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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

פ' חדש  לי לקבל הגלוי' שלו מעש"ק  נעם  ובעיקר  לכ"ו אד"ש,  הנני קבלת מכתבו מאור  מאשר 

הגאולה והנסים והשמחה )יעויין רש"י תענית כ"ט סוף ע"א(...

בכשרות  אותו  שיחוגו  שיחיו  וב"ב  לכת"ר  לאחל  בזה  הנני  ובא,  הממשמש  המצות  חג  ולקראת 

ובשמחה, וע"פ המבואר בכ"מ אשר הימים טובים משפיעים על הימים הבאים אחריהם עד הרגל הבא 

שלאחריו, וכמבואר ג"כ בלקו"ת לרבנו הזקן בפ' ברכה דצ"ח ע"ב, הנה יומשך זה בביתו ובסביבתו גם 

בימי השנה.

והנה שם )בלקו"ת הנ"ל( המדובר בבחי' ביטול שישנו בכל המועדים ובמילא א"צ להמשיך אלא עד 

הרגל הבא אחריו, משא"כ בענינים המיוחדים לכל מועד ומועד שנמשכים על כל השנה כולה, ובפרט בנוגע 

לחג הפסח, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחת חג הפסח ה'תש"ג הארת כל המועדים מאירה בכל היום 

והארת חג הפסח נמשכת תמיד.

בכ' ובברכת החג.



ד

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰

‡˜iÂלאמר מֹועד מאהל אליו ה' וידּבר מׁשה ,1אל «ƒ¿»ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ּתֹורה ּבלּקּוטי הּזקן רּבינּו ׁשהאֹות2ּומדּיק ּבּמה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּדהּנה זעירא. אל"ף היא וּיקרא ׁשּבתבת ג'3אל"ף יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
זעירין, ואתון ּבנֹונים ואתון רברבין אתון אֹותיֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָמיני
מאתון א"ב ּבּה ויׁש ּבנֹונים, ּבאתון נכּתבה הּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוכל
הּמסֹורה). ּבספרי (ּכּמּובא זעירין ּדאתון וא"ב ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָרברבין
[והאל"ף דוּיקרא האל"ף היא זעירין ּדאתון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהאל"ף
ּבסּפּור ּבתחּלתֹו, הּימים ּבדברי היא רברבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדאתון
אנֹוׁש, ׁשת אדם ׁשם ּדכתיב הּמדּבר, הּמין ְְְֱִִִֵֵַַַָָָּתֹולדֹות

להבין וצרי רּבתי]. אל"ף היא ּדאדם מה4והאל"ף , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מה להבין צרי ּגם זעירא. אל"ף היא ּדוּיקרא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהאל"ף
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ּומביא ׁשם, ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשּמדּיק

וּירא מאן5(ּפרׁשת קאמר ולא מׁשה אל וּיקרא ּדכתיב ( ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּקֹורא הּוא מי נאמר ׁשּלא להבין6הוה, צרי ּגם .7 ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּקדמה וידּבר, גו' וּיקרא ּכאן ׁשּנאמר הענין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכללּות
לדּבּור ּבזה.8קריאה הענין מהּו מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבאדם ּדּבׁשלמא רּבינּו, ּבמׁשה מדּבר זה ׁשּפסּוק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּובפרט
להּדּבּור, ּכהכנה להיֹות צריכה ׁשהּקריאה לֹומר יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
ּו להּדּבּור, ּתמיד מּוכן היה הרי רּבינּו מׁשה כמֹואבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפי9ׁשּכתּוב על ּובפרט ּגֹו', עּמדי עמֹוד ּפה ואּתה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעת10הּידּוע עמדֹו על עֹומד היה רּבינּו ׁשּמשה ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

והּנה הּנבּואה. לקּבל ּכלי היה ּגּופֹו ׁשּגם הינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנבּואה,
נצחית היא ׁשּבּה11הּתֹורה ההֹוראה ּבענין ּובפרט ,12, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

האדם, ּבעבֹודת נצחּיֹות הֹוראֹות הן הֹוראֹותיה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
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פרשתנו.)1 פרשתנו.)2ריש ע')3ריש תרע"ח (סה"מ תרע"ח זה ד"ה

שם. לקו"ת גם וראה ואילך). 130 ס"ע תש"ה (סה"מ ותש"ה רלד)

הנ"ל.)4 ד"ה סע"ב.)5ראה קס, תרע"ה)6ח"א זה רד"ה גם ראה

תתקי). ע' ח"ב תער"ב תש"ה.)7(המשך תרע"ח, תרע"ה, הנ"ל רד"ה

עה"פ.)8ועוד. ופרש"י הל')9תו"כ רמב"ם וראה כח. ה, ואתחנן

השביעי. יסוד חלק פרק לסנהדרין פיהמ"ש ה"ו. פ"ז יסוה"ת

שם.)10 פיהמ"ש גם וראה שם. יסוה"ת הל' רפי"ז.)11רמב"ם תניא

ב.)12 נג, זח"ג ראה
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰‰

‡˜iÂלאמר מֹועד מאהל אליו ה' וידּבר מׁשה ,1אל «ƒ¿»ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ּתֹורה ּבלּקּוטי הּזקן רּבינּו ׁשהאֹות2ּומדּיק ּבּמה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּדהּנה זעירא. אל"ף היא וּיקרא ׁשּבתבת ג'3אל"ף יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
זעירין, ואתון ּבנֹונים ואתון רברבין אתון אֹותיֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָמיני
מאתון א"ב ּבּה ויׁש ּבנֹונים, ּבאתון נכּתבה הּתֹורה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוכל
הּמסֹורה). ּבספרי (ּכּמּובא זעירין ּדאתון וא"ב ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָרברבין
[והאל"ף דוּיקרא האל"ף היא זעירין ּדאתון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהאל"ף
ּבסּפּור ּבתחּלתֹו, הּימים ּבדברי היא רברבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדאתון
אנֹוׁש, ׁשת אדם ׁשם ּדכתיב הּמדּבר, הּמין ְְְֱִִִֵֵַַַָָָּתֹולדֹות

להבין וצרי רּבתי]. אל"ף היא ּדאדם מה4והאל"ף , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מה להבין צרי ּגם זעירא. אל"ף היא ּדוּיקרא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהאל"ף
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ּומביא ׁשם, ּתֹורה ּבלּקּוטי ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּׁשּמדּיק

וּירא מאן5(ּפרׁשת קאמר ולא מׁשה אל וּיקרא ּדכתיב ( ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הּקֹורא הּוא מי נאמר ׁשּלא להבין6הוה, צרי ּגם .7 ְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּקדמה וידּבר, גו' וּיקרא ּכאן ׁשּנאמר הענין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכללּות
לדּבּור ּבזה.8קריאה הענין מהּו מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ּבאדם ּדּבׁשלמא רּבינּו, ּבמׁשה מדּבר זה ׁשּפסּוק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּובפרט
להּדּבּור, ּכהכנה להיֹות צריכה ׁשהּקריאה לֹומר יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
ּו להּדּבּור, ּתמיד מּוכן היה הרי רּבינּו מׁשה כמֹואבל ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּפי9ׁשּכתּוב על ּובפרט ּגֹו', עּמדי עמֹוד ּפה ואּתה ְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
ּבעת10הּידּוע עמדֹו על עֹומד היה רּבינּו ׁשּמשה ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

והּנה הּנבּואה. לקּבל ּכלי היה ּגּופֹו ׁשּגם הינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנבּואה,
נצחית היא ׁשּבּה11הּתֹורה ההֹוראה ּבענין ּובפרט ,12, ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ

האדם, ּבעבֹודת נצחּיֹות הֹוראֹות הן הֹוראֹותיה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכל
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חברו דברי p‰Â‰לשמוע .¿ƒ≈
˙È ‡È‰ ‰Bz‰11, «»ƒƒ¿ƒ

‰‡B‰‰ ÈÚa eƒ¿»¿ƒ¿»«»»
daL12‰È˙B‡B‰ ÏkL , ∆»∆»»∆»

˙Bi ˙B‡B‰ ‰≈»ƒ¿ƒ
L ,Ì„‡‰ ˙„BÚaעבודתו «¬«»»»∆

בוראו ÈÏÎz˙את ‡È‰ƒ«¿ƒ
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ו  

ּכמאמר ּבריאתֹו ּתכלית את13ׁשהיא לׁשּמׁש נבראתי אני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
אּלה. ענינים ּבכל זה ּדר ועל ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָקֹוני,

eÈÂרז"ל ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה הּפסּוק14ּכל 15על ¿»ְְְִֶֶַַַַַַָָָ
ּבּתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני לגּני ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָּבאתי
הּבריאה ענין זהּו אבל היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָּדעּקר
(ּדאני האדם עבֹודת ּגם ּבזה להיֹות וצרי עצמּה, ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמּצד

