּוב ַעִין ַוּיִ יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאֹלִקי ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד  ל ַהּלֹוֵמד ִעם ֲחֵברֹו ּוְמעֹוֵרר ּבֹו ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ְלָכל ָהעֹוְסִקים ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותֹו ֶזה ֹלא ּתִ ָכרֹו ִאּתֹו ֲאׁשֶ ה ׂשְ ָהֱאֹלִקי, ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום ֹלא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ְיֵהא ָאָדם  ְלִליָאְזנָא: "ְלעֹוָלם  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ֵני ָאָדם  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶאְמַצע ַהּיֹום, ּבְ ִהיא ּבְ ֶזה, ׁשֶ ֲחִרית ְוַעְרִבית הּוא ּבָ ׁשַ ִפּלֹות ּדְ ְנָחה ַעל ַהּתְ ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  רּות ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְוֶזה ִנּכָ ּבְ ּדֹות, ָזִהיר ָיִאיר, ַהְינּו ִהְתּגַ ּמִ ִאיר ּופֹוֵעל ּבַ ֶכל ַהּמֵ ֵהא ָאָדם ׂשֵ ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ֵהם  ָרֵאל ׁשֶ ּדֹות, ּוְמָבְרִכים ְלִיׂשְ ַדִים הּוא ַהֲעָלַאת ַהּמִ ַהת ַהּיָ ַכת ַהּמִֹחין, ַהְגּבָ ת ּכֲֹהִנים הּוא ַהְמׁשָ ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירֹות. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ּבְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
שני
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז



היום יום . . . מ

ה'תש"גכג אדר איום ראשון

חומש: ויקהל, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק לב. והנה . . . מא ועד קטן.

ִריא ֲאַזי  ּבָ ָהֹראׁש הּוא  ּוְכׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ י ַאְלֵפי  ִנים ּוַבֲעֵלי ּתֹוָרה ִנְקָרִאים ֵעיֵני ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ ָהַרּבָ
ִריא. ם ַהּגּוף ּבָ ּגַ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל 
רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים און 
ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים 

בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ָצִריְך  ִלּמּודֹו: ַרב  ּבְ ּוַמְתִמיד  ַעל ֲעבֹוָדה  ּבַ ֶאָחד –  ְלַרב  ָאַמר  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
לֹום, ַמֲחִטיֵאי  ים, ְוַחס ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ִלְזּכֹר ּבְ
ֶפׁש  ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל ֹעֶמק רּום ְוֹעֶמק ּתַ ף ׁשֶ ים; ַעל ַהּסַ ָהַרּבִ

ַנְפׁשֹו הּוא. י ּבְ ׁש, ּכִ ַמּמָ

ה'תש"גכד אדר איום שני

חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי מאחר . . . מא לבדה.

אדמו"ר האמצעי ענה לר"ה פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות 
שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה . וכתיב ונוזלים מן 
לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף 
אין דער הארת הנשמה וואס איז מחי' דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה 

טוב פון רמ"ח מ"ע און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת.

ֲעָירֹות  ּבַ ם  ּגַ ֲחִסידּות  ַיֲחֹזר  ִאם  ֵאָלתֹו,  ׁשְ ַעל  ִמּפַאִריְטׁש  ל  ִהּלֵ י  ְלַרּבִ ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ָמה. ּוְכִתיב "ְוֹנְזִלים ִמן ְלָבנֹון",  ׁשָ ְבֵרי ֲחִסידּות ׁשֹוַמַעת ַהּנְ ֲחִסידּות: "ּדִ ג ּבַ יֶהם ֵאין ָלֶהם ֻמּשָׂ ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ֶהָאַרת  ָבר ּבְ ָמה ׁשֹוַמַעת – 'נֹוֵזל ְונֹוֵטף' ַהּדָ ׁשָ ר ַהּנְ ָמה. ְוַכֲאׁשֶ ׁשָ ּנְ ּבַ ְלָבנֹון – ֵל"ב נּו"ן, ָחְכָמה ּוִביָנה ׁשֶ
ָס"ה  ׁשַ ּבְ ה ּוְב"סּור ֵמָרע" ׁשֶ ַרַמ"ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּבְ ה טֹוב" ׁשֶ "ַוֲעׂשֵ ה ֶאת ַהּגּוף, ְונֹוָצר ִחּזּוק ּבְ ָמה ַהְמַחּיָ ׁשָ ַהּנְ

ה". ֲעׂשֶ ִמְצֹות ֹלא ּתַ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ָבה - ַהּשֵׁ ְחׁשָ ּמַ ר ּבַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב

יום 
רביעי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח



מי היום יום . . . 

ה'תש"גכה אדר איום שלישי

חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל . . . מא באריכות.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ חֹול ֵהן ּבְ ל יֹום, אֹוְמִרים ֵהן ּבְ יר ׁשֶ יֵענּו" ַאַחר ׁשִ "הֹוׁשִ

ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. - 
כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות 

לשאול דרך בעבודה.

אנּו ְלִליָאְזָנא  ּבָ ׁשֶ ֵקן ּכְ נּו ַהּזָ ַמְענּו ֵמַרּבֵ ּשָׁ ם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְתּגָ ר: ּפִ ַכי ֵמהָארָאדָאק ִסּפֵ ֶהָחִסיד ר' ָמְרּדְ
ֵהֵבאנּו ֹאֶפן ֶזה  ֶזה, ַעד ׁשֶ ִנים ָעַבְדנּו ּבָ ע ׁשָ ֹלׁש ַאְרּבַ ׁשָ ר". ּכְ ר – ְמֻיּתָ ּתָ ָהָיה: "ָהָאסּור – ָאסּור, ְוַהּמֻ

ֲעבֹוָדה. ֶרְך ּבָ ֹאל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ֵני ּתֹוָרה  ָרֵאל – ְצִריִכים ְצִעיִרים ּבְ ֵרת – ַאֲהַבת ה', ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ַאֲהַבת ִיׂשְ ֵלי ׁשָ ה ּכְ ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ת ַלֲעֹבד ּבְ ָלֶגׁשֶ
ָרֵאל הּוא ַמְעַין ְמקֹור ַמִים  ר ֵלב ִיׂשְ מּור הּוא, ֲאׁשֶ ְפָלגֹות. ְוָהֱאֶמת ַהּגָ ב ִעם ַמֲחַלת ַהּמִ ִלי ִהְתַחּשֵׁ ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ִרים ְוִחּנּוָכם, ּבְ ַהֲעָמַדת ּדֹור ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ִויסֹוד ּבֵ דֹוׁש ּבְ ל ַהּקָ ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשֵׁ ּבָ ת ַהּשַׁ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשַׁ

ּוְלָעְבָדם.
י ַהּתֹוָרה,  ִית ּוְבִחּנּוְך ַעל ּפִ ַהְנָהַגת ַהּבַ ָחה, ּבְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ַחּיֵ א חֹוָבָתּה ּוְתעּוָדָתּה ּבְ ַמּלֵ ר ּתְ ה ֲאׁשֶ ָהִאּשָׁ

ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

יום 
חמישי
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד

יום 
שישי
תהלים:
מפסוק צז

מה . . .  
עד סוף 
הפרק

לא שכחתי



היום יום . . . מי

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך 
און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, ָאדער 
א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין אין עניני 

עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ה ְלָיִמין ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו  ּצּוַע. ְנִטּיָ ֶרְך ַהּמִ "ּב[ ָאַמר: ֱאֶמת ִהיא ּדֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹמאל, ְלָהֵקל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
יֶהן  ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעל ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ָרִכים ֹלא ֲאִמּתִ ּדְ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' וימותו. רצוא בלי שוב. דער 
אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך דערהערען 
אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא בלי שוב, היא 
מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, אותיות נראה, ובכחות 
הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית לפרוכת שהוא לפני הצמצום, 
דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, איז פאראן א כפורת, א כוונה 
פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט 
בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו 
הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, 

ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז יבוא אל הקדש.

מּותּו". ָרצֹוא  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהֹרן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ְטָהרּו" – ָנִקי ָוָזְך. ַחּיָ ים "ּתִ ים "ִלְפֵני ה'" ָצִריְך ְלַהְקּדִ ׁשִ ר ִנּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ִלי ׁשֹוב. ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ּבְ
ִלי ׁשֹוב ִהיא  יֹוֵתר, ְוָרצֹוא ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּיֹאַמר ְלַאֲהֹרן – אֹוִתּיֹות ִנְרֶאה – ּוְבֹכחֹות  ְקָרא טז ב(, ׁשֶ ה )ַוּיִ א ִצּוּוי ה' ֶאל ֹמׁשֶ ִמיָתה. ְוַעל ֶזה ּבָ
ְמצּום,  הּוא ִלְפֵני ַהּצִ ֹרֶכת, ׁשֶ ית ַלּפָ ם ִמּבֵ ִביל ָלבֹוא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּגַ ׁשְ ָלה, ֵלאֹמר: ּבִ ּכָ ֶפׁש הּוא ַהׂשְ ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ָרה, ׁשֶ ל ַהְסּתָ ָנה ׁשֶ ּוָ ּפֶֹרת", ּכַ ָנה "ּכַ ָלה, ֶיׁשְ ּכָ ַעל ָהָאֹרן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה", ַהׂשְ ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  י ּבֶ ְלַבד, "ּכִ ָרצֹוא ּבִ ֵאר ּבְ ּלֹא ְלִהּשָׁ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְוֹלא ָימּות", ׁשֶ ר ַעל ּכֵ ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, ֹלא ֶאת ַמה ּשֶׁ ּשֶׁ

שבת 
קודש
תהלים:

מפרק קכ 
עד פרק קלד

            

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום   

        
מציעא בבא במסכת במשנה ההלכה של ב)מקורה "כל(פ', :

בגניבה "להתחייב רש"י: ופירש הן". שכר שומרי האומנין
ואבידה".

עצמו על שקיבל בקבלן רק מדובר האם המפרשים ונחלקו
בשכיר גם או ביצועה, בגין היא והתמורה העבודה ביצוע את

עבודתו. זמן בסיס על שכרו שמקבל יום
מלאכה לעשות עליהן מקבלים ב"קבלנין מדובר רש"י לדעת

בטור מפורש וכן א)בבתיהם", שו, שם)ובסמ"ע(חו"מ אבל(חו"מ .
ולא בביתו המלאכה את עושה האומן עוד שכל כתב הב"ח
והריהו כקבלן, דינו יום שכיר הוא אם גם הרי בביתֿמלאכה

ואבידה. גניבה על וחייב שכר כשומר

ולא(שם)והש"ך בקבלן רק שמדובר האומר הסמ"ע על תמה
לשום מצאתי לא וגם הא, ליה מנא ידעתי "לא יום: בשכיר

האומנין פרק הש"ס מסקנת לפי וגם בכך, שחילק ב)פוסק (פ,

הטור שכתב ומה יום]. לשכיר קבלן [בין חילוק דאין משמע
דווקא". לאו הוא בקבלנות

מלאכתו העושה יום בשכיר גם שמדובר הב"ח, דברי ועל
המלאכה עושה אפילו דעתי עניות "ולפי הש"ך: כותב בביתו,
שמשתכר שכרו שזהו מטעם שכר שומר הוי הבית בעל אצל

שכרו". ליטול מלאכה לו שנותן במה
למלך' ה'משנה ג)ואף י, שכירות שגם(הל' הש"ך, כדעת סבור

דינו הבית בעל בבית מלאכתו עושה הוא אם וגם שכיר אומן
שכר. כשומר

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום   

       
        

         
הספר: ניזוק לימוד כדי ותוך מחברו ספר בשואל לדון יש
מחמת 'מתה כדין יפטר שמא או בתשלומין חייב השואל האם

מלאכה'?
הפטור בטעם הראשונים במחלוקת תלוי הדבר כי מסתבר
מאחר הוא הטעם כי כתב הרמב"ן מלאכה': מחמת 'מתה של
אם לבודקה המשאיל על היה למלאכה בהמה שהשאיל שקודם
ואילו לעצמו, הפסיד הוא בדק שלא וכיון לכך, היא ראויה

ש"מ)הרמ"ה סי' חו"מ הטור בהמה(הביאו בשואל אף שפטור כתב
ליסטים באו ההליכה ובשעת מסוים, למקום עמה ללכת כדי
הבהמה של קודמת שבדיקה בודאי זה ובמקרה ממנו, ושדדוה
היא הפטור סיבת שלדעתם ויתכן, כלום. מועילה היתה לא
לפרה, נזק לגרום עלולה המלאכה כי ידע והמשאיל מאחר

כך. על ומחל למיתה' 'התירה ההשאלה ובעצם
נפטר, אינו וניזוק ספר השואל הראשון הטעם לפי כן, ואם
אפשר האם לבדוק המשאיל על שהיה לטעון שייך לא שהרי
של ידיעתו בעצם תלוי הדבר השני הטעם לפי אך בספר, ללמוד
ספר. בשאילת אף שייך זה וטעם נזק, להיגרם עלול כי המשאיל
     

ה'תש"ע אדר כ"ג שלישי יום    

        
          

    
הרא"ש א)בתוס' מב, מציעא לשמירה(בבא זקוק שכסף מבואר

לכסף כי כסף, לגנוב נפשם למסור מוכנים שגנבים מפני מיוחדת
סימן. אין

שהדברים(שם)והרמב"ן ברצלוני יצחק רבי בשם כתב
גנבים שאין במקום אבל מצויים, שגנבים במקום אמורים
שומר הנפקד שבה השמירה ברמת גם כסף לשמור ניתן מצויים
טובה. בשמירה שמדובר ובלבד שלו, ערך יקרי וחפצים כסף

הדשן' ב'תרומת שלג)גם מצויים(סי' שאין שבמקום כתב

לא שגנבים להניח שסביר במקומות כסף לשמור אפשר גנבים,
שם. יחפשו

איכותו רק לא הוא חפץ לשמירת המידה שאמת מכאן
שהגנבים וכיום הגנבים. בשכיחות גם אלא הדבר, של ואופיו
כמו מעולה בשמירה ערך יקרי וחפצים כסף לשמור יש מצויים
את משפרים 'מומחים' גנבים שכן, היטב. שמורה כספת
שאמצעי ויתכן העת, כל 'מלאכתם' רמת את ומעלים האמצעים
לא בו במקום ורק עוד. יעילים לא בעבר, יעילים שהיו שמירה
הנפקד בה שמירה באיכות להסתפק ניתן יהיה גנבים, מצויים

שלו. על שומר

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום    

        
            

         
ה', שעה שהגיעה "כיון כי אבדה? זה חמץ נחשב ומדוע

ולכן, מבעליו". כאבוד הוא הרי בהנאה לאסור קרוב שהוא
מצות לקיים כדי לנכרי למכרו נאבד אותו הרואה אדם כל "חייב

אבדה" ח)השבת תמג, או"ח אדה"ז .(שו"ע
אחריות עליו קיבל אם - החמץ את מכר לא הנפקד ואם



מי             

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום   

        
מציעא בבא במסכת במשנה ההלכה של ב)מקורה "כל(פ', :

בגניבה "להתחייב רש"י: ופירש הן". שכר שומרי האומנין
ואבידה".

עצמו על שקיבל בקבלן רק מדובר האם המפרשים ונחלקו
בשכיר גם או ביצועה, בגין היא והתמורה העבודה ביצוע את

עבודתו. זמן בסיס על שכרו שמקבל יום
מלאכה לעשות עליהן מקבלים ב"קבלנין מדובר רש"י לדעת

בטור מפורש וכן א)בבתיהם", שו, שם)ובסמ"ע(חו"מ אבל(חו"מ .
ולא בביתו המלאכה את עושה האומן עוד שכל כתב הב"ח
והריהו כקבלן, דינו יום שכיר הוא אם גם הרי בביתֿמלאכה

ואבידה. גניבה על וחייב שכר כשומר

ולא(שם)והש"ך בקבלן רק שמדובר האומר הסמ"ע על תמה
לשום מצאתי לא וגם הא, ליה מנא ידעתי "לא יום: בשכיר

האומנין פרק הש"ס מסקנת לפי וגם בכך, שחילק ב)פוסק (פ,

הטור שכתב ומה יום]. לשכיר קבלן [בין חילוק דאין משמע
דווקא". לאו הוא בקבלנות

מלאכתו העושה יום בשכיר גם שמדובר הב"ח, דברי ועל
המלאכה עושה אפילו דעתי עניות "ולפי הש"ך: כותב בביתו,
שמשתכר שכרו שזהו מטעם שכר שומר הוי הבית בעל אצל

שכרו". ליטול מלאכה לו שנותן במה
למלך' ה'משנה ג)ואף י, שכירות שגם(הל' הש"ך, כדעת סבור

דינו הבית בעל בבית מלאכתו עושה הוא אם וגם שכיר אומן
שכר. כשומר

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום   

       
        

         
הספר: ניזוק לימוד כדי ותוך מחברו ספר בשואל לדון יש
מחמת 'מתה כדין יפטר שמא או בתשלומין חייב השואל האם

מלאכה'?
הפטור בטעם הראשונים במחלוקת תלוי הדבר כי מסתבר
מאחר הוא הטעם כי כתב הרמב"ן מלאכה': מחמת 'מתה של
אם לבודקה המשאיל על היה למלאכה בהמה שהשאיל שקודם
ואילו לעצמו, הפסיד הוא בדק שלא וכיון לכך, היא ראויה

ש"מ)הרמ"ה סי' חו"מ הטור בהמה(הביאו בשואל אף שפטור כתב
ליסטים באו ההליכה ובשעת מסוים, למקום עמה ללכת כדי
הבהמה של קודמת שבדיקה בודאי זה ובמקרה ממנו, ושדדוה
היא הפטור סיבת שלדעתם ויתכן, כלום. מועילה היתה לא
לפרה, נזק לגרום עלולה המלאכה כי ידע והמשאיל מאחר

כך. על ומחל למיתה' 'התירה ההשאלה ובעצם
נפטר, אינו וניזוק ספר השואל הראשון הטעם לפי כן, ואם
אפשר האם לבדוק המשאיל על שהיה לטעון שייך לא שהרי
של ידיעתו בעצם תלוי הדבר השני הטעם לפי אך בספר, ללמוד
ספר. בשאילת אף שייך זה וטעם נזק, להיגרם עלול כי המשאיל
     

ה'תש"ע אדר כ"ג שלישי יום    

        
          

    
הרא"ש א)בתוס' מב, מציעא לשמירה(בבא זקוק שכסף מבואר

לכסף כי כסף, לגנוב נפשם למסור מוכנים שגנבים מפני מיוחדת
סימן. אין

שהדברים(שם)והרמב"ן ברצלוני יצחק רבי בשם כתב
גנבים שאין במקום אבל מצויים, שגנבים במקום אמורים
שומר הנפקד שבה השמירה ברמת גם כסף לשמור ניתן מצויים
טובה. בשמירה שמדובר ובלבד שלו, ערך יקרי וחפצים כסף

הדשן' ב'תרומת שלג)גם מצויים(סי' שאין שבמקום כתב

לא שגנבים להניח שסביר במקומות כסף לשמור אפשר גנבים,
שם. יחפשו

איכותו רק לא הוא חפץ לשמירת המידה שאמת מכאן
שהגנבים וכיום הגנבים. בשכיחות גם אלא הדבר, של ואופיו
כמו מעולה בשמירה ערך יקרי וחפצים כסף לשמור יש מצויים
את משפרים 'מומחים' גנבים שכן, היטב. שמורה כספת
שאמצעי ויתכן העת, כל 'מלאכתם' רמת את ומעלים האמצעים
לא בו במקום ורק עוד. יעילים לא בעבר, יעילים שהיו שמירה
הנפקד בה שמירה באיכות להסתפק ניתן יהיה גנבים, מצויים

שלו. על שומר

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום    

        
            

         
ה', שעה שהגיעה "כיון כי אבדה? זה חמץ נחשב ומדוע

ולכן, מבעליו". כאבוד הוא הרי בהנאה לאסור קרוב שהוא
מצות לקיים כדי לנכרי למכרו נאבד אותו הרואה אדם כל "חייב

אבדה" ח)השבת תמג, או"ח אדה"ז .(שו"ע
אחריות עליו קיבל אם - החמץ את מכר לא הנפקד ואם



מי            

הואיל לבערו חייב זה הרי דמו, לו ישלם נגנב או אבד "שאם
כשלו" נעשה אחריות עליו ה"ג)וקיבל פ"ד ומצה חמץ .(רמב"ם

חייב מקום שמכל אומרים יש – אחריות עליו קיבל לא ואם
נכרים של בחמץ רק כי יראה', ב'בל עובר ביער לא ואם לבערו,

אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך פסחיםנאמר (פנ"י

רש"י) בדעת ע"ב, אברהם'ה ה'מגן לדעת אבל סי'. סק"ה)(או"ח תמ"ג

הזקן ס"ז)ואדמו"ר הוא(שם "צריך אבל יראה', ב'בל עובר אינו
ישראל שכל יראה בבל החמץ בעל עליו יעבור שלא כדי לבער

בזה". זה ערבין
לדעת – זמנו קודם החמץ את מכר ולא הנפקד התרשל ואם
חינם שומר כי לבעלים, דמיו את לשלם עליו אברהם' ה'מגן
וחייב פשע - הציל ולא מאבדן פיקדון להציל יכול שהיה
חברו של חמצו למכור החיוב הזקן, אדמו"ר לדעת אך לשלם.
"במכירה אדרבה, שהרי השמירה, מחיובי אינו הביעור זמן עד
אבידה, השבת משום הוא אלא בעליו", מרשות מוציאה זו

דמיה. את לשלם חייב לא אבידה מלהשיב והנמנע

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום     

        
          

      
אך לעני, רק היא הלוואה מצות כי מבואר הרמב"ם מדברי

צז,בשולחןֿערוך שצריךא)(חו"מ עשיר ואפילו ..." נפסק:
וליעצו בדברים אף ולההנותו שעה לפי להלוותו מצוה להלוות

לו". ההוגנת עצה
כ אין כי לומר יתכן הלוואהאך שגם השולחןֿערוך וונת

בגדר היא שללעשיר 'מצוה' אלא לעני, הלוואה כמצות ,
מצוה. קיים כן עשה אם אך חיוב הדבר שאין היינו רשות,
בדברים "לההנותו עם יחד זו מצוה כלל שהשו"ע לדבר, וראיה
כסף "אם של עשה מצות בכלל אינם בודאי ואלו עצה", וליעצו

חובה ולא רשות שהיא גמילותֿחסדים בכלל אלא (דברתלוה",

סק"ח) ט, ח"ב .יהושע
בשולחנו הזקן אדמו"ר כי להעיר ס"א)ויש הלואה הביא(הל'

של המצוה עם יחד כללו ולא עצמו, בפני לעשיר ההלוואה דין
ממצות אכן הוא זה חיוב שלדעתו ואפשר וכו'. עצה' 'ליעצו

גמ"ח. מצד ולא הלוואה
הוא שהחיוב הראשונים מדברי מוכח כי הפוסקים, כתבו עוד
בהלואת כי לשימוש, כלים להשאיל חיוב אין אך מעות להלוות
אבל שלווה, הסכום את להשיב הלווה יתחייב אופן בכל מעות
שאין באופן החפץ כשינזק הפסד למשאיל ויגרם יתכן בהשאלה

תשלומין חיוב כד)בו כב, משפטים יפות .(פנים

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום  

         
           

המצוות בספר קצ"ח)הרמב"ם על(מ"ע מ'ספרי' מקורו את ציין
כא)הפסוק כג, עשה".(תצא מצות "זו – תשיך" "לנכרי

נחמן רב מדברי השיג ב)והראב"ד ע, מציעא ליטול(בבא שאסור
תשיך" "לנכרי ללמד: בא תשיך" "לנכרי והלימוד מנכרי, ריבית
עובר ("אחיך") לישראל ריבית שהנותן תשיך", לא "לאחיך אך
לא ("לאחיך לאו שומע אתה תשיך" מ"לנכרי כי בעשה, גם
במשמעות אין אבל עשה, – עשה מכלל הבא ולאו תשיך"),

מהנכרי. ריבית ליטול מצוה הפסוק
סופר' ה'חתם לעבור)ומבאר ע,ב.ד"ה ב"מ וחידושי ק"ט סי' יור"ד :(שו"ת

מנכרי רבית ליטול לא תקנו שחכמים הגמרא סברה בתחילה

אמר זה ולפי מישראל. גם ריבית ליטול יבוא שלא סייג משום
להשיך כמצוה תשיך" "לנכרי הפסוק את לפרש שאין נחמן רב
אבל עשה? מצוות קיום חכמים אסרו איך כך אם כי לנכרי,
כדי היא מנכרי ריבית לקחת האיסור סיבת הגמרא, למסקנת

ממנו ב)להתרחק בהל' ישיבתו(כדלהלן ברוב ממעשיו ילמד "שמא
שאכן לומר ניתן כן ואם ריבית מדין איסור כאן ואין עמו",

לנכרי. להשיך מצוה
להלוות לא תיקנו אלא המצוה את ביטלו לא חכמים ואמנם,
מלווה כאשר אך ממעשיו", ילמוד "שמא חשש יש כאשר לנכרי
חכם, תלמיד או בצמצום מחייתו לצורך (כגון בהיתר לנכרי
להשיך היא עשה מצות – ממעשיו) ילמד לא אלו שבמקרים

לגוי.

ה'תש"ע אדר כ"ז קודש שבת  

        
             

         
כאשר כי סוברים יש זו: הלכה בביאור הפוסקים נחלקו
מותר לדוגמא, שקלים, 1000 הוא החפץ של הידוע מחירו
תקבלו בהקפה תשלם אם בפירוש: ללוקח לומר למוכר
משום בכך ואין ב-900. תקבלו במזומן תשלם אם אך ב-1000,
נחשב זה אין ,1000 בהקפה משלם כאשר כי רבית אבק
המחיר זה כי בידו, המעות השארת עקב המחיר כהעלאת

מהמחיר הוזלה כאן יש במזומן משלם שכאשר אלא המקורי,
לא)(מחנ"אהרגיל סי' .רבית

גם כי אסור, הדבר זה במקרה אף הזקן, אדמו"ר לדעת אך
זאת התיר לא הגבוה, כמחיר הוא הדבר שווי שבו באופן
ואח"כ החפץ, את הלוקח קנה שתחילה במקרה אלא הרמב"ם
המוסכם. מהמחיר לו יפחית מיד, ישלם שאם המוכר לו אמר
במחיר קח - מיד לי תתן "אם בפירוש אמר מתחילה אם אך
ואף אסור. הדבר יותר", גבוה במחיר – פלוני לזמן ואם הנמוך,
במחיר שיוסיף ומפרש מאחר האמיתי, הוא הגבוה שהמחיר

            

המעות המתנת על שכר כנוטל נראה התשלום, זמן הארכת עבור
סי"ח) רבית .(הל'

לנקוב כיום לנהוג ההיתר מה הפוסקים דנו האמור לאור
לתשלומים. בפריסה מחיר ותוספת במזומן, לתשלום זול במחיר
נתונים שהמחירים כך על מבוסס שההיתר חי' איש ה'בן וכתב

מלכתחילה ולכן, בעולם, מהנעשה ומושפעים שונות לתנודות
בתשלום המחיר את מעלה וכאשר כקבוע. נחשב המחיר אין
מועד שעד יתכן כי המעות, המתנת כשכר נראה זה אין בהקפה,

יעלה המחיר יב)התשלום חו"מ ח"ד, פעלים .(רב



מה             

המעות המתנת על שכר כנוטל נראה התשלום, זמן הארכת עבור
סי"ח) רבית .(הל'

לנקוב כיום לנהוג ההיתר מה הפוסקים דנו האמור לאור
לתשלומים. בפריסה מחיר ותוספת במזומן, לתשלום זול במחיר
נתונים שהמחירים כך על מבוסס שההיתר חי' איש ה'בן וכתב

מלכתחילה ולכן, בעולם, מהנעשה ומושפעים שונות לתנודות
בתשלום המחיר את מעלה וכאשר כקבוע. נחשב המחיר אין
מועד שעד יתכן כי המעות, המתנת כשכר נראה זה אין בהקפה,

יעלה המחיר יב)התשלום חו"מ ח"ד, פעלים .(רב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אדר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

וקיום  התורה  לימוד  ולעניני  בכלל  ה'  לעבודת  בהנוגע  וברכה,  עצה  שואל  בו  למכתבו,  במענה 

המצות.

והנה כבר הודיעו חז"ל, יגעת ולא מצאת אל תאמין, שמזה מובן וגם פשוט, שבידו הדבר תלוי, 

לו חברים בלתי רצוים,  יש  פלוני  ומצות, ומ"ש שבמקום  יצליח, בעניני תפלה תורה  ירצה באמת  ובאם 

הרי גם בזה בידו הדבר, ורואים במוחש, שכאשר מתחילים להתחבר עם חברים טובים, הרי בדרך ממילא 

מתרחקים אלו הבלתי רצוים, ואפילו מבלי השתדלות יתירה.

הלכות  וכמו  יומים,  היום  בחיי  הצריכות  הלכות  לימוד  שיעור  כן  גם  יש  לימודיו  בשיעורי  בטח 

קריאת שמע, תפילין, תפלה, ברכות הנהנין, שבת וכו' וחוזר עליהם מזמן לזמן.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"א אדר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאתם  ששמע  מה  על  נוסף  ובטח  חב"ד,  חסידי  הכיר  אשר  בו  לקרות  לי  נעם  למכתבו,  במענה 

סיפורים נפלאים ומנגינות שונות, חקר גם אודות תורת החסידות והדרכותי', שהרי זה כל האדם להתנהג 

באורח חיים מתאים להוראת תורתנו הק' תורת חיים, הוראות חדורות מדות חסידותיות. ואין הדבר אלא 

ברצון, שהרי הבטיחו חז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין.

ויוכל  זה,  בענין  ישנם  נדפסות  חוברות  וגם  ספרים  כמה  הרי  וכו'  חב"ד  חסידי  אודות  בשאלתו 

להוודע אודותם אצל החסידים עמהם נפגש.

והידור בקיום  יביא להוספה בהתמדה ושקידה בלימוד התורה  תקותי שהקישור מכתבים אתי 

המצות, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



מו           
      

       

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום

   
ּבין מעֹות ׁשהלוהּו ּבין - הּמׁשּכֹון על חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּפרֹות ׁשּמׁשּכנֹוׁשהלוהּו ּבין הלואתֹו ּבׁשעת ׁשּמׁשּכנֹו ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אבד אם ,לפיכ ׂשכר. ׁשֹומר זה הרי - ׁשהלוהּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר
ּכגֹון הּמׁשּכֹון, נאנס ואם ּבדמיו; חּיב - נגנב אֹו ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹון,
יּׁשבע - אנסין מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא מזּין ּבלסטיס ְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנלקח
אחרֹונה. ּפרּוטה עד חֹובֹו את הּמׁשּכֹון ּבעל ויׁשּלם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנאנס,

ׁשמירה זה הרי ,'ל ואׁשמר לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכל
מהכל]ּבּבעלים ופטור הבעלים, הּיֹום[עם לי 'ׁשמר לֹו: אמר . ְְִִַַַָָֹ

'ׁשמר למחר', ואׁשאיל הּיֹום 'הׁשאילני למחר', ל ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואׁשמר
ל ואׁשמר הּיֹום 'הׁשאילני למחר', ואׁשאיל הּיֹום ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלי

לזה. זה ׂשכר ׁשֹומרי נעׂשּו ּכּלן - ְְֲֵֶֶַָָָָָָֻלמחר'
ׂשכר ׁשֹומרי האּמנין ׁשּלּכל את 'טל ׁשאמרּו: וכּלן . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻ

לקחּו[חפצך] ולא 'ּגמרּתיו', לֹו: ׁשאמר אֹו מעֹות', ְְְְְִֵֶַַָָָָֹוהבא
אמר אם אבל חּנם; ׁשֹומר האּמן הרי - הּכלי את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּבעלים
נֹוׂשא הּוא עדין - 'ׁשּל את וטל מעֹות, 'הבא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻהאּמן:

ּכׁשהיה. ְֶָָָָׂשכר
לׁשּלם חּיבין - וקלקלּו לתּקן, לאּמנין נתןנתן ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן אֹו וׁשּברן, מסמר, ּבהן לקּבע ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלחרׁש
ׁשּדה מהן ועׂשה ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה מהן לעׂשֹות עצים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו
ּתבה ׁשּדה ּדמי לֹו מׁשּלם - ׁשּנעׂשּו אחר ונׁשּברּו ּומגּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתבה
לצּבע, צמר נתן הּכלי. ׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומגּדל;

ּכעּור,[שרפתו]והקּדיחּתּו צבעֹו צמרֹו. ּדמי לֹו נֹותן - יֹורה ְְְְְִִֵֵַַָָָ
אדם, ּוצבעֹו ׁשחר ׁשחר, ּוצבעֹו אדם לצבעֹו לֹו ׁשּנתנֹו ְְְְְֶָָָָָָָָֹֹֹֹאֹו
אֹו רע ּכּסא ועׂשה נאה, ּכּסא מהם לעׂשֹות לחרׁש עצים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנתן
את הּכלי ּבעל לֹו נֹותן ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָספסל
הּׁשבח את לֹו נֹותן הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָההֹוצאה;
לי ּתן אּלא זֹו, ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּכלי: ּבעל אמר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבלבד.
אמר אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין - העצים' ּדמי אֹו הּצמר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּדמי
ׁשֹומעין אין - 'ול ,עצ ּדמי אֹו צמר ּדמי ל 'הא ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָֻהאּמן:

ּבׁשבח קֹונה האּמן ׁשאין ׁש[ברווח]לֹו; עׂשה.הּכלי ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
לטחֹון חּטין לתתן[לטוחן]הּמֹולי ולא במים, השרה [לא ְְְִִִַָָָֹ

סובין] והסרת ריכוך מרסןלצורך אֹו סּבין עםועׂשאן [קמח ְֲִַָָָֻֻ
נּפּוליןקליפות] ּפת ועׂשאֹו לנחּתֹום, קמח נתן ,[מתפורר], ְְֲִִֶַַַַַָָ

נֹוׂשאי ׁשהן מּפני ּדמים, לׁשּלם חּיבין - ונּבלּה לטּבח, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהמה
ּפטּור - ּבחּנם וׁשחט ממחה, טּבח היה אם ,לפיכ ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻׂשכר.
חּיב ּבחּנם, ׁשהּוא ּפי על אף - ממחה אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמּלׁשּלם;
רע ונמצא 'יפה', לֹו ואמר לׁשלחני, ּדינר הּמראה וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻלׁשּלם.
ואינֹו ּבקי ׁשהּוא ּפי על אף לׁשּלם, חּיב - ראהּו ּבׂשכר אם -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבקי, ׁשּיהיה והּוא ּפטּור; ראהּו, ּבחּנם ואם להתלּמד. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָצרי
על אף לׁשּלם, חּיב - ּבקי אינֹו ואם להתלּמד; צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאינֹו
,'סֹומ אני עלי' לּׁשלחני: ׁשּיאמר והּוא ּבחּנם. ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּפי
יראה ולא ראּיתֹו, על סֹומ ׁשהּוא מראין הּדברים ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
'יפה' ׁשאמר ׁשלחני וכן ונּבל, ּבחּנם ׁשעׂשה טּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאחרים.

ׁשהם ראיה, להביא עליהם - ּבהן ּכּיֹוצא וכל רע, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונמצא
מׁשּלמין. ראיה, הביאּו לא ואם ְְְְְִִִִֵַָָֹֻממחין;

,הּׁשבח חצי נֹוטל אילנֹות הּנֹוטע ׁשּיהיה ׁשּנהגּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמקֹומֹות
והפסיד ונטע והׁשּביח, ונטע חצי, הּקרקע [חלקּובעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ

לא] וחלק ּומנּכיןהשביח לֹו, ׁשּיׁש הּׁשבח חצי לֹו מחּׁשבין -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ
עצמֹו, על התנה ואפּלּו הּׁשאר. ונֹוטל ּׁשהפסיד, מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּמּנּו

אסמכּתא זֹו הרי - ּכלּום יּטל לא הפסיד זאתׁשאם גמר [לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ
ׁשּיּטלבליבו] מנהגם היה ּׁשהפסיד. מה אּלא לֹו מנּכין ואין ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מנהגם היה אם וכן מחצה, הּקרקע ּובעל מחצה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוטע
האריס יבול]ׁשּיּטל תמורת הּנֹוטע[העובד נטע אם - ׁשליׁש ְִִִִֵֶַַַָָָֹ

להֹוריד צרי הּקרקע ּבעל ׁשּנמצא להסּתּלק, ורצה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהׁשּביח
הּקרקע ּבעל ויּטל אריס, מֹוריד הּקרקע ּבעל הרי - אריס ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָֹלּה
ׁשליׁש; האריס ויּטל ּכלּום; מחלקֹו יפסיד ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹחציֹו,
ּברצֹונֹו. עצמֹו סּלק ׁשהרי לּנֹוטע, יהיה הּנׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּׁשתּות

ׁשהפסיד הּמדינה לבני אילנֹות גדלו]הּנֹוטע וכן[לא , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשחבל, ּדם והּמּקיז הּבהמֹות, ׁשּנּבל העיר ּבני ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטּבח
ּבּתינֹוקֹות ׁשּפׁשע ּתינֹוקֹות ּומלּמד ּבּׁשטרֹות, ׁשּטעה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסֹופר
ׁשאי האּמנין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ּבטעּות, לּמד אֹו לּמד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֻולא
ּבלא אֹותן מסּלקין - ׁשהפסידּו ההפסד ׁשּיחזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּיׁשּתּדלּו עד ועֹומדין, ּכמתרין ׁשהן מּפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻהתראה;

עליהן. הּצּבּור אֹותן והעמידּו הֹואיל ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָּבמלאכּתן,

   
ּב הּׂשכיר ׂשכר לּתן עׂשה "ּביֹומֹומצות ׁשּנאמר: זמּנֹו, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

תעׂשה, ּבלא עֹובר - זמּנֹו לאחר אחרֹו ואם וגֹו'. ׂשכרֹו" ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָֹתּתן
זה, לאו על לֹוקין ואין הּׁשמׁש". עליו תבֹוא "ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכר ואחד האדם, ׂשכר אחד לׁשּלם. חּיב הּוא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
אחר ואם ּבזמּנֹו; לּתן חּיב - הּכלים ׂשכר ואחד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּבהמה,

ּתֹוׁשב וגר תעׂשה. ּבלא עֹובר זמּנֹו, ז'לאחר שקיבל [גוי ְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ
אינֹומצוות] אחר, ואם ׂשכרֹו"; תּתן "ּביֹומֹו מּׁשּום ּבֹו יׁש ,ְְְִִִֵֵֵֵַָ

תעׂשה. ּבלא עליו ְֲֵֶַָָֹעֹובר
מּמּנּו נפׁשֹו את נטל ּכאּלּו - ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש ,ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

אזהרֹות, ּבארּבע ועֹובר נפׁשֹו". את נׂשא הּוא "ואליו ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
תלין "לא ּומּׁשּום ּתגזל, ּבל ּומּׁשּום ּתעׁשק, ּבל מּׁשּום ְֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹֹועׂשה:
ּומּׁשּום הּׁשמׁש", עליו תבֹוא "לא ּומּׁשּום ׂשכיר", ְִִִֶֶַַָָָָֹֻּפעּלת
ּכל ּגֹובה יֹום ׂשכיר זמּנֹו? הּוא איזה ׂשכרֹו". תּתן ְְְְִִֵֵֶֶַָָ"ּביֹומֹו
ּבקר". עד אּת ׂשכיר ּפעּלת תלין "לא נאמר: ועליו ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּלילה,
ׂשכרֹו, תּתן "ּביֹומֹו נאמר: ועליו הּיֹום, ּכל ּגֹובה לילה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּוׂשכיר
הּיֹום, ּכל ּגֹובה יֹום ׁשל ׁשעֹות ׂשכיר הּׁשמׁש". עליו תבֹוא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹולא

ׁשּבת ׂשכיר הּלילה. ּכל ּגֹובה לילה ׁשל ׁשעֹות [שבעהּוׂשכיר ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּגֹובהימים] ּבּיֹום, יצא - ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר ,ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

הּלילה. אֹותֹו ּכל ּגֹובה ּבּלילה, יצא הּיֹום; ְְֶַַַַַָָָָָָּכל
עׂשרה אחרֹו אפּלּו - והֹודיעֹו ּגמרּה לאּמן, טּליתֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָֻנתן

ּבחצי לֹו נתנּה עֹובר. אינֹו האּמן, ּביד ׁשהּכלי זמן ּכל - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻימים
ּתלין ּבל מּׁשּום עֹובר חּמה, עליו ׁשּׁשקעה ּכיון - ;הּיֹום ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבזמּנֹו. לֹו לּתן וחּיב היא, ּכׂשכירּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהּקּבלנּות
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אמר אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר
מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:

זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא לפי[השליח]לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבעל על 'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשאין
ּבזמן אּלא עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּבית',
ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּתבעֹו

אחר אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה לאחרולא [נתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לו] ּפטּור.לשלם הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמרׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל[קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר[ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר[דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולאׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא הביאּכאן, לא ואם . ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

לֹו ׁשאמר אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָראיה
זה ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל'ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הזו] ּבפחי[השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
והּוא לי', קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

יכֹול אם - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' ְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻאֹומר:
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלטען

ּדמיה ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול טּליתונֹוטל; יצאת ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשהיא לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּתחת

הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹלקּוחה
אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָראיה
הּׂשכיר. ּכדין זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהֹודה

מגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה נוספות]עליו נטל,[תביעות ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל; ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּמקּלין הּׂשכיר מן חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹויּטל.
,עצמ ּתצער 'אל לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין ְְְְְְְִִִֵַַַָָָעליו;
הּבית ּובעל אחת, ּפרּוטה ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹהּׁשבע
הּנׁשּבע ּכל וכן ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹומר
אֹותּה יּטל לא - אחת ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹונֹוטל,

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, ְְִֵֶֶָָָאּלא

   
ועדין הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ויהיּו[למעשר]לא ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻ
ׁשּיּניח מצּוה הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻמעׂשיהן
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאֹותן
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹרע

ּבׂשכיר; אּלא מדּבר ׂשכרֹו,[והראיה:]הּכתּוב לא אּלּו וכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּלא ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
הּבעלים ּברׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּדעּתֹו?

ּתאכל. ֲַַָֹלעבֹודה,

ׁשהעֹוׂשה ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה
ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוהעֹוׂשה

וינּפץ ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון [ירוקן]עבֹודתֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אּלא אֹוכל אינֹו - וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּסל

אבדה הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא לּבעלים,[זמן]אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מאּמן ּבהליכתן אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרּו

יבּטלּו[שורה] ׁשּלא ּכדי - הּגת מן ּובחזירתן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻלאּמן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

ּבטלין. ְְְִִֵַמהּלכין

ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא וכןּבקצירה, . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי "ואל ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
,הֹולי אֹו אכל ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן".

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
והמחּבץ אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹוכל,

ּכּמקׁשאֹות המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות [שדהׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּכלל.קישואין] אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות

מּפני[מפריד]הּבֹודל אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
אחר ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנגמרה
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מז            
      

אמר אם - ּפֹועלים' לי ּוׂשכר 'צא לׁשלּוחֹו: ְְֲִִִִֵֵַָָֹהאֹומר
מּׁשּום עֹוברין אינן ׁשניהם הּבית', ּבעל על 'ׂשכרכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם:

זה ּתלין; הבית]ּבל וזה[בעל ׂשכרן, ׁשּלא לפי[השליח]לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ּבעל על 'ׂשכרכם להם אמר לא ואם אצלֹו. ּפעּלתן ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשאין
ּבזמן אּלא עֹובר הּׂשֹוכר אין עֹובר. הּׁשליח הרי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּבית',
ׁשּתבעֹו אֹו ּתבעֹו, לא אם אבל לֹו; נתן ולא הּׂשכיר, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּתבעֹו

אחר אצל ׁשהמחהּו אֹו לֹו, ּיּתן מה לֹו היה לאחרולא [נתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לו] ּפטּור.לשלם הרי - ְֲִֵֵָוקּבל

ׁשּכבר ּפי על אף - זמּנֹו אחר עד ׂשכיר ׂשכר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָהּמׁשהה
עת וכל מּיד. לּתן חּיב זה הרי תעׂשה, ולא ּבעׂשה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעבר

ּדבריהם ׁשל לאו על עֹובר - ּתאמרׁשּיׁשהה "אל ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
וׁשּוב". ל ,ְֲֵֵָלרע

ּבעל ואמר ּבזמּנֹו, ּותבעֹו ּבעדים, ׁשּׂשכרֹו ׂשכיר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
- ּכלּום' נטלּתי 'לא אֹומר: והּׂשכיר ,'ׂשכר 'נתּתי ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבית:

חפץ ּבנקיטת הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ויּטל[קדוש]ּתּקנּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבפֹועליו טרּוד הּבית ׁשּבעל מּפני ונֹוטל; נׁשּבע ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכדין

הּׂשֹוכר[ושכח] היה אפּלּו לזה. נפׁשֹו נֹוׂשא הּׂשכיר וזה ,ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מּתֹו - ּבעדים ׁשּלא ׂשכרֹו ונֹוטל. נׁשּבע הּׂשכיר הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹקטן,
נאמן ,'ׂשכרּתי ולא מעֹולם ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיכֹול
הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ;'ׂשכר ל ונתּתי ׂשכרּתי' ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָלֹומר

ּכׁשאר[דרבנן] ּבמקצת הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָׁשּנתן,
ּכלּום. מֹועיל אינֹו ׁשּׂשכרֹו, אחד עד לֹו היה הּטענֹות. ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- ּבעדים ׁשּׂשכרֹו ּפי על אף - זמּנֹו אחר ּתבעֹו אם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכן
יּׁשבע ראיה, הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּמֹוציא

ראיה הביא הּסת. הּבית זמּנֹו[עדים]ּבעל ּכל [ולאׁשּתבעֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתביעה.פרעו] ׁשל הּיֹום אֹותֹו ּכל ונֹוטל נׁשּבע, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

ליל ּכל זמּנֹו - הערב עד ׁשני ּביֹום עּמֹו עֹוׂשה היה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
עדים הביא ואם ונֹוטל. נׁשּבע אינֹו ׁשליׁשי ּוביֹום ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָׁשליׁשי,
יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׁשליׁשי ליל ּכל ּתֹובע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה
עליו מחברֹו הּמֹוציא והלאה, רביעי מּליל אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשליׁשי;
יֹום עד והֹול ּתֹובע ׁשהיה עדים הביא אם וכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהראיה.

חמיׁשי. יֹום ּכל ונֹוטל נׁשּבע הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵָָחמיׁשי
:אֹומר והּׂשכיר ,'ל קצצּתי 'ׁשּתים אֹומר: הּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָּבעל

הּׂשכיר ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו לא - ׁשלׁש' אּלא לי קצצּת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ'לא
הראיה עליו מחברֹו הּמֹוציא אּלא הביאּכאן, לא ואם . ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

לֹו ׁשאמר אֹו הּׁשּתים, לֹו נתן ׁשּכבר ּפי על אף - ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָראיה
זה ודבר חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'היל'ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הזו] ּבפחי[השבועה הּׂשכיר יל ׁשּלא הּוא, חכמים ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתּקנת
ידעּו ולא ּבעדים, ּבׁשּׂשכרֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹנפׁש.
ּבעדים, ׁשּלא ׂשכרֹו אם אבל ּבזמּנֹו. ּותבעֹו לֹו, ּפסק ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכּמה
קצץ ׁשּלא הּסת הּבית ּבעל יּׁשבע - זמּנֹו אחר ׁשּתבעֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאֹו
אּלא אצלֹו לֹו נׁשאר ׁשּלא אֹו לֹו, נתן ּׁשּכבר מה אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹו

הּטענֹות. ּכל ּכדין ,'היל' לֹו ׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָזה
והּוא לי', קצצּת 'ׁשּתים אֹומר: אּמן לאּמן, טּליתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּנֹותן

יכֹול אם - האּמן ּביד ׁשהּטּלית זמן ּכל - 'אחת' ְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻאֹומר:
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע האּמן הרי ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלטען

ּדמיה ּכדי עד ּבׂשכרֹו, לטען ויכֹול טּליתונֹוטל; יצאת ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשהיא לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבּה לֹו ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּתחת

הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - ּבידֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹלקּוחה
אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, הּטּלית ּבעל יּׁשבע - ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָראיה
הּׂשכיר. ּכדין זה ׁשאין הּטענֹות, ּכל ּכדין ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהֹודה

מגלּגלין ואין עליו, מחמירין אין - להּׁשבע ׁשּבא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׂשכיר
ּבׁשבּועה נוספות]עליו נטל,[תביעות ׁשּלא נׁשּבע אּלא ּכלל; ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשּמקּלין הּׂשכיר מן חּוץ מקּלין, אין הּנׁשּבעין ּולכל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָֹויּטל.
,עצמ ּתצער 'אל לֹו: ואֹומרים ּתחּלה, לֹו ּופֹותחין ְְְְְְְִִִֵַַַָָָעליו;
הּבית ּובעל אחת, ּפרּוטה ׂשכרֹו היה אפּלּו וטל'. ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹהּׁשבע
הּנׁשּבע ּכל וכן ּבׁשבּועה. אּלא יּטל לא - 'נתּתיה' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאֹומר
אֹותּה יּטל לא - אחת ּפרּוטה אּלא יטען לא אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹונֹוטל,

ּתֹורה. ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה, ְְִֵֶֶָָָאּלא

   
ועדין הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ּבדבר עֹוׂשין ׁשהן ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּפֹועלים

מלאכּתֹו נגמרה ויהיּו[למעשר]לא ּבמחּבר, ּבין ּבתלּוׁש ּבין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֻ
ׁשּיּניח מצּוה הּבית ּבעל הרי - הּמלאכה ּגמירת הן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֻמעׂשיהן
ּבכרם תבא "ּכי ׁשּנאמר: ּבֹו, עֹוׂשין ּׁשהן מּמה לאכל ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאֹותן
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה מּפי ."רע ּבקמת תבא ּכי וכּו' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹרע

ּבׂשכיר; אּלא מדּבר ׂשכרֹו,[והראיה:]הּכתּוב לא אּלּו וכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּלא ׁשּלֹו, ּבּקמה אֹו רעהּו ּבכרם ׁשּיבֹוא לֹו הּתיר ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
הּבעלים ּברׁשּות תבא ּכי אֹומר: הּוא ּכ אּלא ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמּדעּתֹו?