אֹורֹות להֹוסיף ּכּנ"ל) קֹוני, את לׁשּמׁש ידי16נבראתי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַ
היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ּכאׁשר ּדגם והינּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּתֹורה.
וכּידּוע אֹורֹות. ּתֹוספֹות אז נמׁש הּתֹורה ידי על ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּנה

לעֹולם ּתֹורה קדמה ׁשנה ּבתחּלת17ׁשאלּפים ּגם ּכי , ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּתֹוספֹות נמׁש ידּה ועל הּתֹורה. ענין היה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָהּבריאה

ּׁשּכתּוב מה וזהּו לעבדּה18אֹורֹות. עדן בגן וּיּניחהּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
רז"ל ּופרׁשּו עׂשה19ּולׁשמרּה, מצֹות רמ"ח אלּו לעבדּה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ּבגן ׁשּגם הינּו תעׂשה, לא מצֹות ׁשס"ה אלּו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹּולׁשמרּה
ה לפני מּקדם, עדן ּובגן העבֹודהעדן, ידי על הּנה חטא, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לא מצֹות וׁשס"ה עׂשה מצֹות רמ"ח ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹּוׁשמירה
ּבכּמה וכּמבֹואר אֹורֹות. ּתֹוספֹות נמׁש ְְְְְֲִֶַַַַָָתעׂשה,

הּׂשגת20מקֹומֹות ענין ׁשהּוא עדן, ּבגן ּדתֹורה החּדּוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ולא ראׁשֹונֹות ג' ּגּלּוי הּמציאּות, ידיעת רק ולא ְְְְִִִִַַַַָֹֹהּמהּות
להיֹות צרי עבֹודה ּבכל והּנה ּתחּתֹונֹות. ּדז' הּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָרק

האדם את לעֹורר ּדּלעּלא מה21האתערּותא וזהּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּדּלעּלא האתערּותא ענין ׁשהּוא גֹו' וּיּניחהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּכתּוב
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בסופה.)13 א.)14קידושין פ"ה, א.)15שהש"ר ה, באתי)16שה"ש סה"מ – מנחם (תורת פ"ה תשי"א לגני באתי ד"ה גם ראה

יז). ע' י; ע' ח"א ועוד.)17לגני ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, עה"פ תהלים מדרש טו.)18ראה ב, א.)19בראשית כז, זח"א עה"פ. יל"ר ראה

ובכ"מ.תקו"ז א). (סב, לסופו קרוב (תשי"א))20תכ"א תרצ"ד תקעו ד"ה ואילך). קלא ע' תר"ס (סה"מ תר"ס שמוע אם ועתה ד"ה

תרס"ו. היום זה ד"ה תצוה. ר"פ תו"א וראה .(9 ע' תשי"א (סה"מ א.)21פ"ג ג, פרשתנו לקו"ת ותרע"ח. תרע"ה הנ"ל סד"ה

    
Ó‡Ók B˙‡Èa13ÈB˜ ˙‡ LnLÏ È˙‡ È‡(בוראי)ÏÚÂ , ¿ƒ»¿«¬»¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆ƒ¿«

‰l‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ‰ cולכל מקום לכל הוראה הנאמר מכל להסיק יש ∆∆∆¿»ƒ¿»ƒ≈∆
מישראל. ואחד אחד כל של ה' בעבודת זמן

Ï" eÓ‡ ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰ Ïk eÈÂ14˜eÒt‰ ÏÚ15המדבר ¿»»∆¿«¿ƒ«∆»¿««««»
השכינה השראת זמן אודות

וירדה חזרה שאז במשכן,

הזה בעולם לשכון השכינה

ÈeÏ ÈpÏ È˙‡aזהו »ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
אומרת: שכביכול השכינה מאמר

למקום (לגני) לעולמי חוזרת אני

נסתלקתי «¿ÌB˜ÓÏשממנו
,‰lÁa ÈÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
ÌÈBÁa ‰ÈÎL Úc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ

‰˙È‰הייתה בתחילה השכינה »¿»
מקומה וזהו הזה ‡Ïבעולם .¬»

Ó ‰‡Èa‰ ÈÚ e‰∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«
dÓˆÚהשכינה שרתה מתחילה «¿»

מלמעלה בדרך הזה בעולם

מעשה הבריאה היות מצד למטה

הבורא, BÈ‰Ï˙ידי ÈˆÂ¿»ƒƒ¿
Ì‡‰ ˙BÚ Ìb ‰a»∆«¬«»»»

כוונת היאתכלית הבריאה

למעלה מלמטה האדם עבודת

בעולם השכינה השכנת לפעול

קיום ידי על עצמו בכוחות

È˙‡תומ"צ È‡c«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÈB˜ ˙‡ LnLÏכל שהרי ¿«≈∆ƒ

לשמש היא האדם בריאת מטרת

בוראו ÛÈÒB‰Ïאת (Ï"pk ,««¿ƒ
˙BB‡16פועלת האדם עבודת

תוספת ידי על גמור חידוש

נעשה וזה בבריאה, יותר עליונים Ìcאורות eÈ‰Â .‰B‰ ÈÈ ÏÚ«¿≈«»¿«¿¿«
ÈÈ ÏÚ ‰p‰ ,‰˙È‰ ÌÈBÁa ‰ÈÎL Ú L‡kענין‰B‰ «¬∆ƒ»¿ƒ»««¿ƒ»¿»ƒ≈«¿≈«»

הבריאה בתחילת גם ‡BB˙שהיה ˙BÒB ‡ LÓהיא התורה ƒ¿»»¿
'בשביל נברא שהעולם חז"ל שאמרו כפי העולם, בריאת של הכוונה פנימיות

לעולם נמשך התורה ידי שעל היינו ראשית', שנקראו ישראל ובשביל התורה

עצמו מצד העולם את המקיים מהאור ערוך לאין נעלה הוא אשר עליון .אור
ÌÏBÚÏ ‰B ‰Ó˜ ‰L ÌÈtÏ‡L ÚeiÎÂ17את מדגישים חז"ל ¿«»«∆«¿«ƒ»»»¿»»»»
בזמן גם אלא במעלה רק לא לעולם התורה lÁ˙a˙קדימת Ìb Èk ,ƒ«ƒ¿ƒ«

˙BB‡ ˙BÒB LÓ dÈ ÏÚÂ .‰B‰ ÈÚ ‰È‰ ‰‡Èa‰«¿ƒ»»»ƒ¿»«»¿«»»ƒ¿»¿

תוספת יהיה ידה שעל מנת על התורה קיימת היתה הבריאה, בתחילת כבר

e˙kאור ‰Ó e‰Â .18e‰ÁÈpiÂ(הראשון אדם Ú(את  ¿∆«∆»««ƒ≈¿«≈∆
Ï" eLe ,dÓLÏe dÚÏ19:'ולשמרה' 'לעבדה', המילים את ¿»¿»¿»¿»≈¿««

˙BˆÓ ‰"ÒL eÏ‡ dÓLÏe ‰NÚ ˙BˆÓ Á"Ó eÏ‡ dÚÏ¿»¿»≈««ƒ¿¬≈¿»¿»≈««ƒ¿
ÌbL eÈ‰ ,‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆«¿∆«
Ú e ,Ú a¿«≈∆¿«≈∆
‰p‰ ,‡Á‰ ÈÏ ,ÌÓƒ∆∆ƒ¿≈«≈¿ƒ≈
‰ÈÓLe ‰BÚ‰ ÈÈ ÏÚ«¿≈»¬»¿ƒ»
‰NÚ ˙BˆÓ Á"Ó Ìei˜a¿ƒ««ƒ¿¬≈
,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ¿««ƒ¿…«¬∆

˙BB‡ ˙BÒB LÓעוד ƒ¿«¿
הראשון לאדם ניתנו החטא לפני

ימשיך ידם שעל כדי מצוות

בבריאה אור .תוספת
nÎÂ‰nÎa ‡B ¿«¿»¿«»

˙BÓB˜Ó20LecÁ‰ ¿«ƒ
‡e‰L ,Ú a ‰B˙c¿»¿«≈∆∆
˙e‰n‰ ˙‰ ÈÚƒ¿»«»««»
ודאות (שעניינה ראיה בדוגמת

כמו הדבר מהות שעצם גמורה)

ומתגלה "בא" עצמו, מצד שהוא

חז"ל אמרו שלכן האדם. לעיני

מזיו ונהנים יושבים 'צדיקים

ההנאה שלימות כי השכינה',

דווקא הוא נברא אצל והתענוג

הדבר מהות את משיג כאשר

˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈÈ ˜ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ««¿ƒ
שעניינה והבנה, שמיעה בדוגמת

מציאות אל האדם התקרבות הוא

כמו המוגבלת. בידיעתו הדבר

של אורה זיו את רק הרואה

קיום על בהכרח מעיד האור, מציאות כי ובהבנתו בשכלו ומסיק השמש

השמש של ה'מציאות' ידיעת רק שזהו האור) (מקור 'מאור' של ,מציאותו
מאיר עדן בגן BBL‡˙ולכן  Èelb המוחין,, ענין שלימות על המורה ƒƒ