ּתאכל. ֲַַָֹלעבֹודה,

ׁשהעֹוׂשה ּבמחּבר? לעֹוׂשה ּבתלּוׁש, העֹוׂשה ּבין ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמה
ּולחּלה, למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּבדבר אֹוכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹּבתלּוׁש,
ּכׁשּיגמר אּלא אֹוכל אינֹו וקֹוצר, ּבֹוצר ּכגֹון ּבמחּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻוהעֹוׂשה

וינּפץ ׁשּימּלאּנּו, עד ּבּסל ויּתן ׁשּיבצר ּכגֹון [ירוקן]עבֹודתֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אּלא אֹוכל אינֹו - וימּלאּנּו ויבצר ויחזר אחר, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּסל

אבדה הׁשב מּפני אבל הּסל. ׁשּימּלא לּבעלים,[זמן]אחר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
מאּמן ּבהליכתן אֹוכלין הּפֹועלין ׁשּיהיּו חכמים ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרּו

יבּטלּו[שורה] ׁשּלא ּכדי - הּגת מן ּובחזירתן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻלאּמן
ּכׁשהן הּמלאכה ּבתֹו אֹוכלין אּלא לאכל, ויׁשבּו ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּמלאכּתן

ּבטלין. ְְְִִֵַמהּלכין

ּגמר ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאכל אֹו ואכל, מּמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהמבּטל
לא "וחרמׁש ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמלאכה
עֹוסק ׁשהּוא זמן ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹו'. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָתניף"

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכילתֹו; חרמׁש יניף לא וכןּבקצירה, . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אכילתֹו על יתר ׁשּלקח אֹו ּׁשעׂשה, מּמה ּבידֹו ׁשהֹולי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּפֹועל
לא ּכלי "ואל ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - לאחרים ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹונֹותן
,הֹולי אֹו אכל ׁשאם - אּלּו לאוין ׁשני על לֹוקין ואין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָתּתן".

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
והמחּבץ אֹוכל,[גבינה]והמגּבן[חמאה]החֹולב אינֹו ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַ

אף - ּובׁשּומין ּבבצלים המנּכׁש קרקע. ּגּדּולי ׁשאינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני
אינֹו - ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּגדֹולים, מּבין קטּנים ׁשּתֹולׁש ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
לֹומר צרי ואין מלאכה. ּגמר מעׂשיהן ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹוכל,

ּכּמקׁשאֹות המחּבר ּדבר וכל ּופרּדסים, ּגּנֹות [שדהׁשֹומרי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּכלל.קישואין] אֹוכלין ׁשאינן - ְְְְִִֵֶַָָָוהּמדלעֹות

מּפני[מפריד]הּבֹודל אֹוכל, אינֹו ּובגרֹוגרֹות ּבתמרים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
אחר ּבהן וכּיֹוצא ּבחּטים העֹוׂשה למעׂשר. מלאכּתן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנגמרה
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מח           
      

לבר ׁשּׂשכרן ּכגֹון לנּפח[לברור]ׁשעּׂשר, אֹו [לנפות]צרֹורֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
נגמרה לא ׁשעדין אֹוכלין, אּלּו הרי - לטחן אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹאֹותן

והמקּטף הּלׁש אבל לחּלה. אינֹו[עורך]מלאכּתן והאֹופה ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
אֹוכל הּפֹועל ואין לחּלה, מלאכּתן ׁשּנגמרה מּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאֹוכל,
ּולחּלה. למעׂשר מלאכּתֹו נגמרה לא ׁשעדין מּדבר ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא

דבילה]עּגּוליו[נתפרדו]נתּפרסּו חבּיֹותיו,[של ונתּפּתחּו , ְְְְְִִִִַָָָָ
יאכלּו; לא אּלּו הרי - ּבהן לעׂשֹות ּוׂשכרן ּדלּועיו, ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹונתחּתכּו
ואם טבל. הן והרי למעׂשר, ונקּבעּו מלאכּתן נגמרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

הֹודיען הּפֹועלים[מלכתחילה]לא אין ּומאכילן. מעּׂשר , ְֲֲִִִֵֵַַַָָֹ
."רע "ּבכרם ׁשּנאמר: הקּדׁש, ּבׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַאֹוכלין

לא אּלּו הרי ׁשּלֹו, רבעי ּבנטע לעׂשֹות הּפֹועלין את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׂשכר
ּומאכילן ּפֹודה הֹודיען, לא ואם .יאכלּו; ְְֲִִִֶַָָֹֹ

הּקֹוצרוהּדֹור והּבֹוצר והּמֹוסק והּבֹורר והּזֹורה והּדׁש ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
הּתֹורה. מן אֹוכלין אּלּו הרי אּלּו, ּבמלאכֹות ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָֹוכל

,הּקרקע מן הּתלּוׁש ּדבר וכל וערמֹות ּגּתֹות ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשֹומרי
מדינה מהלכת אֹוכלין - למעׂשר מלאכּתן נגמרה לא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשעדין

המנהג][מ עׂשהכח אם אבל מעׂשה. ּכעֹוׂשה אינֹו ׁשהּׁשֹומר ;ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
הרי - ּבכתפֹו אפּלּו ּברגליו, ּבין ּבידיו ּבין מאבריו, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבאבר

הּתֹורה. מן אֹוכל ִֵֶַָזה
לא ּבענבים, ּבענבים; יאכל לא ּבתאנים, עֹוׂשה ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהיה

ּבתאנים והעֹוׂשהיאכל ענבים". ואכלּת "ּבכרם, ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ודבר ענבים יאכל ולא אחרת. ּבגפן אֹוכל אינֹו זֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבגפן

קצץ ואם ּבמלח. ולא ּבפת, יאכל ואל וקצב]אחר; [פירש ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבין אֹותֹו אֹוכל - ּׁשּיאכל מה ׁשעּור על הּבית ּבעל ִִִֵֵֶַַַַַַַֹעם
למץ לפֹועל אסּור ׁשּירצה. ּדבר ּבכל ּבין ּבפת, ּבין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמלח,

השאר] ולזרוק ענבים[למצוץ "ואכלּת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָּבענבים,
הּׁשּבלין לֹו מהבהבין אׁשּתֹו אֹו ּבניו יהיּו ולא ."ְְְְְְְְֲֳִִִִִַַַָָֹּכנפׁש

ּכנפׁש",[למתקן]ּבאּור ענבים "ואכלּת ׁשּנאמר: - ואֹוכל , ְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹענבים

ּגּסה אכילה אֹוכל ּׁשהּוא מה לאכל לפֹועל ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹאסּור
עצמֹו[מרובה] למנע לֹו ּומּתר ."ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ,ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קּׁשּות[מלאכול] לאכל לֹו ויׁש ואֹוכל. הּיפֹות, מקֹום ְְֱִֵֵֶַַָָֹעד
וכֹותבֹות[קישואין] ּבדינר, אף[תמרים]אפּלּו - ּבדינר אפּלּו ְְְֲֲִִִִַָָָ

אבל ;"ׂשבע ּכנפׁש" ׁשּנאמר: ּכסף, ּבמעה ׁשּׂשכרֹו ּפי ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
את סֹותם ויהיה רעבּתן, יהיה ׁשּלא האדם את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלּמדין

ּבפניו מלשוכרו]הּפתח חמׁש[ימנעו אֹו ארּבע מׁשּמר היה . ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחת מּכל אֹוכל אּלא מהן, מאחת ּכרסֹו ימּלא לא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹערמֹות,

חׁשּבֹון לפי בשווה]ואחת -]. ְְְִֶַַ
הלכּו ׁשּלא אֹוכלין[דרכו]הּפֹועלים - ּבּגת וערב ׁשתי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבענבים אּלא עֹוׂשין אינן ׁשעדין יין; ׁשֹותין ואין ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָענבים,
להן יׁש - וערב ׁשתי ּבּה ויהּלכּו ּבּגת, ּומּׁשּידרכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלבד.
עֹוׂשין הן ׁשהרי הּתירֹוׁש, מן ולׁשּתֹות הענבים, מן ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאכל

ּוביין. ְֲִִַַָּבענבים
'אֹוכל ּׁשאני מה ּובני לאׁשּתי 'ּתנּו ׁשאמר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּפֹועל

לאכל[במקומי] ׁשּנטלּתי מּזה מעט נֹותן 'הריני ׁשאמר: אֹו ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּתֹורה[לעצמי] זכתה ׁשּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּובני' ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלאׁשּתי

עֹוׂש ׁשהיה נזיר אפּלּו עצמֹו. לּפֹועל ואמר:אּלא ּבענבים, ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ׁשֹומעין אין - ּובני' לאׁשּתי ְְְְִִִֵַָ'ּתנּו

והתנה ועבדיו, ּובניו ואׁשּתֹו הּוא עֹוׂשה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּפֹועל
ולא הּוא לא עֹוׂשין ּׁשהן מּמה יאכלּו ׁשּלא הּבית ּבעל ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹֹעם

אֹוכלין אינן אּלּו הרי - ּבגדֹולים,הם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
יכֹול אינֹו קטּנים, היּו ואם מחלּו. והרי ּדעת, ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני
אֹו אביהן מּׁשל אֹוכלין ׁשאינן יאכלּו, ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹלפסק

ׁשמים. מּׁשל אּלא אדֹוניהן, ֲִִִֵֶֶֶֶַָָמּׁשל

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום

   
ּבין קרקע, ּבגּדּולי עֹוׂשה ׁשהיא זמן ּכל אֹוכלת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבהמה

ּבתלּוׁש ּבין עדּבמחּבר ּגּבּה, ׁשעל מּמּׂשאֹוי ואֹוכלת ; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ויאכילּנה. ּבידֹו יּטל ׁשּלא ּובלבד ּפֹורקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּתהיה

,לֹוקה - מלאכּתּה ּבׁשעת מּלאכל הּבהמה הּמֹונע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
ּכל ואחד הּׁשֹור אחד ּבדיׁשֹו"; ׁשֹור תחסם "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טהֹורין ּבין טמאין ּבין וחּיה, ּבהמה ואחדמיני הּדׁש, ואחד . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
"ׁשֹור נאמר ולא קרקע; ּגּדּולי ׁשל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאר

ּבהוה אּלא ּפטּור.[במצוי]ּבדיׁשֹו" הּפֹועל, את והחֹוסם . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אֹותּה החֹוסם ואחד מלאכה, ּבׁשעת אֹותּה החֹוסם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבקֹול חסמּה אפּלּו חסּומה; והיא מלאכה ּבּה ועׂשה ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָֹמּקדם

לֹוקה;[בגערה] - ּבּה ודׁש וחסמּה ּבהמה, ׂשכר לֹוקה. ,ְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
לחמֹור: קּבין ּוׁשלׁשת לפרה, קּבין ארּבעת לּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּומׁשּלם
עד מלקּות, חּיב ואינֹו ּבמזֹונֹותיה; נתחּיב מׁשיכה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמּׁשעת

חסּומה. ּבּה ֲֶָָָׁשּידּוׁש
ּגֹוי ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש ּבל[וחסם]יׂשראל מּׁשּום עֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ

ּבל מּׁשּום עֹובר אינֹו יׂשראל, ׁשל ּבפרתֹו הּדׁש וגֹוי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּתחסם;
קֹוץ לֹו יׁשב ּבּה'; ודּוׁש ּפרתי, 'חסם לגֹוי: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹּתחסם.
מּבחּוץ, ארי לּה הרּביץ אֹוכלת; אינּה והרי ּבּה ודׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפיה,
ּפרס מׁשקּה; ואינֹו צמאה, היתה מּבחּוץ; ּבנּה ׁשהרּביץ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ּתאכל ׁשּלא ּכדי הּדיׁש, ּגּבי על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹעֹור
לבני רע ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא הּדבר היה לֹוקה. ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאסּור,

ּתתריז ּתאכל ואם חֹולה ׁשהיתה אֹו ּומּזיקּה, [תשלשל]מעים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
והרי הניתּה, על אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא למנעּה; מּתר -ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

נהנית. ֱֵֵֶָאינּה
ּבּה ּדׁש הּכהן ׁשהיה יׂשראל ׁשל ּובתרּומתּפרה ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּופרֹות ׁשני, ּבמעׂשר הּדׁשֹות ּפרֹות וכן וּדאי, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ׁשּירט לפי ּתבּואה ּגּבי על -[התעקם]המהּלכֹות הּדר להן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העין מראית מּפני אבל ּתחסם. ּבל מּׁשּום עליהן עֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
מאֹותֹו מעט מביא ׁשני, ּובמעׂשר ּבתרּומֹות ּדׁשֹות היּו אם -ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבקּלסטרין להן ותֹולה ׁשּבפיהן.[שק]הּמין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּדמאי ׁשל ׁשני ּבמעׂשר מעשר]הּדׁש ּובתרּומת[ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ּתחסם". "ּבל מּׁשּום עֹובר - ּתרּומה ּובגּדּולי ּדמאי, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹמעׂשר
ּולסּגפּה ּפרתֹו להרעיב הּבית ּבעל ׁשּתאכלרּׁשאי ּכדי , ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

עמיר ּפקיעי להאכילּה הּׂשֹוכר ורּׁשאי ׁשּדׁשה. ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרּבה
קש] ּבֹו,[אגודות ּכּיֹוצא הּדיׁש. מן הרּבה ּתאכל ׁשּלא ּכדי ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ

ענבים יאכלּו ׁשּלא ּכדי יין, ּפֹועלים להׁשקֹות הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָֹֹרּׁשאי
ּכד ּבציר, ּפּתן את לטּבל ּפֹועלין ורּׁשאין ׁשּיאכלּוהרּבה. י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבּלילה, מלאכּתֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּפֹועל אין אבל הרּבה. ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָענבים
ּולהׂשּכירּה ערבית, ּבפרתֹו לדּוׁש אֹו ּבּיֹום, עצמֹו ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָּולהׂשּכיר
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מזֹונֹותיו ּומאכיל עצמֹו, ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשחרית;
יּכׁשל[שלו] ׁשהרי הּבית, ּבעל ׁשל מלאכּתֹו ּגזל מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלבניו,

ּבכח. מלאכה יעׂשה ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ְְְְְֱֲֶֶַַַַָָֹֹֹּכחֹו
יעּכבּנּו ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

מעט ויבּטל הּבית, ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
חּיב אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבכאן
על חכמים הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָלדקּדק
חּיב וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
ּכחי ּבכל "ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדיןיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

    
מּטלטלין מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּנׁשּבה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ"ּכי
ּבׁשעת ׁשּלא ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלם
ּומתה ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמלאכה.
ׁשּיחרׁש קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשהיא
ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּה,
וכן לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
למקֹום ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפלֹוני,
ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי, ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּבֹו,
ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעצים,
והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור; זה הרי -ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנה. ִָֹלא
ׁשּבׁשעת הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבני
ראיה, הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה
העדים ׁשאין חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם.
ּביתֹו, ּבתֹו ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצּויין
ואם מּׁשבּועה; אף יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונקרע
ּכל וכן ויּפטר. מלאכה, ּבׁשעת ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלאו

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ׁשּׁשמין ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה; ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלנּזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּומחזיר

הּפחת ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה .אם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
עד ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

ּׁשּפחתה מה לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָסֹוף
ׁשבּועתּבדמיה ויּׁשבע ּפטּור, - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת ְְֲִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרין

הּמׁשאיל הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל
בחזרה]מחזירֹו -[נוטלו קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכיון
הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָעד
קֹונה הּלֹוקח, - הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָמׁשּתּמׁשין

ה קנה מּתנה, ּומקּבל ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין ּגּוףהּגּוף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּגּוף קנה והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם [הדברקנין ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

והּׁשֹואל,המושכר] ׁשּנתן; ּבּדמים קצּוב זמן עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלפרֹותיו
ּכמֹוכר, ׁשהּנֹותן ּכׁשם ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקנה
ׁשאינֹו ּכּמׂשּכיר, הּמׁשאיל ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּפרה אביהם להן הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
אביהם, ׁשל ׁשהיא ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאּולה

ּבזֹול ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה שליש]ּוטבחּוה .[פחות ְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָואם

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין

אין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
ויחזר לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר
ּפרּדס ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
לֹו מחזיר ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה[קת]הּנּצב[אפילו] ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל
זה ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
על הּמׁשאיל מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָאּתה
הּכלי ׁשּיבּטל עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדבר
הּׁשֹואל ואין ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָמּלעׂשֹות

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר אחרת.[לבנותו]רּׁשאי ּפעם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַֹ

ׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל[כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר בו]לבנֹותּה. [לבנות ְְְִִִֵֵַַָָ
והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'
לֹו ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבקרקע
הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלהׁשקֹות

ּפּונּדק מּיֹום[אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
ּפחֹות אין לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאחד;
ּכדי האבל, לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמּׁשלׁשים
ׁשאלֹו הּיֹום; אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיל

ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָלעׂשֹות
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מט            
      

מזֹונֹותיו ּומאכיל עצמֹו, ּומסּגף מרעיב יהיה ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשחרית;
יּכׁשל[שלו] ׁשהרי הּבית, ּבעל ׁשל מלאכּתֹו ּגזל מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלבניו,

ּבכח. מלאכה יעׂשה ולא ּדעּתֹו ותחלׁש ְְְְְֱֲֶֶַַַַָָֹֹֹּכחֹו
יעּכבּנּו ולא עני ׂשכר יגזל ׁשּלא הּבית ּבעל ׁשּמזהר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֻּכדר

מעט ויבּטל הּבית, ּבעל מלאכת יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ -ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ
חּיב אּלא ּבמרמה, הּיֹום ּכל ּומֹוציא ּבכאן, ּומעט ְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבכאן
על חכמים הקּפידּו הרי מלאכה. ּבזמן עצמֹו על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָלדקּדק
חּיב וכן אֹותּה. יבר ׁשּלא הּמזֹון ּברּכת ׁשל רביעית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
ּכחי ּבכל "ּכי אמר: הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹלעבד
הּזה, ּבעֹולם אף זאת ׂשכר נטל לפיכ אביכן". את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדּתי

מאד". מאד האיׁש "וּיפרץ ְְְֱִִֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
(ב) הּׁשֹואל; ּדין (א) עׂשה: מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ּדיןיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור חּנם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָׁשֹומר

    
מּטלטלין מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבהמה, אֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּׁשֹואל

ׁשּנׁשּבה ּכגֹון ּגדֹול, אנס נאנס אפּלּו - נגנב אֹו ואבד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמחברֹו,
ׁשּנאמר: הּכל, לׁשּלם חּיב - מתה אֹו הּבהמה נׁשּברה ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו ונׁשּבר רעהּו, מעם איׁש יׁשאל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ"ּכי
ּבׁשעת ׁשּלא ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה יׁשּלם". ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּלם
ּומתה ּבּה, לחרׁש מחברֹו ּבהמה ׁשאל אם אבל ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמלאכה.
ׁשּיחרׁש קדם מתה אם אבל ּפטּור. זה הרי - חֹורׁשת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכׁשהיא
ּומתה ּבּה, ּדׁש אֹו עליה ׁשרכב אֹו ּבּה, ׁשחרׁש אחר אֹו ֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבּה,
וכן לׁשּלם. חּיב זה הרי - רכיבה ּבׁשעת אֹו ּדׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשהיא
למקֹום ּבּה ליל מחברֹו ּבהמה הּׁשֹואל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכל
למּלאת ּדלי ׁשּׁשאל אֹו ,הּדר ּבאֹותּה ּתחּתיו ּומתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפלֹוני,
ּבֹו לפּצל קרּדם ׁשּׁשאל אֹו מּלּוי, ּבׁשעת ּבּבֹור ונקרע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּבֹו,
ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּבּקּוע, מחמת ּבֹו ׁשּפּצל ּבעת ונׁשּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹעצים,
והרי זֹו, מלאכה ּבֹו לעׂשֹות אּלא ׁשאל ׁשּלא ּפטּור; זה הרי -ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנה. ִָֹלא
ׁשּבׁשעת הּׁשֹואל וטען ּומתה, מחברֹו ּבהמה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹואל

מקֹום ּבֹו ליל ׁשּׁשאלּה הּמקֹום היה אם - מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
ּבׁשעת נאנסה אֹו ׁשּמתה ראיה יביא - ׁשם מצּויין אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבני
ראיה, הביא לא ואם ויּפטר; ּבּה, ׁשּנה וׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹמלאכה
העדים ׁשאין חרּבתֹו, ּבתֹו ּבּה למּלאת מּמּנּו ׁשאלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם.
ּביתֹו, ּבתֹו ּבֹו למּלאת ּדלי מּמּנּו ׁשּׁשאל אֹו ׁשם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצּויין
ואם מּׁשבּועה; אף יּפטר ראיה, הביא אם - ּבּבֹור ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונקרע
ּכל וכן ויּפטר. מלאכה, ּבׁשעת ׁשּמתה הּׁשֹואל יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלאו

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ׁשּׁשמין ּכדר לֹו ׁשמין ונׁשּבר, מחברֹו ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹואל

עּתה; ׁשוה הּוא וכּמה ׁשלם, ׁשוה היה ּכּמה אֹומדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלנּזקין:
וכן הּפחת. ּומׁשּלם הּׁשבּורים, הּבהמה אֹו הּכלי לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּומחזיר

הּפחת ּומׁשּלם הּנבלה, מחזיר - הּבהמה מתה .אם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
עד ׁשּמׁשכּה, מּׁשעה ּבמזֹונֹותיה חּיב - ּבהמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשֹואל

ּׁשּפחתה מה לׁשּלם חּיב ּבׂשרּה, ּכחׁש ואם ׁשאלתּה. ימי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָסֹוף
ׁשבּועתּבדמיה ויּׁשבע ּפטּור, - מלאכה מחמת ּבׂשרּה ּכחׁש ; ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכחׁש. מלאכה ׁשּמחמת ְְֲִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרין

הּמׁשאיל הרי - סתם ּבהמה אֹו ּכלי מחברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹואל
בחזרה]מחזירֹו -[נוטלו קצּוב לזמן ׁשאלֹו ׁשּירצה. עת ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ידֹו מּתחת להחזירֹו יכֹולין הּבעלים אין וזכה, ׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכיון
הּיֹורׁשין הרי - הּׁשֹואל מת ואפּלּו הּׁשאלה; זמן סֹוף ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָעד
קֹונה הּלֹוקח, - הּוא ּדין הּזמן. סֹוף עד ּבּׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָמׁשּתּמׁשין

ה קנה מּתנה, ּומקּבל ׁשּנתן; ּבּדמים עֹולם קנין ּגּוףהּגּוף ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּגּוף קנה והּׂשֹוכר, ּכלּום; נתן ולא עֹולם [הדברקנין ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

והּׁשֹואל,המושכר] ׁשּנתן; ּבּדמים קצּוב זמן עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלפרֹותיו
ּכמֹוכר, ׁשהּנֹותן ּכׁשם ּכלּום. נתן ולא לפרֹותיו הּגּוף ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקנה
ׁשאינֹו ּכּמׂשּכיר, הּמׁשאיל ּכ - לעֹולם לחזר יכֹול ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאינֹו
ּפרה אביהם להן הּניח הּזמן. ּבתֹו לחזר לעֹולם ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
אביהם, ׁשל ׁשהיא ּדּמּו ּבאנסיה. חּיבין אינן ּומתה, ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאּולה

ּבזֹול ּבׂשר ּדמי מׁשּלמין - ואכלּוה שליש]ּוטבחּוה .[פחות ְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
- ׁשּטבחּוה אֹו ּומתה נכסים, אביהם להם הּניח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָואם

מּנכסיו. ּדמיה את ְְְִִֶֶַָָָָמׁשּלמין

אין - ּפלֹונית מלאכה ּבֹו לעׂשֹות מחברֹו ּכלי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָהּׁשֹואל
אֹותּה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ידֹו, מּתחת להחזירֹו יכֹול ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמׁשאיל
ּפלֹוני למקֹום ּבּה ליל ּבהמה מּמּנּו ׁשאל אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
ויחזר לׁשם ּבּה ׁשּיל עד הּׁשֹואל, מּיד להחזירּה יכֹול אינֹו -. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

'הּזה הּפרּדס ּבֹו לעדר קרּדם 'הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹהאֹומר
ּפרּדס ּבֹו לעדר רּׁשאי ואינֹו ּבלבד, הּפרּדס אֹותֹו ּבֹו עֹודר -ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה אחד, ּפרּדס ּבֹו עֹודר - סתם 'ּפרּדס' לֹו אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
ּכל ּבֹו עֹודר ׁשּלֹו, ּפרּדסים ּבֹו לעדר ׁשאלֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּירצה.
לֹו מחזיר ּבעדירה, הּברזל ּכל נׁשחת ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפרּדסים

ּבזה[קת]הּנּצב[אפילו] ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. .ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הׁשאילני' לֹו: ואמר ּבֹו, להׁשּתּמׁש מחברֹו ּכלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹואל
זה ּדבר מׁשאילני אּתה 'אין ּכלֹומר: ,'ּבטֹובת ּפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
ׁשאין ,ּונדיבּות לּב טֹובת ּכפי אּלא הּמׁשאילין, ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכדר
על הּמׁשאיל מּיד קנּו אם - 'אר אם הּזמן, על מקּפיד ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָאּתה
הּכלי ׁשּיבּטל עד לעֹולם, ּבֹו מׁשּתּמׁש הּׁשֹואל הרי - זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדבר
הּׁשֹואל ואין ׁשיריו. אֹו ׁשבריו, לֹו ויחזיר מלאכּתֹו; ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָמּלעׂשֹות

לעׂשֹותֹו אֹו הּכלי, ּולתּקן לחזר אחרת.[לבנותו]רּׁשאי ּפעם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַֹ

ׁשקת 'הׁשאילני לחברֹו: וכדומה]האֹומר ׁשל[כיור זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבנֹותּה; יכֹול אינֹו - ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמים',
- ונהרסה ׁשקת והׁשאילֹו סתם, ׁשקת' 'הׁשאילני לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

לֹו מקֹום[יכול]יׁש 'הׁשאילני לֹו: אמר בו]לבנֹותּה. [לבנות ְְְִִִֵֵַַָָ
והֹול ּבֹונה הּׁשֹואל הרי הּמׁשאיל, מּיד קנּו אם - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשקת'
לֹו ׁשאפׁשר ׁשקת לידֹו ׁשּתבֹוא עד הּמׁשאיל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבקרקע
הּמׁשאיל. עם ׁשהתנה ּכמֹו ארצֹו אֹו ּבהמּתֹו מּמּנה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלהׁשקֹות

ּפּונּדק מּיֹום[אכסניה]הּׁשֹואל ּפחֹות אין ללינה, מחברֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
ּפחֹות אין לנּׂשּואין, ימים; מּׁשני ּפחֹות אין לׁשביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאחד;
ּכדי האבל, לבית ּבֹו ליל מחברֹו חלּוק ׁשאל יֹום. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמּׁשלׁשים
ׁשאלֹו הּיֹום; אֹותֹו ּכל הּמׁשּתה, לבית ׁשאלֹו ויחזר; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיל

ימים. מּׁשבעה ּפחֹות אין ׁשּלֹו, מׁשּתה ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַָָָלעׂשֹות
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בבעליו]ּבּבעלים[חפץ]הּׁשֹואל גם אפּלּו[ומשתמש - ְֲִִֵַַָ

עּמֹו, ּבעליו "אם ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּבפׁשיעה אבד אֹו ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפץ, עם אֹו ּתחּלה, הּבעלים ׁשּיׁשאל ּובלבד יׁשּלם"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
ואחד ׁשּׂשכרן; אֹו הּבעלים, את הּׁשֹואל ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ּוׂשכרן ׁשּׁשאלן אֹו הּמלאכה, לאֹותּה הּבעלים את ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשֹואל
לחברֹו אמר אפּלּו ּבעֹולם. ּדבר לׁשּום אֹו אחרת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמלאכה
את לֹו ונתן והׁשקהּו, ּבהמּתֹו, מּמּנּו וׁשאל מים', ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ'הׁשקני
הּבהמה מׁש ּופטּור; ּבּבעלים, ׁשאלה זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּבהמה
ּכל וכן ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה - הׁשקהּו ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבּתחּלה,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

לסעד עּמּה ויצא למּׂשאֹוי, הׂשּכירּה אֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹהׁשאיל
זֹו[לעזור] הרי - ּבּמּׂשאֹוי עּמֹו ולטען הּׂשֹוכר אֹו ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹהּׁשֹואל

ולראֹות ּבלבד, הּמּׂשאֹוי לבּקר יצא ואם ּבּבעלים; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹׁשמירה
ּבּבעלים. ׁשמירה אינּה - הראּוי מן יתר עליה יטענּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

את להם והּמּקיז הּמדינה, לבני והּנֹוטע ּתינֹוקֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלּמד
ּבּיֹום ּבהן, וכּיֹוצא מאּלּו אחד ּכל - ׁשּלהם והּסֹופר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם,
הׂשּכיר אֹו הׁשאיל אם - ּבמלאכּתן לעסק ּבֹו יֹוׁשב ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹׁשהּוא
ׁשמירה זֹו הרי ּבמלאכּתן, עֹוסק ׁשהּוא מאּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלאחד
ׁשּׁשאל הּוא אבל ּפטּור. הּׁשֹומר, ּבֹו ּפׁשע ואפּלּו ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבּבעלים,

לֹו ׁשאּולין ׁשאינן חּיב, - מהן ׂשכר .אֹו ְִֵֵֶֶַַָָָ

,ׁשּירצה עת ּבכל לּתלמידים ּברצֹונֹו מקרא ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב
קבּועים והיּו ׁשּירצה, מּסכּתא ּתמיד,[חייבים]ואיזֹו לבֹוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

להם לעבור]ונׁשמט לו הן[מותר הרי - למּסכּתא מּמּסכּתא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּפרק ּוביֹום להן. ׁשאּול הּוא ואין אצלֹו, [כינוסׁשאּולין ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

החג] הּואלפני הרי - מֹועד אֹותֹו ענין לׁשמע ּבאין ׁשהּכל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
לֹו. ׁשאּולין אינן והן להם, ְְִֵֵֶָָָׁשאּול

ׁשאלה אינּה - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָהאֹומר
עּמֹו" ּבעליו "אם ׁשּנאמר: לאּבּבעלים, עצמם, הּבעלים - ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

הרי - ּפרתי' עם והּׁשאל 'צא הּכנעני: לעבּדֹו אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשלּוחן.
עּמּה העבד נׁשאל רּבֹו; ּכיד העבד ׁשּיד ּבּבעלים, ׁשאלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזֹו

ּבּבעלים. ׁשאלה אינּה רּבֹו, מּדעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא

ׁשאלה אינּה - ּבעלּה לֹו ונׁשאל האּׁשה, מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשֹואל
הּפרֹות ׁשּקנין אשתו]ּבּבעלים; בנכסי לבעל אינֹו[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

הּפרֹות. אּלא לּבעל ואין הּגּוף; ְְְִֵֵֶַַַַַַָּכקנין
זֹו הרי - מּזה זה ׁשּׁשאלּו ׁשּתפין אֹו מאׁשּתֹו, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻהּׁשֹואל

הּיֹום 'הׁשאילני לחברֹו: הּׁשּתף אמר ואם ּבּבעלים. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻׁשאלה
ּבּבעלים ׁשאלה אינּה - למחר' ואׁשאיל. ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשּתפין וכן מהן, אחד לֹו ונׁשאל הּׁשּתפין, מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשאל
ׁשאלה היא אם ספק זה הרי - מהן לאחד ונׁשאל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּׁשאלּו,
ואם מׁשּלם; אינֹו מתה, אם ,לפיכ אינּה. אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבּבעלים,

מּידם. מֹוציאין אין הּבעלים, הריּתפׂשּו הּׁשֹומר, ּבּה ּפׁשע ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
מׁשּלם. ְֵֶַזה

ּבּה להראֹות אֹו לרבעּה, ּבּבעלים הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשֹואל
ׁשּׁשאל[עשיר] אֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּבּה לעׂשֹות אֹו ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק אּלּו ּכל הרי - ּפרּוטה ׁשוה ּבהן לעׂשֹות ּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
ּבּבעלים. ְְִֵַָָׁשאלה

ּוׂשכרּה ּבּבעלים, שהחזירה]ׁשאלּה ּבּבעלים[לפני ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
ׂשכרּה אם אבל ּבּׁשאלה. ּתלּויה ׁשהּׂשכירּות ּפטּור, -ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
ּבּבעלים ׁשּׁשאלּה אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבּבעלים
אֹו ּבּבעלים, ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׂשכרּה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
ּוׂשכרּה וחזר ּבּבעלים ׁשּלא ּוׁשאלּה וחזר ּבּבעלים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּׂשכרּה

ּבּבעלים. ׁשמירה ספק אּלּו ּכל - ּבּבעלים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכלֹוקח הּבעל הרי - נּׂשאת ּכ ואחר ׁשּׁשאלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאּׁשה

היתה אם ,לפיכ ׁשֹואל. ולא ׂשכר ׁשֹומר לא ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמּמּנה,
ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפי על אף ּפטּור, הּבעל - ּומתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבהמה
ּכלֹוקח. ׁשהּוא מּפני ּבּה, ּפׁשע אפּלּו ׁשאלתּה, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
את הֹודיעה ואם לׁשּלם. לּה ּכׁשּיהיה לׁשּלם, חּיבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהאּׁשה

ּתחּתיה נכנס זה הרי ׁשאּולה, ׁשהיא ׁשאמרנּוּבעלּה ּכל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׂשכר, נֹוׂשא אֹו ׂשֹוכר היה אם ּכ - ּבּבעלים ׁשאלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
ׁשאלה ׁשאינּה וכל ּופטּור. ּבּבעלים ׁשמירה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרי
ספק ׁשהּוא וכל ּבּבעלים. ׂשכירה אינּה ּכ ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבּבעלים,

ּבׂשכירּות. ספק הּוא ּכ ְְִִִֵֵָָָּבׁשאלה,

ה'תש"ע אדר כ"ג שלישי יום

    
ּבנֹו ּביד הּמׁשאיל לֹו ּוׁשלחּה מחברֹו, הּפרה את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹואל

ּביד אֹו עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לֹו ׁשלחּה אפּלּו ׁשלּוחֹו, ּביד ְְְְְְְְֲִַַַַַָָאֹו
הרי - הּׁשֹואל לרׁשּות ׁשּתּכנס קדם ּומתה ׁשֹואל, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלּוחֹו
'ּביד ּבני', ּביד לי 'ׁשּלחה הּׁשֹואל: לֹו אמר ואם ּפטּור. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה
אֹו העברי' עבּד 'ּביד אֹו ,'ּבנ 'ּביד אֹו ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָעבּדי',
ּביד ל מׁשּלחּה 'הריני הּמׁשאיל: לֹו ׁשאמר אֹו ,'ׁשלּוח ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ'ּביד
עבּדי 'ּביד ּבני', 'ּביד ,'ׁשלּוח 'ּביד ,'עבּד 'ּביד ,'ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַּבנ
ּוׁשלחּה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ואמר ׁשלּוחי', 'ּביד ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָהעברי',

חּיב זה הרי - ּבּדר עבּדֹוּומתה ּביד הּמׁשאיל לֹו ׁשלחּה . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּפטּור; - ּומתה 'ׁשלח', הּׁשֹואל: לֹו ׁשאמר ּפי על אף ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכנעני,

י לא ועדין רּבֹו, ּכיד ׁשּידֹו הּמׁשאיל.מּפני מרׁשּות צאת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
אלי ּתבֹוא והיא ּבמּקל, 'הּכיׁשּה הּׁשֹואל: לֹו ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר

עד ּבּה, חּיב הּׁשֹואל אין - ּכן הּמׁשאיל ועׂשה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
ּפטּור ,ּבּדר מתה אבל לרׁשּותֹו; ּבׁשעהׁשּתּכנס וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּומתה אחר, ּביד ׁשלחּה אם - לּבעלים הּׁשֹואל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמחזירּה
היא ׁשעדין חּיב, זה הרי - הּמׁשאיל לרׁשּות ׁשּתּגיע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקדם
אחר, ידי על הּמׁשאיל מּדעת ׁשלחּה ואם הּׁשֹואל. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבאחריּות
ׁשאמר ּפי על אף - הּכנעני עבּדֹו ּביד ׁשלחּה ּפטּור. - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָּומתה
העבד ׁשּיד חּיב; ,ּבּדר מתה אם - 'ׁשלח' הּמׁשאיל: ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו
ּדברים ּבּמה הּׁשֹואל. מּיד יצאת לא ועדין רּבֹו, ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּכיד
החזירּה אם אבל ׁשאלתּה. ימי ּבתֹו ּבׁשהחזירּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָאמּורים?
;ּבּדר מתה אם ּפטּור, זה הרי - ׁשאלתּה ימי אחר אחר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
הּוא והרי ׁשאלה, מּדין יצאת ׁשאלתּה ימי אחר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּׁשאלה
ימי אחר נׁשּבת אֹו מתה אם ,ּולפיכ עליה; ׂשכר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכׁשֹומר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְְֵֵֵֶַָָָָֹׁשאלתּה,
,הּיֹום חצי ּוׂשכרּה הּיֹום חצי ׁשאלּה - מחברֹו ּפרה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשֹואל

ּומתה אחת, וׂשכר אחת ׁשאל למחר, ּוׂשכרּה הּיֹום ְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאלּה
ׁשהיתה 'ּבּיֹום מתה', 'ׁשאּולה אֹומר: הּמׁשאיל מהן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
והּׁשֹואל מתה', ׁשאּולה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאּולה
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'ּבּיֹום מתה', 'ׂשכּורה הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹומר:
מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
וזה יֹודע', 'איני זה ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשאיל

הראיה עליו מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני היתהאֹומר לא . ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹ
יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ׁשּׂשכּורה הּׁשֹומר יּׁשבע - ראיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
- מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה מתה', 'ׂשכּורה אֹומר זה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויּפטר.
ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה הּׂשכּורה על הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָיּׁשבע

בשבועה]עליו ׁשּמתה.[יכלול היא ׁשהּׂשכּורה ְִֵֶֶַָָָָ

הּיֹום וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
יֹודע' איני והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו מסר- אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמׁשאיל ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש ְְְְְִִַַַַַָָָֹלֹו
אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַאֹומר:
יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ'האחת
יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבהלכֹות הּׁשּתים. יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָלהּׁשבע,
ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹוען
מׁשּלמין. הן טעם ּומאיזה מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָיכֹולין

    
זה הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר ּבעלנׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

וחמר קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל
והּוא, ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵַָָָָָמן
נתחּיב ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּפּקדֹון יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו שלאׁשּדר מקום גדול. [מחסן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
למגורים] ׁשּדרנועד ּפּקדֹון ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

הּגדֹולֹות ּפׁשּתן ׁשל חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשמירתֹו
ּכגֹון ּבּבית, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׂשמלה
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָזהב
ונגנב לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניחּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
לא אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע

אדם ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל[מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמאחּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
אֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי ויקּברם לביתֹו, -ׁשּיּגיע הּזאת ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מעׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
קנים, ׁשל ּבמחיצה והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבאחד
ואמרּו מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָוהרי
אינּה ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנם ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמירה
ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה',

מּיד לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר .ואמצא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלואׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיולשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ואין ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
לׁשּלם, וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָצרי
ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
נתנן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ונגנבּו. אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשֹומר
לאּמֹו, ׁשּנתנן מּפני לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואמרּו
ואף מפקיד; הּוא ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּכל
ׁשּכן 'ּכל לטען: לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל
ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהיא
הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתן הן עצמן הּמעֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהחּביאה

ּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
- הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
מפקיד הּוא ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על .הּמפקיד, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ּכׁשּות ׁשהפקיד ּבאחד צמח]מעׂשה והיה[מין חברֹו, אצל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
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ני            
      

'ּבּיֹום מתה', 'ׂשכּורה הּׁשֹומר: ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹומר:
מתה', ׂשכּורה ׁשהיתה 'ּבּׁשעה מתה', ׂשכּורה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשהיתה
וזה יֹודע', 'איני זה ׁשאמר אֹו יֹודע'; 'איני אֹומר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוהּמׁשאיל

הראיה עליו מחברֹו, הּמֹוציא - יֹודע' 'איני היתהאֹומר לא . ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹ
יֹודע, ׁשאינֹו אֹו מתה, ׁשּׂשכּורה הּׁשֹומר יּׁשבע - ראיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשם
- מתה' 'ׁשאּולה אֹומר וזה מתה', 'ׂשכּורה אֹומר זה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויּפטר.
ויגלּגל ׁשּטען, ּכמֹו ּכדרּכּה ׁשּמתה הּׂשכּורה על הּׁשֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָיּׁשבע

בשבועה]עליו ׁשּמתה.[יכלול היא ׁשהּׂשכּורה ְִֵֶֶַָָָָ

הּיֹום וחצי ּבׁשאלה הּיֹום חצי ּפרֹות, ׁשּתי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָהׁשאילֹו
ׁשּתיהן', מתּו הּׁשאלה 'ּבזמן אֹומר: הּמׁשאיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבׂשכירּות,
יֹודע' איני והאחרת ׁשאלתּה, ּבזמן מתה 'אחת אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּלה

הּׁשּתים יׁשּלם להּׁשבע, יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו מסר- אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּמׁשאיל ׂשכּורה, ואחת ׁשאּולֹות ׁשּתים ּפרֹות, ׁשלׁש ְְְְְִִַַַַַָָָֹלֹו
אֹומר: והּׁשֹואל ׁשּמתּו', הן הּׁשאּולֹות 'הּׁשּתים ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַאֹומר:
יֹודע איני ׁשּמתה הּׁשנּיה אבל וּדאי, מתה הּׁשאּולה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ'האחת
יכֹול ׁשאינֹו מּתֹו - הּׂשכּורה' אֹו האחרת הּׁשאּולה היא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאם
ּבהלכֹות הּׁשּתים. יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָלהּׁשבע,
ׁשאינן הּטֹוענין מּכל ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדין יתּבאר ונטען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹוען
מׁשּלמין. הן טעם ּומאיזה מׁשּלמין, וכיצד להּׁשבע, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָיכֹולין

    
זה הרי - אבד אֹו ונגנב ּבחּנם, חברֹו אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמפקיד

ונפטר ּבעלנׁשּבע, ונקרב . . האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
רעהּו". ּבמלאכת ידֹו ׁשלח לא אם האלהים, אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבית

ּבּה,[כוללים]ּומגלּגלין ּפׁשע ׁשּלא הּׁשבּועה, ּבתֹו עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר יד, ּבֹו ׁשלח וׁשּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשמר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבאחריּותֹו. חּיב ּבּפּקדֹון, ידֹו ׁשּׁשלח אחר נגנב ׁשאם ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

וחמר קל הּגנבה, מן חּנם ׁשֹומר את הּכתּוב ּופטר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹואיל
והּוא, ּומתה; ּוׁשבּויה ׁשבּורה ּכגֹון הּגדֹולים, האנסין ְְְְְֳִִִֵַָָָָָמן
נתחּיב ּבּפּקדֹון, יד ׁשלח אבל ּבּפּקדֹון; יד ׁשלח ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּפּקדֹון יׁש הּפּקדֹון: לפי הּכל הּׁשֹומרים? ּדר ּכיצד ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאנסיו.

הּׁשער ּבבית להּניחֹו ׁשמירתֹו שלאׁשּדר מקום גדול. [מחסן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
למגורים] ׁשּדרנועד ּפּקדֹון ויׁש והאבנים; הּקֹורֹות ּכגֹון ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

הּגדֹולֹות ּפׁשּתן ׁשל חבילֹות ּכגֹון ּבחצר, להּניחֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשמירתֹו
ּכגֹון ּבּבית, להּניחֹו ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשמירתֹו ׁשּדר ּפּקדֹון ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא וטּלית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׂשמלה
ּוכלי מׁשי ּבגדי ּכגֹון עליו, ונֹועל ּבמגּדל אֹו ּבתבה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהּניחֹו

ּבהן. וכּיֹוצא ּכסף ּוכלי ְְֵֵֶֶֶַָָָזהב
ונגנב לֹו, ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום הּפּקדֹון ׁשהּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

ונׂשרף ּדלקה ׁשּנפלה ּכגֹון ׁשם, נאנס אפּלּו - אבד אֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשם
לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - הּבית ׁשהּניחּכל ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

אין ואם ּפטּור; לׁשמירה, ראּוי אם - ׁשּלֹו עם ְְִִִִִִֵֶַָָָָהּפּקדֹון
רּׁשאי ואינֹו רּׁשאי, הּוא ּבׁשּלֹו חּיב; לׁשמירה, ראּוי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּמקֹום

אחרים. ְֲִֵֶּבׁשל
ׁשּיטמנם אּלא ׁשמירה, להן אין - והּדינרין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכספים

ּבּטפח ּבּכתל יטמנם אֹו עפר, טפח עליהם ויּתן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּקרקע
לא אבל קֹורה; לׁשמי הּסמּו ּבּטפח אֹו לּקרקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּסמּו
נעל אפּלּו ויגנבּו. הּגּנבים, ׁשם יחּפרּו ׁשּמא הּכתל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאמצע

אדם ׁשאין ּבמקֹום אֹותם החּביא אֹו ּבתבה, ּכראּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליהם
הֹורּו לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - ּבֹו מרּגיׁש ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכירֹו
ואין קל ׁשּמּׂשאֹו ּדבר לכל הּדין ׁשהּוא הּמבינים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

אֹותֹו מאּבדת ׁשל[מקלקלת]הּקרקע לׁשֹונֹות ּכגֹון ּבמהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ואבנים הּזהב לׁשֹונֹות לֹומר צרי ואין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכסף,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ּבּקרקע; אּלא ׁשמירה להן ׁשאין -ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב ּכספים חברֹו אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמפקיד

נתאחר ואם ׁשּבת. מֹוצאי עד אֹותן, ולקּבר לטרח חּיב ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹאינֹו
מה] אֹו[זמן ונגנבּו קברן, ולא לקברן, ּכדי ׁשּבת ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹלמֹוצאי

הּו חכמים ּתלמיד ואם חּיב; - (המפקיד)נאנסּו אינֹוא - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּיבּדיל אחר לקברן ּכדי ׁשּיׁשהה עד שמאחּיב, [המפקיד, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

להבדלה] יין לקנות לכספו .יצטרך
אֹו לביתֹו, להֹוליכם ּבּדר ּכספים חברֹו אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמפקיד

צרּורים ׁשּיהיּו צריכין - למקֹום מּמקֹום מעֹות עּמֹו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָׁשּׁשלח
עד ּפניו, מּכנגד ּבטנֹו על ּכראּוי קׁשּורים אֹו ּבידֹו, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻּומּנחים

ּכראּוי ויקּברם לביתֹו, -ׁשּיּגיע הּזאת ּכּדר קׁשרם לא ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מעׂשה ּבפׁשיעה. ּתחּלתֹו ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - נאנסּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאפּלּו
קנים, ׁשל ּבמחיצה והּניחן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבאחד
ואמרּו מּׁשם. ונגנבּו הּמחיצה, ּבעבי טמּונים הם ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָוהרי
אינּה ּגנבה, לענין מעּלה ׁשמירה ׁשּזֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻחכמים:
אֹו ּבּקרקע טמנם ׁשּלא ּומאחר האׁש; לענין ּכראּוי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמירה
ּבאנס, וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו וכל הּוא, ּפֹוׁשע ּבנין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּבכתל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
ּתן' לֹו: ואמר מעֹות, ּבין ּכלים ּבין חברֹו אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּמפקיד

ּפּקדֹון הּנחּתי היא יֹודע 'איני הּׁשֹומר: לֹו ואמר ּפקדֹוני', ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלי
ׁשאבּקׁש עד לי המּתן הּכספים, קברּתי מקֹום 'ּבאיזה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה',

מּיד לׁשּלם וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - 'ל ואחזיר .ואמצא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
על - מעֹות ּבין ּכלים ּבין הּבית, ּבעל אצל הּמפקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּכל

הּגדֹוליםּדעת ּביתֹו ּובני ּובנֹותיו ּובניו [שיוכלואׁשּתֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ולבנֹותיולשמור] לבניו מסרם אם אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָהּוא

לאחד אֹו ּגדֹולים, ּובין קטּנים ּבין לעבדיו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּקטּנים,
ואין ׁשלחנֹו, על וסֹומכין ּבּבית עּמֹו ׁשרּויין ׁשאינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמּקרֹוביו
לׁשּלם, וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - לאחר מסר אם לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָצרי
ּכמֹו ּפׁשע, ׁשּלא ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ּכן אם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
נתנן חברֹו, אצל מעֹות ׁשהפקיד ּבאחד מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ונגנבּו. אֹותן, טמנה ולא אֹותן החּביאה לאּמֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשֹומר
לאּמֹו, ׁשּנתנן מּפני לׁשּלם חּיב הּׁשֹומר אין חכמים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואמרּו
ואף מפקיד; הּוא ּביתֹו ּובני ּבניו ּדעת על הּמפקיד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּכל
ׁשּכן 'ּכל לטען: לֹו יׁש הם', 'ּפּקדֹון לּה אמר ׁשּלא ּפי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל
ׁשהרי לׁשּלם, חּיבת אּמֹו אין וכן ׁשּלי'. הן אם נזהרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהיא
הּׁשֹומר יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּפּקדֹון. ׁשהן לּה אמר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
האם ותּׁשבע לאּמֹו, ׁשּנתן הן עצמן הּמעֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאֹותן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם. ויּפטרּו ונגנבּו, אֹותן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהחּביאה

ּובני לאׁשּתֹו הּפּקדֹון ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר למד, אּתה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכאן
- הּׁשֹומרין ּכדר ׁשמרּו ולא ּפּקדֹון, ׁשהּוא והֹודיעם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו,
ׁשּכל ּפטּור; הּבית ּובעל הּפּקדֹון, לבעל לׁשּלם חּיבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשהן
מפקיד הּוא ּביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו ּדעת על .הּמפקיד, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ּכׁשּות ׁשהפקיד ּבאחד צמח]מעׂשה והיה[מין חברֹו, אצל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
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ני           
      

ּתׁשלי הּכׁשּות 'מּזה לׁשּמׁשֹו: ואמר אחרת, ּכׁשּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּׁשֹומר
אמרּו ּפּקדֹון. ׁשל מּכׁשּות והׁשלי הּׁשּמׁש והל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלּׁשכר',
ּומּזה הׁשל 'מּזה אמר לא ׁשהרי ּפטּור, הּׁשּמׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחכמים:

לֹו מקֹום מראה ׁשהּוא ודּמה ,'ּתׁשל הכשות]אל [מקום ְְְִֵֶֶַַַָָ
לֹו אמר ׁשהרי ּפטּור, הּבית ּבעל וכן זה. על מקּפיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינֹו

ּבל ּׁשּנהנה מה ּדמי אּלא מׁשּלם ואינֹו .'הׁשל בד;'מּזה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּובין ּכ ּובין מּלׁשּלם. ּפטּור חמץ, הּׁשכר נעׂשה אם ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. ארע ׁשּכ ׁשבּועה הּׁשֹומר חּיב ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ

    
ּפדיֹון ׁשל אֹו ענּיים ׁשל מעֹות אצלֹו ׁשהפקידּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי

ּפטּור - ונגנבּו ּבהם ּופׁשע לאׁשבּויים, "לׁשמר", ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבאּו אפּלּו ּתֹובעים. לֹו ׁשאין ממֹון הּוא והרי לענּיים; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלחּלק
אין ּפטּור; - הּׁשבּויים ּבממֹון עצמֹו והּציל וקדם ּגּנבים, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָעליו
ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה מּזה. ּגדֹול ׁשבּויים ּפדיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָל
אּלּו. לׁשבּויים אֹו זה, מקֹום לענּיי אצלֹו הּמפקד הּממֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
קצּוץ הּוא והרי אּלּו, ולׁשבּויים אּלּו לענּיים היה אם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָאבל

אם[מיועד] ויׁשּלם ּתֹובעין; לֹו ׁשּיׁש ממֹון זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהם
הּׁשֹומרים. ּכל ּכדר ּפׁשע, לא אם יּׁשבע אֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּפׁשע,