האלוקית המהות השגת ישנה שבג"ע cהיינו Èelb‰ ˜ ‡ÏÂ¿…««ƒ¿
˙BBÁ.בלבד מידות שישה גילוי על BÚ‰המורה ÏÎa ‰p‰Â «¿¿ƒ≈¿»¬»

Ì‡‰ ˙‡ BÚÏ ‡lÚlc ‡˙eÚ˙‡‰ ˙BÈ‰Ï Èˆ21קודם »ƒƒ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿≈∆»»»
השראה היינו מלמעלה התעוררות להיות צריכה עצמו, בכוחות האדם עבודת

מצידו להתעוררות אותו המביאה e‰ÁÈpiÂעליונה e˙k ‰Ó e‰Â ,¿∆«∆»««ƒ≈
עדן) בגן האדם את הניח ‰‡˙eÚ˙‡(שהקב"ה ÈÚ ‡e‰L B∆ƒ¿»»ƒ¿¬»
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(ּגם) הּוא וּיּניחהּו וגם למּטה, האדם את ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעֹוררת
ּוכתיב חנּיה ּבּגמרא22מּלׁשֹון ואיתא יחנּו, ה' ּפי 23על ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ

ּדּמי, להּו ּדקביע ּכמאן כו' יחנּו ה' ּפי על ּדכתיב ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּכיון
מנת על היתה (ּכפׁשטּות) עדן ּבגן ׁשהחנּיה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכיון
אתערּותא ה' ּפי על זה הרי ּבקביעּות, ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָליׁשאר

ּתחּלה. ְְִִֵָָּדלעילא

‰p‰Âחטא ידי על אבל הּבריאה, ּבתחּלת היה זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
וכדאיתא ּבעֹולם, ירידה נעׂשית וכּו' הּדעת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעץ

ההּלּולא24ּבמדרׁש ּבמאמר ּבׁשלשים25(הּובא ויהי , ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
הּׁשכינה26ׁשנה נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ּדעל ,( ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכ ואחר הז', לרקיע ׁשּנסּתּלקה עד וכּו' לרקיע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמארץ
מּלמעלה הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָעמדּו
הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ּכי עד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹלמּטה,

ּגּלּוי27חביבין ועּקר ּבארץ. למּטה הא' מרקיע הֹורידּה , ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּדכתיבאלקּו הּמקּדׁש, ּבבית היה מקּדׁש28ת לי ועׂשּו ְְְְְֱִִִִִֵַָָָָָֹ

ניסן חדׁש ּבראׁש היתה הּמׁשּכן ּדהקמת ּבתֹוכם. ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשכנּתי
ׁשעברה הּׁשּבת ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב החֹודׁש29(ּכמֹו ּביֹום ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָ

מֹועד, אהל מׁשּכן את ּתקים לחֹודש ּבאחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון
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רז"ל אמרּו עטרֹות,33מּזֹו עׂשר נטל היֹום ׁשאֹותֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָָ
הּׁשמיני,34ּומבאר מענין ּגם יֹותר נעלה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
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ז     

(ּגם) הּוא וּיּניחהּו וגם למּטה, האדם את ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעֹוררת
ּוכתיב חנּיה ּבּגמרא22מּלׁשֹון ואיתא יחנּו, ה' ּפי 23על ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ

ּדּמי, להּו ּדקביע ּכמאן כו' יחנּו ה' ּפי על ּדכתיב ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּכיון
מנת על היתה (ּכפׁשטּות) עדן ּבגן ׁשהחנּיה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכיון
אתערּותא ה' ּפי על זה הרי ּבקביעּות, ׁשם ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָליׁשאר

ּתחּלה. ְְִִֵָָּדלעילא

‰p‰Âחטא ידי על אבל הּבריאה, ּבתחּלת היה זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
וכדאיתא ּבעֹולם, ירידה נעׂשית וכּו' הּדעת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעץ

ההּלּולא24ּבמדרׁש ּבמאמר ּבׁשלשים25(הּובא ויהי , ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
הּׁשכינה26ׁשנה נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ּדעל ,( ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ּכ ואחר הז', לרקיע ׁשּנסּתּלקה עד וכּו' לרקיע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמארץ
מּלמעלה הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָעמדּו
הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה ּכי עד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹלמּטה,

ּגּלּוי27חביבין ועּקר ּבארץ. למּטה הא' מרקיע הֹורידּה , ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּדכתיבאלקּו הּמקּדׁש, ּבבית היה מקּדׁש28ת לי ועׂשּו ְְְְְֱִִִִִֵַָָָָָֹ

ניסן חדׁש ּבראׁש היתה הּמׁשּכן ּדהקמת ּבתֹוכם. ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹוׁשכנּתי
ׁשעברה הּׁשּבת ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב החֹודׁש29(ּכמֹו ּביֹום ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָ

מֹועד, אהל מׁשּכן את ּתקים לחֹודש ּבאחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון
ּכ אחר ּבאחד30ּוכתיב ּגֹו' הראׁשֹון ּבחֹודׁש ויהי ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לּמּלּואים הּׁשמיני יֹום ׁשהּוא הּמׁשּכן), הּוקם 31לחֹודש ְְִִִִִֶֶַַַַַָ
מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבֹואר הּמּלּואים), ימי ז' 32(לאחר ְְְְְְִִֵַַַַַָָ
ויתירה ההקף, את ׁשֹומר הּוא ׁשּׁשמיני הענין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעלת

רז"ל אמרּו עטרֹות,33מּזֹו עׂשר נטל היֹום ׁשאֹותֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָָ
הּׁשמיני,34ּומבאר מענין ּגם יֹותר נעלה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
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לרקיע מרקיע השכינה נסתלקה אבינו אברהם לימי עד הבאים »Ú„הדורות
ÌÈ˜Èc ‰ÚL e„ÓÚ Ck Á‡Â ,'Ê‰ ÚÈ˜Ï ‰˜lzpL,אברהם ∆ƒ¿«¿»»»ƒ««¿««»»¿ƒ¿»«ƒƒ

ומשה עמרם, קהת, לוי, יעקב, ÏÚÓlÓ‰יצחק, ‰ÈÎ‰ ˙‡ e„ÈB‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»
ÔÈÚÈ‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ‰ ‡e‰L ‰LÓ Èk „Ú ,‰ÓÏ¿«»«ƒ…∆∆«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈÈÁ27ı‡a ‰ÓÏ '‡‰ ÚÈ˜Ó „ÈB‰ השכינה, השראת היא ¬ƒƒƒ»≈»ƒ«»¿«»»»∆
È˙Îcבמשכן ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰ ˙e˜Ï‡ Èel ÚÂ .28eNÚÂ ¿ƒ»ƒ¡…»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏהזה בעולם השכינה שורה המשכן ידי .על ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
e˙k BÓk) ÔÈ L„Á L‡a ‰˙È‰ ÔkLn‰ ˙Ó˜‰c«¬»««ƒ¿»»¿»¿……∆ƒ»¿∆»

‰ÚL ˙a‰ ˙LÙa29 ¿»»«««»∆»¿»
aÔBL‡‰ L„BÁ‰ ÌBÈ¿«∆»ƒ

˘„BÁÏ „Á‡aחודש (ראש ¿∆»«∆
ÔkLÓניסן) ˙‡ ÌÈ˜z»ƒ∆ƒ¿«

Á‡ È˙Îe ,„ÚBÓ Ï‰‡…∆≈¿ƒ««
Ck30L„BÁa È‰ÈÂ »«¿ƒ«∆

„Á‡a 'B ÔBL‡‰»ƒ¿∆»
,(ÔkLn‰ Ì˜e‰ ˘„BÁÏ«∆««ƒ¿»
ÈÈÓ‰ ÌBÈ ‡e‰L∆«¿ƒƒ

ÌÈ‡elnÏ31'Ê Á‡Ï) «ƒƒ¿««
(ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈבאדר בכ"ג ¿≈«ƒƒ

המילואים, ימי שמונת החלו

מדי הקימו ימים שבעה ובמשך

שרתה ומשלא המשכן, את יום

בו שוב פירקוהו השכינה, בו

השמיני ביום אשר עד ביום,

ניסן) חודש (בראש למילואים

בו ושרתה המשכן הוקם

nÎa‰השכינה ‡BnÎÂ ,¿«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó32,ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ ¿«¬«»ƒ¿»

˙‡ ÓBL ‡e‰ ÈÈÓL∆¿ƒƒ≈∆
Û˜‰‰על מורה שבע המספר «≈∆

את המהווה האלוקי האור

הזמן שבגדרי הטבעית' 'ההנהגה

שבעת דוגמת שבעולם, והמקום

עצמם על שחוזרים השבוע ימי

והשמיני בשבוע, שבוע מידי

מורה שבע, ממספר נעלה שהוא

שהיא הניסית', 'ההנהגה ענין על

שלמעלה סוף אין אור המשכת

ההקף את ושומר העולם ÏÊמגדרי eÓ‡ BÓ ‰È˙ÈÂ ,33B˙B‡L ƒ≈»ƒ»¿««∆
˙BËÚ NÚ ÏË ÌBÈ‰שהיאמורה משה של דרגתו שלימות על «»«∆∆¬»

הכתר ספירת ‡Óeהתגלות ,34ÔÈÚÓ Ì ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ¿…»∆ƒ¿»«¬∆≈«≈ƒ¿»
ÈÈÓ‰'עטרות 'עשר בחינת משמיני, שלמעלה דרגה התגלתה השמיני ביום «¿ƒƒ
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ח  

עׂשֹור עלי למנּצח35ּבחינת מּבחינת על36ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
נאמר37הּׁשמינית זה יֹום ועל גֹו',38. לכם הּזה החֹודׁש ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ענין ׁשּזהּו החֹודׁש) הּמתחיל (ּבדּבּור לעיל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָונתּבאר
מהּצמצּום. מּלמעלה ְְְְִִֵַַַַָָָההמׁשכה

ÌÓ‡ּבזה להיֹות וצרי עצמֹו, מּצד הּמׁשּכן ענין זהּו »¿»ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב מה וזהּו האדם, יקריב39עבֹודת ּכי אדם ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

היה ּׁשהּמׁשּכן מה לזה נֹוסף ּדהּנה ּגֹו'. לה' קרּבן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּכם
מקּדׁש לי ועׂשּו ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשביל

ּבתֹוכם על40וׁשכנּתי ענין עֹוד ּבֹו יׁש ּׁשּכתב, מה ּדרך ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לעׂשֹות41הרמּב"ם עׂשה מצות הּמקּדׁש, לבית ּבנֹוגע ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָ

מה וזהּו הּקרּבנֹות. ּבֹו מקריבים להיֹות מּוכן לה' ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבית
מדּבר ּפקּודי) (ּבפרׁשת הּמׁשּכן הקמת סּפּור ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּׁשאחרי
ידי ועל הּקרּבנֹות. ּבענין וּיקרא) (ּבפרׁשת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
מּגיעים ּדּלתּתא, האתערּותא ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
ּוכסּיּום עצמֹו, ׁשמּצד הּמׁשּכן מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלמקֹום

רז"ל42הּכתּוב ואמרּו לה', נחֹוח לפני43ריח רּוח נחת ְְְִֵַַַַַַַַַַָָָ
ּבהמׁש ּבארּוכה וּכּמבֹואר רצֹוני, ונעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאמרּתי

מּנחת44וככה ׁשּלמעלה לּבֹורא רּוח נחת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּלמעלה לפני, רּוח נחת מּזֹו, ויתירה לּנברא, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָרּוח
נחת למּטה, מּלמעלה ממׁשי ּכ ואחר ּבֹורא. ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָמּבחינת

ּדרּגא נחּות מלׁשֹון עּקר45רּוח, להיֹות למּטה ׁשּנמׁש , ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
ּבתחּלת ׁשהיה מּכפי יֹותר למעלה ּבּתחּתֹונים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשכינה
והּירידה, החטאים ענין היה ּבינתים ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבריאה,

עלּיה צֹור היא זֹו .46וירידה ֲִִִִֶָָ
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ד.)35 צב, א.)36תהלים יב, תש"ה.)37שם הנ"ל סד"ה שם. אוה"ת ואילך. סע"א קפט, סידור פסחים)38ראה וראה ב. יב, בא

ג. שם, בא עה"פ ופרש"י ממכילתא ב. ב.)39ו, שם, תרומה.)40ויקרא ר"פ רמב"ן כ.)41וראה מ"ע סהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ט.)42 שם, עה"פ.)43ויקרא ופרש"י ואילך.)44תו"כ פי"ב ד.)45תרל"ז צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת ד"ה)46ראה גם ראה

ואילך). שיז ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א יאמרו ע"כ

    
רבינו משה BÚשנטל ÈÏÚ ÈÁ בית35, של כינור רז"ל מאמר דרך על ¿ƒ«¬≈»

לבוא ולעתיד 'נימין' שמונה של המשיח לימות 'נימין', ז של יהיההמקדש

'נימין' עשרה של המקדש בית של ÁvÓÏהכינור ÈÁÓ ‰ÏÚÓlL36 ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«≈«
ÈÈÓ‰ ÏÚביום הנעשית מילה מצוות מעלת אודות דוד שכתב מזמור ««¿ƒƒ
ללידה 37ÌBÈהשמיני ÏÚÂ .¿«

‰Êהשמיני חודשיום ראש הוא ∆
‰Ó‡38‰fניסן L„BÁ‰ ∆¡««∆«∆

ÏÈÚÏ ‡Â ,B ÌÎÏ»∆¿ƒ¿»≈¿≈
L„BÁ‰ ÏÈÁ‰ e„¿ƒ««¿ƒ«∆
‰ÎLÓ‰‰ ÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»««¿»»
.ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈«ƒ¿
הקמת של הגילוי מעלת נתבארה

משה ידי על השמיני ביום המשכן

חזרה השכינה את בזה שהמשיך

נתגלתה זה ביום בארץ. למטה

משמיני שלמעלה דרגא למשה

יבאר עתה עטרות. עשר בחינת

שהקריבו הקרבנות ענין את

בזמן עתה גם הנוגעת במשכן

יהודי. כל לעבודת הגלות

kL‰ ÈÚ e‰Ê ÌÓ‡»¿»∆ƒ¿»«ƒ¿»
BÈ‰Ï CÈˆÂ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿»ƒƒ¿
e‰ÊÂ ,Ì„‡‰ „BÚ ‰Ê»∆¬«»»»¿∆

ek ‰Ó39Èk Ì„‡ «∆»»»ƒ
B ‰Ï  ÌkÓ ÈÈ«¿ƒƒ∆»¿»«
של הפנימי והתוכן המטרה

הוא קירוב, לשון הקורבן,

כל בקירוב לעסוק צריך שיהודי

ה' לעבודת והחושים .הכוחות
‰Ó ‰ÊÏ B ‰p‰¿ƒ≈»»∆«
ÏÈL ‰È‰ kL‰∆«ƒ¿»»»ƒ¿ƒ
BÓk ‰ÈÎ‰ ‡L‰«¿»««¿ƒ»¿
LÓ ÈÏ eÚÂ ekL∆»¿»ƒƒ¿»

ÌÎB ÈÎLÂ40שיהיה ¿»«¿ƒ¿»
במשכן השכינה השראת ידי על אלוקות גילוי ÏÚ ÈÚ „BÚ B LÈ ,≈ƒ¿»«∆∆

ÌÓ‰ k ‰Ó41‰Ú ÂˆÓ ,L‰ ÈÏ ÚB «∆»«»«¿«¿≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈
B‰ B ÌÈÈÓ BÈ‰Ï ÎeÓ ‰Ï È BÚÏעיקר «¬«ƒ«»ƒ¿«¿ƒƒ«»¿»

לה' בית לבנות בציווי זההכוונה בבית הקורבנות הקרבת Ó‰הינה e‰ÊÂ .¿∆«
ek‰ „Ó È„e L kL‰ Ó‰ e ÈÁ‡∆«¬≈ƒ¬»««ƒ¿»¿»»«¿≈¿«≈«»

ÈÚ ‡iÂ L‡e‰L ,B‰ È„È ÏÚÂ .B‰ ¿»»««ƒ¿»¿ƒ¿««»¿»¿«¿≈«»¿»∆

‡l ‡eÚ‡‰ ÈÚידי על הקורבנות הקרבת התחתון. עבודת ƒ¿»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
BÓˆÚ,האדם „vÓL kL‰ ÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ÌBÓÏ ÌÈÚÈÓ ,«ƒƒ¿»∆¿«¿»≈ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ««¿

ek‰ ÌeiÎe42ÏÊ eÓ‡Â ,‰Ï ÁBÁ ÁÈ43Áe Á ¿ƒ«»≈«ƒ««¿»¿«««««
CLÓ‰ ‰Îe‡ ‡BkÂ ,ÈBˆ ‰ÚÂ ÈÓ‡L ÈÏ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿«¿»»¬»¿∆¿≈

‰ÎÎÂ44Á ÈÚ ‡e‰L ¿»»∆ƒ¿»««
‰ÏÚÓlL ‡BÏ Áe««≈∆¿«¿»

‡pÏ Áe ÁpÓהבורא ƒ««««ƒ¿»
ובזה קרבנות מצות לאדם נתן

הכוח את המוגבל לנברא העניק

לבורא רוח נחת לגרום והיכולת

סוף אין ניחוחות,שהוא כדוגמת

למעלה שעולים ÈÈÂ‰הריח ,ƒ≈»
ÈÏ Áe Á ,BfÓלשון ƒ«««¿»«

דרגא «¿»¿∆ÏÚÓlL‰פנימיות,
Ck Á‡Â .‡B ÈÁÓƒ¿ƒ«≈¿««»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿«¿»¿«»
eÁ BLÏÓ ,Áe Á«««ƒ¿¿