עליו ּובאּו חׁשּובין, ּכלים אֹו ממֹון חברֹו אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמפקיד
היה אם - עצמֹו להּציל הּפּקדֹון להם ונתן וקדם ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּגּנבים,

ׁשּבגללֹו[מוערך]אמּוד ׁשחזקתֹו חּיב; - ממֹון ּבעל ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
אינֹו ואם חברֹו. ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ונמצא הּגּנבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאּו
וכן ּופטּור. הּפּקדֹון, לׁשמע אּלא ּבאּו ׁשּלא חזקתֹו - ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאמּוד

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ּוגנבּום ּגּנבים ּובאּו ּפרֹות, אֹו ּכלים חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמפקיד
- אֹותן ּומּצילין ּבאין אדם ּבני היּו צֹווח, היה ואּלּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּבפניו,
ּכל וכן לׁשּלם. וחּיב ּפֹוׁשע, זה הרי - צוח ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹהֹואיל

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
וכל מאתים, וזה מאה זה אחד, אצל ׁשהפקידּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּמאתים', ׁשהפקדּתי הּוא 'אני אֹומר: מּׁשניהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
ׁשהפקיד מהם אחד ּכל יּׁשבע - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּׁשֹומר
ּומאתים לזה מאתים ויּתן ונֹוטל, נׁשּבע ּכל ּכדין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
לֹו ׁשהיה ּפֹוׁשע, הּוא ׁשהרי מּביתֹו, מאה ויפסיד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלזה;

ׁשּלֹו ּכיס על אחד ּכל ׁשם לֹולכּתב הביאּו אם ,לפיכ . ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וכל ותבעּו, ּובאּו אחד, ּבכר מאֹות הּׁשלׁש ּכאחד, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשנים
לזה, ּומאה לזה מאה נֹותן - ׁשּלי' 'הּמאתים אֹומר: ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחד ׁשּיֹודה עד אֹו לעֹולם, עד אצלֹו מּנח יהיה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּׁשאר
אּתם ׁשאין ׁשראיתי 'ּכיון להם: אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלחברֹו;
עצמי הטרחּתי לא אחד, ּבכר והבאתם זה, על זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמקּפידין
וכן הּמאתים'. ּבעל ּומי הּמאה ּבעל מי ּתמיד, ולזּכר ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹלידע
וכל קטן, ואחד ּגדֹול אחד ּכלים, ׁשני אצלֹו הפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
'איני אֹומר: והּוא הּגדֹול', ּבעל הּוא 'אני אֹומר: ואחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּודמי מהם, לאחד הּגדֹול ויּתן ׁשניהם; יּׁשבעּו - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹודע'
- אחד ּבכר הביאּום ואם הּקטן. לֹו ויּׁשאר לּׁשני, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
הּקטן ּדמי נֹותן הּגדֹול ּדמי ּומּתֹו מהן, לאחד הּקטן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹותן
עד אֹו לחברֹו ׁשּיֹודה עד אצלֹו, מּנח יהיה והּׁשאר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלּׁשני,

אֹומר: זה ׁשנים, ׁשּתבעּוהּו מי וכן ּבעללעֹולם. הּוא 'אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

מּכם 'אחד אֹומר: והּׁשֹומר הּוא', 'אני אֹומר: וזה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפּקדֹון',
ׁשנים וכן לׁשניהם. יׁשּלם - הּוא' מי יֹודע ואיני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַהּוא,
ואינֹו מהן, אחת ּומתה רֹועה, אצל ּבהמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהפקידּו
ּבעדרֹו הפקידּו ואם לׁשניהם. יׁשּלם - היתה מי ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיֹודע
ותהיה ּומסּתּלק; ּביניהם, הּבהמה מּניח - מּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
אֹותּה. לחלק ׁשּירצּו עד אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנחת,

עם יערבם לא זה הרי חברֹו, אצל ּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהּמפקיד
היהּפרֹותיו וכּמה ּפרֹותיו, היּו ּכּמה יחּׁשב - וערבן עבר . ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

חסר ּכּמה ויראה חסרֹון[נחסר]הּפּקדֹון, ויחּׁשב הּכל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּׁשבע אחר לֹו ויּתן פשע]הּפּקדֹון, נסּתּפק[שלא [ניזון]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לחּטים חסרֹונֹות לֹו יֹוציא - נסּתּפק ּכּמה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמהן,
לׂשעֹורים ּכֹור; לכל ּומחצה קּבין ארּבעה קלּוף, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולארז
ּפׁשּתן ּולזרע לכּסמין ּכֹור; לכל קּבין ּתׁשעת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹֻּולדחן,
וכּמּדה ּכֹור. לכל סאין ׁשלׁש קלּוף, ׁשאינֹו ּולארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבגבעֹוליו
לֹו ׁשּמדד אמּורים? ּדברים ּבּמה וׁשנה. ׁשנה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּזאת,
ּבימֹות מדד אבל הּגרן. ּבימֹות לֹו והחזיר הּגרן, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּבימֹות
חסרֹונֹות, לֹו מֹוציא אינֹו - הּגׁשמים ּבימֹות לֹו והחזיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹהּגרן,

מֹותירֹות ׁשהן ליין;[מתנפחות]מּפני ׁשתּות, לֹו מֹוציא וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶַ
ולג ׁשמרים ּומחצה לג מהן לג, למאה ׁשמן לּגין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹֻּוׁשלׁשת
ׁשמרים; לֹו מֹוציא אינֹו מזּקק, ׁשמן היה אם ּבלע. ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּומחצה

ּבלע. לֹו מֹוציא אינֹו יׁשנים, הּקנקּנים היּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָואם
ולא ּפרֹותיו עם וערבן מדּודין, ׁשאינן ּפרֹות אצלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהפקיד

היּו', וכ ּכ' אֹומר: הּפּקדֹון ּבעל ּפֹוׁשע. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמדדן
ׁשהרי ׁשבּועה; ּבלא יׁשּלם - יֹודע' 'איני אֹומר: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹוהּׁשֹומר
ונמצא חּיב, הּוא ּכּמה יֹודע ואינֹו ּבתׁשלּומין, עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָחּיב

להּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה רּבימחּיב רּבֹותי, הֹורּו וכזה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
'איני ואמר: לׁשּלם, ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ּכל וכן ורּבֹו. הּלוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיֹוסף
'אנּו אֹומרין: והּבעלים לׁשּלם', חּיב אני ּדמים ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָיֹודע
והּוא ׁשבּועה; ּבלא יּטלּו - ׁשוה' היה וכ וכ ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹיֹודעין,

ּבֹו אמּודין ׁשהם ּדבר להם]ׁשּיטענּו שיש ויׁש[משוער ; ְְֲֲִִֵֵֶֶָָ
להחרים סתם]לּׁשֹומר חרם יתר[להטיל מּמּנּו ׁשּלֹוקח מי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשהפקיד ,עצמ הּגע הּוא? ּכ ׁשהּדין ּומּנין לֹו. הראּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמן
'מאתים אֹומרין: הּבעלים ּבֹו, ּופׁשע זהּובים, ּכיס ְְְְִִִִִֶַַַָָָאצלֹו
אבל ּדינרין, ּבֹו ׁשהיּו 'וּדאי אֹומר: והּׁשֹומר ּבֹו', היּו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּדינר
לֹו והֹודה מאתים, ּכטֹוען זה ונמצא היּו', ּכּמה יֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיני
ׁשבּועה מחּיב ׁשהּוא יֹודע', איני 'הּׁשאר ואמר: ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבמקצת,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומׁשּלם, לּׁשבע, יכֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָואינֹו
ּופׁשע חברֹו, אצל והפקידֹו צרּור, ׂשק לֹו והּניח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמת

מרּגלּיֹות ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: הּמפקיד - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
לׁשּלם, חּיב אני ּכּמה יֹודע 'איני אֹומר: הּׁשֹומר וכן ּבֹו', ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהיּו

ז אֹומרׁשּמא ׁשאני ּביניהן הּדין ׁשּורת - מלא' היה כּוכית ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו חכמים ּבתּקנת הּׁשֹומר ׁשּיּׁשבע זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבטענה
ׁשוה על יתר ּבֹו ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויכלל
מעׂשה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ּׁשהֹודה מה ויׁשּלם ,וכ ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכ
הּמפקיד - ּבֹו ּופׁשע חברֹו, אצל צרּור ׂשק ׁשהפקיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבאחד

'חלי ּבֹו',[תכשיט]אֹומר: היּו ּבהן וכּיֹוצא ּומרּגלּיֹות זהב ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
חֹול', אֹו ּבֹו היה סיגים ׁשּמא יֹודע, 'איני אֹומר: ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּׁשֹומר
ּדבר ׁשּיטען והּוא ויּטל; הּפּקדֹון ּבעל יּׁשבע חכמים: ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹואמרּו
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ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ׁשבּועה מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנׁשּבע
סיגים', מלא ׁשהיה לי 'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו -ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: [דרבנן]והּמפקיד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹונפטר,
הּדברים. עּקרי יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכּיֹוצא

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום

    
אם - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ ּבגדמׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ואחר[קדוש]חכמים ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשאמר הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכ
'נגנבה' ׁשאמרּו הּׂשֹוכר אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ'מתה'
אֹותן מׁשּביעין לׁשּלם, חּיבין ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;
ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה' היה זה על 'יתר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבעלים:
ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
ּכדר ׁשּׁשמר - דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשֹומרין,
ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, אינֹו והרי וכ ּכ וׁשארעֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹומרין,

יד בו]ּבֹו ואם[השתמש אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָרצה

ׁשוה. היה ְֶָָָָוכ

אּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש
אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
ּבלא עצמן היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹמת
הפקדּתי וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשבּועה.
ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם', ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל

אמּוד הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשּזה[מוערך]ׁשאמר, ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפּקדֹון

ׁשּמת; לזה להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּסימנין;
והּכיר הּוא, אחר ׁשל ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאבל
אין אמּוד, זה ׁשאין לּדּין והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסימנין
ּברּורה, ראיה זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמֹוציאין
ּׁשּדעּתֹו מה אּלא לּדּין לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻואמּדן
ּבאחד מעׂשה סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשאבאר ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָסֹומכת
ואמר לתבעֹו, ּובא ּבעדים, חברֹו אצל ׁשמׁשמין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהפקיד
היא וכ ּכ 'והלא הּמפקיד: לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלֹו:
ׁשּל' לֹו: אמר ּבחבית', אצל מּנחין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּדתם,

ואּלּו ,ל מֹוציאיןהחזרּתי אין חכמים: ואמרּו הן'. אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
יּׁשבע אּלא הם; ׁשֹומר ׁשל ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּידֹו,

חפץ ּבנקיטת ׁשּבארנּו.[קדוש]הּׁשֹומר ּכמֹו ׁשהחזיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
ואמר הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל

היה 'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - ׁשאיןנֹוטל' הּנתּבעין; ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל
וטֹוען אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבזמן
עצמֹו לפטר טֹוען ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנגנב
אֹו ׁשהׁשאלּתני', הּוא 'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן
והּבעלים ׁשמירתֹו', על ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ'ׁשהׂשּכרּת
- ׁשהיה' מּכמֹות 'נׁשּתּנה אֹו אחר', אּלא זה 'אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומרים:

הּסת נׁשּבע הֹודה[דרבנן]הּׂשֹוכר אם הּתֹורה, ׁשבּועת אֹו ; ְְִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל הפקדּתי סאה 'מאה ּכיצד? ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבמקצת.
מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים' אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ'לא
ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהֹודה
ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחּטים

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָׂשעֹורים'

    
ואף ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

אֹו[בשווי]ּבדמי ּתרּומה הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ְֲֲֵֵֵַַַּתרּומת

ּדבׁש והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
ּומֹוכרֹו יֹוצא עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו שעה]ּבּׁשּוק הּדין[באותה והּוא אבדה. הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִִֵֵֵַַָָ
יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשאר
ׁשּמא ;הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבוּדאי

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן ְְֲִִֵֶֶַָָָֹיבֹואּו
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ני            
      

ולּמה אצלֹו. להפקידֹו אמּוד ׁשהּוא אֹו ּבֹו, אמּוד ְְְְִֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ׁשבּועה מחּיב הּׁשֹומר ׁשאין לפי הּפּקדֹון? ּבעל ּכאן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנׁשּבע
סיגים', מלא ׁשהיה לי 'ּבריא ואמר: הֹודה ׁשאפּלּו -ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר היּו', 'מרּגלּיֹות אֹומר: [דרבנן]והּמפקיד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכל וכן ּבׂשעֹורים. לֹו והֹודה חּטים ׁשּטענֹו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֹונפטר,
הּדברים. עּקרי יתּבאר ונטען טֹוען ּובהלכֹות ּבזה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכּיֹוצא

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום

    
אם - נׁשּבע' ואיני מׁשּלם, 'הריני ׁשאמר: חּנם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

לקנֹות ּבּׁשּוק ּומצּוי ׁשוה מינֹו ׁשּכל ּדבר הּפּקדֹון ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּׁשוֹות ּפׁשּתן אֹו צמר ׁשל יריעֹות אֹו ּפרֹות, ּכגֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָּכמֹותֹו,
זה הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל הּמצּויֹות, קֹורֹות אֹו ענינם, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹּבכל

ואינ ּבגדמׁשּלם, אֹו ּבהמה, ּפקדֹון היה אם אבל נׁשּבע. ֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכמֹותֹו לקנֹות מֹוצא ׁשאינֹו ּדבר אֹו מתּקן, ּכלי אֹו ְְְְְִִֵֵֶָָָָֻֻמצּיר,
ּבתּקנת אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבֹו, נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה

חפץ ּבנקיטת ׁשבּועה ואחר[קדוש]חכמים ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשאמר הּׁשֹואל ּכגֹון הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא מׁשּלם. ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכ
'נגנבה' ׁשאמרּו הּׂשֹוכר אֹו ׂשכר וׁשֹומר 'נגנבה', אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ'מתה'
אֹותן מׁשּביעין לׁשּלם, חּיבין ׁשהן ּפי על אף - 'אבדה' ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו הּבהמה ּדמי מׁשּלמין ּכ ואחר ּברׁשּותן, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשבּועה
אמרּו ואם ּבּה. נתן עיניו ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחפץ;
ׁשאינֹו ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ׁשוה' היה זה על 'יתר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבעלים:
ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ׁשֹומר ּכל נמצא .וכ ּכ אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשוה
ּכדר ׁשּׁשמר - דברים ׁשלׁשה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשֹומרין,
ׁשלח וׁשּלא ּברׁשּותֹו, אינֹו והרי וכ ּכ וׁשארעֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹומרין,

יד בו]ּבֹו ואם[השתמש אֹותֹו. הּפֹוטר המארע ׁשארעֹו קדם ְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּכ ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו נׁשּבע - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָרצה

ׁשוה. היה ְֶָָָָוכ

אּלא הּׁשֹומרין, ּכדר ׁשֹומר ׁשאינֹו להתנֹות, לּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָיׁש
אֹותן', מּניח אני ּביתי ּבזוית אצלי, ׁשּתפקיד אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מעֹות
הּפּקדֹון ּובעל ּבינינּו, היה ׁשּתנאי הּׁשֹומר טען ּבזה. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
אצלֹו ׁשהפקיד ּפי על אף - ּתנאי' ׁשם היה 'לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
הּׁשֹומרין ּכל ּכדר 'ׁשמרּתי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבעדים
יּׁשבע ,לפיכ ּתנאי. ּביניהן ׁשהיה לֹומר נאמן ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָונאנסּתי',
ּתנאי ּביניהם וׁשהיה ּברׁשּותֹו, וׁשאינֹו יד, ּבֹו ׁשלח .ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ראיה ׁשהביא חּנם מּׁשבּועה,ׁשֹומר ּפטּור - ּפׁשע ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
הּפּקדֹון ּובעל ׁשאבד. קדם יד ּבֹו ׁשלח ׁשּמא אֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואין
ואמר: טען ואם מׁשּלם; הּׁשֹומר, ׁשּפׁשע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהביא

ׁשּפׁשע עדים יׁש ׁשהרי נאמן, אינֹו - ּבינינּו' היה .'ּתנאי ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ּבעדים, חברֹו אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמפקיד

ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר אין - אצלֹו הפקידֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבפנינּו
אם ,לפיכ ּבמּתנה'. לי 'נתנֹו אֹו מּמּנּו', ּולקחּתיו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזרּתי
ּבלא עצמן היתֹומים מן עצמֹו הּפּקדֹון מֹוציאין הּׁשֹומר, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹמת
הפקדּתי וכ ּכ' ואמר: ׁשּבא מי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשבּועה.
ּכמֹו הּפּקדֹון ונמצא מבהקין, סימנין ונתן אביכם', ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאצל

אמּוד הּמת היה ׁשּלא יֹודע הּדּין והיה ׁשּזה[מוערך]ׁשאמר, ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנתן לזה הּפּקדֹון לּתן הּזה לּדּין יׁש - ׁשּלֹו ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפּקדֹון

ׁשּמת; לזה להּכנס רגיל הּמפקיד יהיה ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּסימנין;
והּכיר הּוא, אחר ׁשל ׁשּמא - אצלֹו רגיל היה אם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאבל
אין אמּוד, זה ׁשאין לּדּין והעידּו עדים ּבאּו ׁשּלֹו. ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסימנין
ּברּורה, ראיה זה ׁשאין ּבעדּותן; היתֹומים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמֹוציאין
ּׁשּדעּתֹו מה אּלא לּדּין לֹו ואין ּדעּתֹו, אמד אינֹו ּדעּתן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻואמּדן
ּבאחד מעׂשה סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשאבאר ּכמֹו עליו, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָסֹומכת
ואמר לתבעֹו, ּובא ּבעדים, חברֹו אצל ׁשמׁשמין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשהפקיד
היא וכ ּכ 'והלא הּמפקיד: לֹו אמר ,'ל 'החזרּתים ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹלֹו:
ׁשּל' לֹו: אמר ּבחבית', אצל מּנחין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּדתם,

ואּלּו ,ל מֹוציאיןהחזרּתי אין חכמים: ואמרּו הן'. אחרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
יּׁשבע אּלא הם; ׁשֹומר ׁשל ׁשמׁשמין אּלּו ׁשּמא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּידֹו,

חפץ ּבנקיטת ׁשּבארנּו.[קדוש]הּׁשֹומר ּכמֹו ׁשהחזיר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
ואמר הּׁשֹומר, לֹו ונתן ּפקדֹונֹו, ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּבעל

היה 'ׁשלם אֹו הּוא', אחר אּלא ּפקדֹוני זה 'אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמפקיד:
'מאה ּבֹו', נׁשּתּמׁשּת ואּתה היה 'חדׁש אֹו ׁשּברּתֹו', ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואּתה
הּבית ּובעל חמּׁשים', אּלא אּלּו ואין ,אצל הפקדּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָסאין
אּתה ּׁשּנתּת ּומה ּבעצמֹו, אצלי ׁשהפקדּת הּוא 'זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹומר:

הּסת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי - ׁשאיןנֹוטל' הּנתּבעין; ּכל ּכׁשאר , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אּלא ּבּתֹורה, האמּורה הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע ׁשֹומר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל
וטֹוען אֹומר, ׁשהּמפקיד ּכמֹו ּפּקדֹון ׁשל ּבעצמֹו ׁשּמֹודה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבזמן
עצמֹו לפטר טֹוען ּדבר, ׁשל ּכללֹו נׁשּבה; אֹו מת אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּנגנב
אֹו ׁשהׁשאלּתני', הּוא 'זה אמר: אם אבל הּתׁשלּומין. ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן
והּבעלים ׁשמירתֹו', על ׂשכר 'ׁשּנטלּתי אֹו לי', ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ'ׁשהׂשּכרּת
- ׁשהיה' מּכמֹות 'נׁשּתּנה אֹו אחר', אּלא זה 'אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומרים:

הּסת נׁשּבע הֹודה[דרבנן]הּׂשֹוכר אם הּתֹורה, ׁשבּועת אֹו ; ְְִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: והּׁשֹומר ,'אצל הפקדּתי סאה 'מאה ּכיצד? ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבמקצת.
מּפני הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע - חמּׁשים' אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ'לא
ׁשל ּכֹור 'מאה הּׁשֹומרין. ׁשבּועת מּׁשּום לא ּבמקצת, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהֹודה
ׁשל ּכֹור מאה אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחּטים

ּכזֹו. ּבטענה הּנׁשּבעין ּכל ּכׁשאר הּסת נׁשּבע - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָׂשעֹורים'

    
ואף ּבהן, יּגע לא זה הרי - חברֹו אצל ּפרֹות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמפקיד

ּדברים ּבּמה והֹולכין. ּומתמעטין חֹוסרין ׁשהן ּפי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
להן הראּוי חּסרֹון ּבׁשחסרּו ׁשנה.[הרגיל]אמּורים? ּבכל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מּפני ּדין, ּבבית מֹוכרן - חסרֹונן מּכדי יֹותר חסרּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
לּכהנים ימּכר מֹוכרן, ּוכׁשהּוא לּבעלים. אבדה הׁשב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

אֹו[בשווי]ּבדמי ּתרּומה הּבעלים אֹותן עׂשּו ׁשּמא ּתרּומה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחרֹות. ּפרֹות על מעׂשר ְֲֲֵֵֵַַַּתרּומת

ּדבׁש והחמיץ, יין והרקיבּו, ּפרֹות חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמפקיד
ּדין; ּבבית לֹו ּומֹוכרן הּפּקדֹון, לבעל ּתּקנה עֹוׂשה - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

ּפֹוׂשה ההפסד ואין ּבהפסדן, ׁשעמדּו ּפי על [מתרבה]אף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מֹוסיפין והּכלים הּקנקּנים הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבהן

לא זה הרי - הּפסח והּגיע חברֹו, אצל חמץ ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּמפקיד
ּומֹוכרֹו יֹוצא עׂשר; ארּבעה מּיֹום חמיׁשית ׁשעה עד ּבֹו, ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיּגע

לׁשעתֹו שעה]ּבּׁשּוק הּדין[באותה והּוא אבדה. הׁשב מּׁשּום , ְְֲִִִֵֵֵַַָָ
יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ּבהן, יּגע ׁשּלא הּפקדֹונֹות, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשאר
ׁשּמא ;הּמל אֹותם יאנס אֹו ּפלֹוני, ּבזמן ׁשּיּוזלּו ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבוּדאי

ממֹונם. ויּטלּו מּקדם, ּבעליהן ְְֲִִֵֶֶַָָָֹיבֹואּו
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ני           
      

עׂשר לׁשנים אחד ּגֹוללֹו חברֹו, אצל ּתֹורה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּמפקיד
אבל מּתר; - ּבֹו וקֹורא ּפֹותחֹו ּגֹוללֹו, ּכׁשהּוא ואם ְְְְְֲִֵֶֶָָֹֻחדׁש.

ּבגלל יפּתח לׁשאר[לצורך]לא הּדין והּוא ויקרא. עצמֹו, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֹ
יד ׁשלח הרי - עצמֹו ּבגלל וקרא ּפתח ואם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּספרים.
- צמר ׁשל ּכסּות אצלֹו הפקיד ּבאנסין. ונתחּיב ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּפּקדֹון,
ּכל וכן ּבאבדה; ׁשאמרנּו ּכדר יֹום, לׁשלׁשים אחת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמנערּה
לּבעלים. אבדה הׁשב מּׁשּום עליו חֹובה ׁשּזֹו ּבזה; ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכּיֹוצא
הּים; למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
אף ּבֹו, יּגע לא זה הרי - הארץ ּבאֹותּה עּמֹו היּו אם ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

אבד. ׁשהּוא ּפי ִֵֶַָעל

;לאחרים מֹוכר זה הרי ּדין, ּבית ּפי על ּפּקדֹון הּמֹוכר ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכל
החׁשד מּפני לעצמֹו, מֹוכר ממחירו]ואינֹו והּדמים[שיוריד . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

הּוא הרי ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו ויׁש אצלֹו, מּנחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻיהיּו
ּבהן. נׁשּתּמׁש לא ׁשעדין ּפי על אף ׂשכר, ׁשֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליהן

הּׁשלחני אצל מעֹות היּו[חלפן]הּמפקיד אם - החנוני אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
יׁשּתּמׁש לא זה הרי - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין אֹו וחתּומין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻצרּורין
ואם ּבאחריּותן. חּיב אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבהן;
ׁשהן ּפי על אף - מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ולא חתּומין, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻאינן
עליהם נעׂשה הּוא ,לפיכ ּבהן; להׁשּתּמׁש לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָצרּורין,

ׂשכר ּכגֹוןׁשֹומר נאנסּו, ּבאחריּותן. חּיב אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּפטּור. זה הרי - מזּין ּבלסטיס ְְְְֲִִֵֶֶָָָֻׁשאבדּו

אחר אבל ּבהן; ׁשּיׁשּתּמׁש קדם אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּמה
עד ׁשּבעֹולם, מלוה ּככל ּבאחריּותן נתחּיב - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

לּבעלים .ׁשּיחזירן ְְִִֵֶַַָ
מּתרין ּבין צרּורין ּבין הּבית, ּבעל אצל מעֹות ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמפקיד

אבדּו[מפוזרין] אם ,לפיכ ּבהן; יׁשּתּמׁש לא זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבּקרקע, ׁשּיטמנם והּוא, - ּבאחריּותן חּיב אינֹו נגנבּו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאֹו

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּיחדּו ּבין חברֹו, אצל חבית לּה[קבעו]הּמפקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

וטלטלּה מקֹום, הּבעלים לּה יחדּו ׁשּלא ּבין מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבעלים
ׁשהחזירּה אחר ּבין נׁשּברה ידֹו מּתֹו ּבין ונׁשּברה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצרּכֹו
לצרּכּה, טלטלּה לׁשּלם; חּיב - נׁשּברה לּה ׁשּיחדּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמקֹומּה
ּבמקֹום מּׁשהּניחּה ׁשּנׁשּברה ּבין ידֹו מּתֹו ׁשּנׁשּברה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבין

ּפטּור. זה הרי - ֲֵֵֶַָאחר
,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

מתה, לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן קּבל הּתינֹוקֹות. מן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
ּדקל אֹו ּתֹורה, ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלרּבֹו.
הם' ּפלֹוני 'ׁשל מיתתן: ּבעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּיאכל
ליֹורׁשיהן יחזיר לאו, ואם ּכפרּוׁשן; יעׂשה לֹו, נאמנין אם -. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבמקֹומן אּלא לּתבע נּתנּו לא והאבדה, ּכיצד?הּפּקדֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
החזיר ואם ּבנב; לתבעֹו יכֹול אינֹו ּבירּוׁשלים, אצלֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֹהפקיד

מּמּנּו מקּבלֹו ּבנב, ּפקדֹונֹו ּבּיּׁשּוב,[חייב]לֹו אצלֹו הפקיד . ְְְְְְִִִִִֶֶַַֹ
לֹו: יאמר אּלא מּמּנּו, מקּבלֹו אינֹו - ּבּמדּבר ּפקדֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהביא
ּכדר ּבּיּׁשּוב, לי ׁשּתחזירהּו עד ,ּבאחריּות הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ'הרי

ּבּיּׁשּוב'. אצל ְְְְִִִֶֶַַׁשהפקדּתי
,הּים למדינת הּפּקדֹון ּבעל והל חברֹו, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמפקיד

מי יׁש - ּבׁשּירה לצאת אֹו לפרׁש, רֹוצה הּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי

נפטר ּדין, לבית הּפּקדֹון והביא הּׁשֹומר ּבא ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהֹורה,
אֹוסרין ׁשאין הן; טעם ׁשל ּודברים ׁשמירתֹו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחריּות

ואי[כובלים] ׁשּברח, זה ׁשל ּפּקדֹון מּפני זֹו, ּבמדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
חּיב ויהיה אנס, יארעֹו ׁשּמא עּמֹו, להֹוליכֹו לֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר
מּׁשּום אצלם, נאמן ּביד אֹותֹו מפקידין ּדין ּובית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבאחריּותֹו.

לּבעלים. אבדה ְֲִֵֵֵַָָהׁשב

    
,אבדּו אֹו ונגנבּו ּכלים, אֹו ּבהמה חברֹו אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּמפקיד

ונמ להּׁשבע, רצה ולא מׁשּלם', 'הריני -ואמר: הּגּנב צא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו טבח ּכפל; ּתׁשלּומי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמׁשּלם
אמר ׁשהרי אצלֹו, הּפּקדֹון ׁשהיה למי מׁשּלם? למי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה.

היא'אׁשּלם' לבעליה, חֹוזרת - עצמּה הּבהמה חזרה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מּגּופּה, הּבא ׁשבח קֹונה הּׁשֹומר זה ׁשאין ּוולדֹותיה; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגּזֹותיה

מאליו הּבא ׁשבח כפל]אּלא הּגּנב[כגון ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר . ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ולא הּׁשֹומר נׁשּבע יאּוׁש. לפני אּלא ּוולדֹות, ּגּזֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמחזיר
ּכפל; ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב נמצא ּכ ואחר לׁשּלם, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָרצה
מׁשּלם? למי וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם מכר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָטבח
ואמר ונגנבה, מחברֹו, ּפרה הּׂשֹוכר וכן הּפּקדֹון. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבעל
מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני מׁשּלם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֻ'הריני
רצה ׁשאּלּו לּׂשֹוכר; וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

ונפטר. ּבאנס, ׁשּנגנבה נׁשּבע היה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּׂשֹוכר,
חּיב ׁשהרי ּבּכפל; זכה - 'ּפׁשעּתי' ׁשאמר חּנם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומר

והיה 'אבדה', אֹו 'נגנבה' אמר - רצה ואּלּו לׁשּלם, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמֹו
הּכפל; קנה - 'נגנבה' ׁשאמר והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא וכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּפטּור.
והיה 'מתה', אמר - רצה ואּלּו ּבתׁשלּומין, עצמֹו חּיב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהרי
מעצמֹו. ׁשּיׁשּלם עד הּכפל, קֹונה אינֹו - הּׁשֹואל אבל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנפטר.
ּתׁשלּומי מׁשּלם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר מעצמֹו, וׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָֻקדם

לּׁשֹואל וחמּׁשה וארּבעה .ּכפל ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
?ּכיצד מאליו. הּבא הּׁשבח קֹונה הּכפל, הּקֹונה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכל

ונגנבּו סלע, ׁשוין הן והרי חברֹו, אצל סאין ארּבע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ּכ ואחר נׁשּבע', ואיני סלע, מׁשּלם 'הריני ואמר: אבדּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
ׁשֹומר, ׁשל הן הרי - סלעים ארּבע ׁשוין הן והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאּו,

סלע אּלא מׁשּלם הטריחןואינֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לּתן, ּדין ּבית וחּיבּוהּו ׁשּפׁשע, הֹודה אם אבל ּבּדין. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָלּבעלים
מּמּנּו, ונטלּו ּכרחֹו על ּדין ּבית ׁשּכפּוהּו עד ּברצֹונֹו, נתן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹולא
לּבעלים יחזר - הּפּקדֹון נמצא אֹו הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָֹֻואחר
ואם מּמּנּו. ׁשּלקחּו הּדמים לּׁשֹומר ּומחזירין ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכמֹות

ּבׁשּומה מּמּנּו ּדין ּבית ּגבּו קרקע אֹו מחזיר[בהערכה]ּכלים , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׂשדהּו. אֹו ּכליו ֵֵֵַָָלּׁשֹומר

והּכר ׁשּלם, ּכ ואחר ונׁשּבע, לּׁשֹומר, ּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּתבעּוהּו
ּפי על אף ּבּכפל, זכה ּברצֹונֹו, וׁשּלם הֹואיל - ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּגּנב

ׁשּנׁשּבע עד לּדין, ּבּתחּלה ּבּתחּלהׁשהטריחן הּׁשֹומר אמר . ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבּכפל. זכה - מׁשּלם' 'הריני ואמר וחזר מׁשּלם', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני

אֹו מׁשּלם', 'איני ואמר: וחזר מׁשּלם', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנּו 'אין הּבנים: ואמרּו ּומת, מׁשּלם' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּמת, עד הּׁשֹומר את לתּבע הסּפיק ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמׁשּלמין',
הּבנים ׁשּׁשּלמּו אֹו הּׁשֹומר, ּבני וׁשּלמּו הּבנים את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
וׁשּלם ּפרֹות ׁשּתי ׁשאל מחצה; הּׁשֹומר ׁשּׁשּלם אֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּבנים,
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ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפלאּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה[והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
היא והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ׁשמירתֹו.[הסתיים ּכלתה לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹׁשמירתֹו
אין הּבעלים, ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלפיכ

מּידם. ִִִָָמֹוציאין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום

  
עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
יּתן ׁשּלא (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ׁשּלא (יא) ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹהּמלוה
ולא ּביניהן, יעיד לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתעּסק
ּולהלוֹותֹו הּנכרי מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, ְְְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹֹיכּתב

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָּברּבית.

    
ּכסף "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתלוה
על הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ"העבט

הּׁשֹואל עדין[המבקש]העני וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע ׁשּיּמנעלא מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּומצות ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
הּנכרי "את ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעׂשה

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתּגׂש"
,לֹו ׁשאין ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור

ּפי על אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹאפּלּו
ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאסּורׁשאינֹו ּוכׁשם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ולֹומר ׁשּבידֹו חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלזה

לרע ּתאמר "אל ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹלֹו:
ׁשּלא ּולהֹוציאּה ההלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹל
אף יגּבה, מאין חֹוב ּבעל ימצא ׁשּלא עד ּולאּבדּה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלצר
הּוא, רׁשע - זה ועֹוׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָעל
'יהי ואמרּו: חכמים וצּוּו יׁשּלם". ולא רׁשע, "לוה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

.'ּכׁשּל עלי חביב חבר ְְֲִֵֶֶָָָָממֹון

,עׁשיר ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע
ּבּדין מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק ּגֹוביןוהּלוה אּלא , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו. ׁשּימצאּו הּמּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָלֹו
אחר הּקרקע, מן ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַֹואם

סתם]ׁשּמחרימין חרם אֹו[מטילין מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּידע וגֹובין[שיש]מי ּדין. לבית יביאם ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַֹ

לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻמּכל
הראׁשֹון יבֹוא ואם לזה; ּגֹובין - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאׁשּתֹו,
ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו 'ׁשּמּטלטלין הּלוה, טען יטרף. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלטרף,
ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, אֹו ּבידי', הן ּפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵֶָָָאּלא

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ראיה, יביא אֹו אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹו;
ולא לוה, ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאין

לבׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמּבגדים
אּלּו הרי אּלא לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאֹותן,

אבׁשּלהן החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשּבת. ּבגדי ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהם היּו אם לֹומר צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּמֹועד,

וחלי חֹובֹו.[תכשיטי]טּבעֹות לבעל ׁשהּכל - ּכסף אֹו זהב ְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ
חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה

יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ואהיה ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותן

- הּיׂשראלים;ּבּׁשביה' ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
לפּדֹותֹו. מצּוין יׂשראל ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּוכׁשּיבֹואּו

חֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין[דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ
,ל ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
ׁשלׁשים מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹֹֹולא
ולא לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות ְְְְְִֵֶָָָָֹֹיֹום,
אֹותּה מעבירין אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּילּבׁש
ּומּטה חדׁש; עׂשר לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹמּמּנּו,
היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
לאׁשּתֹו ּכאּלּו ּכלים נֹותנין ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעני,
סנּדליו לֹו ונֹותנין ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובניו,

מּכל[תפילין]ּותפּליו אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה . ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻֻ
מעצדין ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; [כלימין ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

מגרֹותשיוף] ּומין[מסורים]ּוׁשּתי מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
מן לֹו ׁשּיׁש וכל הּמרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻאחד

לֹוקחין ואין היה[קונים]הּמּועט; הּמרּבה. מּדמי ּכלים לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו בקר]אּכר חמֹורֹו,[צמד ולא ְְְֲִִִֵַָָֹֹ

לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; לֹו נֹותנין אין סּפן, היה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, אּלּו אין מאּלּו. אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמזֹונֹות

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

ּכדי הּבעל מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדינה
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נה            
      

ׁשאלּו מהם, לאחד וׁשּלם מהּׁשּתפין ׁשאל מהן, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחת
לבעלּה, וׁשּלם האּׁשה מן ׁשאל מהן, אחד וׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפין

ּבע וׁשּלם ׁשּׁשאלה הּכפלאּׁשה והרי ספק, אּלּו ּכל - לּה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּכפל חֹולקין ,לפיכ מהן; אחד יד ּתחת ואינֹו ּבספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּטל
אחד קדם ואם הּׁשֹומר, ּובין הּפּקדֹון ּבעל ּבין הּׁשבח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו
לארץ ּבחּוצה ואפּלּו מּידֹו, מֹוציאין אין - הּכל ותפׂש .מהן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשֹומר אחד - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ּבאנס, הּפּקדֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻנגנב
ּדין עֹוׂשה - ׂשכר ׁשֹומר ואחד בדין]חּנם הּגּנב,[טורח עם ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשֹומר אם - הּגּנב הּכר ּכ ואחר ונׁשּבע, קדם נׁשּבע. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻואינֹו
ּבׁשבּועתֹו עֹומד רצה, - הּוא לו]חּנם עֹוׂשה[והולך רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב ּדין. עּמֹו עֹוׂשה הּוא, ׂשכר ׁשֹומר ואם הּגּנב; עם ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
היא והרי הּׁשֹומר, לבית הּגּנב והחזירֹו ּבאנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּפּקדֹון
ּכלתה אם ספק, ּבּדבר יׁש - ּבפׁשיעה ׁשם ּומתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּבהמה,

חיוב] ׁשמירתֹו.[הסתיים ּכלתה לא עדין אֹו ונפטר, ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹׁשמירתֹו
אין הּבעלים, ּתפׂשּו ואם מּלׁשּלם; ּפטּור הּׁשֹומר ,ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלפיכ

מּידם. ִִִָָמֹוציאין

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום

  
עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
להלוֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
הּנכרי; את לנּגׂש (ג) אֹותֹו; יּגׂש ׁשּלא (ב) ;ומ ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
הּמׁשּכֹון להחזיר (ה) ּבזרֹוע; חֹוב ּבעל ימׁשּכן ׁשּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ(ד)
הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא (ו) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבזמן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ׁשּלא (ז) לֹו; צרי ׁשהּוא ּבעת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמּבעליו
יּתן ׁשּלא (ט) נפׁש; אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ּכלים יחבל ׁשּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
ׁשּלא (יא) ּברּבית; הּלוה ילוה ׁשּלא (י) ּברּבית; ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹהּמלוה
ולא ּביניהן, יעיד לא ּברּבית, ולוה מלוה ּבין אדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיתעּסק
ּולהלוֹותֹו הּנכרי מן ללוֹות (יב) יערב; ולא ׁשטר, ְְְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹֹיכּתב

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵָּברּבית.

    
ּכסף "אם ׁשּנאמר: יׂשראל, לענּיי להלוֹות עׂשה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? יכֹול ."עּמ העני את עּמי, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָּתלוה
על הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו" ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ"העבט

הּׁשֹואל עדין[המבקש]העני וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
למּד הּגיע ׁשּיּמנעלא מי על הקּפידה והּתֹורה זֹו. ה ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

וגֹו'. האביֹון" ּבאחי עינ "ורעה ׁשּנאמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּלהלוֹות
לֹו ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, את הּנֹוגׂש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל

ּומצות ּכנׁשה". לֹו תהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
הּנכרי "את ׁשּנאמר: לֹו, ּולהצר הּנכרי, את לנּגׂש ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעׂשה

עׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתּגׂש"
,לֹו ׁשאין ׁשּיֹודע ּבזמן חֹובֹו לבעל להראֹות לאדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור

ּפי על אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא - לפניו לעבר ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹאפּלּו
ּתבעֹו אם לֹומר, צרי ואין ּתֹובעֹו; ׁשאסּורׁשאינֹו ּוכׁשם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

ולֹומר ׁשּבידֹו חברֹו ממֹון לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלזה

לרע ּתאמר "אל ׁשּנאמר: לֹו; ׁשּיׁש והּוא - וׁשּוב' ל' ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹלֹו:
ׁשּלא ּולהֹוציאּה ההלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב". ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹל
אף יגּבה, מאין חֹוב ּבעל ימצא ׁשּלא עד ּולאּבדּה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹלצר
הּוא, רׁשע - זה ועֹוׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָעל
'יהי ואמרּו: חכמים וצּוּו יׁשּלם". ולא רׁשע, "לוה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

.'ּכׁשּל עלי חביב חבר ְְֲִֵֶֶָָָָממֹון

,עׁשיר ׁשהּוא ּפי על אף - הלואתֹו הּמלוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָּכׁשּיתּבע
ּבּדין מרחמין אין - ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק ּגֹוביןוהּלוה אּלא , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו. ׁשּימצאּו הּמּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָלֹו
אחר הּקרקע, מן ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַֹואם

סתם]ׁשּמחרימין חרם אֹו[מטילין מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַ
ׁשּידע וגֹובין[שיש]מי ּדין. לבית יביאם ולא מּטלטלין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַֹ

לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו; ׁשּיׁש קרקע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻֻמּכל
הראׁשֹון יבֹוא ואם לזה; ּגֹובין - ׁשּקדם חֹוב לבעל אֹו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאׁשּתֹו,
ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו 'ׁשּמּטלטלין הּלוה, טען יטרף. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלטרף,
ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ׂשכּורין, אֹו ּבידי', הן ּפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵֶָָָאּלא

חֹובֹו. ּבעל מהן יגּבה אֹו ראיה, יביא אֹו אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹו;
ולא לוה, ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאין

לבׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף לׁשמן, ׁשּצבען צבּועין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמּבגדים
אּלּו הרי אּלא לׁשמן; ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאֹותן,

אבׁשּלהן החל. ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשּבת. ּבגדי ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהם היּו אם לֹומר צרי ואין חֹוב; ּבעל אֹותן ּגֹובה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּמֹועד,

וחלי חֹובֹו.[תכשיטי]טּבעֹות לבעל ׁשהּכל - ּכסף אֹו זהב ְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ
חֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה

יּטלּו ואם לגֹויים, מׁשעּבדין נכסי ּכל 'הרי ואמר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻלגֹויים,
ואהיה ּבחֹובן, הּגֹויים אֹותי יאסרּו ּבחֹובן, הּיׂשראלים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותן

- הּיׂשראלים;ּבּׁשביה' ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין רּבֹותי הֹורּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ
לפּדֹותֹו. מצּוין יׂשראל ּכל הרי ויאסרּוהּו, הּגֹויים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּוכׁשּיבֹואּו

חֹוב לבעל חיוניים]מסּדרין ׁשּמסּדרין[דברים ּכדר , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ
,ל ׁשּיׁש מּטלטלין ּכל 'הבא לּלוה: אֹומרין ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבערכין.
ׁשלׁשים מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת'. מחט אפּלּו ּתּניח ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַֹֹֹולא
ולא לֹו; הראּויה מּכסּות חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות ְְְְְִֵֶָָָָֹֹיֹום,
אֹותּה מעבירין אּלא זהּובה, מצנפת אֹו מׁשי ּבגדי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּילּבׁש
ּומּטה חדׁש; עׂשר לׁשנים לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹמּמּנּו,
היה ואם עליהן; ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
לאׁשּתֹו ּכאּלּו ּכלים נֹותנין ואין עליו. ליׁשן ּומּפץ מּטה ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעני,
סנּדליו לֹו ונֹותנין ּבמזֹונֹותם. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובניו,

מּכל[תפילין]ּותפּליו אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה . ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻֻ
מעצדין ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין; [כלימין ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

מגרֹותשיוף] ּומין[מסורים]ּוׁשּתי מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
מן לֹו ׁשּיׁש וכל הּמרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - מּועט ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻאחד

לֹוקחין ואין היה[קונים]הּמּועט; הּמרּבה. מּדמי ּכלים לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין חּמר, אֹו בקר]אּכר חמֹורֹו,[צמד ולא ְְְֲִִִֵַָָֹֹ

לֹו ׁשאין ּפי על אף ספינתֹו; לֹו נֹותנין אין סּפן, היה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
עם ויּמכרּו נכסים; אּלא ּכלים, אּלּו אין מאּלּו. אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָמזֹונֹות

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
הּלוה ׁשהיה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹמלוה

ּכדי הּבעל מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפׂשה רחֹוקה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדינה
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נו           
      

חֹוב; לבעל ונֹותנין מּידּה, אֹותן מֹוציאין - מהן ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּתּזֹון
אׁשּתֹו את לזּון יכֹול היה לא - עֹומד ּבעלּה היה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

חֹובֹו ּכל ׁשּיפרע עד .ּובניו, ְִֶַַָָָ

    
נמצאּו אם - חֹובֹו את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין

לֹו מסּדרין - נכסים חיוניים]לּלוה לבעל[דברים ונֹותנין , ְְְְְְִִִֶַַַַָֹ
ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשאר, את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹחֹוב
לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין דברים לֹו נמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאֹו

'הב לֹו: אֹומרין ואין אֹותֹו, אֹוסרין עני',ואין ׁשאּתה ראיה א ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
"לא ׁשּנאמר: הּגֹויים, ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו מׁשּביעין ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹולא
יֹודע אּתה 'אם לּמלוה: אֹומרין אּלא ּכנׁשה"; לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹתהיה

אֹותן'. ּותפׂש ל ,ל המחּיב לזה ְְְְִֵֶַָָָָֹֻנכסים

לֹו[המלווה]טען הן[ללווה]ׁשּיׁש והרי אֹותן, והחּביא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין מן אין - ּביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹּבתֹו
ּתעמד". "ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ׁשהּתֹורה ּדין; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבית

מחרימין סתמי]אבל חרם יּתן[מטילים ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹ
חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים הּגאֹונים ּכׁשראּו חֹובֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלבעל

לוין ּבפני ּדלת וננעלה הרּמאים ׁשרּבּו [שפחדוהּתלמּוד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכעיןלהלוות] חמּורה ׁשבּועה הּלוה את ׁשּמׁשּביעין התקינּו ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

חפץ ּבנקיטת ּתֹורה על[קדוש]ׁשל יתר ּכלּום לֹו ׁשאין , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
נתן ולא אחרים, ּביד החּביא וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּדברים
ׁשּירויח, ׁשּכל זֹו, ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתנה
יאכיל לא - ידֹו ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
ולא אֹותם, ילּביׁש ולא לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום, ְְְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֹמּמּנּו
מּכל יֹוציא אּלא ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהם, ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיּטּפל
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹאׁשר
הּזֹוללים אכילת לא - לֹו הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי ְְֲִִַַָָָָָֹמזֹון
והּסגנים הּפחֹות מלּבּוׁשי ולא מלכים, ּבני אֹו ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹוהּסֹובאין

מלוכה] לבעל[שרי יּתן - צרּכֹו על הּיתר וכל ּכדרּכֹו. אּלא ,ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְְִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע ולא טמּונין אֹו ּגלּויין נכסים לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם הּדין. ְִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלבית
ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו לתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹלהּכנס
ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ּתּקנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הראּוי מּניחין לי'; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ' יאמר: [הדרוש]אֹו ְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבכל יׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע הּׁשאר, ויֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלֹו,

לֹו נראה זֹו,[אצלו]מקֹומֹותם. ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון ְְְְִִֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין אין - ּבידי' הּוא 'עסק אֹו הּוא', אחרים 'ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָואמר:

רּבֹותי. הֹורּו וכן ראיה; ׁשּיביא עד ְְִֵֶַַַָָָלֹו,
ּׁשּירויח מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּבא חֹובֹות מּבעלי ואחד אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיּתן
ותּקנת החֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ׁשּׁשבּועה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּומׁשּביעֹו;

להקל אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין היא, .אחרֹונים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגלּוי והּדבר ּבתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
זה ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע שעניוהחזק לו [ודאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֻ

ּולבּיׁשֹוהוא] לֹו ּולהצר זֹו ּבׁשבּועה לצערֹו רֹוצה אּלא ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ּכד הּגֹוייםּברּבים מן וילוה ׁשּיל ּכדי אֹו מּמּנּו, להּנקם י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּׁשבּועה ׁשּיּנצל עד לזה, ויּתן אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית
זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ירא לדּין ׁשאסּור לי יראה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
לֹו תהיה "לא ּתֹורה, ׁשל תעׂשה לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹואם
ּולטרדֹו ּבּתֹובע לגער לּדּין ראּוי אּלא עֹוד, ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכנׁשה".