‡45.דרגא ואז[=הפחתת «¿»
'נחות מלשון 'ניחוח' גם נעשה

ושורה יורד שהקב"ה דרגא'

עבודת תכלית היא שזו למטה,

hÓÏ‰הקרבנות], CLÓpL∆ƒ¿»¿«»
‰ÈÎL Ú BÈ‰Ïƒ¿ƒ»¿ƒ»

,ÌÈBÁבחינה שתאיר ««¿ƒ
ÈkÓש BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ

,‰‡È‰ lÁ ‰È‰L∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
ÈÚ ‰È‰ ÌÈÈ È‰L∆¬≈≈¿«ƒ»»ƒ¿»
,‰„Èi‰Â ÌÈ‡Á‰«¬»ƒ¿«¿ƒ»
CBˆ ‡È‰ BÊ ‰„ÈÈÂƒƒ»ƒ∆

‰iÏÚ46האור ומיעוט החיסרון ¬ƒ»
עדדלמעלה לירידה מקום הנותן

לתכלית הוא ועוונות חטאים כדי

האדם שבעבודת העצום העילוי

ידי על דווקא עצמו. בכוח

בעילוי למעלה ועולה 'מהלכת' הנשמה נעשית לאחריה הבא והתיקון הירידה

הקודם ומצבה ממעמדה ערוך לאין שנתבארה.רב עבודתלאחר מעלת

האמור פי ועל לבוראו, האדם התקרבות שענינה האדם בעבודת הקורבנות

אשר שהיא דלעילא אתערותא להיות צריכה התחתון לעבודת שקודם לעיל

של ענינה מהו ביאור בתוספת עתה יבאר עבודתו, לעבוד האדם את מעוררת

האדם. של לעבודתו הקודמת הכוח נתינת
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‰p‰Âלהיֹות צרי עבֹודה ּדבכל לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
האדם. את לעֹורר ּתחּלה ּדּלעּלא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָאתערּותא
הקמת ׁשּביֹום הּנ"ל ּגּלּוי אחרי ּדהּנה הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוהענין

ּכתיב ה'47הּמׁשּכן, ּוכבֹוד מֹועד אהל את הענן ויכס ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מֹועד אהל אל לבֹוא מׁשה יכֹול ולא הּמׁשּכן, את ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמלא
מה וזהּו הּמׁשּכן. את מלא ה' ּוכבֹוד הענן עליו ׁשכן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכי
הּוא מי נאמר ולא מׁשה אל וּיקרא ּכ אחר ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּׁשּכתּוב
עליֹון מּמקֹום הּגּלּוי היה מֹועד ׁשּבאהל ּדכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקֹורא,

מׁשה מּמדריגת ׁשּלמעלה מאד צרי48ונֹורא היה לכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּׁשמֹות מּכל ׁשּלמעלה מּמקֹום מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלההתעֹוררּות
אליו. ה' וידּבר להיֹות אפׁשר היה זה ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגּלּוים,

יׂשראל לכל ׁשאמר לאמר, ׁשּנמׁש ענין49ועד ׁשּזהּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
על ּכ אחר אבל מּלמעלה, ׁשּמעֹורר ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאתערּותא
למקֹום מּגיעים ּדּלתּתא, אתערּותא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָידי

הּנ"ל. ּדּלעּלא מאתערּותא ּגם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Âּכתיב ּדהּנה רגלי50ּבעבֹודה, אלף מאֹות ׁשׁש ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
אנכי, ּבחינת ּדגם בקרּבֹו, אנכי אׁשר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהעם
אחרֹון ואני ראׁשֹון אני מּבחינת אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָׁשּלמעלה

אלקים אין (ּכּמבֹואר51ּומּבלעדי הּכתר ּפנימּיּות ּבחינת , ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מקֹומֹות רגלי52ּבכּמה ידי על רּבינּו למׁשה נמׁש ,( ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

יׂשראל53העם ׁשּבעם נמּוכה הכי ּדרּגא יׁשנֹו54, ּכי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל אחד ּבכל מׁשה יׂשראל55ּבחינת ׁשּבכל וכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבחינת אחד לכל נמׁש לכן מׁשה, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׁשנֹו
ידי על ּכ ואחר מׁשה, אל וּיקרא ּדּלעילא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאתערּותא
ּבחינה נמׁש הּקרּבנֹות ּבענין אחד ּכל ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָעבֹודתֹו

ּדלעילא. אתערּותא מּבחינת ּגם יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָנעלית

‰p‰Âהּזקן רּבינּו ּפתגם ּפי עם56על לחיֹות ׁשּצרי ¿ƒ≈ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּכלהּז מּובן, הּׁשבּוע, ּפרׁשת עם הינּו מן ְְִֶַַַַַַָָָָָ
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בחינת נמוכה, הכי הדרגא –

המצוות בקיום העול קבלת

הראש שדרגת היינו בפועל,

עבודת ידי על מתעלה (משה)

הרגל ÈÁa˙דרגת BLÈ Èk ,ƒ∆¿¿ƒ«
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‰LÓ Ï‡ ‡˜Â ,‡ÏÈÚlcƒ¿≈»«ƒ¿»∆…∆
האדם את וממשיכה המעוררת

מצידו ÏÚלעבודה Ck Á‡Â ,¿««»«
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CLÓ ˙Ba‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«»¿»ƒ¿»
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‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿¬»
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ÚeM‰בחיי להפנים ללמוד «»«
ומוסר הלקח את יום היום

בהוראות הטמון ההשכל,

השבוע מפרשת ,הנלמדות
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ט     

‰p‰Âלהיֹות צרי עבֹודה ּדבכל לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
האדם. את לעֹורר ּתחּלה ּדּלעּלא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָאתערּותא
הקמת ׁשּביֹום הּנ"ל ּגּלּוי אחרי ּדהּנה הּוא, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָוהענין

ּכתיב ה'47הּמׁשּכן, ּוכבֹוד מֹועד אהל את הענן ויכס ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מֹועד אהל אל לבֹוא מׁשה יכֹול ולא הּמׁשּכן, את ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמלא
מה וזהּו הּמׁשּכן. את מלא ה' ּוכבֹוד הענן עליו ׁשכן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכי
הּוא מי נאמר ולא מׁשה אל וּיקרא ּכ אחר ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּׁשּכתּוב
עליֹון מּמקֹום הּגּלּוי היה מֹועד ׁשּבאהל ּדכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקֹורא,

מׁשה מּמדריגת ׁשּלמעלה מאד צרי48ונֹורא היה לכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
הּׁשמֹות מּכל ׁשּלמעלה מּמקֹום מּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלההתעֹוררּות
אליו. ה' וידּבר להיֹות אפׁשר היה זה ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּגּלּוים,

יׂשראל לכל ׁשאמר לאמר, ׁשּנמׁש ענין49ועד ׁשּזהּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
על ּכ אחר אבל מּלמעלה, ׁשּמעֹורר ּדלעילא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאתערּותא
למקֹום מּגיעים ּדּלתּתא, אתערּותא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָידי

הּנ"ל. ּדּלעּלא מאתערּותא ּגם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ÔÈÚ‰Âּכתיב ּדהּנה רגלי50ּבעבֹודה, אלף מאֹות ׁשׁש ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
אנכי, ּבחינת ּדגם בקרּבֹו, אנכי אׁשר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהעם
אחרֹון ואני ראׁשֹון אני מּבחינת אפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָׁשּלמעלה

אלקים אין (ּכּמבֹואר51ּומּבלעדי הּכתר ּפנימּיּות ּבחינת , ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
מקֹומֹות רגלי52ּבכּמה ידי על רּבינּו למׁשה נמׁש ,( ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹ

יׂשראל53העם ׁשּבעם נמּוכה הכי ּדרּגא יׁשנֹו54, ּכי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל אחד ּבכל מׁשה יׂשראל55ּבחינת ׁשּבכל וכיון . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבחינת אחד לכל נמׁש לכן מׁשה, ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׁשנֹו
ידי על ּכ ואחר מׁשה, אל וּיקרא ּדּלעילא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאתערּותא
ּבחינה נמׁש הּקרּבנֹות ּבענין אחד ּכל ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָעבֹודתֹו

ּדלעילא. אתערּותא מּבחינת ּגם יֹותר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָנעלית

‰p‰Âהּזקן רּבינּו ּפתגם ּפי עם56על לחיֹות ׁשּצרי ¿ƒ≈ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּכלהּז מּובן, הּׁשבּוע, ּפרׁשת עם הינּו מן ְְִֶַַַַַַָָָָָ
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לדֿלה.)47 שם זה.)48פקודי ד"ה פרשתנו פרש"י)49לקו"ת ראה

.1* הערה 119 ע' ח"ו בלקו"ש בהנסמן וראה בהעלותך)50עה"פ.