ּתּקנּו[לגרשו] ׁשּלא לּבֹו; ּבׁשרירּות והֹול עּור ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֹ
ּדרׁש "עד נאמר: והרי הרּמאין; מּפני אּלא זֹו, ּתּקנה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגאֹונים
אינֹו אֹו הּוא, רּמאי אם אחי את ׁשּתדרׁש עד - אתֹו" ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאחי
אסּור - רּמאי וׁשאינֹו עני, ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻרּמאי.
ּודרכיו רּמאי ׁשהחזק ׁשּמי אֹומר, אני וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלהׁשּביעֹו.
ממֹון, לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻמקלקלין
- זֹו ּבתּקנה להּׁשבע רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוטען
לעּׂשֹותֹו ּבּדּין ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו; ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין

יעּׂשה,[לכופו] - ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַעד
ׁשל ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד: ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר
הּצדק לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדבר:

לעבר ולא לרדפֹו ׁשּנצטּוינּו אחד[להטות]ּבלבד על הּדין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
והּוא, ׂשכר; ּומקּבל לעׂשֹות מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו

והֹודה ׁשעליו, חֹוב ׁשטר מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות [-לאחרים ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ

הּיתרלמחיתו] יּטל לא צרכיו]- על העודף ּבעלי[הכסף אּלא ֲִֵֵֶַַָָֹֹ
קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, על[תחבולה]הּׁשטרֹות ּבהֹודאתֹו עׂשה ְְְְְִֶַַַָָָָָָָ

זה. ׁשל ְֶֶָָנכסיו

מאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן
לׁשמעֹון ונֹותנין מּלוי, מֹוציאין לראּובן- אין אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ

אמנה 'ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנכסים,
הלווהו] לא אין[עדיין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא', 'ּפרּוע ְְֵֵַָָהּוא',

קנּוניא ׁשּמא הֹודאתֹו; על עֹוׂשין[תחבולה]מׁשּגיחין הן ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ּכדין מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אּלא ׁשמעֹון; ׁשל זכּותֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלאּבד

טֹורף ממשועבדים]ּכל וכן[גובה ּבׁשבּועה. אּלא נפרע ׁשאינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
אחר ּבחֹוב מעצמֹו לאחר והֹודה חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
הּׁשטר ּבעל ּגֹובה ׁשניהם, ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

זה. ׁשל ׁשטרֹו על קנּוניא יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹּבלבד;

לתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור
ּבׁשטר, והּמלוה הּמׁשּכֹון; על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמים,
"ולפני מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יתר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻמׁשּבח

מכׁשל" תּתן לא לעצמֹועּור קללה וגֹורם ,. ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹ
מאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

ּכלּום עליו להם אין - ּגרׁשּה ּכ עבד,ואחר ּׁשּקנה מה ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אּלא - ּבעלּה ּבחזקת האּׁשה, ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו; ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקנה

מּנדּוניתּה ׁשהן ראיה הביאה ּכן לחתונתה]אם .[שהביאה ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

    
אין עׁשירה, ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: ּדין, ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין חבל, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
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קדם נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלֹו,
לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר

ּבין הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן
יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל[קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ויֹורה ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים ׁשני אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן

ׁשניהם על ׁשּתים ורכב"ולֹוקה רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
אחת, מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרכב
ׁשני ּכל ּכ - עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיב
ּבפני זה על חּיב אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים,
החֹורׁש, ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו

ׁשּתים. ְִֶַלֹוקה
ימׁשּכנּנּו לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אםלביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
- ּדין ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
ּובעל לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹיׁש
עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹחֹוב
הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹּבעל

ּבזרֹוע ׁשּנאמר:[בכח]מּידֹו לעׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ואם העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ"הׁשב
הּמׁשּכֹון ּדמי ּומחּׁשב לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשאבד

מהחוב] ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע ,ְְִֵַַַָ
ּבידֹו ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

ּדבר ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום
לילה; ּכסּות זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא - לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
ּכל ׁשּמחזירֹו מלּמד לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹומר:
צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום.
הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח ְְִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו,

יּׁשמט ׁשּלא יעׂשה[יתבטל]ּכדי ולא ּבּׁשביעית, החֹוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבניו[החוב] אצל מיתומים]מּטלטלין מטלטלין גובין ,[ואין ְְִִֵֶַָָ

למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאּלא
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא "לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹּבזמּנֹו

"לא ּומּׁשּום העבֹוט", את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ֲִִִֵֵֶָָָֹּביתֹו",
ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבעבטֹו". ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹתׁשּכב
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, לֹו האּלּו.[בלאו]להחזיר הּׁשמֹות מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ
ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון אֹותן לּתן לאדם ּוכליאפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלמׁשּכנֹו;
הּוא מתי עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָחּיב

אֹות מּניחין ואין להם, צרי מּניחןׁשאינֹו זה הרי - לּלוה ן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלׁשיםאצלֹו, מֹוכרעד ּולהּלן, יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּלוה מת לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמׁשּכֹון
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב מעל[לוקח]אחר הּמלוה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַ

מחזיר. ואינֹו ְְִֵַָָּבניו,
[את]ולּטל לביתֹו, ּולהּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

ׁשּיׁש מי וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון,
ּבהמּתֹו ׂשכר ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָלֹו
ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻוכליו,
זקף ואם ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּבית

תּׁשה[החשיב] "ּכי ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשכר
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ְְְֲֵַַָברע

ׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמימי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר ּומּסר[מרוב קרּדם ּכגֹון , ְְְֵַַָָָֹֻ

מחֹובֹו ׂשכרֹו ּומנּכה להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּגדֹול
ּבעלים. רׁשּות צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּתמיד,

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום

    
תּתןנׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
נקרא ולּמה ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשמֹו
לאוין. ּבׁשני עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאת

ללוֹות לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹּברּבית,
אסּור וכן .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּזֹו

לעזר]להתעּסק ׁשהיה[להיות מי וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹערב,
לעדים אף אזהרה זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשה על עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָולערב
לֹו תּתן לא ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹֹלאוין

ת לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁשנׁש מאּתֹו ּתּקח "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
תּתן לא עּור "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹותרּבית",
"ולפני ,"לאחי תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹמכׁשל".
עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹעּור
סרסּור ׁשהיה מי וכל ."נׁש עליו תׂשימּון "לא מּׁשּום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
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נז            
      

קדם נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. ּתכּפר, ואם ּתׁשּלם; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלֹו,
לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר

ּבין הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין - חברֹו את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן
יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהן ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים

ׁשל[קערות] וסּכינין ּבהן, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות עץ, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
ואם חבל". הּוא נפׁש "ּכי ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיטה,
קדם נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ואם ּכרחֹו; ּבעל מחזיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹחבל,

לֹוקה. - ְִֶֶַׁשּיחזיר
ויֹורה ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים ׁשני אפּלּו עצמֹו; ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן

ׁשניהם על ׁשּתים ורכב"ולֹוקה רחים יחבל "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרחים ועל עצמֹו, ּבפני הרכב על לחּיב -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
אחת, מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהרכב
ׁשני ּכל ּכ - עצמֹו ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיב
ּבפני זה על חּיב אחת, מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכלים,
החֹורׁש, ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו

ׁשּתים. ְִֶַלֹוקה
ימׁשּכנּנּו לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשלּוח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיּכנס

ּתעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון, לֹו ּומֹוציא אםלביתֹו, . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹ
- ּדין ּבית ׁשּׁשלּוח ּדין? ּבית לׁשלּוח חֹוב ּבעל ּבין מה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַּכן,
ּובעל לּמלוה; ונֹותנֹו ּבזרֹוע, הּלוה מּיד הּמׁשּכֹון לּקח לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹיׁש
עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון, לּקח לֹו אין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹחֹוב
הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ונכנס חֹוב, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹּבעל

ּבזרֹוע ׁשּנאמר:[בכח]מּידֹו לעׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ואם העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ"הׁשב
הּמׁשּכֹון ּדמי ּומחּׁשב לֹוקה. - נׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשאבד

מהחוב] ּבּדין.[מנכהו הּׁשאר ותֹובע ,ְְִֵַַַָ
ּבידֹו ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין, ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד

ּדבר ּומׁשּכנֹו הּוא, עני איׁש אם - הּלוה מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע,
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצוה זה הרי - לֹו צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו; צרי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו, ּבּה לעׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"הׁשב
"לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום
לילה; ּכסּות זֹו ,אצל ועבֹוטֹו ּתׁשּכב לא - ּבעבטֹו" ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא - לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום, מלאכּתֹו ּבהן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
ּכל ׁשּמחזירֹו מלּמד לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאֹומר:
צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן אם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום.
הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה - לֹו צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ולֹוקח ְְִִֵֵֵֶַַַַָָלֹו,

יּׁשמט ׁשּלא יעׂשה[יתבטל]ּכדי ולא ּבּׁשביעית, החֹוב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבניו[החוב] אצל מיתומים]מּטלטלין מטלטלין גובין ,[ואין ְְִִֵֶַָָ

למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאּלא
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא "לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹֹּבזמּנֹו

"לא ּומּׁשּום העבֹוט", את לֹו ּתׁשיב "הׁשב ּומּׁשּום ֲִִִֵֵֶָָָֹּביתֹו",
ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבעבטֹו". ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹתׁשּכב
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל הלואתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, לֹו האּלּו.[בלאו]להחזיר הּׁשמֹות מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָ
ׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשלּוח

מׁשּכֹון אֹותן לּתן לאדם ּוכליאפׁשר ׁשעליו, ּבגד ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו; וכּיֹוצא ּבֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

זול]ּומּפץ לֹו[מצע יׁש מאּלּו, חּוץ ּבידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ויחזיר ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלמׁשּכנֹו;
הּוא מתי עד אחד. ּומחזיר אחד, נֹוטל - ּכלים ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? להחזיר ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָחּיב

אֹות מּניחין ואין להם, צרי מּניחןׁשאינֹו זה הרי - לּלוה ן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשלׁשיםאצלֹו, מֹוכרעד ּולהּלן, יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום; ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּלוה מת לבניו; מחזיר אינֹו הּלוה, מת ּדין. ּבבית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמׁשּכֹון
ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ׁשהׁשיב מעל[לוקח]אחר הּמלוה ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַ

מחזיר. ואינֹו ְְִֵַָָּבניו,
[את]ולּטל לביתֹו, ּולהּכנס ּבזרֹוע, למׁשּכנֹו מּתר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

ׁשּיׁש מי וכן זר". ערב ּכי ּבגדֹו, "לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון,
ּבהמּתֹו ׂשכר ּבין מלאכּתֹו, ׂשכר ּבין - חברֹו אצל ׂשכר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָלֹו
ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ׂשכר ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻוכליו,
זקף ואם ּבׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ונכנס ּדין, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּבית

תּׁשה[החשיב] "ּכי ׁשּנאמר: אסּור, - ּבמלוה עליו ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשכר
וגֹו'. מאּומה" מּׁשאת ְְְֲֵַַָברע

ׂשכרֹו היה אם - עני ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה [דמימי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] ּפחתֹוהשימוש על שימוש]יתר ּומּסר[מרוב קרּדם ּכגֹון , ְְְֵַַָָָֹֻ

מחֹובֹו ׂשכרֹו ּומנּכה להׂשּכירֹו, מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּגדֹול
ּבעלים. רׁשּות צרי ואין אבדה, ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּתמיד,

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום

    
תּתןנׁש לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: הּוא, אחד - ּומרּבית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ּבנׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
נקרא ולּמה ."יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל, נׁש ּכסף, נׁש"ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,ּכנֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?'נׁש' ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשמֹו
לאוין. ּבׁשני עליו לעבר הּכתּוב? חּלקן ולּמה ּבׂשרֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאת

ללוֹות לּלֹוקח אסּור ּכ להלוֹות, לּנֹותן ׁשאסּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדר
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹּברּבית,
אסּור וכן .לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה, אזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּזֹו

לעזר]להתעּסק ׁשהיה[להיות מי וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו סֹופר, אֹו ְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹערב,
לעדים אף אזהרה זֹו ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּׁשה על עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה למדּת, הא ולּסֹופר. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָולערב
לֹו תּתן לא ּכסּפ "את ּכנׁשה", לֹו תהיה "לא - ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹֹלאוין

ת לא "ּובמרּבית ,"ּבנׁשנׁש מאּתֹו ּתּקח "אל ,"אכל ּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
תּתן לא עּור "ולפני ,"נׁש עליו תׂשימּון "לא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹותרּבית",
"ולפני ,"לאחי תּׁשי "לא - ּבׁשנים עֹובר והּלוה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹמכׁשל".
עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים, ערב, מכׁשל". תּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹעּור
סרסּור ׁשהיה מי וכל ."נׁש עליו תׂשימּון "לא מּׁשּום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
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נח           
      

הֹורהּו[מתווך] אֹו מהן, אחד ׁשּסּיע אֹו ׁשניהם, [הורהּבין ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
מכׁשל".לו] תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר -ְְְִִִִִֵֵֵֵֹֹ

,הּלאוין אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני לֹוקין, אםאינן - ּברּבית הּמלוה ׁשּכל ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

קצּוצה רּבית הלוואה]היתה משעת אסּורה[קצובה ׁשהיא , ְְֲִִִֶָָָָ
יֹוצאה זֹו הרי - הּתֹורה המלווה]מן בבי"ד]ּבּדּינין[מידי -], ְֲִִֵַַַָָָ

מת ואם לּלוה; ּומחזירין הּמלוה, מן אֹותּה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּומֹוציאין
הּבנים. מּיד מֹוציאין אין ְִִִִֵֶַַַַָהּמלוה,

ׁשהן ּפי על אף - רּבית ׁשל מעֹות אביהן להן ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּניח
ּפרה להן הּניח להחזיר. חּיבין אינן רּבית, ׁשל ׁשהן ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעין
מּפני להחזיר, חּיבין - המסּים ּדבר וכל רּבית, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
ולא ּתׁשּובה ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהם. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹּכבֹוד
אין - ּתׁשּובה עׂשה לא אם אבל ׁשּמת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהסּפיק

מחזירין אין המסּים ּדבר ואפּלּו לכבֹודֹו, .חֹוׁשׁשין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֻ

- ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ּכדיהּגזלנין מהן, מקּבלין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
רּוח אין מהן, המקּבל וכל לתׁשּובה; ּדר להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפּתח
ּדבר והרּבית קּימת, הּגזלה היתה ואם הימּנּו. נֹוחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמים

הּוא[חפץ] והרי מהן.[קיים]מסּים, מקּבלין - ּבעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֻ
ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין רּבית, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשטר

קדם[מדרבנן] הרּבית. את ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה -ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
רּבית, אבק אבל הּקצּוצה; הרּבית מּמּנּו מֹוציאין הּכל, ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה

ּגֹובה אינֹו - מּדבריהם דין]ׁשהּוא לּמלוה,[בית הּלוה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ
לּלוה. הּמלוה מן אֹותֹו מחזירין ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹואין

עליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי רּבית, ׁשטר הּכֹותב [עלּֿכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּומלוהעצמו] הּלוה ּכל וכן יׂשראל. אלהי ּבה' ׁשּכפר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעדים

יׂשראל, אלהי ּבה' ּככֹופרין ׁשניהם - עצמן לבין ּבינן ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹּברּבית
ּבנׁש לֹו תּתן לא ּכסּפ "את ׁשּנאמר: מצרים, ּביציאת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכפרּו

ה אׁשר אלהיכם ה' אני . מצרים".. מארץ אתכם ֹוצאתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּברּבית; ביתֹו ּובני מּבניו ללוֹות לאדם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאסּור

ׁשּמא אסּור, זה הרי - להן ׁשּנֹותן הּוא ּומּתנה מקּפיד, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
זה ּבדבר .ירּגילן ְְִֵֶַָָ

מה על יתר לֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתלמידי
אּלא לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּׁשּלוה

הרּבית אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי .מּתנה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
חֹובֹו לֹו ׁשהחזיר אֹו יתר, הּלוה ּומצא חברֹו את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּמלוה

נֹוטה ׁשהּדעת ּבכדי אם - יתר לטעות]ּומצא חּיב[יכולה - ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
היתה ּגזלה אֹו לֹו, ׁשּנתן הּוא מּתנה - לאו ואם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהחזיר;

והבליע ּבידֹו ּבחׁשּבֹון[הכניס]לֹו שוויה]לֹו אחר[את אֹו , ְְְְִִֵֶַַַָ
אֹו ּובׁשּתים ּבאחת נֹוטה? הּדעת ּבכּמה לֹו. להבליע ְְְְְִִִִַַַַַַַַַָָָצּוהּו
עׂשרה אֹו מנה, חמּׁשה חמּׁשה ׁשּמא ּבעׂשרה, אֹו ֲֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָָּבחמּׁשה

ּבהם מנה בטעות]עׂשרה מנין[והוסיף יתר מצא אם וכן . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ
לֹו, להחזיר חּיב - אחד אחד העׂשרֹות מנין אֹו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהחמיׁשּיֹות

ּבהם מֹונה ׁשהיה האחדים ידם]ׁשּמא אֹו[על החמיׁשּיֹות ֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
עּמהן. נתערבּו ְְֲִִֶָָָָהעׂשרֹות

הּמטּבע על חברֹו את מסויים]הּמלוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מׁשקלֹו, ּופרׁש ידּוע, מטּבע ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻוכן

מחמת[המדינה]והֹוסיפּו הּפרֹות הּוזלּו אם - מׁשקלֹו על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]הּתֹוספת הּתֹוספת,[שנוספה ׁשעּור לֹו מנּכה - ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת הּוזלּו לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפּלּו
הּיֹוצא מּמטּבע לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּתֹוספת
עד עליו ּבׁשהֹוסיפּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשעה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבאֹותּה
אם אבל חמּׁשה. ועׂשּוהּו ארּבעה ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמיׁשיתֹו,
אף הּתֹוספת, ּכל לֹו מנּכה - חמיׁשיתֹו על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהֹוסיפּו
הּמטּבע על למלוה הּדין והּוא הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹעל

מּמּנּו. ֲִִֶּופחתּו
ונפסל הּמטּבע, על חברֹו את מהשוק]הּמלוה -[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

לאֹותּה ּדר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה להֹוציאֹו יכֹול ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָאם
והֹוציאֹו ל' לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע לֹו נֹותן - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּמדינה
מּמטּבע לֹו נֹותן לׁשם, ּדר לֹו אין ואם ּפלֹוני'; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבמקֹום

ּבכתּבה וכן ׁשעה. ּבאֹותּה אשה]הּיֹוצא .[של ְְְִֵֵַָָָָֻ
ּברּבית לּמלוה ׁשּמחל ׁשּלוה הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהֹורּו

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - מּמּנּו לּקח ׁשעתיד אֹו מּמּנּו, ִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלקח
רּבית ׁשּכל ּכלּום; מֹועיל אינֹו מּתנה, נתן אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמחל
ואסרה מחלה, לא הּתֹורה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם
אפּלּו ּברּבית, מֹועלת הּמחילה אין ּולפיכ זֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה

ּדבריהםּברּבי ׁשל אּלאת נכֹונה; זֹו הֹוראה ׁשאין לי, יראה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּדבר הּמלוה וידע לֹו', 'החזר לּמלוה ׁשאֹומרים ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר

לֹו וׁשּיׁש עׂשה, הלווה]אּסּור רצה[יכול אם - מּמּנּו לּטל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ
חכמים, אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מּכלל מהן, מקּבלין אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּגזלנין

להן. מֹועלת ְִֶֶֶֶַָָׁשהּמחילה
אֹותן לּתן מּתר - יתֹומים מסחר]נכסי בהם [שיעשה ְְִִִֵֵָָֻ

טֹובים נכסים לֹו ׁשּיׁש נאמן לׂשכר[רווחיים]לאדם קרֹוב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ
להפסד נֹוׂשא[כדלהלן]ורחֹוק 'ּתהיה לֹו: אֹומרין ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

הרוח, מן חלקם להם ּתן רוח, ׁשם היה אם - ּבהן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונֹותן
הּוא, רּבית ּכאבק ׁשּזה ;'לבּד ּתפסיד הפסד, ׁשם יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָואם
יתֹומים ּובנכסי מּדבריהם, אּלא אסּורה אינּה רּבית אבק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

ּגזרּו. ְָֹלא

    
ּתֹוׁשב וגר מצוות]הּגֹוי ז' שקיבל ּומלוין[גוי מהן לוין , ְְִִֵֵֶַַָֹ

"לאחי" נׁש - "לאחי תּׁשי "לא ׁשּנאמר: ּברּבית, ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאֹותן
לּגֹוי, להּׁשי עׂשה ּומצות מּתר. העֹולם ולׁשאר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻאסּור,
מצות ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - "ּתּׁשי "לּנכרי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּתֹורה. ּדין הּוא וזה ְֲִֵֶָעׂשה;
ּברּבית הּגֹוי את מלוה יׂשראלי ׁשּיהיה חכמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסרּו

הלוואה]קצּוצה משעת חּייו[קצובה ּבכדי אּלא .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ
מּתר ,לפיכ עּמֹו; יׁשיבתֹו ּברב מּמעׂשיו, ילמד ׁשּמא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹֻּגזרּו
רגיל ואינֹו מּלפניו, ּבֹורח הּוא ׁשהרי ּברּבית, הּגֹוי מן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָללוֹות
מּתר מּמעׂשיו, ללמד ּבא ׁשאינֹו חכמים, ותלמיד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאצלֹו.
עם רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית, לגֹוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָלהלוֹות

לּכל. מּתרת ִֶֶַַֹֻהּגֹויים,
לֹו להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל מצאֹו -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
קצּוצה,[במקומו] רּבית זֹו הרי - לֹו' מעלה ׁשאּתה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכדר

הּגֹוי אצל העמידֹו הסכים]אפּלּו הּגֹוי[והגוי ׁשּיּטל עד ; ֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹ
האחר. הּיׂשראלי ּביד ויּתנם ויחזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹמעֹותיו,
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- לֹו להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאֹו

ואם[במקומך] מּתר; זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
הגוי]העמידֹו את יׂשראל[הביא היהודיאצל [והסכים ְֱִִֵֵֶֶָ

הֹואילשיחליפו] - ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומּדעת

לתלֹות ליׂשראל ּכדי[להפקיד]אסּור ּגֹויים, ּביד מעֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָ
יׂשראל את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהלוֹות
ׁשּדיניהם ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את הלווה]ׁשּתֹובע ּתֹובע[לפני הערב נמצא , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קּבל אם ,לפיכ לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

מּתר. זה הרי ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליו
ּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה אתיׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך ׁשּלאהריבית עד אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹעליו
ואם הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנתּגּיר
אבל הרּבית. ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנתּגּיר
- ּבמלוה הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגֹוי
ואת הּקרן את ּגֹובה ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
וגֹובה זה'; נתּגּיר מעֹותיו 'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהרּבית,
ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּיׂשראל

ּגֹוי. ְֶָָּכׁשהיה
הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית ְִִ
מעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה[שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

ׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק[שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

עסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו] מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא הּקרן;[הרווח]- עם ְִֵֶֶַַָָָֹ

לא וכן רּבית. לידי ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשּמא
מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻיּתן
הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמא

נתן ּכיצד? אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאסּור
סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות ּבׁשביל[מתנות]עיניו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשּילוהּו
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעֹותיו,
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
לֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום

אפּלּו ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתלמּוד,

ּדבר".מּקדם ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּפלֹוני איׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה
ּכראּוי'; ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדםיׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות[שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי[משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
ּדינר ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבאה
אמירה. ׂשכר אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,

הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
לי, אין 'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית; הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

יחזרּכאן לא - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ
זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויׂשּכיר
ּבׁשביל חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעֹומד

ׁשהלוהּו. ְְִֶָָמעֹותיו

להׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ
ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
רּבית. אבק זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
ידי על ואיׁש ונתן[בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

זה הרי מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹֻמּתר.

    
חברֹו את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים[- [-ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] ּוסאה,תמורת ּבסלע סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכל ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹאֹו
ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהלואה

המלווה] מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- חברֹו,[- את הּמלוה וכן . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
חּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעת
ׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבאסמכּתא חצר תנאיםאֹו עם מוחלטת, שאיננה [בהקניה ְְְֵַַָָ
מוחלטים] לא ּכלוהסתייגויות הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל -ְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ׁשאכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרֹות
מּפני הּפרֹות, את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור קנין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקנה
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי הּפרֹות, אכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית, מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
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נט            
      

- לֹו להחזירם ּובּקׁש ּברּבית, מּיׂשראל מעֹות ׁשּלוה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּגֹוי
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: ואמר אחר, יׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצאֹו

ואם[במקומך] מּתר; זה הרי - ליׂשראל' מעלה ׁשאּתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכדר
הגוי]העמידֹו את יׂשראל[הביא היהודיאצל [והסכים ְֱִִֵֵֶֶָ

הֹואילשיחליפו] - ּבידֹו הּמעֹות הּגֹוי ׁשּנתן ּפי על אף -ְִִֶַַַַַָָָ
קצּוצה. רּבית זֹו הרי נתן, יׂשראל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָּומּדעת

לתלֹות ליׂשראל ּכדי[להפקיד]אסּור ּגֹויים, ּביד מעֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַָָָ
יׂשראל את ׁשהלוה וגֹוי ּברּבית. ליׂשראל אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָלהלוֹות
ׁשּדיניהם ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליׂשראל אסּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּברּבית,

ּתחּלה הערב את הלווה]ׁשּתֹובע ּתֹובע[לפני הערב נמצא , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קּבל אם ,לפיכ לּגֹוי; ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית יׂשראל ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת

מּתר. זה הרי ּתחּלה, הערב את יתּבע ׁשּלא הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליו
ּוזקפן ּברּבית, הּגֹוי מן מעֹות ׁשּלוה אתיׂשראל [גילם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ההלוואה] לתוך ׁשּלאהריבית עד אם - ונתּגּיר ּבמלוה, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹעליו
ואם הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ּבמלוה עליו זקפן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנתּגּיר
אבל הרּבית. ּגֹובה ואינֹו הּקרן, את ּגֹובה - זקפן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּנתּגּיר
- ּבמלוה הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, מּיׂשראל ׁשּלוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגֹוי
ואת הּקרן את ּגֹובה ׁשּנתּגּיר, אחר עליו ׁשּזקפן ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
וגֹובה זה'; נתּגּיר מעֹותיו 'ּבׁשביל יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹהרּבית,
ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר, אחר מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּיׂשראל

ּגֹוי. ְֶָָּכׁשהיה
הּגֹוי להלואת ּבחּנם, יׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה

.ּברּבית ְִִ
מעֹותיו לּתן לאדם עסקים]ואסּור עמם שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ

להפסד ורחֹוק לׂשכר ברווחים]קרֹוב רק חלק ׁשּזה[שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ
חֹולקין נתן, ואם רׁשע. - ּכן והעֹוׂשה הּוא; רּבית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּׂשכר

בהפסדים] עמו לׂשכר[יחלוק משליש]ורחֹוק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

ׂשכר למחצית חנוני מֹוׁשיבין לֹו[רווח]אין יּתן ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
להֹוׁשיבן ּביצים ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמעֹות

ׁשמין ואין ׂשכר, למחצית ׁשּלֹו הּתרנגֹולין [שווי]ּתחת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
לֹו נתן ּכן אם אּלא - ׂשכר למחצית לפּטמן ּוסיחין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלים

ּומזֹונֹו עמלֹו עליהם]ׂשכר הּמתעּסק[שיוציא רוח יהיה אֹו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשּתפּות. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הפסדֹו, על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֻיֹותר

עסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות, חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף
בו] מתעסק והשני הּׂשכר[כסף יצרף לא הּקרן;[הרווח]- עם ְִֵֶֶַַָָָֹ

לא וכן רּבית. לידי ּבאין ונמצאּו ׂשכר, ׁשם יהיה לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹׁשּמא
מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות, אֹו עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻיּתן
הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ּביד הּׁשטר ונמצא ימּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמא

נתן ּכיצד? אֹותּה. לאחר אֹו הרּבית, את להקּדים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאסּור
סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ללוֹות ּבׁשביל[מתנות]עיניו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת; רּבית היא זֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשּילוהּו
ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעֹותיו,
ּכן, ועׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית היא זֹו - אצלֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבטלין

רּבית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי
לֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי

ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום; לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום

אפּלּו ּדבר", ּכל נׁש" ׁשּנאמר: לפתחֹו, יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים,
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתלמּוד,

ּדבר".מּקדם ּכל נׁש" ׁשּנאמר: , ֱִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּפלֹוני איׁש ּבא אם 'ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה
ּכראּוי'; ותׁשקהּו ותאכילֹו 'ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר: ּפלֹוני', ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

ּומּתרין רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים אדםיׁש לֹוקח ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
ּומלותֹו חברֹו ׁשל חוב]ׁשטרֹותיו ּבפחֹות[שטר חברֹו ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי[משווין] ּדינר, לחברֹו לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ,ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֻ
רּבית אּלא ּתֹורה, אסרה ׁשּלא ּדינרין; מאה לפלֹוני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּילוה
ּדינר ל 'הא לחברֹו: אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּבאה
אמירה. ׂשכר אּלא לֹו נתן ׁשּלא ׁשּילוני'; לפלֹוני ואמר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,

הערמת מּפני לעׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש
לי, אין 'מנה לֹו: אמר מנה', 'הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן לי', יׁש ּבמנה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית; הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים, לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, הּמאה מּמּנּו מֹוציא זה ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

יחזרּכאן לא - ּבידֹו ממׁשּכנת חברֹו ׂשדה ׁשהיתה מי וכן . ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ
זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָויׂשּכיר
ּבׁשביל חדׁש ּבכל ׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ּבׂשדהּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעֹומד

ׁשהלוהּו. ְְִֶָָמעֹותיו

להׂשּכיר שכירות]אסּור בלשון הּדינרין,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ
ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי הּכלי; את למׂשּכיר ּדֹומה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשאין
רּבית. אבק זה ונמצא אחרֹות, ּדינרין ּומביא אּלּו מֹוציא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

ּכל על הּקצּוב הּמכס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל
ידי על ואיׁש ונתן[בעבוד]איׁש ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן, ׁשּלא זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

זה הרי מּדינר, יתר ּבֹו ׁשּמׁשעּבד ּפי על אף - ּדינר ידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹֻמּתר.

    
חברֹו את דינרים]סלעהּמלוה ד' ּדינרים[- [-ּבחמּׁשה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'] ּוסאה,תמורת ּבסלע סלע אֹו ּבׁשלׁש, חּטים סאתים אֹו ,ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
ּכל ּדבר, ׁשל ּכללֹו - ודינר סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹאֹו
ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל ּבתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהלואה

המלווה] מידי בבי"ד]ּבּדּינין[- חברֹו,[- את הּמלוה וכן . ְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר וקצב ּבפחֹות מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
חּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון הלואתֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעת
ׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבאסמכּתא חצר תנאיםאֹו עם מוחלטת, שאיננה [בהקניה ְְְֵַַָָ
מוחלטים] לא ּכלוהסתייגויות הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל -ְֲִֵַָָָֹ

ׁשּלא מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ׁשאכל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרֹות
מּפני הּפרֹות, את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור קנין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקנה
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי הּפרֹות, אכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית, מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
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'אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה; ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה
ּבּדּינין. יֹוצא ואינֹו ְִִִֵֵַַָרּבית',

עבּדֹו ימׁש לא - חברֹו את לווה]הּמלוה ּכדי[של ְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹ
ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף מלאכה, ּבֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיעׂשה
לׂשכר עׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ּבחּנם, ּבחצרֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידּור

צרי[להשכירה] ּדר, ואם להׂשּכירן. החצר ּבעל ּדר ואין ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רּבית, אבק זה הרי - לֹו העלה לא ואם ׂשכר; לֹו ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלהעלֹות
עדין אם ,לפיכ ּבחצרֹו. וידּור ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלפי
מן ּבּה ׁשּדר החצר ׂשכר לנּכֹות ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
אּלא הּכל, מנּכה אינֹו - החֹוב ּכנגד הּׂשכר היה אם - ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחֹוב
זה הרי ּכלּום, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם הּדּינין; ׁשּיראּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
ּבּדּינין. יֹוצאה אינּה רּבית ואבק ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו

,חֹובֹו ּתבע זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו
הרי - 'חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי 'ּדּור הּלוה: לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹואמר

הלואה ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, אבק "לאזה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
."ּבנׁש לֹו ְִֵֶֶתּתן

ּתחזירהּמלוה לא 'אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
קנה, לא זה הרי - ׁשּלי' היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלי

אסמכּתא ׁשהיא להקנותו]מּפני דעת גמירות לפיכ[ואין ; ְְְְִִִֵֶַַָָ
אבל ּתֹורה. ׁשל רּבית ׁשהיא מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּכה
קנה ׁשנים, ׁשלׁש עד ל אחזיר לא 'אם הּמֹוכר: לֹו אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹאם
לא ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ּבתֹו לֹו והביא מעכׁשו', ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֹאֹותּה

לּלֹוקח. הּפרֹות ּכל הרי ׁשלׁש, ּבתֹו לֹו ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹהביא

לכׁשּיהיּו' לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר
ׁשאכל הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי' לי ּתחזיר מעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלי

אֹותּה ּומֹוציאין קצּוצה, רּבית הּלֹוקח- לֹו אמר אם אבל . ְֲִִִִִֵַַַָָָָ
מּתר; זה - קרקע' ל אחזיר אני מעֹות ל 'ּכׁשּיהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֻמּדעּתֹו:

מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות, אֹוכל ְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּלֹוקח
לֹו אמר אם - הּדמים מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר

אֹוכל מּׁשניהם אחד ּכל - 'מעֹותי ּכׁשעּור 'קנה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהּמֹוכר:
ׁשאר 'לכׁשּתביא לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפרֹות
מּיד: הּפרֹות לאכל אסּורין ׁשניהן - מעכׁשו' ּתקנה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמעֹות,
ונמצאת הּמעֹות, ׁשאר הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
הּמעֹות ּבׁשביל הּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
יביא, לא ׁשּמא - אסּור הּלֹוקח וכן הּלֹוקח. אצל לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנׁשארּו
הּמֹוכר. אצל לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא

ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין שלישי]לפיכ עד,[אדם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשאר 'לכׁשּתביא הּמֹוכר: לֹו אמר מהן. לאחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּנתנּו
הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר הרי - ּתקנה' ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמעֹות,
'קנה הּמֹוכר: לֹו אמר מּמּנּו. מֹוציאין הּלֹוקח, אכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואם
הּלֹוקח הרי - 'אצל חֹוב הן הרי הּמעֹות ּוׁשאר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָמעכׁשו,
ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין הּמֹוכר, אכל ואם הּפרֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאֹוכל

על ׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו
ּפי על אף - הּמׁשּכֹונה ימי ּכל ּפרֹותיה ּכל ׁשּיאכל ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמנת
יֹוצאה ואינּה רּבית, אבק זה הרי - ּכלּום לֹו מנּכה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

המלווה] הּׂשדה[בבי"ד]ּבּדּינין[מידי את הממׁשּכן ׁשאין ; ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבעת מצּויין ּפרֹות ּבּׂשדה אין ׁשהרי חצרֹו, לממׁשּכן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּדֹומה

ׁשּיפסיד ואפׁשר ּפרֹות, ׁשם ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָההלואה,
אין וכן רּבית. אבק היא ּולפיכ ועבֹודתּה; ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּבזריעתּה
ׁשהּמֹוכר - ּבאסמכּתא ׁשּמכר למי ּדֹומה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמׁשּכֹונה
זה ּגּוף והקנהּו ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, ּגמר לא ְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבאסמכּתא
רּבית, אבק ׁשהּמׁשּכֹונה הּתלמּוד, מן יראה וכזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרֹותיו.
רּבֹותי. ׁשהֹורּו ּכמֹו ׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
רּבית ׁשהיא מׁשּכֹונה הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנמצאת
הּמּתרת. ּומׁשּכֹונה רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻקצּוצה,
אֹו חצר ּכגֹון ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכיצד?
קצּוצה. רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָמרחץ
זֹו הרי - ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ׂשדה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמׁשּכן

ה ּבנּכּוי, ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית; זֹואבק רי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּוא ּכיצד מּתר. זה הרי ּבנּכּוי, ׂשדהּו מׁשּכן רּבית. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻאבק
אֹו חצרֹו ּבהן לֹו ּומׁשּכן ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהּנּכּוי?
ּבכל ּכסף מעה ל מנּכה 'הריני הּמלוה: לֹו ואמר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׂשדהּו,
ּבחצר - ׁשּלי' ּפרֹותיה ׁשּיהיּו ּכדי ,קרקע ּבׂשכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשנה

מּתר. ּבּה, וכּיֹוצא ּובׂשדה אסּור; ּבּה, ְְְֵֵֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

,ּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונה ׁשּכל ּגאֹונים, מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
לעמק ירדּו ולא ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין קצּוצה רּבית זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרי
ּדברי להם נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ׂשדה ּבין להפריׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר,
- ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונה, ׁשּכל הֹורּו, וכן ּתלמּוד. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָחכמי
מּתרת מׁשּכֹונה להם ואין ּבׂשדה; ּבין ּבחצר ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאסּורה,

הּזאת ּבּדר ּומׁשּכןאּלא ּדינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון ּכיצד? : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתחזר ׁשנים עׂשר ׁשאחר עּמֹו והתנה ׂשדה, אֹו ּבית ּבהן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
עׂשר ּכל ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי - חּנם לבעליה זֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻקרקע
זה ׁשאין ׁשנה, ּבכל ּדינר אלף ׁשוה ׂשכרּה היה אפּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשנים,
עּמֹו, הּׂשדה ּבעל התנה אם וכן ּבפחֹות. ׁשּׂשכר ּכמי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

ׁשנה ּבכל עׂשר לֹו יחּׁשב מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן [תמורתּכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
שנה] הּלוה,כל התנה אם וכן מּתר. זה הרי - מּמּנה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻויסּלקֹו

ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ּׁשּדר מה לֹו מחּׁשב ׁשּירצה זמן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל
ּכׂשכירּות, אּלא זה ׁשאין מּתר; זה הרי - ויסּתּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּדמים

ּומּתר. ׁשּבארנּו, ּכמֹו קּים ׁשּבׂשכירּות ּתנאי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻוכל

ה'תש"ע אדר כ"ז קודש שבת יום

    
,קצּוב זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּכל אֹוכל הּמלוה והיה ויסּתּלק, מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבלא אֹותֹו מסּלקין אין חֹובֹו, ּכׁשעּור אכל אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרֹותיה
ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי מעֹות, ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹּכלּום;
מעֹותיו, על יתר אכל ׁשאם לֹומר צרי ואין ּבדּינין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין [כדמפרשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
יתֹומים,מיד] ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּבמׁשּכֹונה.

על יתר אכל ּכלּום. ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ׁשעּור ְְְְְִִֵַַַַָָָֹואכל
ּכיצד לׁשטר. מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין הּיתר, מֹוציאין אין - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָחֹובֹו
לֹו ממׁשּכנת זֹו ׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? מּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמחּׁשבין
ּבמאה אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וׂשדה דינרין, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמאה
הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָדינרין,
אֹומרין - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת
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ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ואין ּבמאתים הּפרֹות מן 'אכלּת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלֹו:
אחת'. ּומׁשּכֹונה אחד ׁשטר ְְְֶַַַַָָָָהּׁשטרֹות

הּמלוה לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן[משדה [מתי]ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
לפרׁש צרי ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּיביא
זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדבר

סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - [ללאהּמׁשּכֹונה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חדׁשתאריך] עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְֵֵֶַַָָָֹ

והתנה הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - סודר]מעֹותיו ּכ.[בקנין על ְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשּיביא עת ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכֹונה
מּמּנה[הלווה]לֹו ּגֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָמעֹותיו

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה מלווה]ּכדר ּבּה[של נֹוטל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, הלוואתה]ּפי ּוכׁשּמסּלק[את . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ואם לארץ; ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותֹו,
יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהגּביּה
נֹוטל והּבכֹור מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלקֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבּה
ּכמֹו רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

ׁשּקנה מעת ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
את הּגֹוי לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיׂשראלי,
הממׁשּכן ּברׁשּות היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמעֹות

הגויים]ּבדיניהם ויסּתּלק.[של מעֹותיו את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּוא הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן

לא זֹו, קרקע 'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהאֹוכל
אמר: ואם אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
'אֹות מלוה אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ'לא

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ּפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם[רווח]את וכן יֹותר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו לֹו:הׂשּכיר ואמר לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָ

ואכּירּנה ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ'ּתן
ואני[אייפנה] ּתׁשמיׁשיה, ּכלי וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אבל מּתר. זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאעלה
אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם

ואני מּלחים, ּבהן אׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוציאם
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל ְֲֲֵֶֶַַָָָאעלה

עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי 'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר[חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּפני
יֹום' ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאם
מּתר; זה הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים ְְְְִִִֶָָָָמעֹותיו

    
קרקע לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּכמי ּדֹומה ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוטל
ּׁשהיה מה אּלא לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפלֹוני.

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת בחזרה]ׁשוה יקח ממּכרֹו[המוכר ְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו מכר אם וכן קּים. היה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָמּידֹו,
ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה למי ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמאה,
מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא לֹו נֹותן ואינֹו אסּור, זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּימת. היתה אם ְְִֶֶַָָָסחֹורתֹו,
לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו [אתהּלֹוקח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הכספית] רּׁשאיהתמורה זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמּכאן
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַָָלֹומר

ּבׁשּתים לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ

זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא
יהיה הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
ּפי על אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאם

,מּיד ּדמיהן ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ּתבע ואם ּבעׂשרה, ויּתן[רצה]מֹוכרן לקנֹותן, הּלֹוקח אֹותן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ

למכרן מּתר זה הרי - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,
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סי             
      

ׁשני ּוכאּלּו ּכלּום, ל ואין ּבמאתים הּפרֹות מן 'אכלּת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלֹו:
אחת'. ּומׁשּכֹונה אחד ׁשטר ְְְֶַַַַָָָָהּׁשטרֹות

הּמלוה לסּלק ׁשּנהגּו הלווה]מקֹום זמן[משדה [מתי]ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
לפרׁש צרי ואינֹו ׁשּפרׁש, ּכמי זה הרי - מעֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּיביא
זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום וכן זה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדבר

סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש; ּכמי זה הרי - [ללאהּמׁשּכֹונה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חדׁשתאריך] עׂשר ׁשנים עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו ,. ְְְֵֵֶַַָָָֹ

והתנה הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
זה הרי - הּמׁשּכֹונה זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא הּמלוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעּמֹו
סֹוף עד מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה לסּלקֹו. יכֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
לֹו ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק עליו הּמלוה וקּבל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמּנֹו,

מּידֹו לקנֹות צרי זה הרי - סודר]מעֹותיו ּכ.[בקנין על ְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשּיביא עת ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגן ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכֹונה
מּמּנה[הלווה]לֹו ּגֹובה מלוה ׁשל חֹוב ּבעל אין - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָמעֹותיו

הּבכֹור ואין הּקרקע, מן ׁשּגֹובה מלווה]ּכדר ּבּה[של נֹוטל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מׁשּמטּתּה ּוׁשביעית ׁשנים, הלוואתה]ּפי ּוכׁשּמסּלק[את . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ואם לארץ; ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות אפּלּו נֹוטל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותֹו,
יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה ׁשּיסּלקֹו, קדם אֹותן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהגּביּה
נֹוטל והּבכֹור מּמּנה, ּגֹובה חֹוב ּבעל - זמּנֹו סֹוף עד ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלקֹו

מׁשּמטּתּה. הּׁשביעית ואין ׁשנים, ּפי ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבּה
ּכמֹו רּבית ואבק היא, אסּורה זֹו ׁשּמׁשּכֹונה ּפי על ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאף

אֹוׁשּבארנּו לגֹויים, אֹו ּבטעּות, מנהג זה ׁשּיהיה אפׁשר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואבק הֹואיל הּמדינה; ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדר
ׁשּזאת ׁשהֹורה מי ויׁש הּמנהג. אחר הֹולכין היא, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹרּבית

ּבנּכּוי .[ומותרת]הּמׁשּכֹונה ְְִַַָ
ליׂשראל ּומכרּה הּגֹוי וחזר ליׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּגֹוי

ׁשּקנה מעת ליׂשראל ׂשכר להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
את הּגֹוי לֹו ׁשּיחזיר עד ׂשכר ּבלא ּבחצר ּדר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיׂשראלי,
הממׁשּכן ּברׁשּות היא ׁשהרי זֹו; חצר על לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּמעֹות

הגויים]ּבדיניהם ויסּתּלק.[של מעֹותיו את ׁשּיּתן עד , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּוא הּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן

לא זֹו, קרקע 'לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר ּפרֹותיה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהאֹוכל
אמר: ואם אסּור; זה הרי - אּלּו' ּבדמים לי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתמּכרּנה
'אֹות מלוה אני ּכ מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא תמּכרּנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ'לא

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ
את לֹו הׂשּכיר ּכיצד? הּקרקעֹות. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻמּתר

ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר,
הרי חדׁש, חדׁש ׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה, ּבכל סלעים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעׂשר

מּתר זה הרי - חדׁש' ּבכל ּבסלע .הּוא ְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ
:לֹו ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעׂשרת לחברֹו ׂשדה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׂשּכיר

ל אּתן ואני הּׂשדה, את ּבהן ׁשאפרנס זּוז מאתים לי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ'ּתן
ּפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּכֹור עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשנים

ׂשכר יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם[רווח]את וכן יֹותר. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
חנּו לֹו לֹו:הׂשּכיר ואמר לׁשנה, דינרין ּבעׂשרה ספינה אֹו ת ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָ

ואכּירּנה ואצּירּנה זֹו חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ'ּתן
ואני[אייפנה] ּתׁשמיׁשיה, ּכלי וכל זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אבל מּתר. זה הרי - ׁשנה' ּבכל ּדינר עׂשר ׁשנים ל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻאעלה
אֹו ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי מאתים לי 'ּתן לֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם

ואני מּלחים, ּבהן אׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ּבסחֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוציאם
אסּור. זה הרי - ּבּׂשכר' ל ְֲֲֵֶֶַַָָָאעלה

עׂשה' לֹו: יאמר לא ּכיצד? האדם. ּבׂשכר להרּבֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹאסּור
עּמ אעׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי

ׁשּתים'. ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר ְְְִִֵֶַַַָָָָָּבׁשבּוע
,'עּמ ואנּכׁש עּמי 'נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּומּתר

עּמי 'נּכׁש לֹו: יאמר לא אבל ;'עּמ ואעּדר עּמי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ'עדר
ּגריד ימי ּכל .'עּמ ואנּכׁש עּמי 'עדר ,'עּמ [קיץ]ואעּדר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

שווה]אחד רביעה[דינם ימי וכל יאמר[חורף], לא אחד. ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשהרי ּברביעה', עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי 'חרׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יתר. הּגׁשמים ּבימֹות החריׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹטרח

הּקר ּבימי עּמֹו לעׂשֹות החרף ּבימי הּפֹועל את ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹהּׂשֹוכר
הּׂשכר לֹו ונתן יֹום, ּבכל עכשיו]ּבדינר ׂשכרֹו[כבר והרי , ְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

סלע החרף ּבימי דינרים]ׁשוה אסּור,[ד' זה הרי - יֹום ּבכל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל ּבׂשכרֹו. לֹו ׁשּיּזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ּכמלוה ׁשּנראה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּפני
יֹום' ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן עד מהּיֹום עּמי 'ּתעׂשה אמר: ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָאם
מּתר; זה הרי יֹום, ּבכל סלע ׂשכרֹו ׁשּׁשוה ּפי על אף -ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו מעּתה, לעׂשֹות מתחיל והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּבׂשכרֹו. לֹו ּונתנן ׁשהקּדים ְְְְִִִֶָָָָמעֹותיו

    
קרקע לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור

לי ּתּתן מעכׁשו 'אם לֹו: ואמר מּטלטלין, אֹו עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָאֹו
הן הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה, ׁשּל הן הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהּדמים,
ּכמי ּדֹומה ׁשּזה רּבית; אבק זה הרי - ועׂשרים' ּבמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּל
זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ּבׁשביל עׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹוטל
ּׁשהיה מה אּלא לֹו לּתן חּיב אינֹו ּבּדין, ּוכׁשּיתּבעּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפלֹוני.