כא. ו.)51יא, מד, ותש"ה.)52ישעי' תרע"ח הנ"ל סה"מ)53סד"ה

ותרע"ח. תש"ה הנ"ל סד"ה גם וראה תסד. ע' סה"מ)54עטר"ת

שם. רפמ"ב.)55עטר"ת תש"ב)56תניא סה"ש חשון. ב' יום" "היום

ואילך. 29 ע'

    
‡˙eÚ˙‡ ˙BÈ‰Ï CÈ ‰„BÚ ÏÎc ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»¬»»ƒƒ¿ƒ¿¬»
ÈÁ‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .Ì„‡‰ ˙‡ BÚÏ ‰lÁ ‡lÚlcƒ¿≈»¿ƒ»¿≈∆»»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¬≈

È˙k ,ÔkLn‰ ˙Ó˜‰ ÌBÈaL Ï"p‰ Èelb47˙‡ ÔÚ‰ ÎÈÂ ƒ««∆¿¬»««ƒ¿»¿ƒ«¿«∆»»∆
‡BÏ ‰LÓ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ ‡ÏÓ '‰ „BÎe „ÚBÓ Ï‰‡…∆≈¿»≈∆«ƒ¿»¿…»…∆»

ÔÎL Èk „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡∆…∆≈ƒ»«
‡ÏÓ '‰ „BÎe ÔÚ‰ ÂÈÏÚ»»∆»»¿»≈
‰Ó e‰ÊÂ .ÔkLn‰ ˙‡∆«ƒ¿»¿∆«
‡˜Â Ck Á‡ e˙kM∆»««»«ƒ¿»
ÈÓ Ó‡ ‡ÏÂ ‰LÓ Ï‡∆…∆¿…∆¡«ƒ
ÔÂÈÎc ,‡B‰ ‡e‰«≈¿≈»
Èelb‰ ‰È‰ „ÚBÓ Ï‰‡aL∆¿…∆≈»»«ƒ
„‡Ó ‡BÂ ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓƒ»∆¿¿»¿…
˙È„nÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿≈«

‰LÓ48Ï CÈ ‰È‰ ÔÎÏ , …∆»≈»»»ƒ¿
היא - כוח נתינת --

‰ÏÚÓlÓ ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿«¿»
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÌB˜nÓƒ»∆¿«¿»ƒ»
ÏÚÂ ,ÌÈelb‰Â ˙BÓM‰«≈¿«ƒƒ¿«

‰Ê È„Èלגילוי כלי משה נעשה ¿≈∆
מכן ולאחר והנורא, העליון

a„ÈÂ ˙BÈ‰Ï L‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿«¿«≈
ÂÈÏ‡ אין‰' מדוע יובן עתה ≈»

הקורא. הוא מי מזכיר הכתוב

מועד באוהל שרתה שעה באותה

משה כי עד נעלה כה אור דרגת

כן ועל להכילה, יכול היה לא

('ויקרא') כוח נתינת אליו נמשכה

שלמעלה ונשגב נעלה ממקום

מנת על והגילוים, השמות מכל

– בפועל זו דרגא לקבלת להכינו

אליו' ה' ÚÂ„'וידבר .¿«
CLÓpLבאופן למשה הדבר ∆ƒ¿»

גם ביכולתו אתÓ‡Ïשהיה ≈…
העם לכל Ó‡Lהדברים ,∆»«

Ï‡È ÏÎÏ49e‰fL . ¿»ƒ¿»≈∆∆
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ÔÈÚƒ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓlÓ BÚnLידי על ∆¿≈ƒ¿«¿»
מועברת העם לכל משה אמירת

אחדה כל לעבודת כוח נתינת

ÏÚואחד, Ck Á‡ Ï‡¬»««»«
,˙Ba‰ ˙„BÚ È„È¿≈¬««»¿»

‡˙lc ‡˙eÚ˙‡ידי על ƒ¿¬»ƒ¿«»
היא בפועל, התחתון עבודת

בפני יהודי כל של עבודתו

ÌB˜ÓÏעצמו ÌÈÚÈbÓ ,«ƒƒ¿»
‡˙eÚ˙‡Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈ƒ¿¬»

.Ï"p‰ ‡lÚlcידי על ישראל שפועלים ההמשכה עילוי יבאר עתה ƒ¿≈»««
עבודתם

È˙k ‰p‰c ,‰„BÚa ÔÈÚ‰Â50ÌÚ‰ ÈÏ Ï‡ ˙B‡Ó LL ¿»ƒ¿»«¬»¿ƒ≈¿ƒ≈≈∆∆«¿ƒ»»
Ba˜ ÈÎ‡ L‡לאחר עצומה בירידה שהיו הנשמות אלף מאות 'שש ¬∆»…ƒ¿ƒ¿

הם דווקא המתאווים, חטא

'אנכי' בחינת לגילוי שהביאו

משה של ÈÁa˙בקרבו Ìc ,¿«¿ƒ«
el‡ ‰ÏÚÓlL ,ÈÎ‡»…ƒ∆¿«¿»¬ƒ
È‡Â ÔBL‡ È‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¬ƒƒ«¬ƒ
ÔÈ‡ È„ÚÏaÓe ÔBÁ‡«¬ƒ«¿»«≈

ÌÈ˜Ï‡51˙ÈÁa , ¡…ƒ¿ƒ«
‡Bnk ˙k‰ ˙eÓÈ¿ƒƒ«∆∆«¿»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa52CLÓ , ¿«»¿ƒ¿»
ÈÏ È„È ÏÚ eÈa ‰LÓÏ¿…∆«≈«¿≈«¿≈

ÌÚ‰53‰ÎeÓ ÈÎ‰ ‡bc , »»«¿»¬ƒ¿»
Ï‡È ÌÚaL54משה ∆¿«ƒ¿»≈

בתכלית והיה ענוה נתמלא רבינו

של היתרון מפני בעצמו השפלות

ישראל, שבעם ה'רגליים' עבודת

בקרבו 'אנכי' בחינת גילוי באשר

העם רגלי ידי על דווקא נפעלה

בחינת נמוכה, הכי הדרגא –

המצוות בקיום העול קבלת

הראש שדרגת היינו בפועל,

עבודת ידי על מתעלה (משה)

הרגל ÈÁa˙דרגת BLÈ Èk ,ƒ∆¿¿ƒ«
„Á‡ ÏÎa ‰LÓ…∆¿»∆»

Ï‡Ó55ÏÎaL ÔÂÈÎÂ . ƒƒ¿»≈¿≈»∆¿»
˙ÈÁa BLÈ Ï‡Èƒ¿»≈∆¿¿ƒ«
ÏÎÏ CLÓ ÔÎÏ ,‰LÓ…∆»≈ƒ¿»¿»
‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁa „Á‡∆»¿ƒ«ƒ¿¬»
‰LÓ Ï‡ ‡˜Â ,‡ÏÈÚlcƒ¿≈»«ƒ¿»∆…∆
האדם את וממשיכה המעוררת

מצידו ÏÚלעבודה Ck Á‡Â ,¿««»«
„Á‡ Ïk ÏL B˙„BÚ È„È¿≈¬»∆»∆»
CLÓ ˙Ba‰ ÔÈÚa¿ƒ¿»«»¿»ƒ¿»
Ìb ˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa¿ƒ»«¬≈≈«
‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

.‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»
eÈa Ì˙ È ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿»«≈

Ô˜f‰56˙BÈÁÏ CÈL «»≈∆»ƒƒ¿
˙L ÌÚ eÈ‰ ÔÓf‰ ÌÚƒ«¿««¿ƒ»»«

ÚeM‰בחיי להפנים ללמוד «»«
ומוסר הלקח את יום היום

בהוראות הטמון ההשכל,

השבוע מפרשת ,הנלמדות
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י  

ּכאׁשר ּובפרט וּיקרא, ּדפרׁשת ּבּׁשבּוע מתעֹוררים וּיקרא ׁשּבפרׁשת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהענינים
מל הדרת עם ּברב ּבּתֹורה זֹו ּפרׁשה ׁשּזה57קֹוראים ּולאחריה, לפניה ּברכה עם , ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ידי ועל עּתה. הּנ"ל לעבֹודה ּכח נתינת ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹנֹותן
ויתרֹון58הּגלּות החׁש מן האֹור יתרֹון יׁשנֹו ׁשאז ּדמׁשיחא, ּבעקבתא ּובפרט , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּסכלּות מן ּדמׁשיחא,59החכמה ּדעקבתא ּומכּפל ּכפּול החׁש ׁשל הּיתרֹון לפי , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
והּׁשלמה, האמּתית הּגאּלה את ׁשּיביא צדקנּו מׁשיח לביאת נזּכה זה ידי על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנה

ּבמקֹומֹו הּמקּדׁש ּבית כּו'60ויבנה חֹובֹותינּו קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
רצֹונ מּמׁש.61ּכמצות בימינּו ּבמהרה , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
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וש"נ.)57 בערכו. תלמודית אנציקלופדי' וראה כח. יד, רפל"ז.)58משלי תניא יג.)59ראה ב, קהלת מלכים)60ע"פ הל' רמב"ם

ואילך.)61ספי"א. פי"ז הנ"ל וככה המשך וראה מוסף. תפלת נוסח

    
Úea ÈBÚ˙Ó ˜ ˙LÙaL ÈÈÚ‰ ÏkL ,eÓ»∆»»ƒ¿»ƒ∆¿»»««ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«»«
a ‰Bza B ‰L ÈB˜ Lk Ùe ,˜ ˙LÙc¿»»««ƒ¿»ƒ¿»«¬∆¿ƒ»»»«»¿…

CÏÓ ˙‰ Ú57˙B ‰L ,‰ÈÁÏe ‰ÈÙÏ ‰Îa Ú , »«¿«∆∆ƒ¿»»¿»∆»¿«¬∆»∆∆≈
Ï‰ ‰BÚÏ Ák ˙È˙גם‰zÚהגלות eÈÚÓבזמן ÈÈ ÏÚ  ¿ƒ«…«»¬»«««»¿«¿≈«¬≈

Ó CLÓa eÈ˙BÚ«¬»≈¿∆∆¿«
˙eÏb‰58Ùe , «»ƒ¿»

ÁÈLÓc ˙˜Úa=] ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
המשיח] ביאת שלפני ,בדור

Ó B‰ B˙È BLÈ L∆»∆¿ƒ¿»ƒ
Ó ‰ÓÎÁ‰ B˙È CLÁ‰«…∆¿ƒ¿«»¿»ƒ

˙eÏÎq‰59ÈÙÏ ערך, «ƒ¿¿ƒ
ÏL B˙‰והחכמה האור «ƒ¿∆
מן דוקא ÏeÙkהבאים CLÁ‰«…∆»

˙ÈÏ ‰k ‰ ÈÈ ÏÚ ‰‰ ,ÁÈLÓc ˙˜Úc ÏÎÓe¿À»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«
‰È ,‰ÓÏ‰ ˙ÈzÓ‰ ‰b‰ ˙ ÈL e˜ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆»ƒ∆«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿ƒ¿∆

BÓB˜Óa Lc˜n‰ ˙Èa60˙Ba˜ ˙ ÈÙÏ ‰Ú L , ≈«ƒ¿»ƒ¿¿»«¬∆¿»∆∆»¿¿
eÎ eÈ˙BBÁבשלימותB ˙Ók61LnÓ eÈÓÈ ‰‰Óa , ≈¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»
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תהיה שאז צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - ומיד ותיכף הגלות, לסיום זוכים ממש ובקרוב
"די רק לא השלימות, בתכלית - זה וכל הארץ, ושלימות התורה, שלימות העם, שלימות המשולשת, השלימות

במאמר). לעיל (כמדובר עשירות של באופן גם אם כי לו", יחסר אשר מחסורו

המחזיר הוי' אתה "ברוך שמסיימים: וכפי ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה הבקשה לקיום וזוכים
לציון", שכינתו ד"המחזיר הענין יהיה שאכן הקב"ה של הבטחתו שזוהי - לציון" שכינתו

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

קאזאק". "האפ לנגן צוה כך ואחר שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר

לנגן התחיל מנחה תפלת לאחרי תמימים. תומכי ישיבות עבור מלכה" ה"מלוה מסיבת אודות להכריז צוה
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה
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המשך מעמוד אל



יי מכתב כללי 

 ב"ה,  ב' ניסן, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

אל אחינו בני ישראל,

ועסקני החינוך בפרט

בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

חג הפסח, חג הראשון אשר ניתן לנו, הנה הן עבור כלל ישראל והן עבור כל אחד מישראל בפרט, 

קשור הוא במיוחד עם ענין החינוך.

לכללות ישראל – היתה יציאת מצרים הולדתם בתור עם וראשית ההכנה לקבלת התורה, אשר 

תורה תוכנה הוראה – הוראה וחינוך בדרך חיים.

אחת  שהוא  הילד,  חינוך  לבנך",  "והגדת  במיוחד:  התורה  הדגישה   – בפרט  מישראל  אחד  לכל 

הנקודות העיקריות בחג הפסח.

ולכן חג הפסח הוא זמן מתאים להתבוננות בסדרי ואופני החינוך, וכיצד מתקיימים הם בפועל, 

בפרט בהנוגע להימים טובים.

ימים טובים, וחג הפסח בפרט, קשורים עם דינים ומנהגים רבים, אשר, נוסף למשמעותם בשעת 

מעשה, צריכה השפעתם להיות נמשכת וחודרת אל החיים היום-יומיים גם בכל השנה.

והילדים  הנוער  על  יותר ההשפעה  עוד  חשובה   – מישראל  כל אחד  לגבי  הדבר  כמה שחשוב  עד 

בפרט.

אבל למעשה, הרי מסיבות שונות, הנה תמורת זה שבימי הימים-טובים תתחזק ותגדל ההשפעה 

– הנה הילדים והתלמידים, בנים ובנות, משתחררים מהשפעת הישיבה, ישיבה-קטנה ותלמוד-תורה, ולא 

רק לימי החג, אלא גם זמן מסויים קודם לכן.

בשנים קודמות לא הי' שחרור התלמידים בימי "בין הזמנים" משפיע לרעה על חינוכם, כי הרחוב, 

יום במדה  וקיום המצוות בחיי היום  והנוער אוירה חי' וחמימה של יהדות  נתנו להילד  ומכש"כ הבית, 

גדושה; תפקידם של מוסדות החינוך הי' בעיקר לתת לתלמידים ידיעות בתורה.

*( נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ב אגרת ד'קצז. הגדה של פסח עם לקוטי טעמים, 
מנהגים וביאורים )הוצאת תשמ"ז ואילך( ע' תקעה ואילך. במהדורא זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל. 

חג הפסח, חג הראשון: ר"ה ד, א.
יציאת מצרים הולדתם בתור עם: יחזקאל קַאּפיטל טז ובמפרשים שם. וראה תו"א ר"פ שם. תו"ח וארא 

צו, ב ואילך. סהמ"צ להצ"צ מצות קרבן פסח פ"ב ואילך )דרמ"צ עז, סע"ב ואילך(.
יציאת מצרים . . ראשית ההכנה לקבלת התורה: כמ"ש )שמות ג, יב ובפרש"י – משמו"ר פ"ג, ד( בהוציאך 

את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה.
בשם  בראשית  ר"פ  גו"א  ירה.  ערך  שלו  השרשים  ספר  ח.  יט,  לתהלים  רד"ק  ראה  הוראה:  תוכנה  תורה 

הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.
יג, ח. וראה שו"ע אדה"ז או"ח הל' פסח  . אחת הנקודות העיקריות בחג הפסח: בא   . "והגדת לבנך" 

סתע"ג סי"ד. הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים ע' טו.
ימים טובים, וחג הפסח בפרט . . חייבת השפעתם להיות נמשכת . . בכל השנה: להעיר מלקו"ת ברכה 
צח, ב. בפרט בנוגע לחג הפסח – ראה שיחת חגה"פ ה'תש"ג )ספר השיחות ה'תש"ג ע' 75(: באמת – הארת כל המועדים 

מאירה בכל יום, נָאר חג הפסח ווערט נמשך שטענדיג.

      

תהיה שאז צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - ומיד ותיכף הגלות, לסיום זוכים ממש ובקרוב
"די רק לא השלימות, בתכלית - זה וכל הארץ, ושלימות התורה, שלימות העם, שלימות המשולשת, השלימות

במאמר). לעיל (כמדובר עשירות של באופן גם אם כי לו", יחסר אשר מחסורו

המחזיר הוי' אתה "ברוך שמסיימים: וכפי ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה הבקשה לקיום וזוכים
לציון", שכינתו ד"המחזיר הענין יהיה שאכן הקב"ה של הבטחתו שזוהי - לציון" שכינתו

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה

קאזאק". "האפ לנגן צוה כך ואחר שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר כך אחר

לנגן התחיל מנחה תפלת לאחרי תמימים. תומכי ישיבות עבור מלכה" ה"מלוה מסיבת אודות להכריז צוה
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה
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ידיעות  זו, הנה תפקידם של מוסדות החינוך אינו רק להעשיר את  וביחוד במדינה  אבל בימינו, 

בהידור  המצוות  קיום  שמים,  יראת  בהם  לנטוע  הוא  העיקרים  עיקר  אלא  ויהדות,  בתורה  התלמידים 

ואורח חיים יהודי בכלל.

וכך, הנה ניתוק השפעת מוסדות החינוך בימי "בין הזמנים" וימי החגים בפרט, גוזלת מהתלמידים 

השפעה חיונית, וזאת דוקא בשעה שזקוקים הם לכך במדה הגדולה ביותר.