יחזיר אֹו הּממּכר; ּבׁשעת בחזרה]ׁשוה יקח ממּכרֹו[המוכר ְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו מכר אם וכן קּים. היה אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָמּידֹו,
ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה למי ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָּבמאה,
מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים; אּלא לֹו נֹותן ואינֹו אסּור, זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּימת. היתה אם ְְִֶֶַָָָסחֹורתֹו,
לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו, חפץ מחברֹו [אתהּלֹוקח ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הכספית] רּׁשאיהתמורה זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ועד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמּכאן
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ּבפחֹות', מּיד לי 'ּתן לֹו: ְְִִִִִֵֵֵַָָלֹומר

ּבׁשּתים לֹו ּומכרּה ּדינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
הּקיץ ישלמנה]עד ּתּקלה,[ואז ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על , ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָ

זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד הּמֹוכר ּברׁשּות היא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהרי
לא ואם ּכלּום; מׁשּלם אינֹו נׁשּברה, אֹו אבדה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמּתר;
וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה ּבּה, ּולהרויח למכרּה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָמצא
יהיה הּׁשּתים על 'הּיתר לֹו: ואמר ּבׁשּתים, לֹו מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאם
למּכר ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׂשכר
ּפי על אף מּתר; זה הרי - לי' החזירה ׁשּתרצה, ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹותּה
הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה, אֹו נגנבה אֹו אבדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאם

,מּיד ּדמיהן ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ּתבע ואם ּבעׂשרה, ויּתן[רצה]מֹוכרן לקנֹותן, הּלֹוקח אֹותן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ

למכרן מּתר זה הרי - עׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עׂשר ׁשנים עד עׂשר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

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

95

96



סי            
      

מּפני ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס, ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעׂשר, עּתה ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר;
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל והיה ּבזֹול, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעגל
ּדבר והּמיתה הּוא; הּלֹוקח ּברׁשּות ּכחׁש, אֹו מת אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי

ּתמיד .מצּוי ִָָ

,הּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן
אֹותן קֹונין והן ּביקר, ׁשוין ׁשּייבׁשּו[כעת]ּוכׁשּיּכרתּו עד ּבזֹול ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

להּפ צרי זה הרי - מחּברין,[לטפל]ויּכרתּו ּכׁשהן ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
הּמעֹות נמצאּו ,הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ּכקֹונה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּנמצא

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,

מן ּבזֹול ּבׂשכרן החּטים להן ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹומרי
ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּגרן
הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו, האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּגרן,
ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכן עׂשּו לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹואם

הּגרן עד ׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול, ׁשּלקחּו .וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

יבול]אריסין תמורת הּׂשדֹות[העובדים ּבעלי ׁשהיּו ֲֲִִֵֶַַָָ
ּבכל האריסין להם ונֹותנין ּבניסן, הּׂשדה מן אֹותם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָמסּלקין

חמר שטח]זרע ּבתֹו[מידת אריסין זה והּניח סאין, ארּבע ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹ
ואין מּתר, זה הרי - סאין ׁשׁש מהם ונטל אּיר, עד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׂשדהּו

רּבית. ׁשם ִִֵָּכאן

לֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הֹוסיף זמן, לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ּבּמּדה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻלֹו

ר ואּלּו ּתנאילֹו, ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - .צה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
:לֹו ולֹומר לחברֹו, יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

אבל ,ּברׁשּות היא הרי ּפלֹוני, יֹום עד מּכאן החמיצה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָ'אם
עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי'; היא הרי הֹוקירה, אֹו הּוזלה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאם

ּולהפסד לׂשכר קרֹוב זה הרי וכןהּזֹול, ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו לקנֹות לאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻמּתר
החמץ ּומחזיר ּבֹודק - ּוכׁשּנֹוטלן טבת, עד נֹוטלן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואינֹו
ׁשהחמיצּו ואּלּו יין, אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא הּטֹוב; הּיין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולֹוקח

בתשרי]מּתחּלה להחמיץ[כבר ראּויין היו]היּו ,[מקולקלים ְְְְִִִִַָָ
זמן. אחר עד הּדבר יּודע לא ְֲִַַַַַַָָָָֹאבל

נׁשּברה ואם ׂשכרּה, ולּטל הּספינה לׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום
מּתר. זה הרי - הּׂשכר על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻוכן

מּמׁשקלֹו ּׁשּפחת מה ּבזה.ּודמי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אבק ׁשהּוא מּפני מּיׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
וקּבלן צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע והחלב והּגּזֹות הּולדֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהן מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם,

הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, להפסדזה ורחֹוק לׂשכר קרֹוב ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ברווח] רק ׁשאם[שמתחלק הּצאן ּבעל עליו קּבל אם ,לפיכ .ְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הן הרי נטרפּו אם אֹו ּברׁשּותֹו, הן הרי הּוזלּו אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵהּוקרּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹֻּברׁשּותֹו

עלי היא הרי מתה, 'אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם
מּתר, - חדׁש' ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבׁשלׁשים

מיתה לאחר אּלא ּדמים עׂשיּה ׁשּלא .לפי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּומׂשּכרת
שני]ּבׁשני רּבית.[תמורת חׁשׁש ּכאן ואין ּבׁשנה, אפרֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

ונתן רּבית, ׁשל דינרין ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין מּמּנּו, ּכׁשּמֹוציאין - חמּׁשה ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו

חמּׁשה נתןמּמּנּו אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל , ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
עצמֹו הּכלי אֹותֹו מּמּנּו מֹוציאין ּכלי, אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְִִִִִֶֶַַָלֹו
ׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הׂשּכיר עצמּה. הּכסּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָואֹותּה
ׁשהרי ארּבעה, מּמּנּו מֹוציאין ּכׁשּמֹוציאין, - ּדינרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה

עליו. קּבל והרי מּמּנּו, זה מקֹום ׂשכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

    
ּפֹוסקין הּפרֹות[משלמים]אין קבלתם]על עד[לפני , ְִֵֵַַַ

הּׁשער; ׁשאיןׁשּיצא ּפי על אף - ּפֹוסקין הּׁשער, יצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
לזה[ללווה]לזה[פירות] יׁש הוי, ולא אחר, [למישהו ֵֶֶָָ
סאיןכריבית] ארּבע ּבּׁשּוק קבּוע לחּטים הּׁשער היה ּכיצד? .ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה על עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבסלע
זמן, אחר חּטים ׁשל סאה מאה לֹו יּתן ואם סלעים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָועׂשרים
אף ּכלל, רּבית ּבזה אין - ּבסלע סאה החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבעת
ּבּמה ׁשּפסק. ּבעת ּכלל חּטים לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל
ׁשּפסק הּמין מאֹותֹו ּכלּום לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּדברים
ׁשעדין ּפי על אף - הּמין מאֹותֹו לּמֹוכר היה אם אבל ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעליו.
ּפי על אף עליו, לפסק מּתר זה הרי - מלאכּתֹו נגמרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻלא
- לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. יצא לא ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשעדין

ּגדיׁש הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים, על ּפֹוסק זה [לפניהרי ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּבעביטדישה] ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר הּיין, על ּופֹוסק ;ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבּמעטן[בור] הּזיתים מּׁשּנתן הּׁשמן, ועל לזיתים]; ;[מקום ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

החרׂש, ּכלי על ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנּו הּסיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָועל
הּיֹוצר גלם]הּביצים[האומן]מּׁשּיעׂשה ּבּמה[חומרי ׁשּלהן. ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשח עפר אבל לבן. עפרן ּבׁשהיה אמּורים? ּפֹוסקּדברים - ר ְְֲֲֲִִֵֶָָָָָָָָָָָֹ
מּפני נעׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו, הּנעׂשין הּכלים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹעל
ּפֹוסק וכן לזה. יׁש לזה, ׁשאין ּפי על ואף לּכל; מצּוי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
מּפני זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה, ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ׁשּתים אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר [לגמרּכל ְְְִֶַַַָָָָָָֻ

אינֹומלאכתו] - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. עּמֹו ּפֹוסק ,ְְִֵֵָָָָָָָֹֻ
מחּסר ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּפֹוסק
ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשלׁש
מחּסר ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? עדין. לעֹולם ּבא לא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻּוכאּלּו
ׁשּכיון עליו; ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ודיׁשה, ׁשּייבׁש, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגדיׁשה
מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי זה הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻׁשהּוא
ּדיׁשה אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, היה אינֹו. ּוכאּלּו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהּמין
לפיפה מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ּביצים עליו. ּפֹוסק - ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻּוזרּיה

ראשונית] והֹוצאה[צורה ּוׂשרפה, לּכבׁשן, והֹולכה ויּבּוׁש, ,ְְְְְִִֵַָָָָָָ
הֹולכה אּלא מחּסרין ואינן יבׁשין, היּו עליהן. ּפֹוסק אינֹו -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּלֹוקח ּדר ׁשּיהיה והּוא עליהן; ּפֹוסק - ּוׂשרפה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׁשן
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הּוא הּמֹוכר היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותן ְְֲִִִִֵַַָָָָָלהֹוציא
עד עליהן ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּמֹוציא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיצא

את ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול
מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָל

ּׁשעּזי 'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'חֹולבֹותל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּכ
ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָמכּור
ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

,קבּוע הּׁשער ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאין
ארּבע ּבּמדינה החדׁשֹות החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
עד ּפֹוסקין, אין - ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹסאין

לקֹוטֹות ׁשל החּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער [שלׁשּיצא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ב'לקט'] בהן שזכו הּביתעניים, ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ְְְְִִֶֶַַַַַַַארּבע

לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות; ּכׁשער לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹֹׁשלׁש
הּבית. לבעל הּׁשער ׁשּיּקבע עד ְִִִֶַַַַַַַַַַַָהּבית,

לפסק לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון הּׁשער[לסכם על ְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹֻ
מועטים]הּגבֹוּה בדמים רבים החּטים[פירות היּו ּכיצד? . ִִֵַַַַָָ

ּכּׁשער החּטים לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָנמּכרֹות
עׂשר לֹו נֹותן ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹול
ּכּׁשער סאין ארּבע לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹסאין;
הּמעֹות לֹו נתן הּגבֹוּה. ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹסתם,
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, ׁשחזר ּומי הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוין

בדיבורו] עומד שאינו למי אמּורים?[קללה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ
ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו. ּדעת על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבפֹוסק
מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ּבין ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּמֹוכר
המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי מקּבל ואינֹו הּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: ׁשּבארנּו.[לקלקל]אֹומר ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹ

הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו
חּטים לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
זה והרי אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, .ּכקֹובע ְְְְִִִֵֵֶַַַ

ׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזה.

ּכפרֹות ּתמיד .מצּויין ְְִִֵָ

,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין
ּבמעֹות ּבסלע חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ׂשּקיהם ׁשּיפּתחּו עד לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
ּבזֹול להן מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו

לא אּלא יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו אּלאמּפני זמן, חר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין אֹותם.[מסייעים]מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם

אסּור לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מֹולימקֹום' היה . ְִִִֵָָָָָָָֻ
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּדמיה
אסּור. לֹוקח, ּברׁשּות היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן
לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר על חּסרֹון .ולא ְִֵַַָֹ



       

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום

    
אּסּורין ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאסּור

האֹוכלּבניסן וכל תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום ּבכל - הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּכּזית
ּבין הּבית ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובכל
העמר, מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
אחר מּתרין הרחֹוקין, והּמקֹומֹות ּבירּוׁשלים; החדׁש ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻהּתר
ּובזמן חצֹות. אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַחצֹות,

ּובּזמן הּתֹורה; מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשאין
יֹום ּכל אסּור החדׁש - ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה,

סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשבעה

וקליהאֹוכל קלויים]לחם [שבליםוכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ
מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הּׁשמּועה מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,

ּפי על אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל
ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה אכילהׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

הּתֹורה מן .זמן, ְִַַָ
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סי            
      

הּוא הּמֹוכר היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותן ְְֲִִִִֵַַָָָָָלהֹוציא
עד עליהן ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֻׁשּמֹוציא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיצא

את ולרּדֹות רחליו, את ולגזז עּזיו, את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול
מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי 'מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָּכּורּתֹו,
מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָל

ּׁשעּזי 'מה לֹו: אמר אם אבל מּתר. זה הרי - 'חֹולבֹותל ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי 'מה ,'וכ ּבכ ל מכּור וכ ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּכ
ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי 'מה ,'וכ ּבכ ל ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָמכּור
ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן אם אּלא אסּור, - 'וכ ּבכ. ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

,קבּוע הּׁשער ׁשאין מּפני ׁשּבעירֹות, ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָאין
ארּבע ּבּמדינה החדׁשֹות החּטים היּו הּמדינה. ׁשער על ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
עד ּפֹוסקין, אין - ּבסלע סאין ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹסאין

לקֹוטֹות ׁשל החּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער [שלׁשּיצא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ב'לקט'] בהן שזכו הּביתעניים, ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ְְְְִִֶֶַַַַַַַארּבע

לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות; ּכׁשער לּלקֹוטֹות ּפֹוסק - ְְְְִֵַַַַַָָָֹֹֹׁשלׁש
הּבית. לבעל הּׁשער ׁשּיּקבע עד ְִִִֶַַַַַַַַַַַָהּבית,

לפסק לֹו מּתר הּׁשער, ׁשּנקּבע מחיר]ּכיון הּׁשער[לסכם על ְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹֻ
מועטים]הּגבֹוּה בדמים רבים החּטים[פירות היּו ּכיצד? . ִִֵַַַַָָ

ּכּׁשער החּטים לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָנמּכרֹות
עׂשר לֹו נֹותן ּבסלע, סאין עׂשר ּכן אחר עמדּו אם - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּזֹול
ּכּׁשער סאין ארּבע לֹו נֹותן - ּבסלע סאין ׁשלׁש עמדּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹסאין;
הּמעֹות לֹו נתן הּגבֹוּה. ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו הּגבֹוּה, ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ולא ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹסתם,
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו, ׁשחזר ּומי הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשוין

בדיבורו] עומד שאינו למי אמּורים?[קללה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ
ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו. ּדעת על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבפֹוסק
מחזיר אֹו הּזֹול, ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ּבין ְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּמֹוכר
המׁשּלח ׁשהרי ּכׁשליח; ׁשּפרע' 'מי מקּבל ואינֹו הּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת

לעּות' ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן לֹו: ׁשּבארנּו.[לקלקל]אֹומר ּכמֹו , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹ

הּדמים ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהיּו
חּטים לֹו היּו מּתר. חּטים, לֹו יׁש אם - ּבסלע חמׁש לֹו ְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיּתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
זה והרי אינם; ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו מּפני לֹו והֹוזיל זמן, .ּכקֹובע ְְְְִִִֵֵֶַַַ

ׁשׁש ּובּכפרים ּבסלע, סאין ארּבע ּבּמדינה החּטים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
ׁשׁש לֹו ׁשּיביא ּכדי לּתּגר, סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אבדּו אם - הּלֹוקח ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא, הּכפר; מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָסאין
לעׂשֹות לֹו אסּור חׁשּוב, ואדם לֹו. אבדּו נגנבּו, אֹו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָּבּדר
סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - סחֹורה ּובמיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזה.

ּכפרֹות ּתמיד .מצּויין ְְִִֵָ

,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין
ּבמעֹות ּבסלע חמׁש לספסריהם אֹו למּכיריהם ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ׂשּקיהם ׁשּיפּתחּו עד לעיר, ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
ּבזֹול להן מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו

לא אּלא יּקחּו ולא עּתה הּמעֹות ׁשּנתנּו אּלאמּפני זמן, חר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין אֹותם.[מסייעים]מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו - למקֹום מּמקֹום ּפרֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ'ּתנם

אסּור לאו, ואם מּתר; ׁשם, לֹו יׁש אם - מֹולימקֹום' היה . ְִִִֵָָָָָָָֻ
ל אעלה ואני לי, 'ּתנם לֹו: אמר - למקֹום מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם - מקֹום' ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּדמיה
אסּור. לֹוקח, ּברׁשּות היתה ואם מּתר; לׁשם, ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

עׂשר ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עׂשר ּדמי הּגּנה לבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנֹותן
לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הם והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחם, הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדילּו
ּבאים היּו לא קטּנים, ּכׁשהם עּתה קצצם ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהם;
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר על חּסרֹון .ולא ְִֵַַָֹ



       

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום

    
אּסּורין ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹאסּור

האֹוכלּבניסן וכל תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום ּבכל - הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּכּזית
ּבין הּבית ּבפני ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובכל
העמר, מּׁשּיקרב - מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
אחר מּתרין הרחֹוקין, והּמקֹומֹות ּבירּוׁשלים; החדׁש ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻהּתר
ּובזמן חצֹות. אחר עד ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַחצֹות,

ּובּזמן הּתֹורה; מן אסּור ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻׁשאין
יֹום ּכל אסּור החדׁש - ימים ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה,

סֹופרים. מּדברי לערב, עד ּבניסן עׂשר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשבעה

וקליהאֹוכל קלויים]לחם [שבליםוכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ
מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הּׁשמּועה מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,

ּפי על אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל
ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה אכילהׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
ּובכל מקֹום ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעד

הּתֹורה מן .זמן, ְִַַָ
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סי           
      

החּטים מן וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתבּואה
- ּבּקרקע החּטים ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹּבּקרקע,
אֹו ּבכד, מּנחין היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרי
מהם לקט אם ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ׁשּבלתואכל, וכן . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּקרב אחר ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהביאה
מּפני אסּורה ּתהיה אם ספק זה הרי - והֹוסיפה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהעמר,
ׁשהרי אסּורה, תהיה לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹוספת

העמר. קדם ְִִֶֶָָֹֹהׁשריׁשה

ירקֹותּכלאי מיני אֹו תבּואה מּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגֹוי ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּביןׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אסּורין ׁשניהם - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
אׁשר הּזרע המלאה ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבאכילה
ׁשניהן ותאסר ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת .ּתזרע, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל
הּתֹורה מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אבלּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכלאים ּובהלכֹות סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבחּוצה
אסּור, אינֹו מין ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתּבאר

מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, חיובוהיא [גורם ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מקּדׁש.שריפה] אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

ּפרֹותהערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
מּׁשּנזרע ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּוריןׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים "ּכיּבּמה : ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
- לארץ ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹתבאּו

לא ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה אסּורה,הלכה רץ ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
האסּורין ּדברים יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּוספקּה

הּמּתרין. ּודברים ערלה ְְִִִַָָָָֻמּׁשּום
;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק

ּכרם היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹותּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

,יׂשראל ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכרם
לארץ ּבחּוצה לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, .אסּור; ְְְְִֵֶַָָָָָָָֻ

מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית
ענבים אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
והצניען נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָָהּנמצאין

.ׁשם ָ
מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

ׁשלׁש אֹוכל ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפּות
ּכנג הּתר מּׁשני לאׁשנים ואם מּתר; זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

חׁשּבֹון. לידי יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹהתנּו
עד ערלה, ּבׁשני הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכיצד?

אסּור; ּכזה, התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל
ערלה ּפרֹות ּכמחליף זה .ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

אּלא לארץ, ּבחּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיראה
אּלא אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאֹוכל
חּיבת ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערלה.
רבעי ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכל לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
לארץ, ּבחּוצה אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָמקצת

עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻואחר
ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות

ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטייׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,

ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
אׁשראֹותן העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל 'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּבלא ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואין
זֹו. להֹוראה לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֻּפדיֹון,

מּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהגיׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומתּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

ּבֹו נׁשאר לא ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמעׂשר,
טבל אֹוכל מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר ּבֹואּלא ואין , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

מעׂשר. ּותרּומת גדֹולה ּבתרּומה אּלא מיתה עֹון ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמיתה;
מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכללאזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ּבתרּומה חּיב ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּובהלכֹות
מן חּיב הּוא ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּובמעׂשרֹות,
ּכּזית והאֹוכל סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לארץ חּוצה ׁשל וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָמּטבל
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,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,
ואין ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה

עליהן הּכרםלֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּלהן. הענבים ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבק ּתֹורהיׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּומעׂשר

ּבמקֹומֹו.וטמא יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום

    
מּמּנּו והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח[שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו ְְִִֵֵָֹיאכלּו,

לּה ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס מּׁשּוםיין זה ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ולא זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה

החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְִִֵֶַַָָידּבק

,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין
ּבהניה אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ודברוהּוא ;ׁשּנתנּס ּכיין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּכין רביעית, יינם מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָזה,
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

אֹותֹו נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנגע יׂשראל ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמחׁשבת

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָּבֹו
אסּורּגֹוי - ּבּיין ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנגע

ּבהניה ּומּתר ּוטבלןּבׁשתּיה, ּומלן הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח . ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ּפי על ואף ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד -ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מּפיהן. זרה עבֹודה ּפסקה ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשעדין

ּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין

אֹוסרין אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, -ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור [לזמןיינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ׁשאינֹו[לזמן ּגֹוי ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

אסּור יינם - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָעֹובד
הּנֹוצרים אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשתּיה,

ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי -ְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ
הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבהניה; אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאסר

ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָואם
זרה. עבֹודה עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָוכל

על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
אם - ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר ּבֹו, .נגע ֱֶַָָ

הּמערבהֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּוא הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

ויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר הּיין;[ניגר]מאימתי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
זה הרי - ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור;
ואף ּדרּוכה, ּגת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוינּס
לּבֹור. ירד ולא והּזּוגין החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹֹעל

על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי
ּבׁשתּיה אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ
ׁשּיחמיץ ּפיקדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

היה ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין
הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ

עֹוׂשה אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן
.נס ֵֶֶיין

ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים
ולא יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
יין ׁשל ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻנׁשארה
נׁשאר לא ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּיבׁשּו

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח .ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עדאסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן[לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים[מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ּבין ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
נתן ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכן
ציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס[של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] לתֹוכן[שומן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן ׂשֹורפן.אחר ׁשהּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותןהּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכליהיּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
ּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
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סה            
      

,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,
ואין ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה

עליהן הּכרםלֹוקין ּכלאי ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּלהן. הענבים ועל הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין -ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבק ּתֹורהיׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ונֹותר ּפּגּול ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּומעׂשר

ּבמקֹומֹו.וטמא יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום

    
מּמּנּו והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח[שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו ְְִִֵֵָֹיאכלּו,

לּה ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס מּׁשּוםיין זה ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
"ולא זרה: ּבעבֹודה ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה

החרם". מן מאּומה ּביד ְְְְִִֵֶַַָָידּבק

,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין
ּבהניה אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ודברוהּוא ;ׁשּנתנּס ּכיין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּכין רביעית, יינם מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָזה,
מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

אֹותֹו נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנגע יׂשראל ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמחׁשבת

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָּבֹו
אסּורּגֹוי - ּבּיין ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנגע

ּבהניה ּומּתר ּוטבלןּבׁשתּיה, ּומלן הּגֹויים, מן עבדים הּלֹוקח . ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ּפי על ואף ּבׁשתּיה, מּתר ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד -ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
מּפיהן. זרה עבֹודה ּפסקה ולא יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשעדין

ּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין

אֹוסרין אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, -ּגר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור [לזמןיינֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ׁשאינֹו[לזמן ּגֹוי ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

אסּור יינם - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָעֹובד
הּנֹוצרים אבל הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשתּיה,

ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי -ְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ
הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ּבהניה; אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאסר

ּבלבד. ּבׁשתּיה אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָואם
זרה. עבֹודה עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָוכל

על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
אם - ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר ּבֹו, .נגע ֱֶַָָ

הּמערבהֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּוא הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

ויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר הּיין;[ניגר]מאימתי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
זה הרי - ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
ּבידֹו יּגע ׁשּמא ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור;
ואף ּדרּוכה, ּגת מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָוינּס
לּבֹור. ירד ולא והּזּוגין החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָֹֹעל

על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי
ּבׁשתּיה אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

נס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ
ׁשּיחמיץ ּפיקדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

היה ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין
הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ

עֹוׂשה אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן
.נס ֵֶֶיין

ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים
ולא יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
יין ׁשל ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻנׁשארה
נׁשאר לא ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּיבׁשּו

וכאדמה ּכעפר הן והרי יין, ריח .ּבהן ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עדאסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן[לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים[מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לעת מעת ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
ּבין ׁשּלהן, הּכלים ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
נתן ואם יינן. ּבהן והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיּו

ּבׁשתּיה. אסּור זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכן
ציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס[של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] לתֹוכן[שומן הּיין לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן ׂשֹורפן.אחר ׁשהּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותןהּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכליהיּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו

ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו
ּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
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סו           
      

צחצֹוחי הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
עֹוׂשין, ׁשהּיֹוצרין ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה .אֹו ְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻ

ּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי ׁשּנׁשּתּמׁשּו[מצופים ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
- ׁשחרים אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֻּבהן
ואם ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻֻמּתרין;
- ירּקין ּבין לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻיׁש
אּלא הּדבר ׁשאין לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאסּורין,
מדיחן - לקּיּום ּבהן ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָֹּבׁשּכּנסֹו

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ֲִִֵֶֶֶַָֻּומּתרין,
אבןּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימיםואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
לדר אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּגת

יּׁשנּה ואם הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן .אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשל[מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
חלף ּכלי וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשר
היּו אם - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּוצין
ּבסּבּו ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתפּורין
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָקׁשה,
עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן קׁשרים, ּבהן יׁש ואם .חדׁש; ְְִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹותן מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר הענבים]ּכדי על [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
לדריכה]והעדׁשים בטון מדיחן.[מטאטאים]והּלּולבין[גושי , ְְְֲִִִַָָָָ
עזר]העקלין ּבצּבּוץ[כלי וׁשל נסרין מנּגבן.[קנבוס]ׁשל , ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ׁשיפה במים]ׁשל גדל עׂשר[עשב ׁשנים מיּׁשנן ּגמי, וׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ
חֹולטן אֹו ּברֹותחין, מגעילן - מּיד לטהרן רצה ואם ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹחדׁש;
ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן אֹו זיתים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבמי
יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, עׂשרה ׁשּתים רֹודפין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמימיו

לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן
לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
מאדם אּלא מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבכׁשרּות.
ּבּה ׁשאין ּדג וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהחזק

ׁשּבארנּו ּכמֹו .סימן, ְְִֵֶַָ
והביא זמן, ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח

צרי ואינֹו מּתר זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלֹו
יהּודי ׁשהּוא יֹודע אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשאל

ּכׁשּבלבד ׁשאינֹו החזק ואם אּלּו,. ּבדברים מדקּדק ולא ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹוכל אינֹו - אצלֹו ונתארח עבר ואם אצלֹו; להתארח ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּור
עליהן. ּכׁשר אדם לֹו ׁשּיעיד עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשר

ה'תש"ע אדר כ"ג שלישי יום

    
ׁשּיּגע הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדםויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּיין ׁשּיצא עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּפתּוח ּכלי אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוירד
נגע ולא הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹׁשל

הּיין. נאסר - ֱִִֶַַַַַּבּיין

ׁשּלא ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

- יין לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; .הּיין ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

עלּכלי ואף למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַַָָָָֻ
יין ׁשל נֹוד העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּפי
הּנֹוד ׁשהיה ּבין - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּמקֹום
העביר מתנדנד. ׁשהּיין ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻמלא
היה ואם ּבֹו; יּגע ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלי

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר .חסר, ְְִִֵֵֶָָָֻ
ּבהניה מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

,ּבּיין נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹּבא
ויצק יין ׁשל ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהרי
מּתר זה הרי - ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נֹוגע זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,

כּונה .ּבלא ְַָָֹ
וחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

מּתרבאצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי
ּכדי העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

לּבֹור ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, הריׁשּתנּוח - ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבהניה. אסּור הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֻזה

הּגֹוי והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחבית
ׁשּמראׁש הּיין ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹאצּבעֹו

ּבׁשתּיה מּתר הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד .החבית ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
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הּמינקת ּפי על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
היה ׁשהּכל ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומנע

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹיֹוצא

הּיין ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ּבין[הקילוח]ׁשּבּכלי מחּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיין
לתֹוך לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכותּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק חּבּור[התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק עד[מקום ליׂשראל, ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּידיחּנּו
הּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
מחטם וׁשֹותה מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹיׂשראל
ועדין ויפסק, הּיׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּׁשני
ּכל ויאסר ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי

ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;
הּכל ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ

,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי
לׁשמרן אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מּתרֹות אּלּו לפנינּוהרי יצא 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
- אחריכם' אבֹוא ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָויראה
אֹותּה ויגיפּו ויחזרּו הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם
מּתר. מּכן, ּפחֹות ואם ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻותּגב,

ונכנס יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
וׁשהה מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻּכל
יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכדי
צרּכֹו לעׂשֹות לעיר ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבקרֹון
ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻויצא
האּלּו, הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיפּתח
מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּבחבּיֹות

אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָׁשהֹודיען
על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר 'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהןנכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ואחר הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבבהלה
ּבהּתרֹו; הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכ
לביתֹו הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר .ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין
ּכל נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יׂשראל 'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא .אחר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר
הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות ּבין[מחסן עֹומד הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵֵַַָָ

עליו ונתּפס ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחבּיֹות
ּפנאי לֹו אין ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכגּנב,
אסּור. הּיין ׁשם, ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלנּס
מּתר. הּיין ּכל ,ּכ ּובין ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻותינֹוק

החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד
ּובׁשעתה מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ

מּתרֹות, ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה
לנּס ּפנאי להן ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

מלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

ּבׁשתּיה מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּבית ּכל להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
יתרה הרחקה וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; .הּגת, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית
אסּורה ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים

ּבהניה מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפתלכנס חבית חּוה. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום

    
יין ּומלאהּו ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשהּפתח ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'עּתה ואֹומר: ּתמיד מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּפתּוח,
דר היה ואם ּביתֹו'. ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָיּכנס
הּמפּתח ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבחצר
הּבית ויפּתח הּגֹוי יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; .והחֹותם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

- הּגֹוי ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא
אין ׁשהרי ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
- ׁשאבֹוא' עד זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּיׂשראלי
הּמפּתח ׁשמירת אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, .הּיין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשּיהיה ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי
- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
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סז            
      

הּמינקת ּפי על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר
היה ׁשהּכל ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומנע

מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹיֹוצא

הּיין ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ּבין[הקילוח]ׁשּבּכלי מחּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּיין
לתֹוך לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכותּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק חּבּור[התזה]אֹו נּצֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק עד[מקום ליׂשראל, ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּידיחּנּו
הּכלים ּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַָּכלי

והיה יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנֹוטלין
מחטם וׁשֹותה מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹיׂשראל
ועדין ויפסק, הּיׂשראלי ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻהּׁשני
ּכל ויאסר ׁשּיּׁשאר הּיין יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר .מה ֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי

ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;
הּכל ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ

,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי
לׁשמרן אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מּתרֹות אּלּו לפנינּוהרי יצא 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ
- אחריכם' אבֹוא ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָויראה
אֹותּה ויגיפּו ויחזרּו הּכד ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם
מּתר. מּכן, ּפחֹות ואם ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻֻותּגב,

ונכנס יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכן
וׁשהה מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֶַַַַָָָָֻֻּכל
יינֹו הּמּניח וכן ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹּכדי
צרּכֹו לעׂשֹות לעיר ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָּבקרֹון
ּכדי וׁשהה מפליג, ׁשהּוא הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻויצא
האּלּו, הּדברים וכל ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיפּתח
מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ּבפתּוחֹות אבל סתּומֹות; ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹּבחבּיֹות

אסּור. הּיין מפליג, ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָׁשהֹודיען
על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת -[מעמד ויצא , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ
לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשעל

אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

יזּכר 'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהןנכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ואחר הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבבהלה
ּבהּתרֹו; הּיׂשראלי ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכ
לביתֹו הּיׂשראלי נכנס ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

קדמֹו ׁשהּוא לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר .ולא ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין
ּכל נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, חּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יׂשראל 'ׁשּמא אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא .אחר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר
הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות ּבין[מחסן עֹומד הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵֵַַָָ

עליו ונתּפס ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָחבּיֹות
ּפנאי לֹו אין ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכגּנב,
אסּור. הּיין ׁשם, ּבֹוטח הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלנּס
מּתר. הּיין ּכל ,ּכ ּובין ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻותינֹוק

החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד
ּובׁשעתה מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ

מּתרֹות, ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻמלחמה
לנּס ּפנאי להן ׁשאין .מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

מלוה לֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
ידֹו ׁשֹולח ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל

ּבׁשתּיה מּתר הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּבית ּכל להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
יתרה הרחקה וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; .הּגת, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית
אסּורה ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ

ּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
לבּדם הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים

ּבהניה מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפתלכנס חבית חּוה. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום

    
יין ּומלאהּו ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּלֹוקח

ׁשהּפתח ּפי על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'עּתה ואֹומר: ּתמיד מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּפתּוח,
דר היה ואם ּביתֹו'. ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָיּכנס
הּמפּתח ויהיה הּבית, ׁשּיסּגר עד יצא לא - אחרת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּבחצר
הּבית ויפּתח הּגֹוי יזּיף ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; .והחֹותם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

- הּגֹוי ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא
אין ׁשהרי ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
- ׁשאבֹוא' עד זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּיׂשראלי
הּמפּתח ׁשמירת אּלא הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, .הּיין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

ׁשּיהיה ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי
- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
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סח           
      

הּיין - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו מה,ּוברׁשּותֹו, הי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו .אם ְְִִִִִֵֶֹ

למּכר הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אם אּלא ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
יֹוׁשב להיֹות צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
ּברׁשּות ּבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומׁשּמר

אחר ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, .ּבעל ְִִֵֵַַַַַ
ּבבית אֹו הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהיה

מּתר, - וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהּפתּוח
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ְְֲִִִֶַַַֹׁשעדין

הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
הרּבים לרׁשּות ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית .אֹוסרּה. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

ּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה[מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
- ּפסיפס ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָאף

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
והּוא - ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

ּבתֹו 'חֹותם הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה
ּכדר מהּדק ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחֹותם'.
היה אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּסֹותמין
חֹותם ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, .ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻ
הּנֹוד ּפי קצה הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ׁשּנּוי ּכל וכן חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָלתֹוכֹו
אחד; ּכחֹותם הן הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמׁשּנה

ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו ְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהּטיחה
אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם

זוית קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּכגֹון אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין

ׁשאּסּורֹו וכל והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבׁש
חֹותמֹות, ׁשני צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּדברי
ּדג וחתיכת והּבׂשר הּיין אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאּלא
חֹותמֹות ׁשני צריכין - ּגֹויים ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן .ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה
הּגֹוי ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
ּבגלל אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ּביין ׁשּנגע יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּלנּו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבׁשתּיה. ְְִִֵֵֶַָָֹ
עּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור

ּבׁשתּיה נאסר ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָהּגֹויים
ּפנים ּכל .על ִַָָ

אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש
הּגֹוי ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
ואם מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, ֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻסּיע
ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

- אּסּור ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח .ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבארנּו עברּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּומכרֹו
להיֹות יינם, ּבסתם חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה,

לעבֹודה ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּגֹויּדמיו ,לפיכ זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אסּור. ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׂשכר

ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן
לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

- יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
ותבֹוא מּתר ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׂשכרֹו

ּבתפלה ׁשּממעט מּפני ּברכה, .עליו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר

ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל
אסּור .ּכּלֹו ָֻ

,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
יין ׁשל חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהעביר,

מּתר ׂשכרֹו ּוׁשאר .אסּור, ְְָָָָֻ
,ּבׂשכרן יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּמני

מּׁשּנכנסה ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻמּתר
אסּור .לרׁשּותן, ְִָָ

עבֹודה ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּדמיה לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו ואםזרה מּתר. זה הרי - ן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אֹו זרה עבֹודה ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּומכר יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיין
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהביא

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע .ּכדי ְִִֵֶֶַָ
יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
וגֹוי ּגר אבל ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּפרֹות';
אּתה 'טל לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּירׁשּו
הּוא קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעבֹודה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
ּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
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ּבׁשעת נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר- לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם .ּכסתם ְִֵָָ

ּוׁשתה ל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
ׁשּמא חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואכל
זה ּוכנגד והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׁשּתה
הארץ, עם יׂשראל לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשביעית
ואם לֹו'; מחּׁשב ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹואמר

אסּור מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל .אכל ְֵֵֶַַָָָָָֻ

ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻּפי
ולא ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר .מּׁשּום ֲִֵַ

מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל
והּכנס זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
ּבׁשם ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ

יין אֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגֹוי
להּזיקֹו הּגֹוי זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלאֹותֹו
לׁשּלם; ׁשחּיב ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹולאסר

מ ׁשּלֹוקח הּדמים הּמכירהונמצאּו ּדמי לא ההּזק, ּדמי .ּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום

    
ּבינֹוני ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּביןּכל , ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ׁשהּניחֹו ּבהן, וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכּזית

ּבּגׁשמים והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבחּמה

מלקּות אֹו ּכרת עליו חּיבין מּכּזיתונתּפח, ּפחֹות היה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
עליו. לֹוקין ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּתחּלה,

ּבארנּו עםּכבר זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
נזיר ואּסּורי טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָזה
ׁשּלהן, ּוקמחין תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּיתּבארּו
חמץ לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
מעׂשר לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפסח,

ּותרּומֹות. ְִֵׁשני

לכּזית מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיראה
הּׁשֹור לנבלת ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבטבל,

לכּזית מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ׁשּבארנּו.ונבלת ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

אֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל
לכל אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ׁשהיא ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק ולא אחת .אכילה ְְֲִִִַַָֹ

ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבין ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
מּזה יתר ׁשהה ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתחּלה
ּביתר אּלא ּכּזית הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכחרּדל

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּכדי

יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה

מעט מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוףאֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי

ּדר אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבחלב מּבׂשר חּוץ ּבהןהנאה; נאמר ׁשּלא לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבלׁשֹון - אחרת ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאכילה,
הניה. ּדר ׁשּלא ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבּׁשּול

ּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עדּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חי חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדבריםׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
אֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאהונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

לתאבֹון אסּור מאכל ואםהאֹוכל חּיב; - הרעב מּפני אֹו , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הרי - אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, ְְִֵֶַַָָָֻזה
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סט            
      

ּבׁשעת נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה
צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר- לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם .ּכסתם ְִֵָָ

ּוׁשתה ל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
ׁשּמא חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואכל
זה ּוכנגד והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָיׁשּתה
הארץ, עם יׂשראל לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשביעית
ואם לֹו'; מחּׁשב ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹואמר

אסּור מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל .אכל ְֵֵֶַַָָָָָֻ

ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ׁשּנׁשּתעּבד, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻּפי
ולא ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר .מּׁשּום ֲִֵַ

מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל
והּכנס זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
ּבׁשם ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ

יין אֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגֹוי
להּזיקֹו הּגֹוי זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלאֹותֹו
לׁשּלם; ׁשחּיב ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹולאסר

מ ׁשּלֹוקח הּדמים הּמכירהונמצאּו ּדמי לא ההּזק, ּדמי .ּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום

    
ּבינֹוני ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ּביןּכל , ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבארנּו, ּוכבר ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמלקּות
לֹוקה. מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּכל

הן מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ׁשהּניחֹו ּבהן, וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכּזית

ּבּגׁשמים והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבחּמה

מלקּות אֹו ּכרת עליו חּיבין מּכּזיתונתּפח, ּפחֹות היה . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
עליו. לֹוקין ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָּבּתחּלה,

ּבארנּו עםּכבר זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
נזיר ואּסּורי טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָזה
ׁשּלהן, ּוקמחין תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּיתּבארּו
חמץ לאּסּור ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּבצקֹות
מעׂשר לאּסּור ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבפסח,

ּותרּומֹות. ְִֵׁשני

לכּזית מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיראה
הּׁשֹור לנבלת ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבטבל,

לכּזית מצטרפין ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ׁשּבארנּו.ונבלת ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

אֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל
לכל אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ׁשהיא ּפי על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק ולא אחת .אכילה ְְֲִִִַַָֹ

ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבין ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבׁשֹוגג
מלקּות אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
מּזה יתר ׁשהה ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
אכל אּלא ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּתחּלה
ּביתר אּלא ּכּזית הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכחרּדל

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָמּכדי

יינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה

מעט מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוףאֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי

ּדר אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבחלב מּבׂשר חּוץ ּבהןהנאה; נאמר ׁשּלא לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבלׁשֹון - אחרת ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָאכילה,
הניה. ּדר ׁשּלא ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבּׁשּול

ּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עדּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חי חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדבריםׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
אֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאהונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

לתאבֹון אסּור מאכל ואםהאֹוכל חּיב; - הרעב מּפני אֹו , ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הרי - אּסּור דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, ְְִֵֶַַָָָֻזה
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ע           
      

ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה
מּוטב; ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָחזיר
לא ואם מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ְְֲִִִִִִַַָָָָֹואם

ּדעּתּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, .נתיּׁשבה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ּכעּברה ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ

ּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים[רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ
הּמּתר, ּדבר על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהאסּורין
אם ּתחּלה; הּקל הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָאּלא

החמּור. אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאירּו
נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ׁשּיתּבאראֹותֹו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָ

אֹותֹו מאכילין - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָּבהלכֹות
מאכילין הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשביעית;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹותֹו
ּבארנּו ׁשניּכבר היּו אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכֹולל; אּסּור אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין ְִִִִִִֵֶַַָָָָהאּסּורין
- מלקּיֹות חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלפיכ
ּכגֹון ּכיצד? ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָוהּוא,
הּכּפּורים ּביֹום הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻטמא
אֹוכל ּומּׁשּום נֹותר, אֹוכל ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ִִִֵֵֵֵֶֶָ
מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום קדׁש, ׁשאכל טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּביֹום

ּומעל. ֶַַָֹהּקדׁש
חלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

ּבהניה, חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור
ועדין קדׁשים. אּסּור עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּומּתֹו
מּתֹו - נֹותר נעׂשה להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיה
היה הּזה והאֹוכל להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנֹוסף
אף נאסר - נטמא ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָֻמּתר
ּכלל - הּכּפּורים יֹום ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבבׂשרּה,
ּבחלב אּסּורֹו נֹוסף ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָֹזה.

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום

    
ּבנֹותןּדבר מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻ

ּברב יּבטל טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין .טעם; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
- הּכל ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?

אּלּו הרי חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹועמין
הרי מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרין;
ּבהן היה ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאּלּו

סֹופרים מּדברי אסּורין אּלּו הרי .מּמׁשֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ
ׁשלׁש ּבכל ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכיצד

ּכׁשלׁש האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּביצים
לֹוקה החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - טעםּביצים ׁשהרי ; ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּכתהאּסּו אֹותֹו מּכין - ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ּבּתערבת היה לא אם וכן מּדבריהם. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמרּדּות

הּקדרה, ּכל ואכל חלב טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּביצים
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה ְֵֶֶַַַָאינֹו

היה אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מן מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה מן מּתר הּכל הּכלׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
ּדבר יהיה ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶָָחׁשּוב
מעּוטֹו?ּובכּמה ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

,מלקּות אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
הּמּתר ּבמאכל ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבין
אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבמאתים; אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹלעמד

זרה עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין ׁשהריחּוץ מּטבל, וחּוץ , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
וׁשּלא ׁשהן, ּבכל ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפׁשר

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ְְְִִִִֵַַָָָּבמינן,
- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערבהּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הראּויין ּומעׂשרֹות ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָֹלּתערבת
ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
מאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל יּתר היההעמר ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל וכן . ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם .לכל ְָָָ

נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם ּבנֹותן ּבמינֹו חמץׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
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לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי
ּומאה ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

סאה למאה ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻסאה
אחת סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻקמח
לפחֹות נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ְְְְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּכנגד

מדּמע. הּכל נעׂשה ְֲִֵַַָָָֹֻמּמאה,
ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה עם ערלהזה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
ּבהניה. אסּור הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹלהרים

וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?

הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאניםהּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ׁשהרי ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
"את ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

מּמּנּו" -מקּדׁשֹו מּמּנּו מרים ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר ְְְִַַָאם

ּכּלןׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשיםאּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות חלב,נפל ּכׂשעֹורה נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
וכן אּסּורין. ּבׁשאר וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָצרי
אֹותֹו מׁשערין - ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּמן
ּגיד ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻּבׁשּׁשים,
ּברּיה הּנׁשה וגיד הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשה
אין - עצמֹו והּגיד תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבפני

טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמׁשערין
הבהמה]ּכחלאבל ּבׁשּׁשים,[שד - הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּוכחל
ּבׁשעּורֹו. ְִֵֵהקּלּו

הּמּתרֹות ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביצה
היתה מּתרֹות; הן הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם -ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבפני ּברּיה ׁשהיא מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹעם

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו .עצמּה, ְְְִִֵֶַָָָָ
עֹו ּביצת לאאבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

עֹוף ּביצת ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ּבׁשּׁשים ׁשעּורן - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו .טמא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
והיא האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל

אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהןמתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת

ּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין
הּכל ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין ואת האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו

ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּובאליה;
הּטעם. על ֲַַַַַֹלעמד

וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא
ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם

,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
הּדעת; אמּדן לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּובמה

ּבצמצּום ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי .ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

מּתר זה ההרי ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף ּכל.. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
על אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה

מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה
,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

ּבארנּו הּמּתר,ּכבר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאסר
והּוא מּתר; זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻּפגם
וסֹופֹו ּבּתחּלה, ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
- לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
עם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

הּכל - נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻהחּלין,
וחולין]מדּמע תרומה ּדין[תערובת יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִֵָָֻ

ְַָֻהמדּמע.
וכלאיואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
ּפיו על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אםהּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רע ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר

אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני טעם; נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ
אזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכללחלב קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
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עי            
      

לחם ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי
ּומאה ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

סאה למאה ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻסאה
אחת סאה הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻקמח
לפחֹות נפלה אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ְְְְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּכנגד

מדּמע. הּכל נעׂשה ְֲִֵַַָָָֹֻמּמאה,
ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה עם ערלהזה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
צרי ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנפלה
ּבהניה. אסּור הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹלהרים

וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?

הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאניםהּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ׁשהרי ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּורין
"את ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּתרּומת

מּמּנּו" -מקּדׁשֹו מּמּנּו מרים ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר ְְְִַַָאם

ּכּלןׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשיםאּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות חלב,נפל ּכׂשעֹורה נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
וכן אּסּורין. ּבׁשאר וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָצרי
אֹותֹו מׁשערין - ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּמן
ּגיד ׁשּׁשּמן ּפי על ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֻֻּבׁשּׁשים,
ּברּיה הּנׁשה וגיד הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנׁשה
אין - עצמֹו והּגיד תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבפני

טעם. ּבנֹותן ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמׁשערין
הבהמה]ּכחלאבל ּבׁשּׁשים,[שד - הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּוכחל
ּבׁשעּורֹו. ְִֵֵהקּלּו

הּמּתרֹות ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביצה
היתה מּתרֹות; הן הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם -ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֻ
ּבפני ּברּיה ׁשהיא מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹעם

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו .עצמּה, ְְְִִֵֶַָָָָ
עֹו ּביצת לאאבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

עֹוף ּביצת ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ּבׁשּׁשים ׁשעּורן - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו .טמא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין
והיא האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל

אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהןמתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת

ּבּה ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמין
הּכל ונמחה הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
הּגריסין ואת האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונעׂשה
ּבּגריסין הּכליֹות חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו

ּכאן אפׁשר אי ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּובאליה;
הּטעם. על ֲַַַַַֹלעמד

וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא
ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם

,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין
ּבּקדרה ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
הּדעת; אמּדן לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻּובמה

ּבצמצּום ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי .ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור

מּתר זה ההרי ואסרּו חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף ּכל.. ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ
על אּלא זֹו ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויראה

מּתר. הּכל - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻזה
,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

ּבארנּו הּמּתר,ּכבר ּבדבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
אם אבל ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאסר
והּוא מּתר; זה הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האסּור זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻּפגם
וסֹופֹו ּבּתחּלה, ּפגם אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
- לפּגם ׁשּסֹופֹו ּפי על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹלהׁשּביח,

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
עם ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

הּכל - נּכר הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם ְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻהחּלין,
וחולין]מדּמע תרומה ּדין[תערובת יתּבאר ּתרּומֹות ּובהלכֹות . ְְְְְִִִֵָָֻ

ְַָֻהמדּמע.
וכלאיואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

עם ׁשּנתּבּׁשל ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
ּפיו על וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא אםהּירק, . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רע ּומּטעם טעם, ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין ִֵֵֶַַַַַַַַַָָאמר:
סֹופֹו יהיה ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻהּוא
מׁשערין - לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹלהׁשּביח,

ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, ְְְְִִִִֵַָָאֹותֹו
;ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר

אם אבל מׁשּביח. ּובחמץ ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאנּו
מּפני טעם; נתן ואפּלּו מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנפל
וזה מבּׂשמין, להיֹותן צריכין אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּטעמֹו

טעמן ּומפסיד .מסריחן ְְֲִִַַַָָ
אזנֹו מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדי

טעם. ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלב ולא ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹלפיכ
ׁשּמּגיע עד ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקרב

ואֹוכללחלב קֹולף - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלמה ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
קֹולף - האסּורֹות קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹֹולא
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עי            
      

ׁשאין ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואֹוכל,
טעם, ּבנֹותן ּבהן.ּבגידין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

טמאה ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָאין
- צלאן ואם ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבתּנּור
והּמּתרת הרּבה ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהרי
אּסּור ׁשל עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח .רזה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

זה הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׂשר
הּׁשחּוטה, ּבׂשר ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,

הּׁשעּור על ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר וכןואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ
מּפני נאסר טהֹור, ּתפל ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
לא - טמא ּדג והּתפל טהֹור הּמליח היה אם אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹצירֹו;
ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג הּמליח. מן ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
אחד הּטמא היה ּכן אם אּלא אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעם

הּטהֹור. מן ִִִַַָָמּמאתים

ה'תש"ע אדר כ"ז קודש שבת יום

    
ׁשּנתערב האסּור ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל

מתּבל, אֹו מחּמץ האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּבמינֹו
ונדמע נתערב ולא ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹו

ּדב אֹו מתּבל אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; חׁשּובּבּדבר ר ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשהּוא ּבכל אֹוסר -. ְֵֶָ

עּסת לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ּבהן ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻמדּמע;
ּפי על ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻֻּכדי
ּכלאי ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׂשאֹור
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ

ׁשבעה - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר
בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת

ונתערב ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?
חבית וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאראלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
אסּור הּכל - חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׁשּׁשים; הּׁשאר יׁשער ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעד
נׁשּתּנה ולא עֹומד האסּור הּדבר הרי הגּביהּה, לא ;ׁשאם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ
האֹורחין לפני ּבּה מתּכּבד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה .והחתיכה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.

ּבנֹותן ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,

חּיים ּבעלי ּכל ׁשֹורוכן ,לפיכ ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
עגלֹות, ּבאלף ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּנסקל
חמֹור ּפטר אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹאֹו
- הּדברים ׁשאר אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ּבׁשעּורן. עֹולין אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאף

ּבמאתים ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיצד?
- אתרֹוגין ּבמאתים ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻאגּדֹות,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. .הּכל ְֵֵֶַַָָֹֹֻ

מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ּבאֹותןהּמקֹומֹות, ׂשראל ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבאֹותֹו חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - ְְְְֲִִִֵֶֶַַָהּזמּנין
ּבכל אֹוסרין ׁשהן אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֻמקֹום
ּבׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהן

מּדבריהם.מקֹומֹות האּלּו אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ

אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרים לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
רּמֹון הראׁשֹונה הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
ספק להּתיר אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻלאלף,
אינֹו אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספקֹו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .אֹוסר. ְֵֵֵֶַָֹ

ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו
ונתחּתכּו החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּביניהן,
יעלּו אּלּו הרי - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלּועין,

ּומאתים והּואּבאחד ּבכלל; ׁשּנדֹוכה נבלה לחתיכת הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשּׁשים. עֹולה ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹהחתיכֹות

לפצע ולפּתח[לרסק]ואסּור הרּמֹונים, ּולפרד האגֹוזים, ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָֹֹ
ׁשאין - ּומאתים ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות

ואֹו אֹותֹו קֹונסין כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור סריןמבּטלין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָָעליו

,העּסה לתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׂשאֹור
ּובׁשניהן לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלא
ּומּתרת ליׂשראל אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכׁשּיצטרפּו

ׁשּנפלּולּכהנים הּכרם ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכדי ּובׁשניהן לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
האסּור ּדבר ׁשהרי ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָלתּבל

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; ְְֲִִֶֶֶָָֹֻלהם
אֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הן הרי אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ׁשל ּבעּסה לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכמין

לחּמץחּטין ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה
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נהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אחד ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהן

ׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה
ּתבלין לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
יׁש אם - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
ּכדי ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּׂשאֹור
אין ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלתּבל
ּבאחד ּתרּומה ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן

ּומאתים ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה .ּומאה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי[לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשהרי הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָעלה

?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
לעׂשרים ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלארּבעים

מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשּבטלׁשל ׁשּכיון ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּתחּלה, ׁשּנפל הּמּתריןהאּסּור ּכחּלין הּכל .נעׂשה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻ

יעלה ּבאחרים, נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבגד
ּומאתים ׁשאפיּהּבאחד ּופת ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי והּפת, הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבקלּפי
ּומאתים. ּבאחד יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהניתֹו

הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
מי ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי ְְִֵֵֶֶַַָֹצבע
חדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשלּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
ּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהניה האסּור ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חרׂש אֹותן .עׂשה ֶֶָָָ

ּכיון מּתרת; ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפת
קדרה ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשּו
- הּתר ּובעצי הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּׁשל
ׁשּבׁשעה ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי

ההּתר; עצי ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבּׁשלה
ּבאּסּור ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת .ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
אם הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
- ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָהיתה
הּנלקט ּכל הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרי

הּדיןאסּור מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבתהּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהניה; אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאף

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי ּגבינה.- אֹותּה ׁשעׂשה והּוא הּנּכר, א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה

הּמׁשקין לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין

ׁשהּוא ּבכל ּבהניה ּדבריםאסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?

מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מןאפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ

לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית
ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּורהּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
;ּבאכילה מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיין

חדׁש ׁשהיה ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו -ואם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
לאו, ואם ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאם

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו ֲֲִֵֵַָָֻהרי
ּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים .ּבטעם ְְִֵַַַ
,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
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עי             
      

נהרֹות ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אחד ׁשּלכל ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוכרּפס
לתּבל. מצטרפין אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהן

ׂשאֹור אֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה
ּתבלין לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשל
יׁש אם - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
ּכדי ּובּתבלין מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּׂשאֹור
אין ואם אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹלתּבל
ּבאחד ּתרּומה ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהן

ּומאתים ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה .ּומאה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי[לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשהרי הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
ּתרּומה. הּמאתים ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָעלה

?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
לעׂשרים ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

הערלה. את והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהערלה,
ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלארּבעים

מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשּבטלׁשל ׁשּכיון ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּתחּלה, ׁשּנפל הּמּתריןהאּסּור ּכחּלין הּכל .נעׂשה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻֻ

יעלה ּבאחרים, נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבגד
ּומאתים ׁשאפיּהּבאחד ּופת ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשהרי והּפת, הּתבׁשיל יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבקלּפי
ּומאתים. ּבאחד יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהניתֹו

הּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
מי ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי ְְִֵֵֶֶַַָֹצבע
חדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשלּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר

ה אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ
ּבקלּפי הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָקערֹות

ּבהניה האסּור ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָערלה
חרׂש אֹותן .עׂשה ֶֶָָָ

ּכיון מּתרת; ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפת
קדרה ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשּו
- הּתר ּובעצי הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבּׁשל
ׁשּבׁשעה ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי

ההּתר; עצי ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתּבּׁשלה
ּבאּסּור ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת .ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
אם הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
- ערּוגֹות ּבמאתים וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָהיתה
הּנלקט ּכל הרי מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרי

הּדיןאסּור מן והיה לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
והערּוגה הּנטיעה ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשאֹוסרין
ּבנטיעה ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאסּורה?

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו ְְִִַַָָָָָָאחת,
ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבתהּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהניה; אסּורה זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹעבֹודה
ׁשהּוא ּכל ׁשהּוא ּפי על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאף

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי ּגבינה.- אֹותּה ׁשעׂשה והּוא הּנּכר, א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה

הּמׁשקין לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין

ׁשהּוא ּבכל ּבהניה ּדבריםאסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ
אבל ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?

מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מןאפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ

לּמּתר האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית
ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
נתערבה אם וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומׁשליכֹו
ּבׁשתּיה, אסּורין הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחבית
ּכׁשּימּכר הּמלח, לים חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּומּתרין

יינם סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. .הּכל ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהן מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמים

הּמׁשקה ּבׁשּנפל אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמין
נפל אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו האסּורהּמּתר הּמׁשקה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּיּורק והּוא ּבטל; ראׁשֹון ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻלתֹו
מעט מעט ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, יהיּומּצלצּול והיא . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

זרה. עבֹודה ּתקרבת אֹו נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּמים
ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
;ּבאכילה מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻיין

חדׁש ׁשהיה ּבין יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו -ואם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
לאו, ואם ּבהניה; אסּורֹות אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן ְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָאם

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו ֲֲִֵֵַָָֻהרי
ּפֹוגם ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל

הּתאנים .ּבטעם ְְִֵַַַ
,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
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עי          
      

ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - הּגֹוי מן .יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,

ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין
ׁשּנתערב ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ



      

ה'תש"ע אדר כ"א ראשון יום

    
― הרס"ז הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּבֹו עֹובד ׁשהּוא מןֿהּדבר עבֹודתֹו ּבׁשעת ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹמּלאכל
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּקרקע, ּבמחּבר עֹובד הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻאם

   וחרמׁש" לא ְְֵֶֹ
"רע קמת על תניף  אמרּו , ְִֵֶַַָָָ

 ּכלּֿבעלי לרּבֹות ― "חרמׁש :ְְֲֵֵֶַַָ
לא הּקציר ּבזמן ּכלֹומר: חרמׁש", ּובׁשעת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹחרמׁש
אּלא ּבא לא זה ׁשּפסּוק וידּוע .לעצמ ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּתקצֹור

תבא" "ּכי וׁשאמרֹו ּבׂשכיר   ְְְִִֶָָָֹ
ארי הּתרגּום: ׁשאמר ּכמֹו ׂשכיר, ּתבֹוא ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָּפרּוׁשֹו

מציעא מּבבא ז' ּובפרק "אּלּותּתּגר. אמרּו: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
לקרקע ּבמחּבר העֹוׂשה מןֿהּתֹורה: אֹוכלין ְְְְִִִֶַַַָָָֻ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם מלאכה". ּגמר ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבׁשעת

― הרס"ח הּׂשכירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא אכילתֹו, על נֹוסף מעבידֹו מאֹוכל ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּלקחת
ואלֿ ׂשבע ּכנפׁש ענבים "ואכלּת יתעּלה: ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָאמרֹו

לאֿתּתן" ּכלי מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹ
ּׁשהּוא מה נתּבאר וׁשם מציעא. מּבבא ז' ּבפרק ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
אכלֹו ואם לאכל; רּׁשאי ּׁשאינֹו ּומה לאכל ְֱֱֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹרּׁשאי

ואלּֿכלי" ּׁשּנאמר: מה על עבר הרי ― ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
 ."ִֵֹלאֿתּתן

ה'תש"ע אדר כ"ב שני יום

   
  

― הרי"ט מּלמנֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבֹו עֹוׂשה ׁשהיא מןֿהּדבר מּלאכל ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאתֿהּבהמה
ּתּׂשא אֹו ּתבּואה ׁשּתדּוׁש ּכגֹון מלאכּתּה, ְְְְְִִֶַַָָָָּבׁשעת
אֹותּה מֹונעים אין למקֹום, מּמקֹום ּגּבּה על ְְִִֵֶֶַַָָָָּתבן
ׁשֹור "לאֿתחסם יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלאכל

ּבדיׁשֹו"  ואחד הּׁשֹור ׁשאחד ונתּבאר , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ּבהוה הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא לחסימה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלּֿבהמה
אין מלאכֹות ּבׁשאר ּבין ּבדיׁשה ּובין .ְְְִִֵֵֵָָָ

מןֿהּדבר מלאכה ּבׁשעת מּלאכֹול אֹותּה ְְְֱִִִִֶַַָָָָָמֹונעים
ואפּלּו לֹוקה, ― ׁשּמנעּה וכלֿזמן ּבֹו, עֹוׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָׁשהיא

ּבקֹול חסמּה   ּוכבר . ְְֲָָָ
מציעא מּבבא ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָ

― הרמ"ד ּבדיןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּׁשֹואל,

רעהּו"  זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֵֶָָ
מ ח' מּׁשבּועֹות.ּבפרק ח' ּופרק מציעא ְְְִִִֶֶֶֶָ

ה'תש"ע אדר כ"ג שלישי יום

  
― הרמ"ד ּבדיןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ

מעם איׁש "וכיֿיׁשאל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּׁשֹואל,
רעהּו"  זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ ח' מּׁשבּועֹות.ּבפרק ח' ּופרק מציעא ְְְִִִֶֶֶֶָ

ה'תש"ע אדר כ"ד רביעי יום

  


― הרמ"ב ׁשֹומרהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָחּנם,

לׁשמר" אֹוֿכלים ּכסף  נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
מ ט' ּבפרק זה ּדין ג'מׁשּפטי ּופרק קּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

מּׁשבּועֹות.מ ח' ּופרק מציעא ְְִִִֶֶָ

ה'תש"ע אדר כ"ה חמישי יום

      
― הקצ"ז לעני,הּמצוה להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו להרחיב ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכדי
ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות חמּורה ויֹותר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחֹובה
מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, לבּקׁש ּפניו ּומגּלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתּבּזה

זה ּבדבר וצערֹו  זה ּכמֹו ְְְֲֶֶַָָ
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ׁשּלא ּכדי לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעדין
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה   ְְְְִִֵֶַַָָֹ

   אמרֹו הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְְִִַָָ
"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיתעּלה:

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  ְְְִַָ
,מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם :ְְִִִֶַָָָָֹ

אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה אםּֿכסף ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאחד:
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אּלאּתלוה אינֹו אֹו ְֵֵֶֶַַָָָָ

מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַֹרׁשּות?
  נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְֲִָָָֹ

ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְִִִֵַַָָֻ
.ּבתראּוב ְְַָ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
 מציעא ּבבא ּובגמרא .מּנין" אמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ

ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָלנֹוׁשה
לפניו לעבֹור     ? ְֲַָָ

ּובּמכלּתא ּכנׁשה". לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹּתלמּוד
  ׁשּלא ― ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה :ְְִֶֶֶֹֹֹ

את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתראה
ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובר

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום

  
― הקמ"ב לנגֹוׂשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאתֿהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון . ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות ְֲִֵַזֹו

ה'תש"ע אדר כ"ז קודש שבת יום

   


― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט  הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִַַָֹֹ
    לא אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַֹ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹימׁשּכנּנּו
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, . ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו ּתׁשיב ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹואחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכברהּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
.
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ׁשּלא ּכדי לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעדין
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה   ְְְְִִֵֶַַָָֹ

   אמרֹו הּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְְִִַָָ
"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָיתעּלה:

  הּמכלּתא ּולׁשֹון .  ְְְִַָ
,מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם :ְְִִִֶַָָָָֹ

אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה אםּֿכסף ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהאחד:
חֹובה, אֹומר אּתה חֹובה. ― אּלאּתלוה אינֹו אֹו ְֵֵֶֶַַָָָָ

מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַֹרׁשּות?
  נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ―ְְְְֲִָָָֹ

ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְִִִֵַַָָֻ
.ּבתראּוב ְְַָ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
 מציעא ּבבא ּובגמרא .מּנין" אמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ

ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָלנֹוׁשה
לפניו לעבֹור     ? ְֲַָָ

ּובּמכלּתא ּכנׁשה". לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹּתלמּוד
  ׁשּלא ― ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה :ְְִֶֶֶֹֹֹ

את ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתראה
ּברּבית ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹעֹובר

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

ה'תש"ע אדר כ"ו שישי יום

  
― הקמ"ב לנגֹוׂשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָאתֿהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ספרי ּולׁשֹון . ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות ְֲִֵַזֹו

ה'תש"ע אדר כ"ז קודש שבת יום

   


― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט  הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִַַָֹֹ
    לא אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַֹ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹימׁשּכנּנּו
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, . ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו ּתׁשיב ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹואחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכברהּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
.



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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב אדר, ות"ח על כתבו ר"פ מהתועדות דחג הפורים, ולפלא אשר 

וזהירות  פורים כמה הגבלות  בעניני  ג' בחורים תלמידי הישיבה, אף שבכלל  זו השתתפו רק  בהתועדות 

בטלות הן, והאומנם כ"כ גדול מורא בשר ודם? ויהי רצון אשר מתוך בריאות הנכונה גם בהרגשו הוא )כי 

באמת כמו שאמרתי לו בריא הוא, אבל גם הרגש בלתי נכון גם ממנו צריך להפטר ולשללו(.

יעשה כל התלוי בריבוי גבולו גם מתוך תלמידים האמורים וחברא חברא אית לי', והרי שמן שהוא 

פנימיות התורה מפעפע בכל מקום, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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(È).Â˙ÓÁÏÓ ÈÏÎ ˙Â˘ÚÏÂ:ונגרים ונפחים אומנים אותם מתקנותÂÁ˜Ï˙.(È‚)לעשות
נשיו: לתמרוקי ובשמים, מרקחים

 
(È).'ÂÎÂ ÂÏ ÌÂ˘ÏÂעול עליהם לשום ימאסו רבים והנה

העם: הנהגות Â˘ÈÁ.משא ˘ÂÁÏÂ:המלך של
(ÂË).Â˘ÚÈ:המעשר מהם יעשהÚÂ˘‰.(ÊË)יקח

למלאכתו: לו הצריך את אתםÌ˙‡Â.(ÊÈ)עמהם אף
עבודתו: מלעבוד חורין בני תהיו לא עצמכם

(ÁÈ).Ì˙˜ÚÊÂתזעקו המלכים, מן השעבוד קושי בעבור
זאת כל ועם בכם, התרה כבר כי אתכם, יענה ולא לה'

במלך: ˘Ï‡ÂÓ.(ËÈ)חפצתם ÏÂ˜ממאס היה אשר
דעתו: לפי השופט המלך דבר Ï‡.להם ÂÓ‡ÈÂ:אליך נשמע לא לומר: ÂÎÂ'.(Î)רצה ÂÈÈ‰Âנהיה ואם לומר: רצה

מהם: נופלים לא הגוים, ככל כן אם נהיה המלך, מן כיÂËÙ˘Â.נעשקים התועלת, גם יבוא העושק עם לומר: רצה
מלחמותינו: וילחם בינינו ÂÈÚÏ.(Î)ישפוט ˘È‡ ÂÎÏ:כדבריכם אעשה ואנכי עירו, אל איש עתה לכו (‡)אתם

.ÈÈÓÈ ˘È‡:בנימן מבני גדול אדם בן לומר: ÂËÂ.()רצה ÂÁ:מראה ויפה במעשיו גבוה‚Â‰.נבחר והיה
ולמעלה: כתפו מן העם מכל

 
(‚È).˙ÂÁ˜Ïכמו הבשמים, מעשה כה)לעשות ל :(שמות

רוקח: מהÂÁËÏÂ˙.מעשה טובחות הנה כי מבשלות,
הבשר: מן הפת:ÂÙÂ‡ÏÂ˙.שמבשלות אפיית מלשון

(„È).ÌÎÈ˙ÈÊÂ:הזית מלשוןÌÎÈÚÊÂ.(ÂË)פרדסי
ומשרתיו:ÂÈÈÏ.זריעה: רוצה‰ÌÈÂË.(ÊË)לשריו

במראה: רצו:Â‡ÓÈÂ.(ËÈ)לומר כחÏÈÁ.(‡)לא ענין
מכתפו:ÂÓÎ˘Ó.()ואומץ:
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(Ë).Â‚Â ÌÈÏ„‚Ó Â‰ÈÊÚ ÔÈÂלחזק הוצרך

אביו: בימי בחומה שפרצו ‡ÌÈÎ.(È)מה
בלע"ז: כ"ה)דוגמאÌÈÓÎÂ.אראטו"רי ב' (שם

לו: היה בהמות שומרי וליוגבים ÈÎלכורמים
.È‰ ‰Ó„‡ ‰Â‡להוטים ב' בב"ר מפורש

הוא תועלת בם נמצא ולא היו אדמה אחרי

˘ÂÁ.(ÂË)וקין: ˙˘ÁÓ ˙Â˘Áדוגמא
כ"ח) עשה(שמות מלחמות כלי חושב מעשה

בחומה המנגחים ואילים דיק כגון באומנות
כ"ד)כדכתיב לך(משלי תעשה בתחבולות כי

מלחמה:

 
(Á).ÌÈÂÓÚ‰:הפוך והוא שזכר המעונים הם ÍÏÈÂאולי

.ÂÓ˘:מצרים אל שבא עד הלך שמו ÏÚÓÏ‰.פרסום „Ú
מאד: גדול אתÌ˜ÊÁÈÂ.(Ë)ר"ל חיזק פעם בכל
ההם: ÂÂ˙.(È)המגדלים ˆÁÈÂאבנים במקום החופר

מקרא: בלשון חוצב .קרוי ‰˜Ó ÈÎצריך והיה
המקנה: להשקות רבים Â˘ÈÓÂ.לבורות ‰ÏÙ˘Âמהם
במישור: ומהם בשפלה ‡„Ó‰.רועים ‰Â‡ ÈÎאוהב
אדמה: בעבודת לעסוק Ì˙„Â˜Ù.(È‡)היה ÙÓ

וכו': יעיאל ביד הנמסר מנינם Â‰ÈÁ.במספר „È ÏÚ
המספר: בידם מוסר היה ÏÈÁ.(È)הוא ÈÂ‚Ïשל

החיל: Ì„È.(È‚)גבורי ÏÚÂ:ממשלתם ותחת בידם ÏÈÁ.הנתינים ÁÎ:הכח רב על ויורה במ"ש ענין כפל הוא
(„È).ÌÈÚÏ˜ È‡ÏÂ:הקלע לאבני הנצרכים רבÂÂ˘Á˙.(ÂË)הכלים ועיון מחשבה ע"י הבאה אומנות מעשה

העיון: במחשבת הרגיל והוא החושב של במחשבת הנעשה ר"ל חושב מחשבת אמר ביאור ÏÚולתוספות ˙ÂÈ‰Ï
.ÌÈÏ„‚Ó‰:ובאבנים בחצים בהם לירות המגדלים על לשומם עשה ההם האומנות ‰ÈÏÙ‡.מעש' ÈÎ'דברי עשה

ידיהם: על נתחזק כי עד בהם נעזר להיות נפלאים

 
(Ë).ÚÂˆ˜Ó‰המקצעות לשני כמו כו)הזויות :(שמות
(È).‰ÏÙ˘Â:בעמק.ÌÈÎ‡בחרישה האדמה עובדי הם

אבל אל אכר וקראו ה)כמו עובדיÌÈÓÂÎÂ.:(עמוס
ורעהÏÓÎÂ.הכרמים: כמו וטובים שמנים גבעות ענין

והבשן נ)הכרמל הכנה:ÔÎÈÂ.(È„):(ירמיה ÌÈÚÂÎÂ.מל'
חרב: ממכת להגן הראש על ישימו מברזל הם עשוים

.˙ÂÂÈ˘Â:להגן במלחמה ילבשו מברזל מלבוש כעין
(ÂË).˙ÂÙ‰הגבוהות הפנות ועל כמו מגדלים כעין המה

א) ביםÂÈÏ‡.:(צפניה ירה כמו טו)להשליך :(שמות
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(Ë).Â‚Â ÌÈÏ„‚Ó Â‰ÈÊÚ ÔÈÂלחזק הוצרך

אביו: בימי בחומה שפרצו ‡ÌÈÎ.(È)מה
בלע"ז: כ"ה)דוגמאÌÈÓÎÂ.אראטו"רי ב' (שם

לו: היה בהמות שומרי וליוגבים ÈÎלכורמים
.È‰ ‰Ó„‡ ‰Â‡להוטים ב' בב"ר מפורש

הוא תועלת בם נמצא ולא היו אדמה אחרי

˘ÂÁ.(ÂË)וקין: ˙˘ÁÓ ˙Â˘Áדוגמא
כ"ח) עשה(שמות מלחמות כלי חושב מעשה

בחומה המנגחים ואילים דיק כגון באומנות
כ"ד)כדכתיב לך(משלי תעשה בתחבולות כי

מלחמה:

 
(Á).ÌÈÂÓÚ‰:הפוך והוא שזכר המעונים הם ÍÏÈÂאולי

.ÂÓ˘:מצרים אל שבא עד הלך שמו ÏÚÓÏ‰.פרסום „Ú
מאד: גדול אתÌ˜ÊÁÈÂ.(Ë)ר"ל חיזק פעם בכל
ההם: ÂÂ˙.(È)המגדלים ˆÁÈÂאבנים במקום החופר

מקרא: בלשון חוצב .קרוי ‰˜Ó ÈÎצריך והיה
המקנה: להשקות רבים Â˘ÈÓÂ.לבורות ‰ÏÙ˘Âמהם
במישור: ומהם בשפלה ‡„Ó‰.רועים ‰Â‡ ÈÎאוהב
אדמה: בעבודת לעסוק Ì˙„Â˜Ù.(È‡)היה ÙÓ

וכו': יעיאל ביד הנמסר מנינם Â‰ÈÁ.במספר „È ÏÚ
המספר: בידם מוסר היה ÏÈÁ.(È)הוא ÈÂ‚Ïשל

החיל: Ì„È.(È‚)גבורי ÏÚÂ:ממשלתם ותחת בידם ÏÈÁ.הנתינים ÁÎ:הכח רב על ויורה במ"ש ענין כפל הוא
(„È).ÌÈÚÏ˜ È‡ÏÂ:הקלע לאבני הנצרכים רבÂÂ˘Á˙.(ÂË)הכלים ועיון מחשבה ע"י הבאה אומנות מעשה

העיון: במחשבת הרגיל והוא החושב של במחשבת הנעשה ר"ל חושב מחשבת אמר ביאור ÏÚולתוספות ˙ÂÈ‰Ï
.ÌÈÏ„‚Ó‰:ובאבנים בחצים בהם לירות המגדלים על לשומם עשה ההם האומנות ‰ÈÏÙ‡.מעש' ÈÎ'דברי עשה

ידיהם: על נתחזק כי עד בהם נעזר להיות נפלאים

 
(Ë).ÚÂˆ˜Ó‰המקצעות לשני כמו כו)הזויות :(שמות
(È).‰ÏÙ˘Â:בעמק.ÌÈÎ‡בחרישה האדמה עובדי הם
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Ó‡È ‰Ó ÏtÓ B„B „L Ù‡ ÏB ÏL ‰Ó Ït‰Ï ÏÈÈ Ï CÓ k‰ ÈÏ ‡ Ì‡
LÏ BÏ ÔÈ‡ L Ï˜È  È‰È‰ ÏÈ‰L ÔÈk ÏB ÏL ‰Ù ÌÏ‡ ÏtÓ ‡‰L ‰Ó 

ÈL  ÏkL Ù‡È È‰ ÏÈ‰Ï CÈ‡‰ L ÈL Ì„B˜ BÓÏ ÏL ÔÈ Ck Ïk ÌÈ˜‰Ï C 
‰Ï ÔÓÈ ‡L BÓk È‡ ÏÈÓk ‰ È‰ È‡‰ L CB CBLÓL „È Ì‡ Ï‡Ô‡k ÌB˜Ó ÏkÓ 

‡‡ BÈ‡ L ÏL Ït‰ È Ï‡ ÏB ÏL ‰ÈÙ Ït‰Ï ‡L ‰ È‡L ÈÙÏ Ck Ïk „Èt˜‰Ï ÔÈ‡
‡ÓÏ ‡Ó

1

2

3

4

5

6

 
    מנחה להתפלל שיכול היינו

'ברכו' הציבור שיאמרו הוא ודאי אם גם לכתחילה
זקוק אין - לצאת ביכלתו יש ואפילו תפילתו, באמצע

.לצאת

 
כט.207) ס"ק מג"א ראה מהלשון, משמע כן
ב:208) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

של שמע קריאת לזמן סמוך שעה חצי לאכול להתחיל אסור
וקורא מפסיק זמנה שהגיע אחר לאכול התחיל ואם ערבית

אותה קורא כך ואחר סעודתו וגומר ברכותיה בלא שמע קריאת
במהדורה לשוע"ר וציונים הערות (ע"פ ומתפלל בברכותיה

החדשה).

סימןבחלק כדגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

‡Îאבל בעיניו חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה תורה בדברי
(במשלי לו תשוה פן כאולתו כסיל תען אל העולם בדברי

כ"ו): סימן

כא סעיף ומתן משא סדר קנו, סימן א חלק

     

ידיו‡ ליטול צריך המוציא עליו שמברכין פת האוכל כל
לפי טומאה להם יודע ואינו מלוכלכות שאינן אע"פ תחלה
לטומאה שניות הן משמירתן דעתו מהם שהסיח ידים שסתם
כהלכתן במים שירחצם עד סופרים מדברי התרומה את ופוסלות
ליטול שירגילו תרומה סרך משום חולין באכילת אף ותקנו
לחלק רצו ולא לתרומה ליטול ישכחו ולא אכילה בכל ידיהם

תרומה. אוכלים שאין לישראלים כהנים בין

לא הטומאה מפני תרומה אוכלין הכהנים שאין עכשיו וגם
בית כשיבנה ישראל בני רגילים שיהיו כדי זו תקנה בטלה

בטהרה. לאכול בימינו במהרה המקדש

התורה שמן בפת הן התרומות שרוב לפי בפת אלא תקנו ולא
דגנך ראשית שנאמר ויצהר תירוש בדגן אלא נוהגת תרומה אין
אכילתו דרך תבואה מיני ה' שהוא והדגן וגו' ויצהרך תירושך
שתייתן דרך ושמן יין הם ויצהר ותירוש פת ממנו לעשות הוא

הצריכו לא לפיכך בידיו בהם ליגע עשוי אדם ואין בכלי הם
בחולין. ואצ"ל בתרומה אפילו ידים נטילת בהם

לקבוע תדיר בה שרגילין בפת אלא הצריכו לא חולין בפת וגם
שאין דקות ולחמניות בכיסנין הבאה פת אבל עליהם סעודה
עליהם סעודה לקבוע רגילין שאין לפי המוציא עליהם מברכין
קודם לדגן שא"צ כמו ידים נטילת א"צ קס"ח בסי' כמ"ש
רגילה שאינה אלא התורה מן היא שתרומתו אע"פ פת שנעשה

בחולין. בשבילה גזרו לא לפיכך בבית כך כל ומצויה

ולחמניות בכיסנין הבאה פת על סעודתו קבע אם מקום ומכל
לענין מועלת כך המוציא לענין זו קביעות שמועלת כשם דקות
עליהם שקובע כיון גמורה לפת ביניהם לחלוק שלא ידים נטילת

ידים: נטילת על ברכ(ו)ת ג"כ ויברך גמורה פת על כמו

מכבי פחות אלא אוכל אינו אם גמורה פת בלאאפילו צה
שפחות לפי ידים נטילת צריך אם להסתפק יש קליפתה
אינו זה שמפני אוכלין טומאת לענין אוכל נקרא אינו מכביצה
האוכל מכל שנאמר בו שנגעו אחרים ואוכלים משקים מטמא
משום בחולין ידים נטילת הצריכו לא וחכמים וגו' יאכל אשר
כיון מכביצה ופחות בנגיעה ולא באכילה אלא תרומה סרך
אכילה חשובה אכילתו אין טומאה לענין אוכל נקרא שאינו
כל אוכל ואפילו יברך ולא ידיו יטול לפיכך ידים נטילת לענין

ברכה. בלא ידים נטילת צריך שהוא

ידים נטילת על יברך דקין מפירורין אפילו כביצה אוכל אם אבל
כיון מקום מכל אוכלין לטומאת לכביצה מצטרפין שאינן שאף
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    מנחה להתפלל שיכול היינו

'ברכו' הציבור שיאמרו הוא ודאי אם גם לכתחילה
זקוק אין - לצאת ביכלתו יש ואפילו תפילתו, באמצע

.לצאת

 
כט.207) ס"ק מג"א ראה מהלשון, משמע כן
ב:208) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סימן

של שמע קריאת לזמן סמוך שעה חצי לאכול להתחיל אסור
וקורא מפסיק זמנה שהגיע אחר לאכול התחיל ואם ערבית

אותה קורא כך ואחר סעודתו וגומר ברכותיה בלא שמע קריאת
במהדורה לשוע"ר וציונים הערות (ע"פ ומתפלל בברכותיה

החדשה).

סימןבחלק כדגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

‡Îאבל בעיניו חכם יהיה פן כאולתו כסיל ענה תורה בדברי
(במשלי לו תשוה פן כאולתו כסיל תען אל העולם בדברי

כ"ו): סימן

כא סעיף ומתן משא סדר קנו, סימן א חלק

     

ידיו‡ ליטול צריך המוציא עליו שמברכין פת האוכל כל
לפי טומאה להם יודע ואינו מלוכלכות שאינן אע"פ תחלה
לטומאה שניות הן משמירתן דעתו מהם שהסיח ידים שסתם
כהלכתן במים שירחצם עד סופרים מדברי התרומה את ופוסלות
ליטול שירגילו תרומה סרך משום חולין באכילת אף ותקנו
לחלק רצו ולא לתרומה ליטול ישכחו ולא אכילה בכל ידיהם

תרומה. אוכלים שאין לישראלים כהנים בין

לא הטומאה מפני תרומה אוכלין הכהנים שאין עכשיו וגם
בית כשיבנה ישראל בני רגילים שיהיו כדי זו תקנה בטלה

בטהרה. לאכול בימינו במהרה המקדש

התורה שמן בפת הן התרומות שרוב לפי בפת אלא תקנו ולא
דגנך ראשית שנאמר ויצהר תירוש בדגן אלא נוהגת תרומה אין
אכילתו דרך תבואה מיני ה' שהוא והדגן וגו' ויצהרך תירושך
שתייתן דרך ושמן יין הם ויצהר ותירוש פת ממנו לעשות הוא

הצריכו לא לפיכך בידיו בהם ליגע עשוי אדם ואין בכלי הם
בחולין. ואצ"ל בתרומה אפילו ידים נטילת בהם

לקבוע תדיר בה שרגילין בפת אלא הצריכו לא חולין בפת וגם
שאין דקות ולחמניות בכיסנין הבאה פת אבל עליהם סעודה
עליהם סעודה לקבוע רגילין שאין לפי המוציא עליהם מברכין
קודם לדגן שא"צ כמו ידים נטילת א"צ קס"ח בסי' כמ"ש
רגילה שאינה אלא התורה מן היא שתרומתו אע"פ פת שנעשה

בחולין. בשבילה גזרו לא לפיכך בבית כך כל ומצויה

ולחמניות בכיסנין הבאה פת על סעודתו קבע אם מקום ומכל
לענין מועלת כך המוציא לענין זו קביעות שמועלת כשם דקות
עליהם שקובע כיון גמורה לפת ביניהם לחלוק שלא ידים נטילת

ידים: נטילת על ברכ(ו)ת ג"כ ויברך גמורה פת על כמו

מכבי פחות אלא אוכל אינו אם גמורה פת בלאאפילו צה
שפחות לפי ידים נטילת צריך אם להסתפק יש קליפתה
אינו זה שמפני אוכלין טומאת לענין אוכל נקרא אינו מכביצה
האוכל מכל שנאמר בו שנגעו אחרים ואוכלים משקים מטמא
משום בחולין ידים נטילת הצריכו לא וחכמים וגו' יאכל אשר
כיון מכביצה ופחות בנגיעה ולא באכילה אלא תרומה סרך
אכילה חשובה אכילתו אין טומאה לענין אוכל נקרא שאינו
כל אוכל ואפילו יברך ולא ידיו יטול לפיכך ידים נטילת לענין

ברכה. בלא ידים נטילת צריך שהוא

ידים נטילת על יברך דקין מפירורין אפילו כביצה אוכל אם אבל
כיון מקום מכל אוכלין לטומאת לכביצה מצטרפין שאינן שאף
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טומאת לענין אף אוכל הנקרא שיעור מעיו לתוך ומכניס שאוכל
אוחז אם אבל ידים נטילת לענין אכילה חשובה אכילתו אוכלין
מכביצה פחות ממנה ואוכל ויותר כביצה בה שיש גדולה חתיכה
לענין אוכל הנקרא כשיעור אוכל ואינו הואיל ברכה בלא יטול

אוכלין: טומאת

דבר‚ אוכל אם מקום מכל ידים נטילת א"צ שהשותה אע"פ
מטובל שהיה בין עתה שמטבלו בין במשקה שטיבולו
ליטול צריך נתנגב שלא ומלוחלח מטובל כשהוא ואוכל מקודם
שא"צ יותר טומאה לקבל עלולים שהמשקים לפי תחלה ידיו
נטמא ידים סתם בו שנגעו חולין משקה שאף ועוד הכשר
בכל אחרים ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה ראשון ונעשה
והצריכו תרומה סרך משום יותר בה החמירו לפיכך שהוא
שאין משקה הוא אפי' במשקה שמלוחלח דבר לכל ידים נטילת
ושמן. יין תרומת סרך משום ודבש מים כגון כלל תרומה במינו

כלל במשקה נוגעות ידיו ואין הירק ראש אלא מטבל אין ואפי'
אם ידים נטילת צריך כף ע"י לאכול ואפי' בו יגעו שמא גזירה
בסימן שיתבאר כמו מילין ד' או מיל בתוך לפניו מצויין מים
כשהוא בידו יאכלנו או כדרכו בידו יטבלנו שמא גזירה קס"ג

ביד. להאכל שדרכו כיון במשקה ומלוחלח מטובל

בידיו בו יגע שמא גזרו לא כף ידי על לאכול שדרכו דבר אבל
ידים נטילת א"צ הכף בתוך מקרה דרך בידיו נגע אם אף ולפיכך
בתוך בהם ליגע דרכם שאין לפי משקין לשתיית צריך שאין כמו

נטילת א"צ הכוס בתוך בהם ליגע בא אם אף ולכן ידיםהכוס
הטובל וכן הנהר מן בידו מים השותה אפילו אלא עוד ולא
נטילת א"צ אח"כ ומוצץ משקין ושאר דבש או בשמן אצבעו
טיבול ע"י אלא למשקין ידים נטילת כלל תקנו שלא לפי ידים
הוא המשקים שתיית דרך ועיקר הואיל אחר בענין ולא אוכלין

בכלי.

לאכול לפעמים שרגילים לאכילה וראוי עב בדבש מקום ומכל
שקרוי להטפיח מנת על טופח שהוא (אלא כלי בלא ביד ממנו
ממנו ליקח שלא להחמיר יש שיתבאר) כמו הכל לדברי משקה
שתקנו מאחר לומר יש כי ידים נטילת בלא לאכול באצבע
למשקים כ"ש במשקה שטיבולן לאוכלין ידים נטילת חכמים

זו תקנה מכלל הוציאו ולא אכילה בדרך בידו אוכלם אם עצמן
לעולם. בכלי או בידו השותה אלא

דבר לכל ידיהם ליטול עם המון רוב נהגו לא אלו ובמדינות
על שסמכו לומר זכות עליהם שלמדו ויש במשקה שטיבולם
ידים נטילת חכמים הצריכו שלא שאמרו הראשונים מקצת דעת
בטהרה אוכלין שהיו בימיהם אלא במשקה שטיבולו לדבר
מאחר בידם למחות ואין מתים טמאי שכ[ו]לנו עכשיו משא"כ
ומכל הראשונה כסברא העיקר אבל שיסמוכו מי על להם שיש

להקל: ברכות שספק ידים נטילת על יברך לא מקום

המים„ שהם משקים ז' אלא התורה בלשון משקה נקרא אין
חיה בהמה ודם דבורים ודבש והטל והחלב והשמן והיין
אינו דגים דם אבל נפש לפיקוח לרפואה בו שמטבל וכגון ועוף

ידים: נטילת א"צ דמו עם דג והאוכל משקה נקרא

משקים‰ לעשות שרגילין במקום אפי' פירות מי כל שאר וכן
לענין כמשקה חשוב שהוא פירות איזה מסחיטת לשתיה
ידים נטילת לענין וכן טומאה לענין משקה נקרא אינו שבת

בטהרה: לאכלה תרומה סרך משום שתקנו

Â'מז באחד ומבושלים שלוקים או הכבושים פירות אפילו
זה הנסחט על אין בהם שנבלע המשקה שסחט אלו משקים
כמ"ש באוכל בלוע שהיה מאחר אוכל תורת אלא משקה תורת
או הכבושים אוכלים מיני ושאר ודגים בבשר וכן ש"כ בסימן

אלו. משקים מיני מז' בא' שלוקים

בעוד ומבושל השלוק או הכבוש זה האוכל לאכול מקום ומכל
טופח בו יהא שלא עד נתנגב שלא עליו טופח והמרק שהרוטב
מטובל זה אוכל שהרי ידים נטילת צריך להטפיח מנת על
משקה ומבושלים השלוקים או הכבושים של שהמרק במשקה
האוכל בתוך ממנו שנבלע מה רק משקים מז' כשהוא הוא גמור

מת יצא אע"פבלבד גביו על שטופח מה ולא משקה ורת
אותו ינגב ולכן ר"י בסי' כמ"ש ברכה לענין כאוכל שנחשב
הנסחט ממשקה ומתלחלח שחוזר ואף גביו שעל ממשקה תחלה
אם כף ידי על יאכלנו או כלום בכך אין בידו כשנוטלו מתוכו

כף: ידי על לאכול שדרכו דבר הוא

אֿו: סעיפים לסעודה. ידים נטילת דיני קנח סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הממשיךתוכןתוכןתוכןתוכן הזהב" "שרביט של הרוחני ענינו

הנבראים לכל חיים

      
      
       

 

        
      
      

    

הקב"ה זה המלך ממשיך הזהב" "שרביט ידי על
הושטת שע"י בפשטות, (כמו העולמות כל אל חיות

"וחי'"). - השרביט

      
       

  
- שאסתר השרביט", בראש "ותגע נאמר זה ועל
מכל חיותה ולקבל לעלות יכולה אינה - ישראל כנסת
אור של העצמיות כלומר השרביט, עצם כי השרביט,
(כפי העולמות בגדר ואינו ונשא רם ב"ה, סוף אין
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של בידו נשאר שהשרביט מה וזהו להלן), שיבואר
התחתון, קצהו היינו השרביט", "ראש ורק הקב"ה,

ישראל. לכנסת מגיע

       
      
אין אור הארת על מורה לאסתר השרביט הושטת
לפי הזהב", "שרביט ונקראת ישראל, בבני ב"ה סוף
הוא דזהב כידוע אש, כרשפי אהבה על מורה שזהב
אבל חסד, בחינת הוא אהבה דסתם ואש, גבורה בחינת
רגש דהיינו "גבורות", מבחינת שהיא אהבה יש
"רשפי וכמו אש, כרשפי להקב"ה והצמאון האהבה
מהפתילה וליפרד למעלה, העולה עזה שלהבת אש
זו, אהבה ענין הוא כך בהם", שנאחזת והעצים
ליפרד שחפץ באופן להשם וצמא מתגעגע שהאדם
בתכלית יתברך בו לדבקה שיוכל כדי העולם מגשמיות

הדביקות.

"זהב בשם נקראת למשכן הזהב נדבת רק ולכן
דאהבה העבודה על מורה הזהב ענין כי התנופה",

אש האדםכרשפי את ולהגבי' "להניף" שענינה ,
הקב"ה. אל למעלה מלמטה

מרגיש דכשאדם הזהב", "שרביט ענין גם וזהו
אהבה אצלו נוצרת ב"ה, סוף אין מאור החיים המשכת

לה'. עזה

שב הזהב"[אלא בחינות:שרביט שתי יש עצמו "

השרביט" בראש כל"ותגע ונתינת התחתון; קצהו היינו ,

ביניהם:] וההבדל - העליון קצהו גם השרביט,

      
      

    
(חלק הזהב" ה"שרביט של התחתון הקצה
האור על מורה בו) נוגע המלך לפני שהעומד השרביט
ויש כנ"ל, בנבראים חיות ומשפיע שנמשך כפי האלקי
בזהר ונקראות זה, וחיות באור כלליות מדריגות שתי
כל (מלא עלמין" כל ו"סובב עלמין" כל "ממלא בשם

העולמות). כל וסובב העולמות

פירוש:

האלקיתת והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
המלובשת נפש כמו להחיותם בנבראים המתלבשת
הנפש מה חז"ל (וכמאמר חי לגוף אותו ועושה בגוף

העולם); את מלא הקב"ה כך הגוף את ממלא

שבבחינת האלקי האור הוא עלמין" כל ו"סובב
להיות יכול אינו מוגבל בלתי אור דלהיותו סוף", "אין
אע"פ עלמין", כל "סובב נקרא ולכן בעולמות, נתפס
בהיותו שגם לפי העולמות, בתוך נמצא זה אור שגם

מהם. ומרומם מובדל נשאר העולמות בתוך

אור הוא עלמין" כל "סובב גם מקום, מכל [אבל
פעולתו שאופן אלא העולמות, את להחיות שענינו
הבדלה בבחינת נשאר בעולמות כשפועל שגם הוא,
אור גם כן ואם מקיף"), בדרך "פעולה (ונקרא מהם
כל "סובב מהתואר וכדמוכח השפעה. בגדר הוא זה
העולמות את שסובב שאומרים גופא שזה עלמין",
שהוא (אלא אליהם ושייכות יחס איזה לו שיש מורה

מהם)]. למעלה

יתברך הוא איך השם, בגדולת מתבונן וכשאדם
האורות מיני שני ידי על העולמות כל את ומקיים מחי'
מתעורר עלמין, כל וסובב עלמין כל ממלא והחיות,
במקור וליכלל להתקרב שרוצה בלבו, לה' עזה באהבה

חיותו.

" ענין יבאר העליון[ומעתה דהשרביט:]קצה "

    
     
        

    
היא הזהב, שרביט של העליון" "קצה ענין אמנם,
איך בכך כשמתבונן האדם בלב הנולדת האהבה
יתברך, ועצמותו מהותו ובעצמו, בכבודו שהקב"ה
שייך ולא העולמות, גדר מכל מעלה למעלה הוא
יחס על המורה עלמין" כל "סובב בשם אפילו לכנותו
בגדר אינו הקב"ה ואילו כנ"ל, העולמות אל ושייכות

כלל. העולמות

שהאדם זו במדריגה לומר גם שייך לא ובמילא
יתכן לא "גדולה" התואר כי ה', ב"גדלות" מתבונן
ובמילא הדבר בטיב מושג איזה לנו שיש בדבר אלא
בכבודו הקב"ה אבל גדולתו, את להעריך יכולים
שאין היינו כלל", בי' תפיסא מחשבה "לית ובעצמו
גדר שום יתכן לא ובמילא השגה, בגדר הקב"ה

ב"גדלותו". התבוננות
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של בידו נשאר שהשרביט מה וזהו להלן), שיבואר
התחתון, קצהו היינו השרביט", "ראש ורק הקב"ה,

ישראל. לכנסת מגיע

       
      
אין אור הארת על מורה לאסתר השרביט הושטת
לפי הזהב", "שרביט ונקראת ישראל, בבני ב"ה סוף
הוא דזהב כידוע אש, כרשפי אהבה על מורה שזהב
אבל חסד, בחינת הוא אהבה דסתם ואש, גבורה בחינת
רגש דהיינו "גבורות", מבחינת שהיא אהבה יש
"רשפי וכמו אש, כרשפי להקב"ה והצמאון האהבה
מהפתילה וליפרד למעלה, העולה עזה שלהבת אש
זו, אהבה ענין הוא כך בהם", שנאחזת והעצים
ליפרד שחפץ באופן להשם וצמא מתגעגע שהאדם
בתכלית יתברך בו לדבקה שיוכל כדי העולם מגשמיות

הדביקות.

"זהב בשם נקראת למשכן הזהב נדבת רק ולכן
דאהבה העבודה על מורה הזהב ענין כי התנופה",

אש האדםכרשפי את ולהגבי' "להניף" שענינה ,
הקב"ה. אל למעלה מלמטה

מרגיש דכשאדם הזהב", "שרביט ענין גם וזהו
אהבה אצלו נוצרת ב"ה, סוף אין מאור החיים המשכת

לה'. עזה

שב הזהב"[אלא בחינות:שרביט שתי יש עצמו "

השרביט" בראש כל"ותגע ונתינת התחתון; קצהו היינו ,

ביניהם:] וההבדל - העליון קצהו גם השרביט,

      
      

    
(חלק הזהב" ה"שרביט של התחתון הקצה
האור על מורה בו) נוגע המלך לפני שהעומד השרביט
ויש כנ"ל, בנבראים חיות ומשפיע שנמשך כפי האלקי
בזהר ונקראות זה, וחיות באור כלליות מדריגות שתי
כל (מלא עלמין" כל ו"סובב עלמין" כל "ממלא בשם

העולמות). כל וסובב העולמות

פירוש:

האלקיתת והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא
המלובשת נפש כמו להחיותם בנבראים המתלבשת
הנפש מה חז"ל (וכמאמר חי לגוף אותו ועושה בגוף

העולם); את מלא הקב"ה כך הגוף את ממלא

שבבחינת האלקי האור הוא עלמין" כל ו"סובב
להיות יכול אינו מוגבל בלתי אור דלהיותו סוף", "אין
אע"פ עלמין", כל "סובב נקרא ולכן בעולמות, נתפס
בהיותו שגם לפי העולמות, בתוך נמצא זה אור שגם

מהם. ומרומם מובדל נשאר העולמות בתוך

אור הוא עלמין" כל "סובב גם מקום, מכל [אבל
פעולתו שאופן אלא העולמות, את להחיות שענינו
הבדלה בבחינת נשאר בעולמות כשפועל שגם הוא,
אור גם כן ואם מקיף"), בדרך "פעולה (ונקרא מהם
כל "סובב מהתואר וכדמוכח השפעה. בגדר הוא זה
העולמות את שסובב שאומרים גופא שזה עלמין",
שהוא (אלא אליהם ושייכות יחס איזה לו שיש מורה

מהם)]. למעלה

יתברך הוא איך השם, בגדולת מתבונן וכשאדם
האורות מיני שני ידי על העולמות כל את ומקיים מחי'
מתעורר עלמין, כל וסובב עלמין כל ממלא והחיות,
במקור וליכלל להתקרב שרוצה בלבו, לה' עזה באהבה

חיותו.

" ענין יבאר העליון[ומעתה דהשרביט:]קצה "

    
     
        

    
היא הזהב, שרביט של העליון" "קצה ענין אמנם,
איך בכך כשמתבונן האדם בלב הנולדת האהבה
יתברך, ועצמותו מהותו ובעצמו, בכבודו שהקב"ה
שייך ולא העולמות, גדר מכל מעלה למעלה הוא
יחס על המורה עלמין" כל "סובב בשם אפילו לכנותו
בגדר אינו הקב"ה ואילו כנ"ל, העולמות אל ושייכות

כלל. העולמות

שהאדם זו במדריגה לומר גם שייך לא ובמילא
יתכן לא "גדולה" התואר כי ה', ב"גדלות" מתבונן
ובמילא הדבר בטיב מושג איזה לנו שיש בדבר אלא
בכבודו הקב"ה אבל גדולתו, את להעריך יכולים
שאין היינו כלל", בי' תפיסא מחשבה "לית ובעצמו
גדר שום יתכן לא ובמילא השגה, בגדר הקב"ה

ב"גדלותו". התבוננות
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קיי   

      
         

      
ליש", מאין הכל את שמהוה פירושו הוי"ה "שם
אל וקיום חיות משפיע שהקב"ה (כפי זו ובבחינה
ולהתבונן לחקור שייך הוי') שם ידי על העולמות

מאד". ומהולל הוי' "גדול וכמ"ש בגדולתו,

       
     

לנבראים החיות והשפעת העולמות בריאת ענין כל
ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה" אלא אינו
כלל נתפס אינו יתברך שהוא יתברך, ועצמותו ממהותו
הבריאה לאחרי וגם העולמות, והתהוות בבריאת ח"ו
ונמצא, הבריאה, קודם כמו והבדלתו ברוממותו נשאר
שנבראו לאחרי עתה גם יתברך עצמותו שמצד
כל וכאילו כלל, חשיבות שום להם אין העולמות
הקב"ה שמצד (מאחר כלל במציאות אינם העולמות
ונבראים). לעולמות "מקום" שום אין ובעצמו בכבודו

        
       

כל שבריאת שניתי", לא ה' "אני שנאמר מה וזהו
יתברך, בו כלל שינוי שום פועלת אינה כולם העולמות
אתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה שאומרים וכמו
כי שינוי.. בלי ממש הוא "פירוש, משנברא"- הוא
שום פועלים אינן העליונים העולמות כל וכן עוה"ז
שהי' שכמו ליש, מאין בהבראם יתברך באחדותו שינוי
הוא כן הבראם, קודם ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא

שבראם". אחר ומיוחד יחיד הוא לבדו

       
        
את הקב"ה שברא שאחר לומר ניתן וכיצד
קודם כמו ומיוחד" "יחיד נשאר הוא העולמות
אלא אינו הבריאה גדר שכל לפי זהו אלא - הבריאה?
יתברך הוא אבל ב"ה, סוף אין של ה"הארה" מצד
לומר שייך ולא העולמות מן ונשא רם ובעצמו בכבודו
אפילו או העולמות את "ממלא" יתברך שהוא (כנ"ל)
כל קיים לא יתברך לפניו כי אותם, "סובב" שהוא

עולמות. של הגדר

בו שינוי שום פועל אינו הבריאה ענין כל ובמילא
השמש בגוף ושינוי נפק"מ שום שאין דרך על יתברך,
יום הוא אם תוקפו בכל לארץ מגיע השמש אור אם
לגמרי מובדלת שהשמש היות כי בזה, וכיוצא המעונן
בארץ ופעולותיו האור אין ממנה, הנמשך האור מן

עצמה. בשמש שינוי שום פועלים

       
       
         

   ("אלקינו ("עיר
        
      

     
      

     
אתה שם הקב"ה של גדולתו "במקום רז"ל אמרו
ייקרא שהקב"ה הענין עצם פירוש, ענוותנותו", מוצא
עצמותו מצד (כי יתברך לפניו השפלה הוא "גדול"

גדולה"), לשון שייך "לא יתברך היותומהותו אך
כל על יתברך מלכותו את לגלות רצה שהקב"ה
את צמצם עולמים", כל מלכות "מלכותך העולמות,

העולמות. בגדר להיות הגדול אורו

שכדי חזינן, לעולם", מלך ה' "וישב מ"ש וזהו
"ישיבה", ידי על הוא לעולם" "מלך יהי' שהקב"ה
שעל כפשוטה ישיבה כמו וירידה, השפלה על המורה

האדם. קומת נשפלת ידה

      
      

     ("יושב")
      

 (הבדלה לשון (קדושה 
" ענין העליון[וזהו שמורההקצה הזהב, שרביט של "

הקב מובדל"על יתברך שהוא כפי ובעצמו בכבודו ה

לאדם אפשר (שאי העולמות גדר מכל לגמרי ומנושא

בזהליגע" מתבונן וכשהאדם אליו), להגיע היינו בו "

יתברך ועצמותו במהותו להכלל עזה באהבה מתעורר

ממש].
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ולא[יג] מטי [בחי'] הוא רו"ש בחי' דשרש ידוע
למעלה מלמטה הוא רו"ש שבחי' רק מטי
מולמ"ט ובחי' למטה מלמעלה הוא מטי ולא מטי ובחי'
שרשו ז"א בבחי' הוא רו"ש דבחי' וידוע רו"ש, שרש הוא
דעגולי' ע"ס בבחי' הוא מולמ"ט ובחי' דיושר אדם בבחי'
לא ואח"כ תחלה מטי וע"כ בע"ח כמ"ש למטה מלמעלה
שבחי' לפי במ"א כמ"ש לשוב תחלה הרצוא אבל מטי,
מלמעלה העצמות מן הגילוי ראשית בבחי' הוא מולמ"ט

כו'. למטה
ואח"כ קדוש אומרים שהשרפים מה הטעם יובן

לשון קדוש כי תחלה רצוא בחי' שהוא מכה"כ
ומופל מטהמובדל למטה מכה"כ ואח"כ כו' ההשגה מן א

המשכה בבחי' ברוך אומרי' הם והאופנים שוב בבחי'
מטי ולא ואח"כ מטי בבחי' תחלה למטה מלמעלה
קודם ירידה שדרך השתחוואה אך וביטול בהשתחוואה
והאופנים כמו והסתלקות [עלי'] ש[ב]דרך להשתחוואה
דתוהו עיגולי' בבחי' ששרשם [הנ"ל] מטעם כו' מתנשאים
בחי' אך כו' קודם דרצוא יושר בבחי' השרפים ושרש
כנ"ל, הקדש אופני נק' ע"כ רו"ש [בחי'] שרש מולמ"ט
ברוך או' והאופנים ברוך ולא קדוש או' שהשרפים וז"ש
נק' עצמו דא"ס מל' שבחי' ידוע הנה כי כו', קדוש ולא
ולכבודי וז"ש כו', יקרי' זיו כבודו כתרגום והוא כבוד
וזהו כנודע, בכללות דבריאה אדם שנק' א"ק בחי' בראתיו
וארץ דתוהו עיגולי' מבחי' (שמים ושמים ארץ על הודו
ויושר, עיגולי' מבחי' למעלה זה והוד דתיקון יושר מבחי'
כנ"ל). הכללי' במח' לשמים שקדמה ארץ על הודו וזהו
שמשיגי' והוא כנ"ל היושר מבחי' הם השרפים שרש והנה
מקננא אימא [ד]אור באוא"ס גמור בגילוי שלהם בחב"ד
איך השגה ביטול בחי' יש השגה ובכל כנ"ל, בכורסי'
בהשגת הנ"ל כמשל ומעלה בערך ממנו ונבדל שנפלא
וע"כ כו', אצלו מושג גופו שזה רבו בהפלאת התלמיד
קצהו שאפס גם בערך הבדלה לשון קדוש אומרי' השרפים
לומר ההשגה ביטול לבחי' באים אבל שלהם בחב"ד מושג
אומרים מ"מ אצלם ומובדל קדוש שהוא גם אך קדוש
אוא"ס דעצמות צ"ל אלא לכאורה, היפוך וזה מכה"כ
זה מה דא"כ מכה"כ ואורו זיו אך ומובדל קדוש
דא"ס מל' בחי' שגם דמשמע כבודו מקום אי' ששואל[ים]
מובדל כבודו בחי' דגם הוא האמת אך [מהשגתם], מובדל
למטה נמצא אבל בלבד מהם ומובדל שקדוש שאומרי' רק
כי דתיקון, יושר בבחי' שבארץ שבתו' חכ' בבחי' דוקא
דתיקון לאדם בראתיו לכבודי והיינו חכ' נתיבות ל"ב כבוד

כו', דתיקון נ"ח ל"ב תו' אלא כבוד ואין כו' ופרט בכלל
דתיקון זו הארה קצה לאפס רק משיגי' אינם והשרפים
דוקא. מכה"כ וזהו כו' השמים על הודך תנה בקשו ולכך

כבוד ברוך [ואומרים] לעומתם מתנשאים האופנים
מן בגילוי [ה]המשכה בחי' הוא ברוך פי' כו' הוי'
כו', דקדוש בערך וההבדל ההעלם בחי' היפוך ההעלם
העיגולים בבחי' הוא האופנים ששרש לפי הוא והטעם
א"א ע"כ בגילוי ההשגה מבחי' שלמעלה כו' דקו המקיפי'
באיכות ההשגה להם שאין מאחר כו' ומובדל קדוש לומר
עליו רבו ערך שנפלא התלמיד במשל כנ"ל ההפלאה,
האופנים וע"כ כו', בהודאה מודה אלא ואינו לגמרי

כנ"ל בסיבוב מעלהמתגלגלי' יתרון יש אמנם באריכות.
ביטול בחי' וכל מכל העצמי' ביטול בחי' מצד באופנים
האופנים ע"כ כו', נ"ח ל"ב כבוד הנק' מ"ה דכ"ח הפנימי'
הוי' כבוד בחי' ויומשך שיתברך הוי' כבוד ברוך אומרים
בראתיו לכבודי בו שנא' דא"ס מל' בחי' שהוא העצמי
מבחי' דהיינו גילוי, לידי שיבא המקיף העלם מבחי' כנ"ל
כמו מטה למטה גילוי לידי ההעלם יצא הנ"ל הכללי' מח'
במקורו שהוא כמו ממש הוי' כבוד ונגלה דכתיב לעתיד
בחי' שזהו ממש, למעלה כמו למטה יהי' אז העצמי
ו]זהו כ[נ"ל, כלל ומטה מעלה [בחי'] בו שאין העיגולים
יושר בבחי' שהן השרפים לעומת מתנשאים שהאופנים
מכה"כ אומרים וע"כ התיקון בבחי' האור גילוי והדרגה
אבל במ"א. כמ"ש כו' ה' כבוד וימלא אני חי וכמו
[ש]בבחי' העצמי הוי' כבוד שיתברך אומרים האופנים
שבחכ' ה'] [כבוד מבחי' למעלה שהוא המקיפי' העיגול[י']
שאומרים [ו]זהו וכה"ג שבארץ דתו' נ"ח ל"ב כמו דתיקון
וכמ"ש ה]עצמי, ממקומו [דוקא ממקומו הוי' כבוד ברוך
בגדר שהוא בכללות מקום בחי' על וקאי אתי מקום הנה
דקו היושר בבחי' שהוא כו' ומערב מזרח ומטה מעלה
שהוא עצמו דא"ס מל' ב[בחי'] נכלל שכ"ז לסופו מראשו
מראש א' בהשוואה הכל הסובב העיגול בבחי' האותיות
הכללי' במח' שנכלל הפרטי' במח' הנ"ל וכמשל לסוף,
כמו הכלי מהות לכל המצייר עד"מ וכמו א', בסקירה
על ראשה לחלק קדימה מבלי חלקי' פרטי בכל שהיא
הכללי' מח' והסתלקות צמצום דמסיבת וכנ"ל רגלה
גילוי לידי שיבא מבקשים וע"כ כו', הפרטי' מח' נתהווה
[בחי'] נמשך שמכוחו העצמי שבמקומו הכללי' מח' בחי'
ממש, א"ס בחי' שהוא ברוך ענין והוא היושר בבחי' הקו
בעלמא הארה רק אינו התיקון בבחי' שמכה"כ מה משא"כ
כבוד בחי' ע"י אך העצמי', שבמקומו הזה העליון מכבוד
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ולא[יג] מטי [בחי'] הוא רו"ש בחי' דשרש ידוע
למעלה מלמטה הוא רו"ש שבחי' רק מטי
מולמ"ט ובחי' למטה מלמעלה הוא מטי ולא מטי ובחי'
שרשו ז"א בבחי' הוא רו"ש דבחי' וידוע רו"ש, שרש הוא
דעגולי' ע"ס בבחי' הוא מולמ"ט ובחי' דיושר אדם בבחי'
לא ואח"כ תחלה מטי וע"כ בע"ח כמ"ש למטה מלמעלה
שבחי' לפי במ"א כמ"ש לשוב תחלה הרצוא אבל מטי,
מלמעלה העצמות מן הגילוי ראשית בבחי' הוא מולמ"ט

כו'. למטה
ואח"כ קדוש אומרים שהשרפים מה הטעם יובן

לשון קדוש כי תחלה רצוא בחי' שהוא מכה"כ
ומופל מטהמובדל למטה מכה"כ ואח"כ כו' ההשגה מן א

המשכה בבחי' ברוך אומרי' הם והאופנים שוב בבחי'
מטי ולא ואח"כ מטי בבחי' תחלה למטה מלמעלה
קודם ירידה שדרך השתחוואה אך וביטול בהשתחוואה
והאופנים כמו והסתלקות [עלי'] ש[ב]דרך להשתחוואה
דתוהו עיגולי' בבחי' ששרשם [הנ"ל] מטעם כו' מתנשאים
בחי' אך כו' קודם דרצוא יושר בבחי' השרפים ושרש
כנ"ל, הקדש אופני נק' ע"כ רו"ש [בחי'] שרש מולמ"ט
ברוך או' והאופנים ברוך ולא קדוש או' שהשרפים וז"ש
נק' עצמו דא"ס מל' שבחי' ידוע הנה כי כו', קדוש ולא
ולכבודי וז"ש כו', יקרי' זיו כבודו כתרגום והוא כבוד
וזהו כנודע, בכללות דבריאה אדם שנק' א"ק בחי' בראתיו
וארץ דתוהו עיגולי' מבחי' (שמים ושמים ארץ על הודו
ויושר, עיגולי' מבחי' למעלה זה והוד דתיקון יושר מבחי'
כנ"ל). הכללי' במח' לשמים שקדמה ארץ על הודו וזהו
שמשיגי' והוא כנ"ל היושר מבחי' הם השרפים שרש והנה
מקננא אימא [ד]אור באוא"ס גמור בגילוי שלהם בחב"ד
איך השגה ביטול בחי' יש השגה ובכל כנ"ל, בכורסי'
בהשגת הנ"ל כמשל ומעלה בערך ממנו ונבדל שנפלא
וע"כ כו', אצלו מושג גופו שזה רבו בהפלאת התלמיד
קצהו שאפס גם בערך הבדלה לשון קדוש אומרי' השרפים
לומר ההשגה ביטול לבחי' באים אבל שלהם בחב"ד מושג
אומרים מ"מ אצלם ומובדל קדוש שהוא גם אך קדוש
אוא"ס דעצמות צ"ל אלא לכאורה, היפוך וזה מכה"כ
זה מה דא"כ מכה"כ ואורו זיו אך ומובדל קדוש
דא"ס מל' בחי' שגם דמשמע כבודו מקום אי' ששואל[ים]
מובדל כבודו בחי' דגם הוא האמת אך [מהשגתם], מובדל
למטה נמצא אבל בלבד מהם ומובדל שקדוש שאומרי' רק
כי דתיקון, יושר בבחי' שבארץ שבתו' חכ' בבחי' דוקא
דתיקון לאדם בראתיו לכבודי והיינו חכ' נתיבות ל"ב כבוד

כו', דתיקון נ"ח ל"ב תו' אלא כבוד ואין כו' ופרט בכלל
דתיקון זו הארה קצה לאפס רק משיגי' אינם והשרפים
דוקא. מכה"כ וזהו כו' השמים על הודך תנה בקשו ולכך

כבוד ברוך [ואומרים] לעומתם מתנשאים האופנים
מן בגילוי [ה]המשכה בחי' הוא ברוך פי' כו' הוי'
כו', דקדוש בערך וההבדל ההעלם בחי' היפוך ההעלם
העיגולים בבחי' הוא האופנים ששרש לפי הוא והטעם
א"א ע"כ בגילוי ההשגה מבחי' שלמעלה כו' דקו המקיפי'
באיכות ההשגה להם שאין מאחר כו' ומובדל קדוש לומר
עליו רבו ערך שנפלא התלמיד במשל כנ"ל ההפלאה,
האופנים וע"כ כו', בהודאה מודה אלא ואינו לגמרי

כנ"ל בסיבוב מעלהמתגלגלי' יתרון יש אמנם באריכות.
ביטול בחי' וכל מכל העצמי' ביטול בחי' מצד באופנים
האופנים ע"כ כו', נ"ח ל"ב כבוד הנק' מ"ה דכ"ח הפנימי'
הוי' כבוד בחי' ויומשך שיתברך הוי' כבוד ברוך אומרים
בראתיו לכבודי בו שנא' דא"ס מל' בחי' שהוא העצמי
מבחי' דהיינו גילוי, לידי שיבא המקיף העלם מבחי' כנ"ל
כמו מטה למטה גילוי לידי ההעלם יצא הנ"ל הכללי' מח'
במקורו שהוא כמו ממש הוי' כבוד ונגלה דכתיב לעתיד
בחי' שזהו ממש, למעלה כמו למטה יהי' אז העצמי
ו]זהו כ[נ"ל, כלל ומטה מעלה [בחי'] בו שאין העיגולים
יושר בבחי' שהן השרפים לעומת מתנשאים שהאופנים
מכה"כ אומרים וע"כ התיקון בבחי' האור גילוי והדרגה
אבל במ"א. כמ"ש כו' ה' כבוד וימלא אני חי וכמו
[ש]בבחי' העצמי הוי' כבוד שיתברך אומרים האופנים
שבחכ' ה'] [כבוד מבחי' למעלה שהוא המקיפי' העיגול[י']
שאומרים [ו]זהו וכה"ג שבארץ דתו' נ"ח ל"ב כמו דתיקון
וכמ"ש ה]עצמי, ממקומו [דוקא ממקומו הוי' כבוד ברוך
בגדר שהוא בכללות מקום בחי' על וקאי אתי מקום הנה
דקו היושר בבחי' שהוא כו' ומערב מזרח ומטה מעלה
שהוא עצמו דא"ס מל' ב[בחי'] נכלל שכ"ז לסופו מראשו
מראש א' בהשוואה הכל הסובב העיגול בבחי' האותיות
הכללי' במח' שנכלל הפרטי' במח' הנ"ל וכמשל לסוף,
כמו הכלי מהות לכל המצייר עד"מ וכמו א', בסקירה
על ראשה לחלק קדימה מבלי חלקי' פרטי בכל שהיא
הכללי' מח' והסתלקות צמצום דמסיבת וכנ"ל רגלה
גילוי לידי שיבא מבקשים וע"כ כו', הפרטי' מח' נתהווה
[בחי'] נמשך שמכוחו העצמי שבמקומו הכללי' מח' בחי'
ממש, א"ס בחי' שהוא ברוך ענין והוא היושר בבחי' הקו
בעלמא הארה רק אינו התיקון בבחי' שמכה"כ מה משא"כ
כבוד בחי' ע"י אך העצמי', שבמקומו הזה העליון מכבוד
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לעתיד, העצמי ממש הוי' בכבוד בעין עין לראות יזכו דתו'
והשיב העצמי' כבודך את נא הראיני משה שבקש וזהו
מבחי' שלמעלה חכמה נובלות תו' כי יראו לא ופני
כו', טמא בין להבדיל התיקון בחי' הוא ומשם אחוריים
להיות ביושר עיגולי' חיבור בחי' להיות יוכל עי"ז אך

שכתוב וזהו כו', פנים הוא עכשיו רק פא"פ [ה'] נראה
היא [וים] בשמים ולא כו' שמותיו התו' כל כו' שמו יהללו
עיגולי' בחי' במחול כו' בארץ אלא עיגולי' בחי' שה[ם]
לצדיקי' מחול יעשה וכן במחול בתולה תשמח אז כמ"ש

וד"ל. במ"א כמ"ש
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ועדכג) כי יחו"ת בחי' והוא בשכמל"ו צ"ל אח"כ
בא בכאן הנה כי אתוון, בחלופי אחד הוא
ית' מלכותו מדת ע"י בי"ע עולמות ג' התהוות ענין לומר
התלבשות ענין הוא מלכותו כבוד ושם בהן המתלבשת
לשון והנה י"ג, אות סוף כמש"ל בי"ע עולמות בג' המל'
שהנברא דהיינו מאין יש התהוות על הוא בלה"ק בריאה
הוא הנברא שהיש והגם בפ"ע, נפרד ודבר יש בחי' הוא
הכח לגבי במציאות שבטל דהיינו קמיה חשיב כלא ג"כ
א"ס אור שהקו דאבי"ע די"ס מהכלים בו השופע והאור
ח"ב, בלק"א כמ"ש בשמש השמש וכזיו בהם מאיר ב"ה
אבל למטה מלמעלה ית' ידיעתו שהוא דוקא קמי' היינו
לגמרי נפרד דבר הוא הנברא היש למעלה שממטה בידיעה
כלל מושג אינו בו השופע הכח כי שממטה והשגה בידיעה
מקצתי' ולא מיני' לא וכלל כלל לזה זה ערוך אין וגם וכלל
איזה ומשיג יודע שהעלול העילה אל שמהעלול מהערך
וגם זו והשגה ידיעה ע"י אצלו ובטל בעילתו השגה
עילה שזה רק כך כל גדול הפרש אין ועצמותם במהותם
מהות שבין מההפרש מקצתיה ולא מיני' ולא עלול וזה
ליש מאין להוותו בו השופע ואור הכח למהות הנברא היש
לבאר שבא דבריו וביאור עכ"ל, דוקא ליש מאין נק' ולכן
על הוא בלה"ק שבריאה לאצי', בריאה בין ההפרש מהו
משא"כ נפרדים בבחי' שהם נבראים מציאות התהוות
השמש כזיו לגמרי ביטול בבחי' שהן הנאצלים מציאות
אצילות לשון רק כו' בריאה לשון ע"ז שייך אין בשמש
כזיו הארה הפרשת לשון הרוח מן ויאצל מלשון שהוא
בבחי' שהן שלפי וסמוך אצל לשון וגם השמש מן השמש
וע"ז עד"מ, ב"ה לא"ס וסמוך אצל הן הרי גמור ביטול
כלא ג"כ הוא הנברא שהיש והגם ואמר לנפשו מקשה
מ"ט קשה וא"כ כו' במציאות שבטל דהיינו קמי' חשיב
כלל נפרד אינו שבאמת מאחר מאין יש בריאה בשם יקרא
ג"כ בו השופע והאור הכח לגבי במציאות בטל אלא
שהוא הנאצלים כביטול ור"ל בשמש השמש זיו כביטול
ואפי' בי"ע גם באמת שכמ"כ כנ"ל בשמש השמש כזיו

וא"כ ממש, עד"ז בטלים ומלואו שלנו הגשמי העולם
וזה אצי' זה יקרא מ"ט לכאורה לדוכתא קושיא הדרא
אבל כו' דוקא קמי' היינו ואמר תי' וע"ז כו', בריאה
ג"כ הנברא שהיש שאמר דמה ור"ל כו', שממטה בידיעה
שבאמת ר"ל דוקא קמי' היינו כו' כזיו ובטל חשיב כלא
יש בבחי' הוא ומלואו שהעול' נדמה אצלינו אבל הוא, כן
ה' דעות אל ע"פ במ"א ומבואר וכידוע לגמרי, נפרד ודבר
קמי' שהוא כמו הוא עליונה שדעה דהיינו דעות ב' שכולל
וכלא אין בחי' הם ואבי"ע האמיתי היש הוא ית' שהוא ית'
ששם השמש מאור בתוך כשהוא השמש כזיו חשיבי' ממש
אצלינו שנדמה מה הוא התחתונה ודעה עליו, ואפס אין
בחי' הוא ולמעלה ונפרד יש בבחי' הוא ומלואו שהעולם
פי' מאין יש שהבריאה אומרים לכן מושג שאינו אין
וענין מושג. שאינו האין הוא ולמעלה היש הוא שלמטה
כמו הוא שהאמת מודים שאנו היינו לך אנחנו מודים
שזהו אלא כו' האין ולמטה היש שלמעלה ית' קמי' שהוא
לכן ממש, נגלית והשגה בראיה ולא לבד הודאה בבחי'
נק' נפרד ודבר יש בבחי' א"ע רואה שהנברא זה מצד
ויש דבר הוא שהרי דבר מציאות שנברא בלה"ק בריאה
בא מאין ומחייהו בו השופע והכח בידיעתו לגמרי ונפרד
משא"כ יש הוא כאילו לו שנדמה עד והעלם בהסתר לו
רואים הם ממש והשגתן בידיעתן שגם הוא אצילות בחי'
השמש כזיו ובטלים כלל נפרדים שאינן איך ומשיגים
לשון רק בריאה לשון כ"כ ע"ז שייך לא לכן בשמש,
יש בבחי' הנברא שיהי' זו התהוות והנה כנ"ל, אצילות
כו' עם בלא מלך אין כי דאצי' ממלכות הוא נפרד ודבר
לברוא א"ס אור כח נגלה בה כי דאתגליא עלמא נק' ולזאת
ספי' ט' אבל ועלול עילה השתלשלות ע"י שלא מאין יש
מלובש הא"ס ואור עו"ע בהשתלשלות נאצלו הראשונות
שאמר במה שביאר הוא דבריו וביאור עכ"ל, לבדה בחכמ'
ג"כ והשגתן בידיעתן ביטול בבחי' הן שהאצי' תחלה
בהשתלשלות שנאצלו לפי שהוא במקורו הזיו כביטול
עו"ע בדרך והחכמ' הבינה מן נאצל שחסד ור"ל עו"ע,
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הוא לכן בעילתו השגה איזה ומשיג יודע שהעלול ולפי
מוקף הוא והעלול זו והשגה ידיעה ע"י אצלו בטל
משא"כ בשמש, השמש כזיו אצלו במציאות ובטל מהעילה
לכן כלל לו מושג אינו בו השופע והכח הואיל הנברא היש
וזהו כו' שממטה והשגתו בידיעתו במציאות בטל אינו
אם כי עו"ע השתלשלות כדרך שלא היינו מאין יש בריאה
בהדרגה החיות המשכת ע"י שלהם ההתהוות היה
התהוות להיות יכול הי' לא לעלול מעילה והשתלשלות
היו רק בפ"ע ודבר יש עתה שהם כמו הנבראים מציאות
להיות יכול הי' ולא הביטול בתכלית ממציאותם בטלים
עליו השופע שהחיות מאחר כרגע אפי' כלל בפ"ע נפרד
ממילא לו שמושג בגילוי בו מאירה ולהוותו להחיותו

במ בטל עצמו אותושהוא המהוה החיות אל לגמרי ציאות
ענין ביאור פע"ח ס' בהקדמת וכמ"ש בשמש, השמש וכזיו
מוקף והעלול העלול את מקיף עילה שכל ועלול עילה
כל את ומקבל שתופס המשפיע הרב כמשל שהוא ממנו
ששכל מפני דהיינו ופינה צד מכל המקבל התלמיד השגת
בבחי' משיגו הרב שכל ע"כ ממנו הרבה מופלא הרב
וכמו הרב השגת לגבי בטל התלמיד ושכל צד מכל הקפה
הרבה עמוק שהוא שכל איזה להשיג רוצה כשאדם עד"מ
ההוא השכל עומק בתוך מוקף נעשה שכלו הנה משכלו
מ"ש וזהו כו', לשכלו מקיף ההוא והשכל אצלו ובטל

גשמיים כעיגולים הכוונה שאין דעגולים י"ס ענין בפרדס
מעילה בחי' עשר השתלשלות שהם הנ"ל ע"ד אלא ח"ו
אצלה ובטילה הימנה מעליונה מוקפת שהתחתונה לעילה
כנגד החיות שוקי כולן כנגד החיות קרסולי רז"ל וז"ש כו'
של כולן כנגד היא עליונה בחי' שכל כו' החיות קרני כולן
לשון ועפ"י וכנ"ל, העלול את מקיף שהעילה לפי התחתונ'
מקור לגבי בטל שהמקבל ביטול בחי' זו בחי' נק' חסידות
דקמי' כמו עילאה יחודא בחי' והוא אותו המהוה החיות
מדת בחי' הוא יחו"ת בחי' אמנם חשיבא, כלא כולא
נפרדים התהוות להיות היינו עם בלא מלך ואין ית' מלכותו
אלא בפ"ע נפרד ודבר יש הם כאילו בעיניהם שיהיו דוקא
מלכות עול עליו לקבל ורצונו מדעתו בטל יהי' שאח"כ
מדעתו א"ע מבטל (שהיש היש ביטול בחי' והוא שמים
כו' אחד שה' מתבונן כאשר עומ"ש עליו שמקבל ורצונו
מתגלה שה' לפי ממילא שהוא דיחו"ע כביטול זה ואין
בביטול משא"כ כו' כזיו אמיתי ביטול הוא שם וגם בהם
מלך עליך תשים שום וכענין כו') יש הוא שמ"מ היש
עול כשמקבלים אלא שייך לא מלוכה שלשון כנודע
שיהי' ע"י כ"א כ"ז להיות וא"א כו' ברצון עליהם מלכותו
והסתר צמצום ע"י והיינו כנ"ל דוקא הנפרדים התהוות
נפרד ודבר יש הם כאילו ומתעלם שמסתתר החיות והעלם

בעו"ע: כמו גילוי בבחי' ולא כו'
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Âגבוה בחי' היא ברגלים ראי' מצות הלא צ"ל זה
בא כך לראות שבא כדרך כמשארז"ל מאד
גילוי מקבלים שהיו הראי' ענין ופי' השכינה, פני ליראות
הלא בשבת, ולא דוקא ביו"ט הי' מה ומפני בנפש הארה
אחר להיות שחל ביו"ט שלכן יו"ט מבחי' גבוה שבת
הוא הענין אך לקדש. קדש בין המבדיל מבדילי' השבת
בעולמי, שמחו לא ישראל אחרי ר"פ במד"ר ארז"ל דהנה
הם עתידים ישמח, אלא נאמר אינו בעושיו ישראל שמח
לא הקב"ה כביכול לע"ל, הקב"ה של במעשיו לשמוח
ישמח, אלא אומר אינו במעשיו ה' שמח בעולמו, שמח
והיינו לע"ל, צדיקי' של במעשיהם לשמוח הקב"ה עתיד
שמחה שיש ואע"פ בשלימות, השמחה אין עכשיו כי מפני
כו', עצבות בחי' יש כי בשלימות אינה מ"מ מצוה של
במקומו וחדוה עוז שנא' הגם כביכול למעלה יובן וכמ"כ
ודבר יש הוא למטה כי מפני בשלימות השמחה אין מ"מ
עד המצמצם מדה"ד בחי' למעלה שיש מפני והוא נפרד,

בשלימות, השמחה אין לכן כנ"ל, ודבר ליש נראה שיהי'
לע כו'.אבל בשלימות השמחה יהי' "ל

Âבחגך ושמחת וכמ"ש לשמחה מועדי' הם היו"ט
לא שבת משא"כ השמחה, התגלות בחי' הוא שאז
יום נק' התורה בל' כ"א השמחה, יום נק' שיהי' מצינו
לשבת וקראת כמ"ש ענג בחי' הוא הנביאים ובל' המנוחה
יו"ט ג' כי מפני והיינו השמחה, זמן הם יו"ט אבל ענג,
עוה"ב מעין הקב"ה הטעימן והאבות אבות, ג' כנגד הם
המלך כמשל גילוי גורם והשמחה לשמחה. מועדי' הם לכן
הוא שמחתו ובעת חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
השמחה זמן הם שיו"ט לפי יובן עד"ז כך כל, לעין מתגלה
דוקא ביו"ט ולכן ית', אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן

השכינה. פני רואים היו
Ù"ÚÂהוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה

ביו"ט היא ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
גבוהים הם כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא,

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



קטו    

הוא לכן בעילתו השגה איזה ומשיג יודע שהעלול ולפי
מוקף הוא והעלול זו והשגה ידיעה ע"י אצלו בטל
משא"כ בשמש, השמש כזיו אצלו במציאות ובטל מהעילה
לכן כלל לו מושג אינו בו השופע והכח הואיל הנברא היש
וזהו כו' שממטה והשגתו בידיעתו במציאות בטל אינו
אם כי עו"ע השתלשלות כדרך שלא היינו מאין יש בריאה
בהדרגה החיות המשכת ע"י שלהם ההתהוות היה
התהוות להיות יכול הי' לא לעלול מעילה והשתלשלות
היו רק בפ"ע ודבר יש עתה שהם כמו הנבראים מציאות
להיות יכול הי' ולא הביטול בתכלית ממציאותם בטלים
עליו השופע שהחיות מאחר כרגע אפי' כלל בפ"ע נפרד
ממילא לו שמושג בגילוי בו מאירה ולהוותו להחיותו

במ בטל עצמו אותושהוא המהוה החיות אל לגמרי ציאות
ענין ביאור פע"ח ס' בהקדמת וכמ"ש בשמש, השמש וכזיו
מוקף והעלול העלול את מקיף עילה שכל ועלול עילה
כל את ומקבל שתופס המשפיע הרב כמשל שהוא ממנו
ששכל מפני דהיינו ופינה צד מכל המקבל התלמיד השגת
בבחי' משיגו הרב שכל ע"כ ממנו הרבה מופלא הרב
וכמו הרב השגת לגבי בטל התלמיד ושכל צד מכל הקפה
הרבה עמוק שהוא שכל איזה להשיג רוצה כשאדם עד"מ
ההוא השכל עומק בתוך מוקף נעשה שכלו הנה משכלו
מ"ש וזהו כו', לשכלו מקיף ההוא והשכל אצלו ובטל

גשמיים כעיגולים הכוונה שאין דעגולים י"ס ענין בפרדס
מעילה בחי' עשר השתלשלות שהם הנ"ל ע"ד אלא ח"ו
אצלה ובטילה הימנה מעליונה מוקפת שהתחתונה לעילה
כנגד החיות שוקי כולן כנגד החיות קרסולי רז"ל וז"ש כו'
של כולן כנגד היא עליונה בחי' שכל כו' החיות קרני כולן
לשון ועפ"י וכנ"ל, העלול את מקיף שהעילה לפי התחתונ'
מקור לגבי בטל שהמקבל ביטול בחי' זו בחי' נק' חסידות
דקמי' כמו עילאה יחודא בחי' והוא אותו המהוה החיות
מדת בחי' הוא יחו"ת בחי' אמנם חשיבא, כלא כולא
נפרדים התהוות להיות היינו עם בלא מלך ואין ית' מלכותו
אלא בפ"ע נפרד ודבר יש הם כאילו בעיניהם שיהיו דוקא
מלכות עול עליו לקבל ורצונו מדעתו בטל יהי' שאח"כ
מדעתו א"ע מבטל (שהיש היש ביטול בחי' והוא שמים
כו' אחד שה' מתבונן כאשר עומ"ש עליו שמקבל ורצונו
מתגלה שה' לפי ממילא שהוא דיחו"ע כביטול זה ואין
בביטול משא"כ כו' כזיו אמיתי ביטול הוא שם וגם בהם
מלך עליך תשים שום וכענין כו') יש הוא שמ"מ היש
עול כשמקבלים אלא שייך לא מלוכה שלשון כנודע
שיהי' ע"י כ"א כ"ז להיות וא"א כו' ברצון עליהם מלכותו
והסתר צמצום ע"י והיינו כנ"ל דוקא הנפרדים התהוות
נפרד ודבר יש הם כאילו ומתעלם שמסתתר החיות והעלם

בעו"ע: כמו גילוי בבחי' ולא כו'
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Âגבוה בחי' היא ברגלים ראי' מצות הלא צ"ל זה
בא כך לראות שבא כדרך כמשארז"ל מאד
גילוי מקבלים שהיו הראי' ענין ופי' השכינה, פני ליראות
הלא בשבת, ולא דוקא ביו"ט הי' מה ומפני בנפש הארה
אחר להיות שחל ביו"ט שלכן יו"ט מבחי' גבוה שבת
הוא הענין אך לקדש. קדש בין המבדיל מבדילי' השבת
בעולמי, שמחו לא ישראל אחרי ר"פ במד"ר ארז"ל דהנה
הם עתידים ישמח, אלא נאמר אינו בעושיו ישראל שמח
לא הקב"ה כביכול לע"ל, הקב"ה של במעשיו לשמוח
ישמח, אלא אומר אינו במעשיו ה' שמח בעולמו, שמח
והיינו לע"ל, צדיקי' של במעשיהם לשמוח הקב"ה עתיד
שמחה שיש ואע"פ בשלימות, השמחה אין עכשיו כי מפני
כו', עצבות בחי' יש כי בשלימות אינה מ"מ מצוה של
במקומו וחדוה עוז שנא' הגם כביכול למעלה יובן וכמ"כ
ודבר יש הוא למטה כי מפני בשלימות השמחה אין מ"מ
עד המצמצם מדה"ד בחי' למעלה שיש מפני והוא נפרד,

בשלימות, השמחה אין לכן כנ"ל, ודבר ליש נראה שיהי'
לע כו'.אבל בשלימות השמחה יהי' "ל

Âבחגך ושמחת וכמ"ש לשמחה מועדי' הם היו"ט
לא שבת משא"כ השמחה, התגלות בחי' הוא שאז
יום נק' התורה בל' כ"א השמחה, יום נק' שיהי' מצינו
לשבת וקראת כמ"ש ענג בחי' הוא הנביאים ובל' המנוחה
יו"ט ג' כי מפני והיינו השמחה, זמן הם יו"ט אבל ענג,
עוה"ב מעין הקב"ה הטעימן והאבות אבות, ג' כנגד הם
המלך כמשל גילוי גורם והשמחה לשמחה. מועדי' הם לכן
הוא שמחתו ובעת חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
השמחה זמן הם שיו"ט לפי יובן עד"ז כך כל, לעין מתגלה
דוקא ביו"ט ולכן ית', אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן

השכינה. פני רואים היו
Ù"ÚÂהוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה

ביו"ט היא ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
גבוהים הם כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא,
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קטז   

היינו לבושי', ב' ע"י מאירים הם אבל דאימא ממוחין יותר
דאימא מוחין משא"כ דאימא, ונה"י דאבא נה"י בחי'
הם לכן לבד, דאימא נה"י בחי' היינו א' לבוש ע"י מאירים
מצינו פעמים באמת הנה וגם כו', יותר בגילוי מאירים
התגלות כי מפני והיינו מבחכ', בינה בבחי' יתירה מעלה
יששכר ומבני כתי' הנה הענין וביאור בבינה, הוא עתיק
אשתכח לא משה בימי דאפי' וארז"ל לעתים בינה יודעי
וידועים ונבונים חכמים אנשים לכם הבו דכתי' כוותייהו
וידועים חכמים אנשים שבטיכם ראשי את ואקח ואח"כ כו'
מי נק' חכם כי והיינו אשתכח, לא משה בימי נבונים ואלו
אך לזולתו, להסבירו יוכל לא כי הגם היטב השכל שמבין
הוא נבון אבל חכם, נק' השכל את מבין בעצמו כי מפני
וע"ד יתירה, מעלה שזהו לזולתו השכל את להסביר שיוכל
ויחכם עליו כתי' משל אלפים שלשת שא' בשלמה שמצינו
צ"ל לזולתו ולהסביר להבין שיוכל שכדי האדם, מכל
חכ' שבין ההפרש הוא ועד"ז יותר, הגבוה מבחי' נמשך
בבחי' להיות ויכול והבנה השגה בחי' הוא שבינה לבינה
ע"י, התגלות מאיר בינה בבחי' כי מפני והיינו למטה גילוי
רעיון, מכל הנעלם שכל רם אב שנק' החכ' בבחי' משא"כ
ולא דוקא דאימא מוחי' שהם ברגלים ראי' מצות הי' ולכן

דאבא. מוחין בחי' שהוא בשבת
Í‡,בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' כתי' לע"ל

בהמ"ק בזמן גם הי' שברגלים מפני נא' לא ורגלי'
פני לראות יבואו ובשבת בר"ח שגם התחדשות יהי' ולע"ל

מ יהי'השכינה, שהשמחה השמחה גילוי יהי' לע"ל כי פני
אותיות ישמח לע"ל במעשיו הוי' ישמח וכמ"ש בשלימות

ואז כו', מאד וגבה ונשא ירום עבדי כשישכיל היינו משיח
בר"ח גם דרגלי' הראי' ע"ד ראי' בבחי' הגילוי יהי'
מטובך ויתענגו בשבת אומרים שעכשיו דכמו ובשבת,
א"כ כנ"ל, הוי' דשמש האור מאיר הטוב בחי' שע"י היינו
להיות יתעלה דז"א הוי' שש' אחד הוי' שיהי' לע"ל
ג"כ למטה הגילוי יהי' דע"י, ז"ת דלעילא הוי' ש' במדרגת
טובך רב מה בחי' והיינו גבוה, היותר טוב בחי' ע"י יותר
צפנת אשר וגם כתר, בגימ' צפנת ליריאך, צפנת אשר
שבכתר הבחי' ב' והיינו כתר, אותיות בס"ת למפרע ליריאך
המקשר דעת"י יסוד בחי' הוא טובך רב ובחי' וא"א, ע"י
כו', בבי"ע זה גילוי יאיר באצי', ממש אוא"ס גילוי ומחבר
שלומי וברית בפי' ימושו ההרים כי ע"פ בביאור בלק"ת ע'
יהי' ע"י פנימיות בחי' כשיתגלה לע"ל ולכן תמוט. לא
אימא כמו בשבת בגילוי יאיר אבא שגם באבא, זה גילוי
עתיק פנימיות הוא אבא פנימיות אדרבה וא"כ ביו"ט,
כו'. להשתחוות יבואו בשבתו שבת מדי לכן כנודע,
בחי' דבור בחי' חדש חדש, של חדשו בחי' בר"ח וכמו"כ
יש אשר תתאה חכ' בחי' והיינו ילדה, אשתו וחדש מל',
ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ משום תתאה בחכ' מעלה
בחי' דוקא בזאת כו' המתהלל יתהלל בזאת ולכן בסופן,
אוא"ס עצמיות בחי' אותי וידוע השכל ועי"ז תתאה, חכ'
בחי' שזהו (וי"ל כו' ואות בשם הנרמז מבחי' שלמעלה
אות בשום אתרמיז דלא מה היינו גבוה יותר עוד או קוש"י
בלי מאד בבחי' לע"ל עבדי שישכיל ע"י אשר כו'), וקוץ
בר"ח גם ולכן זו, בחי' גילוי יהי' מצרים בלי נחלה גבול

כו'. להשתחוות בשר כל יבוא
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‡בתקפה היא והחומריות השנה כל העבודה בהעדר
הגם ויו"כ דר"ה ההתעוררות הנה וגבורתה
ממש ריחוק בבחי' שאינו (מפני כנ"ל באמת שמתעורר
ה"ה בחיצוניות ואדרבא ח"ו, נמנה פושעים את להיות
החומריות על פועל זה אין ועבודה) התורה בעסק
אמיתית שהיא הגם ההתעוררות עצם וגם באמת, לשנותה
בהכחות נרגשת שאינה לבד מקיף בבחי' ה"ה בנפש
הצער שגם והיינו ממש, לפועל שייך להיות פנימיים
עמוקה ומרירות הצער הרגש בבחי' אינו נפשו ומרירות
טוב הלא מכללות כ"א שלו טובים הלא הענינים מפרטי
בר"ה ית' מלכותו עול עליו שמקבל עול הקבלת וכן שלו,

דיו"כ תשובה בהתעוררות וכן ית' אליו ונתון מסור להיות
בו בא זה אין שהי' מכמו באו"א להיות עליו שמקבל
לפועל אחרת בהנהגה באמת להיות פנימיות בבחי'
בוע"ט והן בסו"מ הן פרטיים בענינים בא שאינו ומכ"ש
יתן ושלא בתו"מ לעסוק עליו שמקבל מה גם (דהיינו
אותם הן שהן פרטים בדברים זה אין העולם לעניני נפשו
מתחלה כי שלו, והחסרון הגרעון הוא שבהם הדברים
ולהצטער שלו החסרונות פרטי להרגיש נפשו נותן אינו
בפרטי אינו המדומה והתיקון הקבלה וכן באמת עליהם
הצער הרגש אם שגם לדעת וזאת האלו. הדברים
מוכרח אינו מ"מ הפרטים, הענינים על היא והמרירות
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להיות דיכול הפרטים בתיקון ג"כ תהי' שהקבלה
פועל לידי יבוא לא וממילא הכלל, על רק תהי' שהקבלה
יכול הקבלה עצם וגם הפרטים הענינים לידו כשבא
דגם ונמצא ממש, לפועל שייכה שאינה כזה באופן להיות
שתהי' עדיין מוכרח אינו כדבעי המרירות תהי' אם

השני על ויגיעתו המכוון כוונת וצ"ל כדבעי. הקבלה
פנימי הרגש שבלי ודאי זאת אמנם רצוים, שיהיו הדברים
כדבעי הקבלה שתהי' א"א שלו החסרונות מפרטי ועמוק
זה וממילא טוב ויהי' רע יהי' שלא בכללות רק למהוי)

אח"כ. ויעבור ויחלוף שעה לפי רק
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 ה      ה  .  ה      
.   ה הה הה   

"ּבכלג) ּדהּנה הּוא, אדם14הענין חּיב ודֹור ּדֹור ≈ְְְִִֵַָָָָָָָ
מּמצרים", יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְִִִִִֶַַָָלראֹות

ּדכתיב מי, מצר הּוא מי15ּדמצרים ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
רּבה ּבמדרׁש איתא אּלה והּנה אּלה", "אּלה16ּברא ּדזהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

נקראת ּדהּבריאה אּלה", ּברא ּו"מי והארץ", הּׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָתֹולדֹות
מּמ" והלא מאין, יׁש ּברּו17ּבריאה סֹוף ואין ּכתיב, הּכל" ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ

הּוא, הענין א "מאין". זה נקרא ולּמה האמּתי, יׁש הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוא
ּכתיב ואמרּו18ּדהּנה אלקינּו", ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' "ּגדֹול ְְְְְְְֱֲִִִֵֵָָָָָֹֹֻ

עיר19רז"ל אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול, הּוא "אימתי ְְֱִִֵֵֶַַַָָֹ
מרּבּוי קּבּוץ ׁשהּוא עיר ּוכמֹו הּדּבּור, עֹולם הּוא ְֱִִִִֵֵֶַָֹאלקינּו
נקראים אֹותּיֹות ּכ אבנים, מרּבּוי ּומסּדר מקּבץ ּובית ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻֻּבּתים,

יצירה"אבנים", ּבספר ׁשני20וכדאיתא ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָ
אֹותּיֹות ּדמּׁשּתי ּבּתים", ׁשּׁשה ּבֹונֹות אבנים ׁשלׁש ְְֲִִִִִִֵָָָָָּבּתים,
צרּופים, ׁשּׁשה אֹותּיֹות ּומּׁשלש צרּופים, ּבׁשני ּתבה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹנעׂשה
מֹוׁשב ּבית ׁשּנעׂשה ּבהם נתחּדׁש אבנים ׁשּבקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדכׁשם
מסּדרֹות אבנים ורק מֹוׁשב ּבית אינן מפּזרֹות ּדאבנים ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻלאדם,
ּבאֹותּיֹות הּוא ּכן הּנה לאדם, ּדירה ּבית נעׂשה ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמהן
הׂשּכלה, איזה ּבעצמּה נֹוׂשאה אחת ּבתבה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהמצרפים
ּכׁשהן ורק הׂשּכלה, ּבעצמן נֹוׂשאֹות אינן מפּזרֹות ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻּדאֹותּיֹות

ּבעצמן ׁשּנֹוׂשאֹות ּביחד ּתבֹות ּכּמה ּובפרט ּבתבה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמחּברֹות
העליֹון, ּדּבּור ּכללּות הּוא אלקינּו" ו"עיר ׁשלם, ְְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹענין

ׁשּכתּוב ּוכמֹו "אלקים", ׁשם הּוא הּדּבּור "וּיאמר21ׁשּכללּות ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
כל "אלקי הלא אלקינּו", "עיר ׁשּנקרא הּדבר וטעם ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹאלקים",
ּדכׁשם יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ׁשהעּקר לפי הּוא יּקרא", ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהארץ
הערים מּכל ׁשּמבּדלת אלקינּו", "עיר נקראת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּירּוׁשלים
נׁשמֹות ּכן הּנה הּׁשכינה, והׁשראת הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּׁשם

ׁשּכתּוב ּכמֹו אדם, ּבני מּׁשארי מבּדלים "ונפלינּו22יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
הם יׂשראל ּדנׁשמֹות העּמים, מּכל חלּוקים ׁשהם ,"ועּמ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

ּוכמאמר ,יתּבר ׁשכינתֹו להׁשראת על23ּכלים אני "אלקּה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
וזהּו עליכם", אּלא ׁשמי יחדּתי לא אבל עֹולם, ּבאי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכל

טעמא ּומהאי ׁשּלנּו, אלקּה – אלקינּו",האלקינּו "עיר נקרא ְְֱֱֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
מכֹון הן והּתפּלה הּתֹורה אֹותּיֹות ידי על יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּדנׁשמֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יתּבר ּבתֹוכם"24לׁשבּתֹו ּכל"וׁשכנּתי ּבתֹו – ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ללמד קבעּו ולכן מּיׂשראל, ואחד אֹותּיֹות25אחד מׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

"איתן"26"נׁשמה" אֹותּיֹות על27ותניא ולחזר ּפה ּבעל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
ולּבֹו מחֹו נעׂשה ידם ועל ׁשּבהם להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותּיֹותיהם,
"ּגדֹול וזהּו ,יתּבר לׁשבּתֹו מכֹון להיֹות לאלקּות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָֹֻמׁשעּבדים

אלקינּו". ּבעיר מאד ּומהּלל ְְְֱִֵָֹֹֻה'
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ב.14) קטז, פסחים
כו.15) מ, ישעיה
מח.16) פרשה ריש רבה שמות
יד.17) כט, הימיםֿא דברי
ב.18) מח, תהלים
א.19) ה, ג חלק זוהר ראה
האריז''ל).20) נוסח פי על טז (משנה יב משנה ד פרק
פעמים21) כמה הנשנה אלקים לויאמר כאן הכוונה כנראה,

שמים ה' בדבר אשר העולם, נברא זה ידי שעל בראשית, במעשה
הוי'. ויאמר כן גם שנאמר ממה קשה לא ולכן – נעשו.

טז.22) לג, שמות
ד.23) כט, פרשה רבה שמות
ח.24) כה, שמות
[מהוריי''צ25) שליט''א אדמו''ר וחמי מורי כ''ק מכתבי קובץ ראה

שני. קובץ עדן] נשמתו
להרב26) המצוות וטעמי ואתחנן פרשת להאריז''ל המצוות שער

הלימוד. הנהגת שער חיים עץ פרי שם. וויטאל חיים רבנו
כא27) תיקון זוהר תיקוני ב. עמוד סוף רעח, ג חלק זוהר ראה

ב. קי, ב חלק בזוהר זה דרך ועל תרכ''ז). ווילנא, (דפוס א מו,

ה.ה. ה
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להיות דיכול הפרטים בתיקון ג"כ תהי' שהקבלה
פועל לידי יבוא לא וממילא הכלל, על רק תהי' שהקבלה
יכול הקבלה עצם וגם הפרטים הענינים לידו כשבא
דגם ונמצא ממש, לפועל שייכה שאינה כזה באופן להיות
שתהי' עדיין מוכרח אינו כדבעי המרירות תהי' אם

השני על ויגיעתו המכוון כוונת וצ"ל כדבעי. הקבלה
פנימי הרגש שבלי ודאי זאת אמנם רצוים, שיהיו הדברים
כדבעי הקבלה שתהי' א"א שלו החסרונות מפרטי ועמוק
זה וממילא טוב ויהי' רע יהי' שלא בכללות רק למהוי)

אח"כ. ויעבור ויחלוף שעה לפי רק
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"ּבכלג) ּדהּנה הּוא, אדם14הענין חּיב ודֹור ּדֹור ≈ְְְִִֵַָָָָָָָ
מּמצרים", יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְִִִִִֶַַָָלראֹות

ּדכתיב מי, מצר הּוא מי15ּדמצרים ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָ
רּבה ּבמדרׁש איתא אּלה והּנה אּלה", "אּלה16ּברא ּדזהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

נקראת ּדהּבריאה אּלה", ּברא ּו"מי והארץ", הּׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָתֹולדֹות
מּמ" והלא מאין, יׁש ּברּו17ּבריאה סֹוף ואין ּכתיב, הּכל" ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹ

הּוא, הענין א "מאין". זה נקרא ולּמה האמּתי, יׁש הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוא
ּכתיב ואמרּו18ּדהּנה אלקינּו", ּבעיר מאד ּומהּלל הוי' "ּגדֹול ְְְְְְְֱֲִִִֵֵָָָָָֹֹֻ

עיר19רז"ל אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול, הּוא "אימתי ְְֱִִֵֵֶַַַָָֹ
מרּבּוי קּבּוץ ׁשהּוא עיר ּוכמֹו הּדּבּור, עֹולם הּוא ְֱִִִִֵֵֶַָֹאלקינּו
נקראים אֹותּיֹות ּכ אבנים, מרּבּוי ּומסּדר מקּבץ ּובית ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָֻֻּבּתים,

יצירה"אבנים", ּבספר ׁשני20וכדאיתא ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָ
אֹותּיֹות ּדמּׁשּתי ּבּתים", ׁשּׁשה ּבֹונֹות אבנים ׁשלׁש ְְֲִִִִִִֵָָָָָּבּתים,
צרּופים, ׁשּׁשה אֹותּיֹות ּומּׁשלש צרּופים, ּבׁשני ּתבה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹנעׂשה
מֹוׁשב ּבית ׁשּנעׂשה ּבהם נתחּדׁש אבנים ׁשּבקּבּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדכׁשם
מסּדרֹות אבנים ורק מֹוׁשב ּבית אינן מפּזרֹות ּדאבנים ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻֻלאדם,
ּבאֹותּיֹות הּוא ּכן הּנה לאדם, ּדירה ּבית נעׂשה ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמהן
הׂשּכלה, איזה ּבעצמּה נֹוׂשאה אחת ּבתבה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהמצרפים
ּכׁשהן ורק הׂשּכלה, ּבעצמן נֹוׂשאֹות אינן מפּזרֹות ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻּדאֹותּיֹות

ּבעצמן ׁשּנֹוׂשאֹות ּביחד ּתבֹות ּכּמה ּובפרט ּבתבה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמחּברֹות
העליֹון, ּדּבּור ּכללּות הּוא אלקינּו" ו"עיר ׁשלם, ְְְְֱִִִֵֵֶָָָָֹענין

ׁשּכתּוב ּוכמֹו "אלקים", ׁשם הּוא הּדּבּור "וּיאמר21ׁשּכללּות ְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
כל "אלקי הלא אלקינּו", "עיר ׁשּנקרא הּדבר וטעם ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹאלקים",
ּדכׁשם יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ׁשהעּקר לפי הּוא יּקרא", ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהארץ
הערים מּכל ׁשּמבּדלת אלקינּו", "עיר נקראת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּירּוׁשלים
נׁשמֹות ּכן הּנה הּׁשכינה, והׁשראת הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּׁשם

ׁשּכתּוב ּכמֹו אדם, ּבני מּׁשארי מבּדלים "ונפלינּו22יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
הם יׂשראל ּדנׁשמֹות העּמים, מּכל חלּוקים ׁשהם ,"ועּמ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָאני

ּוכמאמר ,יתּבר ׁשכינתֹו להׁשראת על23ּכלים אני "אלקּה ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ
וזהּו עליכם", אּלא ׁשמי יחדּתי לא אבל עֹולם, ּבאי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכל

טעמא ּומהאי ׁשּלנּו, אלקּה – אלקינּו",האלקינּו "עיר נקרא ְְֱֱֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
מכֹון הן והּתפּלה הּתֹורה אֹותּיֹות ידי על יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּדנׁשמֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יתּבר ּבתֹוכם"24לׁשבּתֹו ּכל"וׁשכנּתי ּבתֹו – ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ללמד קבעּו ולכן מּיׂשראל, ואחד אֹותּיֹות25אחד מׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

"איתן"26"נׁשמה" אֹותּיֹות על27ותניא ולחזר ּפה ּבעל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ
ולּבֹו מחֹו נעׂשה ידם ועל ׁשּבהם להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹותּיֹותיהם,
"ּגדֹול וזהּו ,יתּבר לׁשבּתֹו מכֹון להיֹות לאלקּות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָֹֻמׁשעּבדים

אלקינּו". ּבעיר מאד ּומהּלל ְְְֱִֵָֹֹֻה'
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ב.14) קטז, פסחים
כו.15) מ, ישעיה
מח.16) פרשה ריש רבה שמות
יד.17) כט, הימיםֿא דברי
ב.18) מח, תהלים
א.19) ה, ג חלק זוהר ראה
האריז''ל).20) נוסח פי על טז (משנה יב משנה ד פרק
פעמים21) כמה הנשנה אלקים לויאמר כאן הכוונה כנראה,

שמים ה' בדבר אשר העולם, נברא זה ידי שעל בראשית, במעשה
הוי'. ויאמר כן גם שנאמר ממה קשה לא ולכן – נעשו.

טז.22) לג, שמות
ד.23) כט, פרשה רבה שמות
ח.24) כה, שמות
[מהוריי''צ25) שליט''א אדמו''ר וחמי מורי כ''ק מכתבי קובץ ראה

שני. קובץ עדן] נשמתו
להרב26) המצוות וטעמי ואתחנן פרשת להאריז''ל המצוות שער

הלימוד. הנהגת שער חיים עץ פרי שם. וויטאל חיים רבנו
כא27) תיקון זוהר תיקוני ב. עמוד סוף רעח, ג חלק זוהר ראה

ב. קי, ב חלק בזוהר זה דרך ועל תרכ''ז). ווילנא, (דפוס א מו,

ה.ה. ה
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תרל"ו.40) בשנת נאמר רבים" "מים המשך
(41.24 ע' תש"ח תמוז, י"ב קונטרס ג"כ ראה

ואילך.42) ח' ע' ח"ו בהתמים בארוכה
ח"יֿי"ט.43) אות תרצ"ד חה"ש שיחת צבי. ע' ח"ח "התמים" אודותו ראה
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ישראל44) רבי - התולדות "ספר וראה תרצ"ג. כסלו כ' שיחת בכ"ז ראה
(קה"ת). טוב" שם בעל

ה.45) ו, דברים

ז.46) יב, קהלת
מויטבסק.47) מענדל מנחם רבי
כז.48) כ, משלי
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להרחיק כדי לפוזנא, מזאמושטש בעלֿשם יואל רבי של להבאתו ה"מתנגדים" מצד המרה ההתנגדות
שהיו הבעלֿשם חסידי ושאר בטלן ברוך ר' על אפילו השפיעה הצורף, של ביתו ממרתף הרעות הרוחות את
לכך הדברים להגיע יכולים הגדולה ההתנגדות עקב כי לחשוש, החלו הבעלֿשם חסידי בביקורו. מעוניינים

העירה? ולהביאו הצדיק את להטריח מדוע כן, ואם הבעלֿשם. של בכבודו יפגע שמישהו

שהסעיר מאורע בינתיים אירע זה, בעניין התלבטו יואל ר' של האחרים ותלמידיו ברוך שר' בזמן
פוזנא. כל את

לא בעלֿשם יואל שר' מנת על עולמות והרעיש המתנגדים, של מנהיגם שהיה - משה שלמה ר'
כן הצורף של מביתו הרוחות את לגרש הבעלֿשם הצליח שקודם שכשם יגידו שלא כדי לפוזנא, יגיע

בעורות. סחר - הצורף של ביתו ממרתף ולגרשם מחדש שוב זאת לעשות ביכולתו יש

ואשר הרעות, הרוחות בעבר סולקו משם אשר הצורף של ביתו במרתף תמיד אחסן סחורתו את
עורותיו. את משה שלמה ר' אחסן שבו מרתף לאותו מחדש ָשבּו

מסוים. זמן במשך משה שלמה ר' שצבר העורות את רוכש שהיה סוחר לעיר מגיע היה לזמן מזמן

הסחורה, את לו ולהראות למרתף הסוחר את להוליך מנשה בנו את משה שלמה ר' שלח הפעם
מחדש. הרעות הרוחות השתכנו בו המחסן של הדלת ליד לעבור אמורים הם כאשר

ראש עוף, של רגליים ילד, של גוף בעל אדם התייצב ומולם המחסן, דלת לפתע נפתחה בעברם
פיה את פערה זו משונה ברייה כפחם. שחורות ופניו ארנבת של זנב נשר, של כנפיים כחבית, גדול
והעווה כאריה נהם היצור סוס. של כאילו שיניים נחשפו כך כדי תוך כאשר כדם, אדומה לשון ושרבבה

ומשונים. שונים באופנים פניו את

של בנו - מנשה ואילו התכרכמו. פניו מעולף. הפילו כמעט אשר פחד, כזה נפל הזר הסוחר על
בצריחות מוות בהלת כדי תוך לנוס החלו שניהם בהלה. מרוב דעתו צלילות את איבד - משה שלמה ר'

בעילפון. שניהם נפלו לחצר מהמרתף יצאו כאשר איומות.

ולעש דם מהם להקיז צריכים היו כך לצורך מעלפונם. עוררום רבים סגולותבמאמצים להם ות
רוחם. את להשיב מנת על אחרות

היכה פרוע, מאוד והיה בשיגעון, דיבר הוא דעתו. שפיות את איבד ומנשה באלם, נותר הסוחר
בחבלים. לכבלו נאלצו דבר של בסופו אליו. להתקרב אדם לשום נתן ולא אנשים

את לגרש כדי מזאמושטש שם הבעל את להביא הזמן שהגיע הזכיר, מישהו כאשר זה, במצב
מים. פיהם מלאו המתנגדים שאר גם דבר, לומר משה שלמה ר' היה יכול לא הרעות, הרוחות

הרעות, הרוחות השתוללו שבו בית באותו דווקא השתכן לפוזנא, בעלֿשם יואל ר' הגיע כאשר
ודרישה חקירה לנהל החל הוא טוביה. אביגדור הצורף של הקודמת בדירתו היה אשר בביתֿהמדרש

העניין. כל על

מהדיינים וביקש פוזנא של הדין בית את הבעלֿשם אליו הזמין כאשר בשבוע, רביעי יום זה היה
תורה. לדין ולהתכונן תענית עצמם על לקבל
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הבעלֿשם, הודיע מיד אך כאן? להיערך צריך תורה דין איזה נבוכים. כולם היו בתחילה
המדרש. בבית אכן ייערך והוא הרעות". ה"רוחות ובין בינו יהיה שה"דיןֿתורה"

לצום החלו הם שם. הבעל מהם שדרש למה צייתו אך הדיינים, מלמלו כזה"? דבר "השמעתם
הטענות. את לשמוע הדיינים התיישבו התפילה לאחר חמישי, ביום למחרת, יום. באותו המנחה מזמן

מיני בכל הבעלֿשם השביעם כך כדי תוך תורה. לדין הליצנים וכת המזיקים את הזמין הבעלֿשם
בצאתם. והן בבואם הן אחד לאף יזיקו שלא השבעות

ה"ביתֿדין" לפני הרעות" ה"רוחות הופיעו קצרה שהות ולאחר עצורה. בנשימה כעת המתינו כולם

והכריז: הבעלֿשם, נעמד אז

עבורכם שקבע ומהגבולות מהתחום חריגתכם עקב תורה לדין אתכם תובע הנני רעות! "רוחות
שם"! לשהות רשות כל לכם אין זה בתחום ואשר אנוש בני נמצאים שבו לתחום חדרתם רוחות! הקב"ה.

מובנות. מילים מהם לקלוט הצליחו לא אך מהמזיקים, משונים קולות נשמעו תיכף

אלו: במלים הדיינים לראש יואל ר' פנה אז

ברורים יהיו דבריו ואשר ידבר, הרוחות שאחד נא גזרּו דין, בית ובכוח הקדושה התורה ְִ"בכוח
כולם". ידי על ויובנו

נשמע הוא והפעם קול, נשמע תיכף תבוצע. הבעלֿשם של שדרישתו וגזר נעמד ה"ביתֿדין" ראש
הבעלֿשם: של לטענתו מענה זה היה ברור, באופן

להם אין שם אשר אנשים בין נמצאים והם - הקול טען כך - הגבול את הרוחות פרצו אכן "אם
זא עשו הם הרי שם, לשהות שלרשות המפורשת בקשתו ואפילו ובהסכמתו תורה דין פי על ת

והרוחות"! השדים כל של ׂשרם "אשמדאי"

הוא "מקומכם - הבעלֿשם ענה - אנשים" בין להיות לשלחכם רשות כל אין לאשמדאי "אך
שוממים"! וביערות בשדות במדבריות,

מהרוחות: קול נשמע שוב

ושרה טוביה אביגדור הזוג צאצאי "אנו - הרוח ענתה - שלנו" לנחלתנו נכנסנו רשות. כן לנו "יש
אביגדור תמיד התנהל איתם והחוטאות" טובות הלא מה"מחשבות כתוצאה כאן לעולם באנו גיטעל...
דין פי על גיטל. שרה מפי כסדרן יוצאות שהיו הארסיות מהקללות וכן טובים. הלא וממעשיו טוביה

דבריו. את ה"רוח" סיים לנו" הבית מגיע

מיידי: מענה לבעלֿשם היה עלֿכך

משנה ולא הנפטרים, וזוגתו הצורף של החוקיים כיורשיו להיחשב יכולים הרעות הרוחות "אין
של הטובים ממעשיו שמתהווים הטובים המלאכים לא הזה. לעולם - הרוחות - הם הגיעו אופן באיזה
ואילו האדם. של היושר ומליצי הסנגורים רק הינם אלו טובים מלאכים ליורשיו. להיחשב יכולים האדם
האדם של המקטרגים הם האדם של חטאיו ידי על מתהווים אשר - החבלה ומלאכי הרעים המלאכים

כיורשיו"! כלל להיחשב יכולים הם אין אך - חייו שנות ועשרים מאה לאחר

לבעלֿשם: מענה חייבים נשארו לא כוחם, בא ידי על הרעות, הרוחות גם אך
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אלו: במלים הדיינים לראש יואל ר' פנה אז

ברורים יהיו דבריו ואשר ידבר, הרוחות שאחד נא גזרּו דין, בית ובכוח הקדושה התורה ְִ"בכוח
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להם אין שם אשר אנשים בין נמצאים והם - הקול טען כך - הגבול את הרוחות פרצו אכן "אם
זא עשו הם הרי שם, לשהות שלרשות המפורשת בקשתו ואפילו ובהסכמתו תורה דין פי על ת
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הוא "מקומכם - הבעלֿשם ענה - אנשים" בין להיות לשלחכם רשות כל אין לאשמדאי "אך
שוממים"! וביערות בשדות במדבריות,

מהרוחות: קול נשמע שוב

ושרה טוביה אביגדור הזוג צאצאי "אנו - הרוח ענתה - שלנו" לנחלתנו נכנסנו רשות. כן לנו "יש
אביגדור תמיד התנהל איתם והחוטאות" טובות הלא מה"מחשבות כתוצאה כאן לעולם באנו גיטעל...
דין פי על גיטל. שרה מפי כסדרן יוצאות שהיו הארסיות מהקללות וכן טובים. הלא וממעשיו טוביה

דבריו. את ה"רוח" סיים לנו" הבית מגיע

מיידי: מענה לבעלֿשם היה עלֿכך

משנה ולא הנפטרים, וזוגתו הצורף של החוקיים כיורשיו להיחשב יכולים הרעות הרוחות "אין
של הטובים ממעשיו שמתהווים הטובים המלאכים לא הזה. לעולם - הרוחות - הם הגיעו אופן באיזה
ואילו האדם. של היושר ומליצי הסנגורים רק הינם אלו טובים מלאכים ליורשיו. להיחשב יכולים האדם
האדם של המקטרגים הם האדם של חטאיו ידי על מתהווים אשר - החבלה ומלאכי הרעים המלאכים

כיורשיו"! כלל להיחשב יכולים הם אין אך - חייו שנות ועשרים מאה לאחר

לבעלֿשם: מענה חייבים נשארו לא כוחם, בא ידי על הרעות, הרוחות גם אך

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



icewtÎldwiedloey`xקכי mei qelwpe`




    ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
     ©´Ÿ¤£¥¤®¥¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

    ©«£¬ŸŸ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´
      §¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬
    ©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

    ¨««Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®
    §−©©¨«©´Ÿ¤¤½¤¨

     £©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤¦¨¬
    §Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ

       ©«Ÿ̈½Ÿ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®
    ¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¤§©§¨¨²

     §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦
     §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤

     ©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
    ©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−
     §©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½Ÿ¥²

    ¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤
    ¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

   ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤

Lk‡א Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»
ÔÈ‡ ÔB‰Ï Ó‡Â Ï‡È Ècƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«¿ƒ≈
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«≈¿»¿∆¿«

:ÔB‰˙Èב„Ú˙ ÔÈÓBÈ ‡L »¿ƒ»ƒƒ¿¬≈
È‰È ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe ‡„Úƒƒ¿»¿»¿ƒ»»¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ¿¿»«»«¿»√»¿»
:Ï˜˙È ‡„Ú a „aÚÈc Ïk»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ÏÎaג ‡˙‡ ÔeÚ˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…
:‡˙aLc ‡ÓBÈa ÔBÎÈ˙BÓ¿»≈¿»¿«¿»

„Èד ‡Lk ÏÎÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ Ï‡Èƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

:ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙהÔBÎÓ eÒ «≈¿»¿≈»»ƒ¿
ÈÚ˙Èc Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eLÙ‡ ˙È È˙ÈÈ aÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ ‡‰cו‡ÏÎ˙Â «¬»¿«¿»¿»»¿ƒ¿»
ee ÈB‰ Úe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈfÚÓeזÈ˜nÒÓ ÈÎ„„ ÈÎLÓe ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈL ÈÚ‡Â ‡B‚ÒÒ„ ÈÎLÓe«¿≈¿«¿»¿»≈ƒƒ

iÓÒee‡ח ‡˙e‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»
:‡iÓÒea ˙˜ÏÂ ‡˙e ÁLÓÏƒ¿«¿»¿ƒ¿…∆¿«»

‡eÓÏL˙‡ט È‡Â ‡Ïe È‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡ ‡ÚwLÏ¿«»»¿≈»¿¿»

Ôe˙ÈÈי ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈
:ÈÈ „wÙ Èc Ïk ˙È Ôe„ÚÈÂיא˙È ¿««¿»»ƒ«≈¿»»

˙È ‡ÙBÁ ˙ÈÂ Òt ˙È ‡kLÓ«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰BÚ ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙet¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙Èיב˙È »«ƒ¿»«¿ƒ»


(‡)‰LÓ Ï‰˜iÂ.,הּכּפּורים יֹום ּכׁשּירדלמחרת ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַָָָ

הפעיל לׁשֹון והּוא ההר. אנׁשיםמן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הן אּלא ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּידים,

ÌÈÓÈ()ואכנׁש: ˙LL.אזהרת להם הקּדים ְְֵַ≈∆»ƒְְִִֶַַָָ
הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי אתׁשּבת ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

‡L(‚)הּׁשּבת: eÚ˙‡Ï.יבמות לה, (סנהדרין ַַָ…¿«¬≈
הבערהו) אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש יצאת: ויׁשללאו ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

לחּלק ‡eL‰(„)יצאת:אֹומרים c‰ ‰ ְְִֵַָָ∆«»»¬∆ƒ»

לכם:לי.‰' BaÏ(‰)לאמר È„.ׁשּלּבֹו ׁשם על ִֵֶָֹ¿ƒƒִֵֶַ
הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנדבֹו

צּואתם: ּבמקֹום וּומלאכּתֹו ‡˙(È‡)תורה ְְְִַַָָָ∆
ÔkLn‰.הּתחּתֹונֹות קרּוייםיריעֹות ּבתֹוכֹו הּנראֹות «ƒ¿»ְְְְְִִִַַַ
‡‰BÏמׁשּכן: עּזים.‡˙ יריעֹות אהל העׂשּויהּוא ְִָ∆»√ְִִִֶֶָֹ

e‰ÒÎÓלּגג: ˙‡Â.אילים עֹורֹות והּתחׁשים:מכסה ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ
(È)Òn‰ ˙Ît ˙‡Â.ּדבר ּכל הּמחּצה. ּפרכת ¿≈»…∆«»»ְִֶַָָָָָֹ

מלמעלה ּבין ּוסכ,הּמגן, מס קרּוי מּכנגד, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

   

 

תרפ"ד] אד"ש ג' [א'

על למאסקווא לילה מחר לנסוע ית' בעזרתו בדעתי ...

הנשברה לבבי וישמח בעזרי יהי' והשי"ת אחדים, ימים

בכבוד קרנינו וירום כו' המתאבלי' כאחב"י בתוך והנדכאה

. ויתעלה. ית' שמו וקידוש התורה

ומברכו. והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה זה והי'
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והננו בו. להישאר עלינו ציווה ואשמדאי "היות - כוחם בא הכריז - המרתף" את ננטוש "לא
למעלה. טוביה אביגדור של בדירתו היינו לכן קודם אחר. למישהו ולא לאשמדאי ורק אך מצייתים
ואת התורה ספרי את לשם הכניסו כאשר שם שנהיה הרב הקדושה אור עקב הדירה את לעזוב נאלצנו

נצא"! לא ומשם במרתף אנו נמצאים עתה אך מדרש. לבית הפכו הדירה

ה"כנופייה לשאר גם האות את נתן ובכך ולצווח. לקרקר החל דבריו, את ה"רוח" סיים כאשר
שם: שנמצאה הלאֿטובה"

החלו צפרדעים ושחורים. אדומים ירוקים, שונים, בצבעים תולעים נראו הכתלים ועל הרצפה על
זמזומי להישמע החלו לפתע שונים. וצבעים שונים בגדלים מקקים הופיעו ומסביב ובאוויר לזחול,
שחורות קטנות שונות, דמויות חצו האוויר את ומשונים. שונים וקולות צפרדעים, קרקורי דבורים,

וכנפיים. זנבות עם ומכווצות,

היחידי בהלה. מרוב ברעותה האחת נקשו שיניהם גדול. פחד נפל המדרש בבית הנוכחים כל על
רם: בקול שהכריז הבעלֿשם, היה רגוע נשאר אשר

מצדך "יפול מהפסוק: היוצא השם של בכוחו עליכם וגוזר - רעות ורוחות שדים - הנני "משביעכם
עצמכם והכינו הקשיבו אדם. מעיני ותיעלמו ומיד תיכף תשתתקו כי יגש" לא אליך מימינך ורבבה אלף
רעות ריחות כל תפרישו ואל אדם לאף תזיקו אל צדק". דין ה"בית של הדין פסק את ולקיים לציית

האוויר". את יטמאו אשר

לא המשונות הדמויות ומהקירות, מהרצפה נעלמו המוזרים היצורים המדרש. בבית השתרר שקט
לרווחה. יותר קצת נשמו הנאספים ושאר הדיינים עוד. נראו

ונחרץ: ברור דינם פסק יצא ותיכף הדין, לפסק בקשר ביניהם הדיינים התייעצו עתה

ואשתו". הצורף בירושת ונחלה חלק כל הרעות לרוחות "אין

חרישי. בכי קול באוויר התפשט לאור הדין פסק יציאת עם

לאיש כך כדי תוך תזיקו ואל הבית את מיד "עזבו - שם הבעל שאל - הדין"? פסק את "השמעתם
נזק". כל תגרמו ואל

מנחה. להתפלל מכן ולאחר "קטורת" לומר לנוכחים הבעלֿשם הורה אלו מלים אמירת עם

יותר. נראו ולא הרעות הרוחות נעלמו אז מיני
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א)וכן ּבעדֹו",(איוב "ׂשּכת ב): ׂש(הושע "הנני : ְְֲִִֵַַָָֹ

אתּֿדרּכ:"(‚È)Èt‰ ÁÏ.על ּפרׁשּתי ּכבר ְֵֶַ∆∆«»ƒְְִֵַַָ
ּולכאן, לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ּכמיןׁשם עׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֶֶָָָָָָָ

ּפרּוצה: ÈÏk‰(È„)ּתבה ˙‡Â.ּומחּתֹות :מלקחים ְֵָָ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ
‰È˙.ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, לוציני"ׁש ≈…∆»ְִִֶֶֶַַַָ

ּבהן: נתּונין ‰‡nוהּפתילֹות ÓL ˙‡Â.הּוא אף ְְְִִֶַָ¿≈∆∆«»ַ
ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻצרי
והּוא הּזית', ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ְְְְְְְִִֶַַַָָֹֹׁשּמפרׁש

:וז ‰Á˙t(ÂË)ּכתית CÒÓ.ׁשּלפני וילֹון ִַָָ»««∆«ְִִֵֶ
יריעֹות: ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא טזהּמזרח, תורה ְְְְִִִֶַָָָָֹֹ

(ÊÈ)‰È„‡˙‡Â ÂÈ„n˙‡.ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ
הרּבה: ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈

Á‰ L CÒÓ.עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְְִִִֶַַָָ
חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּמה
וכן אּמה. ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין ְְְִֵֵֶַַַָָֹרחב,

ׁשּנאמר כז)לּדרֹום, אּמה(לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּכתף ּבהם.È˙„˙(ÁÈ)":קלעים ולקׁשר לתקע ְִֵַָָƒ¿…ְְְִִֶַָֹֹ

ּברּוח: ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות .‰È˙ÈÓסֹופי ְִֵֶֶַַָָָָֹ≈¿≈∆
לקׁשר: ‰„(ËÈ)חבלים È„‚.,הארֹון לכּסֹות ְֲִִָֹƒ¿≈«¿»ְַָָ

סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה ְְְְְְְְִִִַַַַָָֻוהּׁשלחן,
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‡ÁÏ ˙„ÈÚ ÏÎÏ ÔÈLƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»
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˙ÈÂ È‰Ê Úˆ:‡ˆeaכוÏÎÂ ¿«¿ƒ¿»»¿»
Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ˙‡c ‡L¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆

‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ ‡ÓÎÁa:רפ''ו (במ''ג ¿»¿»«¿«»«¬«»
:(‡ÈÊÚÓכז˙È e‡È˙È‡ ‡Â ««¿»¿«¿¿«»«¿ƒ»

‡˙eÓÏL‡ È‡ ˙ÈÂ ‡Ïe È‡«¿≈¿»¿»«¿≈«¿»»
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ÁLÓ‡כח ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»
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כמּסעֹות: ‰ÌÈLp(Î)תורה ÏÚ.,הּנׁשים עם ַָ««»ƒִִַָ

ּכפׁשּוטֹו, על הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַּוסמּוכין
ּגבריא, ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו מתרּגם: דלא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹֻמּׁשּום
'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַּכמֹו
הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָורצה

העּזים"): את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב הּוא.ÁÁּכמֹו ְִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע, על נתּון עגל, זהב ׁשל והּואּתכׁשיט ְְְִֶַַַַָָָָֹ

אֹותֹו.ÊÓeÎÂהּצמיד: ּכנגד נתּון הּוא, זהב ּכלי ִַָ¿»ְְִֶֶָָָ
ׁשם ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מקֹוםמקֹום ּכאן ּכּומז, ְְְִֵֵֵַָָָָָ

‡z(Î‚)זּמה: ‡ˆÓL‡ LÈ‡ÏÎÂ.אֹו ּתכלת ִָ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְֵֶ
ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ְְִִִֵַַַָָָָארּגמן

הביאּו: כדּכּלם ‰ÌÈfÚ(ÂÎ)תורה ˙‡ eÂË.שבת) ִֵָֻ»∆»ƒƒ
היּוצט) העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיא

אֹותן: ‰e‡È(ÊÎ)טֹווין Ì‡p‰Â.:נתן רּבי אמר ִָ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָ
ּבתחּלה הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמה
ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובמלאכת
ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָאמרּו
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור "והּמלאכה(לקמן : ְְֱִֶֶֶַַַָָֹ
לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהיתה

א את ּבחנּכתהביאּו התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֻ
אֹות נחסרה מּתחּלה ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמזּבח
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כמּסעֹות: ‰ÌÈLp(Î)תורה ÏÚ.,הּנׁשים עם ַָ««»ƒִִַָ

ּכפׁשּוטֹו, על הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַּוסמּוכין
ּגבריא, ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו מתרּגם: דלא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹֻמּׁשּום
'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַּכמֹו
הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָורצה

העּזים"): את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב הּוא.ÁÁּכמֹו ְִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע, על נתּון עגל, זהב ׁשל והּואּתכׁשיט ְְְִֶַַַַָָָָֹ

אֹותֹו.ÊÓeÎÂהּצמיד: ּכנגד נתּון הּוא, זהב ּכלי ִַָ¿»ְְִֶֶָָָ
ׁשם ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מקֹוםמקֹום ּכאן ּכּומז, ְְְִֵֵֵַָָָָָ

‡z(Î‚)זּמה: ‡ˆÓL‡ LÈ‡ÏÎÂ.אֹו ּתכלת ִָ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְֵֶ
ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ְְִִִֵַַַָָָָארּגמן

הביאּו: כדּכּלם ‰ÌÈfÚ(ÂÎ)תורה ˙‡ eÂË.שבת) ִֵָֻ»∆»ƒƒ
היּוצט) העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיא

אֹותן: ‰e‡È(ÊÎ)טֹווין Ì‡p‰Â.:נתן רּבי אמר ִָ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָ
ּבתחּלה הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻמה
ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובמלאכת
ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָאמרּו
ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,
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לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהיתה

א את ּבחנּכתהביאּו התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֻ
אֹות נחסרה מּתחּלה ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמזּבח
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ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿ(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר : ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

לה":דל ‰Ú„‰(‰)תורה ÈcÓ.יֹותרצר מּכדי ַƒ≈»¬…»ְִֵֵֶֹ
מניעה:.ÏkiÂ‡(Â)העבֹודה: Î‡Ïn‰Â‰(Ê)לׁשֹון ֲָָ«ƒ»≈ְְִָ¿«¿»»
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ּולהֹותר: אֹותּה ח)ּכמֹו˙B‰Â.לעׂשֹות "והכּבד(לעיל : ְֲֵַָ¿≈ְְְֵַ
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נבּוב": אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙"ועביֹו e.הּלּוחֹות ְְְְֶַַָָָ¿À…ַ

ּבאמצע: והחלל רּוח לכל ׁשּטים עצי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשל
(Á)˙‡‰ ˙‡Óa.ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ

אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות
מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּוא:

צבאֹות הּנׁשים ּכׁשהיּוהעמידּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָ
ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבעליהן
ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל ְְְֲֲִִֶֶַַָָָלהם
ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל ְְְְְִַַַַַַַַָָָָָהּמראֹות

ּכּומׁשּדלּתֹו ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָמביאֹות

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ח)ּומתעּברֹות "ּתחת(שה"ש : ְְְְֱִֶֶַַַַָ
"ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַהּתּפּוח
ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".
למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעלּה לּה מראֹותׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ
ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָרּבי
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ÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡BÈk ˙È»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈
ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÁÓa ‡LÁ¿»»¿∆¿¿«¿«»¿»¿»
:‡Ó ÔkLÓ Ú˙a ‰‡Ï¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Úט ÁeÏ ‡zc ˙È „ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«
ÈL e„ ‡z„ È„Ò ‡ÓBc»»¿»≈«¿»¿¿ƒ

:ÔÈn‡ ‰‡ÓיÔÈÒÚ ÔB‰È„enÚ ¿»¿«ƒ«≈∆¿ƒ
ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈¿»

‡ÔÈnיא ‰‡Ó ‡e ÁeÏe¿«ƒ»¿»«ƒ
ÔÈÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ
ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈

:ÛÒÎcיבÔÈ„Ò ‡ÚÓ ÁeÏe ƒ¿»¿«««¿»¿»ƒ
‡ÒÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡a ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«ƒ«≈«¿»
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈«¿»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂיגÁeÏe ¿ƒ≈ƒ¿»¿«
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óecƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

‡ÔÈnיד ÈÒÚ LÓÁ ÔÈ„Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ‡ÚÏ¿ƒ¿»«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂטו‡ÚÏe ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»
‡zc Ú˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙Èƒ̇¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
ÔÈn‡ ÈÒÚ LÓÁ ÔÈ„Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

BÁÒטז BÁÒ ‡z„„ È„Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿
:ÈL ecיז‡iÎÓÒÂ ¿¿ƒ¿«¿«»


נבּוב": אצּבעֹות ארּבע ÁÏ˙"ועביֹו e.הּלּוחֹות ְְְְֶַַָָָ¿À…ַ

ּבאמצע: והחלל רּוח לכל ׁשּטים עצי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשל
(Á)˙‡‰ ˙‡Óa.ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְִֵָָָָ

אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָמראֹות
מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת מּלהביא עּכבּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי 'קּבל, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּוא:

צבאֹות הּנׁשים ּכׁשהיּוהעמידּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָ
ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבעליהן
ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל ְְְֲֲִִֶֶַַָָָלהם
ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל ְְְְְִַַַַַַַַָָָָָהּמראֹות

ּכּומׁשּדלּתֹו ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָמביאֹות

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ח)ּומתעּברֹות "ּתחת(שה"ש : ְְְְֱִֶֶַַַַָ
"ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַהּתּפּוח
ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַָָָהּצֹובאֹות".
למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַּבין

ּבעלּה לּה מראֹותׁשּקּנא ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּמׁש,

לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש למדּת,וגֹו' ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְִַַַַַָָָָֹֻ
ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָרּבי



icewtÎldwiegliriaxקלי meiqelwpe`

     ̈¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−
      ̈®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

     ¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¤
      §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ
      ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

   ¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬
     ©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¨«¥¤²

    ©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ©¦§¨§¤«¨¥²
      ¨¦−§«¤

 
     ¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬

      ª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈
    ¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§©§¥²¤¦¬¤

     −§©¥´§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬
    §Ÿ̈−¤¤«§¦À¨«¢¦º̈¤

    £¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À

‡„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ‡„enÚÏ¿««»¿»»»≈««»
Ô‰ÈLÈ ÈetÁÂ ÛÒÎc Ô‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈
Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â ÛÒÎcƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…

:‡„ È„enÚיחÚ˙c ‡ÒÙe «≈«¿»¿»»ƒ¿«
‡Â‡Â ‡ÏÎ  „Ú ‡c«¿»««»ƒ¿»¿«¿¿»»
ÔÈÒÚÂ ÈL ee È‰ Úe¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
LÓÁ ‡È˙eÙa ‡ÓeÂ ‡k‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈
:‡„ È„Ò Ï˜Ï ÔÈn‡«ƒ»√≈¿»≈«¿»

Ô‰ÈÎÓÒÂיט ‡Úa‡ Ô‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈
ÛÒÎc Ô‰ÈÂÂ ‡LÁ ‡Úa‡«¿¿»¿»»»≈ƒ¿«
Ô‰ÈLeaÎÂ Ô‰ÈLÈ ÈetÁÂ¿ƒ≈≈¿ƒ≈

:ÛÒÎcכ‡kLÓÏ ‡kÒ ÏÎÂ ƒ¿»¿»ƒ«»¿«¿¿»
:‡LÁc ÁÒ ÁÒ ‡„Ïe¿«¿»¿¿ƒ¿»»

l‡‡kLÓכא ‡kLÓ ÈÈÓ ÔÈ ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»
‡ÓÈÓ ÏÚ ÈÓ˙‡ Èc ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒƒ¿¿ƒ«≈¿»
‡„Èa È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„¿…∆»¿«≈»≈ƒ»
:‡‰k Ô‰‡ a Ó˙È‡c¿ƒ»»««¬…«¬»

eÁכב  Èe‡ a Ï‡Ïe¿«¿≈«ƒ«
Èc Ïk ˙È „Ú ‰„e‰È„ ‡LÏ¿ƒ¿»ƒ»¬«»»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙכגdnÚÂ «ƒ¿»»…∆¿ƒ≈
‡LÏ ÓÒÈÁ‡ a ‡ÈÏ‰‡»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»
‡ÏÎ˙a Â Ôn‡Â  Ô„„¿»«»¿»»¿«»¿ƒ¿»
:‡ee È‰ Úe ‡Â‡e¿«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ¿»


ּבלע"ז,ּתרּגּוםוהּוא מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְֶַַַַ

ּביׁשעיה מצינּו וכן ג)(ׁשפיעגעל), :(ישעיה ְְִִֵַָָ
'ּומחזיתא': מתרּגמינן: e‡"והּגליֹונים" L‡. ְְְְְְְִִִִַַָָָ¬∆»¿

טנדבתן:להביא ‰Á.(ÁÈ)תורה ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ ְְִִָָָ¿À««¿≈∆»≈
החצר:ּכמּדת יטקלעי ויקהלתורה פרשת חסלת ְְִֵֵֶַַָ

(‡Î)È„e˜Ù ‰l‡.מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ
הּמׁשּכן ּכלנדבת ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבֹודתֹו: לכל ÔkLÓּכליו ÔkLn‰.,ּפעמים ׁשּתי ְֲֵָָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵָ
עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרמז

יׂשראל: ‰Ú„˙ׁשל ÔkLÓ.ׁשּוּתרעדּות ליׂשראל, ְִֵֶָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ
ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם: ׁשכינתֹו ‰ÂÏהׁשרה ˙„Ú.יּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ

ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עבֹודה הּוא וכליו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּמׁשּכן
ּולהֹוריד הּמפקדלׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

נׂשא: ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙Èעליו „Èa.הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»
עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה

‡˙(Î)ׁשעליו: ‰Ú Â Èe‡Ôa Ï‡Ïe ֶָָ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆
‰LÓ˙‡ ‰ ‰eL‡Ïk.מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר »¬∆ƒ»∆…∆ֲִֶֶָֹ

מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ּכתיב ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹאין
ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹאפּלּו
לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלמה
לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלעׂשֹות
צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָצּוּוי
מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ּברּו ְְְִִַַָָָָָָהּקדֹוׁש
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ÈÚÏ„‡כד „Ú˙‡„ ‡‰ Ï»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»
‰ ‰Â‰Â ‡L„e˜ ˙„ÈÚ ÏÎa¿…ƒƒ«¿»«¬»¿«
ÔÈ ÚL˙e ÔÈÒÚ ‡˙eÓ‡¬»»∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÚLe¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כה‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe ¿»¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‰‡Ó ÚLe ÛÏ‡Â ÔÈÎ ‰‡Ó¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¿«¿»
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כו‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜z ¿»ƒ¿»¿À¿»¿»
ÏÎÏ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿»¿…
ÔÈÒÚ aÓ ‡ÈÓ ÏÚ Ú¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡ÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

ÛÒÎכז ÔÈ ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«
˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ ˙È ‡Îz‡Ï¿«»»»«¿≈¿»¿»
ÔÈÎÓÒ ‰‡Ó ‡zÎÙ„ ÈÎÓÒ«¿≈¿»À¿»¿»«¿ƒ
:‡ÎÓÒÏ ‡ ÔÈÎ ‰‡ÓÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»


צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, ְְְְִִִֵַַַָָָֻהּכלים:
ריׁש הּׁשלֹום, עליו רּבינּו מׁשה וצּוּוי ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּקרׁשים.
הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ'וּיקהל',
ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאּלא
בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָותמצא
מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻּבצלאל
מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר
ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּׁשּיהיּו

הרֹואה ּפרק נט)ּב"ּתֹוספֹות" ּתאמר,(ברכות ואם . ְְְִֶֶֶַָֹ
הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ׁשּמׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּנלן
"וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהענין?
ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשה
את ה' צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָעּמהם,
היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה"
ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאמר
ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ְְְִִִֵֵַַַַָָָָואחר
אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵֵֶַַָָָֹמּפי

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי וכןהיית? , ְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ּכלים: עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן כגעׂשה, תורה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
(„Î).ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, היה,ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּכּכר הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹׁשל
מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּבפרֹוטרֹוט

לכּכר: מּגיעין ׁשאין כהאלפים, .Ú˜a(ÂÎ)תורה ְֲִִִִֵֶַָָ∆«
מׁשקל ׁשם הּׁשקל:הּוא מחצית B‡Ó˙ׁשל LLÏ ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈

'B‚Â ÛÏ‡.אחר מנינם עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆∆¿ְְְִִֵַַָָָָָָָָ
הּמׁשּכן ּבנדבתׁשהּוקם עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו. ּכ ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכן
ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹמאֹות
הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאלפים
והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהן
אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש ֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאלפים
ׁשקלים: וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָּוׁשבע

(ÊÎ)˙˜ˆÏ.:'לאּתכא' ‡„Èּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈
L„w‰.ולהם קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «…∆ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹצ"ו
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ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÚLe¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כה‡zLÎ ÈÈÓ ÛÒÎe ¿»¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‰‡Ó ÚLe ÛÏ‡Â ÔÈÎ ‰‡Ó¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¿«¿»
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כו‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜z ¿»ƒ¿»¿À¿»¿»
ÏÎÏ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿»¿…
ÔÈÒÚ aÓ ‡ÈÓ ÏÚ Ú¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ
‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡ÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»
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ÛÒÎכז ÔÈ ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«
˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ ˙È ‡Îz‡Ï¿«»»»«¿≈¿»¿»
ÔÈÎÓÒ ‰‡Ó ‡zÎÙ„ ÈÎÓÒ«¿≈¿»À¿»¿»«¿ƒ
:‡ÎÓÒÏ ‡ ÔÈÎ ‰‡ÓÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»


צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, ְְְְִִִֵַַַָָָֻהּכלים:
ריׁש הּׁשלֹום, עליו רּבינּו מׁשה וצּוּוי ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּקרׁשים.
הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ'וּיקהל',
ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאּלא
בׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָותמצא
מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻּבצלאל
מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר
ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּׁשּיהיּו

הרֹואה ּפרק נט)ּב"ּתֹוספֹות" ּתאמר,(ברכות ואם . ְְְִֶֶֶַָֹ
הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ׁשּמׁשה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּנלן
"וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהענין?
ּׁשּדּבר מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמׁשה
את ה' צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָעּמהם,
היטב), ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה"
ּבית, ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָאמר
ׁשמעּתי ּכ לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ְְְִִִֵֵַַַַָָָָואחר
אל ּבצל מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֵֵֶַַָָָֹמּפי

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי וכןהיית? , ְְִִִִֵַַַָָָָָָ

ּכלים: עׂשה ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן כגעׂשה, תורה ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ
(„Î).ּכפּול קדׁש ׁשל ּומנה מנה, היה,ׁשּׁשים ƒ»ִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ּכּכר הרי סלעים, כ"ה והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מנה ,לפיכ ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹׁשל
מּׁשלׁשת ּבמנינם ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּבפרֹוטרֹוט

לכּכר: מּגיעין ׁשאין כהאלפים, .Ú˜a(ÂÎ)תורה ְֲִִִִֵֶַָָ∆«
מׁשקל ׁשם הּׁשקל:הּוא מחצית B‡Ó˙ׁשל LLÏ ְֲִִֵֶֶֶַַָ¿≈≈

'B‚Â ÛÏ‡.אחר מנינם עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ∆∆¿ְְְִִֵַַָָָָָָָָ
הּמׁשּכן ּבנדבתׁשהּוקם עּתה ואף 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשׁש ׁשל הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו. ּכ ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכן
ׁשלׁשת ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹמאֹות
הרי חצאין אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאלפים
והּׁשלׁשת ּכּכר, מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהן
אלף עֹולין חצאין, וחמּׁשים מאֹות וחמׁש ֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאלפים
ׁשקלים: וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ְְְְֲִִִִֵַַָָּוׁשבע

(ÊÎ)˙˜ˆÏ.:'לאּתכא' ‡„Èּכתרּגּומֹו: ˙‡ »∆∆ְְְַַָָ≈«¿≈
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t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰ ÏÚ«∆¿«≈»¿»ƒ¿»≈
È„ ‡Ók ‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ¿»≈ƒ»≈≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwtכב˙È „ÚÂ «ƒ¿»»…∆«¬«»
ÈÓ ÈÁÓ „BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ

:‡ÏÎzכגÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe ƒ¿»¿ƒ»»ƒ
wÓ ‡Bz ÔÈL ÌeÙk ‰eÏ¿«≈¿ƒ¿»»««
:Úa˙È ‡Ï BÁ BÁ ÓeÙÏ¿≈¿¿»ƒ¿¿»

ÏÈÚÓ‡כד ÈÏBtL ÏÚ e„ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»
Â ‡ÏÎz ÈBÈB‰ Úe ‡Â‡ ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈLכהÈÎ ‰ ‡ e„ÚÂ ¿ƒ«¬»««»¿«¿≈
ÏÚ ‡B Ba ‡ ˙È e‰ÈÂƒ»»««»¿ƒ«»«
Ba BÁ BÁ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtLƒ≈¿ƒ»¿¿¿
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BÁ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡BÂ¿ƒ»«ƒ≈¿ƒ»¿
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Ô‰‡Ï ÈÁÓ „BÚ ‡e¿»«»≈¿«¬…

:È‰BÏÂכח‡zÙÓ ˙ÈÂ ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»
‡e ‡ÚBk ÁL ˙ÈÂ ‡e¿»¿»¿«»«»¿»
:ÈL e ‡e ÈÎÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

ÈLכט e ‡ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ
ÈB‰ Úe ‡Â‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ
˙È ÈÈ „Èwt È ‡Ók  „BÚ««»¿»ƒ«ƒ¿»»


ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד חּוט "זהב", ּבהן ֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר
ׁשּכל ּומין, מין ּכל עם וכן ּתכלת, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָחּוטין

עם ׁשביעי חּוט והּזהב ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן ְְִִִִִִַַָָָָָהּמינים
ואחד: אחד דּכל ‰Úa˙(ÁÎ)תורה È‡t˙‡Â. ְֶֶָָָ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
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המפארֹות:ּתפארת הּמגּבעֹות כטהּמגּבעֹות, תורה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
(‡Ï)‰ÏÓÏÓ ˙Ùn‰ Ï ˙˙Ï.ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ

ואי ּכתר. ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים
הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל והּציץ למעלה המצנפת "עלהרי ּומהּו מּטה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָהּמצנפת
הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר

אֹומר כח)הּוא עלּֿפתיל(לעיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְִֵַַָֹ
הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני: ואֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶּתכלת".
מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלקׁשרֹו
חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָֹלאזן,
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָּתכלת
היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹותֹולהּו
לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָּבכל
ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹמצחֹו,
על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּדר

ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּפתיל
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם ְְְֲִִֵַַַַַָָָֻהּׁשנים
ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּמצנפת.
ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻהֹואיל
מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל וגֹו'", החׁשן את ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ"וּירּכסּו
טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹלא
האפֹוד טּבעֹות ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' ְְְִֵֵֶַַָָָֹהחׁשן,
ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּכנגּדן,

אפׁשר: אי מּׁשנים ּפחֹות È(Ï)מקֹום, eÂ ְְִִִֶַָָָ««¬¿≈
Ï‡È.הּמלאכה וגֹו':את ה' צּוה אׁשר ּככל ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ
(‚Ï)B‚Â Ln‰˙‡ e‡ÈÂ.יכֹולין היּו ׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ

מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלהקימֹו,
ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הּניח ְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבּמׁשּכן

מחמ אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול הּקרׁשים,היה ּכבד ת ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ּבאדם ּכח ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאין
ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלפני
ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא
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המפארֹות:ּתפארת הּמגּבעֹות כטהּמגּבעֹות, תורה ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
(‡Ï)‰ÏÓÏÓ ˙Ùn‰ Ï ˙˙Ï.ידי ועל »≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»¿»ְְֵַ

ואי ּכתר. ּכמין הּמצנפת על מֹוׁשיבן היה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּפתילים
ּבׁשחיטת ׁשהרי הּמצנפת, על הּציץ לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָאפׁשר
לּמצנפת, ציץ ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקדׁשים
הּמצח'. על נתּון היה והּציץ ּתפּלין, מּניח ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּׁשם

ל והּציץ למעלה המצנפת "עלהרי ּומהּו מּטה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ועֹוד מלמעלה"? ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָהּמצנפת
הּצּואה ּובענין ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר

אֹומר כח)הּוא עלּֿפתיל(לעיל אתֹו "וׂשמּת : ְְְִֵַַָֹ
הן חּוטין זה, ּתכלת ּפתיל אני: ואֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶּתכלת".
מאזן אּלא אינֹו ׁשהּציץ לפי ּבּמצנפת, ּבהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלקׁשרֹו
חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ּבמצחֹו? יקׁשרּנּו ּובמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָֹלאזן,
קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ּובאמצעיתֹו, ראׁשיו לׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָּתכלת
היּו חּוטין ּוׁשני ּבראׁשֹו, ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹותֹולהּו
לצד מּתחת ואחת מּמעל אחת וקצה, קצה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָּבכל
ואין לקׁשר, נֹוח הּוא ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹמצחֹו,
על נאמר לכ חּוטין. מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּדר

ראׁשיהם וקֹוׁשר ּתכלת". ּפתיל "ועליו ּתכלת: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּפתיל
על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, למּול מאחֹוריו יחד ּכּלם ְְְֲִִֵַַַַַָָָֻהּׁשנים
ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ׁשּלא ּתתמּה ואל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּמצנפת.
ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ׁשהרי הן, ּומרּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻהֹואיל
מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ועל וגֹו'", החׁשן את ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ"וּירּכסּו
טּבעֹות ב' היּו החׁשן קצֹות ּבׁשני ׁשהרי היּו, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹלא
האפֹוד טּבעֹות ב' היּו האפֹוד ּכתפֹות ּובב' ְְְִֵֵֶַַָָָֹהחׁשן,
ּומּכל היּו, חּוטין ד' קׁשירה ּדר ּולפי ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּכנגּדן,

אפׁשר: אי מּׁשנים ּפחֹות È(Ï)מקֹום, eÂ ְְִִִֶַָָָ««¬¿≈
Ï‡È.הּמלאכה וגֹו':את ה' צּוה אׁשר ּככל ƒ¿»≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ
(‚Ï)B‚Â Ln‰˙‡ e‡ÈÂ.יכֹולין היּו ׁשּלא «»ƒ∆«ƒ¿»¿ְִֶָֹ

מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ׁשּלא ּולפי ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלהקימֹו,
ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הּניח ְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבּמׁשּכן

מחמ אדם ׁשּום להקימֹו יכֹול הּקרׁשים,היה ּכבד ת ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה לזקפן, ּבאדם ּכח ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשאין
ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלפני
ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק לֹו: אמר ְְְְֲִִִַַָָָָָָֹאדם?
"הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, וקם נזקף ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא



icewtÎldwieniriayקמ meiqelwpe`

    ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®
   §¥−©©«Ÿ¤¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈

    §¥−¤¬¤©¨¦«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹
    ¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−

      ¤¬¤©¨«§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤
      ©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©

   ¨«Ÿ¤¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³
   ©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®

     ¤©¦−Ÿ§¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤
     ©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½

    ¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬
    ©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈

      §¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
     §¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−

      ¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨
   ¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈

       §¦¥Æ¨´ŸŸ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®Ÿ
   ©§¨¬¤Ÿ−̈¤«©§©¥¬

   §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«©¬Ÿ¤
     ̈«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−¬Ÿ¤

      ¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
     ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®

ÈÂ˙לה ‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ˙È»¬»¿«¬»¿»
:‡k ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡לו˙È ¬ƒƒ¿»«À¿»»

ÁÏ ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙È ‡B˙t»»»»»ƒ¿»¿≈
:‡it‡לז˙È ‡˙ÈÎ„ ‡Ó ˙È ««»»¿«¿»»ƒ»»

Ïk ˙ÈÂ ‡„Ò ÈÈBa ‡‰ÈBaƒ»»ƒ≈ƒ¿»¿»»
:‡˙e‰‡„ ‡ÁÓ ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙לח ‡‰„„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿«¬»¿»
˙ ˙ÈÂ ‡˙e„ ‡ÁÓƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
Ú˙ ‡Òt ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»ƒ¿«

:‡kÓלט‡Á„ ‡Áa„Ó ˙È «¿¿»»«¿¿»ƒ¿»»
˙È dÏÈ ‡Á„ ‡„Ò ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ≈»
‡Bik ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ‡¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂמ‡„„ È„Ò ˙È ¿»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰ÎnÒ ˙ÈÂ ‡‰„enÚ ˙È»«»»¿»«¿»»¿»
È‰Be‡ ˙È ‡ Ú˙Ï ‡Òt¿»»ƒ¿««¿»»¬ƒ
‡kÓ ÁÏt ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰kÒÂ¿ƒ»»¿»»»≈»¿««¿¿»

:‡ÓÊ kÓÏמאÈeÏ ˙È ¿«¿«ƒ¿»»¿≈
˙È ‡„e ‡nÏ ‡enƒ»¿«»»¿¿»»
˙ÈÂ ‡‰k ‰‡Ï ‡„e ÈeÏ¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»

:‡nÏ È‰B ÈeÏמבÏÎk ¿≈¿ƒ¿«»»¿…
Èa e„Ú k ‰Ó ˙È ÈÈ „Èt Èƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿≈

:‡ÁÏt Ïk ˙È Ï‡Èמג‡ÊÁÂ ƒ¿»≈»»»¿»»«¬»
e„Ú ‡‰Â ‡„Ú Ïk ˙È ‰Ó…∆»»ƒƒ¿»¿»¬»
e„Ú k ÈÈ „Èt È„ ‡Ók d˙È»«¿»ƒ«ƒ¿»≈¬»

:‰Ó B‰˙È ÈeאÈÈ ÏÈlÓe »ƒ»¿…∆«ƒ¿»
:ÓÈÓÏ ‰Ó Úב‡ÓBÈa ƒ…∆¿≈»¿»

È ‡ÁÈÏ „Áa ‰‡Ó„ ‡ÁÈ«¿»«¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
:‡ÓÊ kÓ ‡kÓ ˙È»«¿¿»«¿«ƒ¿»

‡B‡ג ˙È n˙ Èe˙e¿«ƒ«»»¬»
˙È ‡B‡ ÏÚ Ï˙Â ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿«≈«¬»»

:‡Îtד‡B˙t ˙È ÏÚ˙Â »À¿»¿»≈»»»


ּתנחּומא: רּבי מדרׁש מאליו, הּוקם לדהּמׁשּכן", תורה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

(‚Ó).‰Ó ˙‡ ÈÂרצֹון יהי להם: אמר «¿»∆…»…∆ְִֶַָָָ
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היתה: מחּצה ׁשהרי ‡˙(„)הגּנה, ÎÚÂ ְְֲֲִֵֶָָָָָ¿»«¿»∆
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.Án‰Œ˙‡Â‰:הּתמידעלת.‡˙ÏÚ‰Œ‰וגֹו'": ְ∆»…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»

נסכים ׁשּנאמרמנחת ּכמֹו ּתמיד, כט)ׁשל :(לעיל ְְְֱִִִֶֶֶַַָָ
וגֹו": ּבּׁשמן ּבלּול סלת ל"ועּׂשרן תורה ְְְִֶֶֶָָֹֹ

(‡Ï)ÂÈe Ô‰‡Â ‰LÓ enÓ eÁÂ.יֹום ¿»¬ƒ∆…∆¿«¬…»»
ותרּגּומֹו: לכהּנה, ּכּלם הׁשוּו לּמּלּואים ְְְְְִִִִִַַָָֻֻֻׁשמיני
עּמהם: מׁשה קדׁש ּבּיֹום ּבֹו מּניּה'. ְִִִֵֶֶַַַָָֹ'ויקּדׁשּון

(Ï)Ì˙˜e.:ּכׁשּיקרבּו ּובקרבם, ּכמֹו ¿»¿»»ְְְְְְִֶָָ
לג ‡Ï‰‡ŒÏ(Ï‰)תורה ‡BÏ ‰LÓ ÏÎÈŒ‡ÏÂ¿…»……∆»∆…∆
.„ÚBÓ(ויקרא פרשת כהנים אֹומר(תורת אחד וכתּוב ≈ְֵֶָָ

ז') ּבא(במדבר מֹועד", אהל אל מׁשה "ּובבא :ְֵֶֶֶָֹֹֹ

עליו ׁשכן "ּכי ּביניהם: והכריע הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכתּוב
הענן, עליו ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹהענן".
ּומדּבר נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹלא

לועּמֹו: ŒÏÎ(ÁÏ)תורה Ï‡ÈŒ˙ÈŒÏÎ ÈÈÚÏ ִ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»
Ì‰ÈÚÒÓ.הענן היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל «¿≈∆ְְִֶֶַָָָָָָָ

אף חנּיתן מקֹום ׁשם. יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָׁשֹוכן
קרּוי וכןהּוא יג)מּסע, למּסעיו",(בראשית וּיל" : ְְֵֵֶַַַָָָָ

לג)וכן ׁשּמּמקֹום(במדבר לפי מסעי", "אּלה : ְְְְִִֵֵֵֶֶַ
מּסעֹות: ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו, חזרּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָָֻהחנּיה

פקודי פרשת חסלת
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ז') ּבא(במדבר מֹועד", אהל אל מׁשה "ּובבא :ְֵֶֶֶָֹֹֹ
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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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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קמט

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

הטובות  ופעולות  הטובות  החלטות  ע"ד  מזכיר  שאינו  ולפלא  הפורים.  מימי  מכתבו  על  במענה 

דימים אלו, שמהם ממשיכים שמחה כל החדש ואח"כ על כל השנה.

לעוד  כותב  שהנני  בהנ"ל  כתבתי  הרי  התועדות,  בעת  בהנהגה  אליו  מכתבי  תוכן  אודות  ומ"ש 

מאנ"ש על דבר זה, ובמילא אינו מובן ממה נתרגש כ"כ. וממ"נ, אם גם אצלו יש מעין הכתוב בהמכתב - 

הרי בודאי אין להתרגש, ואם אין בהנהגתו לא מיני' ולא מקצתי' - הרי צ"ל שמח שממנים אותו משגיח על 

אנ"ש להנהגה מתאימה בעת התועדות. והשי"ת יצליחו בהרחבת הדעת והרחבת פרנסה ולבשו"ט אודות 

כל מה שכותב במכתבו.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל־פקודי - החודש בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת
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