הנני פונה בזה לכל העוסקים או שיש בידם לעסוק בחינוך הכשר, ואל ההורים בכלל, לתקן את 

המצב המעציב באמצעים המתאימים, והעיקר:

ההוראות  את  הפעם  עוד  הילדים  יקבלו  ליו"ט,  בסמוך  עכ"פ  או  טוב,  יום  שבערב  לארגן,  א( 

וההדרכות הדרושות בדיני יום טוב זה, ובדבר תכנו ומשמעותו של החג.

ב( לסדר את המוכרח בהחלט, שגם בימי החג, עכ"פ בימי חול-המועד, יפגשו המחנכים עם הילדים 

באופן המתאים, כדי לנצל ימי סגולה אלה לחזק את ההשפעה על הילדים בכל הענינים הקשורים ביום 

טוב זה בכלל ובהנוגע לפועל בפרט.

ובודאי יכולים למצוא דרכים ואמצעים להתגבר על הבעיות הקשורות בריחוק המקום או פיזור 

הילדים במקומות שונים, כי את הפגישה בימי החג אפשר לארגן לאו דוקא בבנין של מוסד החינוך; כמו"כ 

לא נוגע כאן כ"כ הסדר הטכני של הכיתות השונות, המחנכים וכדומה, כי הנידון כאן הוא אודות לימוד 

והדרכה שיכולים לאחד תלמידים מכתות שונות וכו'.

ג( אין להורים לסמוך לגמרי על מוסדות החינוך, אלא גם מצדם עליהם להפנות את תשומת לבם 

לכך שמצד אחד מזיקה השפעת הרחוב, ומצד שני, יש לילדים יותר זמן פנוי בימי יו"ט ובין הזמנים – שלכן 

גדלה יותר אחריות ההורים בנוגע להשפעה על ילדיהם, אבל גם האפשרויות שלהם גדולות יותר.

יתן השי"ת אשר כל הבנים והבנות, כל הילדים מארבעת הסוגים שנמנו בהגדה, יתאספו אל שולחן 

ויהיו כולם "שואלים"  אחד מתוך מטרה לקיים את העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו, 

טובים, לשאול בכדי לדעת ולקיים את תשובתה האמיתית של התורה.

והתחלה זו של קיבוץ גלויות, לקבץ ל"סדר" של תורה גם הילדים הנדחים, יחיש גם את האתחלתא 

דגאולה והגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, כאשר יתקיים האיחול שבו פותחים אנו את 

הסדר: השתא עבדין לשנה הבאה בני חורין.

בברכת חג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

)הובא  מכילתא  ה"ד.  פ"י  פסחים  מירושלמי  המקום,  ברוך  פיסקא  בהגדה:  שנמנו  הסוגים  מארבעת 
בפרש"י( עה"פ בא שם, יד.

העדות והחוקים . . ה' אלקינו: ואתחנן ו, כ. הגש"פ פיסקא חכם מה הוא אומר, מירושלמי ומכילתא שם.
האתחלתא דגאולה: ראה ירושלמי ברכות פ"א ה"א. יומא פ"ג ה"ב. אסת"ר בסופו. שהש"ר פ"ו, י. ועוד.

הגאולה . . על ידי משיח צדקנו: רמב"ם הל' מלכים פי"א.
השתא . . בני חורין: הגש"פ פיסקא הא לחמא עניא.

אגרות קודש

       
מוגה בלתי

בתורה הקריאה על ונוסף ויקרא. פרשת בתורה קורין שאז ויקרא, פרשת קודש שבת - היא זו שבת
שה"פרשה אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע פרשה"), חסידישע ("די החסידית" ה"פרשה גם ישנה ויקרא, בפרשת

זו. דשבת לפרשה השייכים תורה" ו"לקוטי אור" ד"תורה חסידות מאמרי - היא החסידית"
שסודר אחד דספר חלקים ששניהם תורה, ולקוטי אור תורה הספרים אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב [וכידוע
חסידות מאמרי - החסידית" ה"פרשה וזוהי שונים. בשמות נקראים שונות שמסיבות אף - השנה פרשיות סדר על

תורה]. בלקוטי או אור בתורה זו, דשבת לפרשה השייכים

הענין לכללות בנוגע חידוש ישנו - ויקרא דפרשת תורה בלקוטי כלומר, זו, דשבת החסידית בפרשה והנה,
ו). (סעיף כדלקמן התורה, דנצחיות

:ובהקדים
נצחית", היא ש"התורה - חז"ל מאמרי על מיוסד - י"ז) (פרק בתניא כמבואר הם, נצחיים התורה עניני כל
התורה יסודי הלכות (רמב"ם כלל שינוי בזה ואין עולמים" ולעולמי "לעולם ניתנו התורה עניני שכל כלומר,

מוחלפת". תהא לא התורה "זאת הידוע: ובלשון ט), פרק ריש

לכל בנוגע אם כי הדורות), כל סוף עד נצחיים ציוויים (שהם התורה לציוויי בנוגע רק לא אמור זה וענין
בפועל, למעשה בנוגע הוראות בהם יש בודאי אלא בלבד, סיפורים שאינם התורה, סיפורי כולל התורה, עניני

הם. נצחיות אלו והוראות הוראה, מלשון - ד"תורה" הפשוט הפירוש זהו שהרי

מבין למקרא חמש בן שגם כ"ז) סעיף פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות וכמדובר
על רש"י פירוש בהתחלת שמודגש כפי - בפועל למעשה ושייך נוגע להיות צריך בתורה ענין שכל בפשטות
כלומר, כו'", בבראשית פתח טעם ומה לכם הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא התורה:
בבראשית", פתח טעם "מה הוא: שואל בלבד, סיפור לשם דבר כותבת אינה שהתורה מבין שהבןֿחמש מכיון

הזה ב"החודש גו'"ולא אלקים ברא "בראשית שבסיפור רש"י מבאר זה ועל כו'"?! ראשונה מצוה שהיא לכם
לישראל העולם אומות יאמרו שאם גוים, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח לפועל: בנוגע הוראה ישנה
לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם, אומרים הם גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר

כאשר גם כי בפועל, למעשה שייך בתורה ענין שכל - התורה על רש"י פירוש בהתחלת ההדגשה וזוהי
בנוגע הוראה בזה יש הבריאה, דמעשה הסיפור בדוגמת בעלמא, סיפור הוא שלכאורה ענין אודות מדובר

נצחיים. שהם התורה עניני ככל היא, נצחית – זו והוראה בפועל, למעשה

נצחי) (באופן כולם הזמנים כל במשך בתקפה היא גו'" אלקים ברא ד"בראשית מהסיפור ההוראה ואדרבה:
מסויים לזמן ושייך נוגע גו'" לכם הזה ד"החודש הציווי כי: - לכם" הזה ד"החודש הציווי מאשר יותר עוד
מהסיפור ההוראה - זאת ולעומת ניסן); חודש לראש ההכנה ימי (כולל ניסן חודש ראש – בלבד בשנה
זמן וכל ישראל, בארץ יהודים שישנם זמן כל כלומר, כולם, הזמנים בכל שייכת גו'" אלקים ברא ד"בראשית
ד"ארץ הפשוט הפירוש (שזהו ישראל ארץ שייכת שאליהם באמרם ישראל, ארץ אודות מדברים שיהודים
אתם", "לסטים שטוענים העולם אומות ישנם הזמנים שבכל מכיון ישראל), לעם ששייכת ארץ - ישראל"
להשיב מה תמיד לדעת ישראל בני צריכים ולכן, ישראל, בני של לשיטתם הגזילה שבענין החומר על בהצביעם

כו'". גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח זו: טענה על

להם לתת לעמו הגיד מעשיו ("כח גו'" אלקים ברא ד"בראשית שההוראה לעיל האמור על נוסף והנה,
גו'" לכם הזה "החודש כמו בשנה, וקבועים מיוחדים לזמנים רק (ולא כולם הזמנים לכל שייכת גוים") נחלת

התורה: דנצחיות הענין לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה בזה ישנה - דוקא) ניסן חודש ראש –
שישנו דמכיון זה, ציווי נאמר כאשר ומיד תיכף בפועל למעשה שייך היה - גו'" לכם הזה ד"החודש הציווי
בפועל, למעשה כבר שייך לכם" הזה ד"החודש הציווי הרי - הלבנה של מציאותה וישנה העולם, מציאות כבר

וקדש". ראה "כזה
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מוגה בלתי

בתורה הקריאה על ונוסף ויקרא. פרשת בתורה קורין שאז ויקרא, פרשת קודש שבת - היא זו שבת
שה"פרשה אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם כידוע פרשה"), חסידישע ("די החסידית" ה"פרשה גם ישנה ויקרא, בפרשת

זו. דשבת לפרשה השייכים תורה" ו"לקוטי אור" ד"תורה חסידות מאמרי - היא החסידית"
שסודר אחד דספר חלקים ששניהם תורה, ולקוטי אור תורה הספרים אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב [וכידוע
חסידות מאמרי - החסידית" ה"פרשה וזוהי שונים. בשמות נקראים שונות שמסיבות אף - השנה פרשיות סדר על

תורה]. בלקוטי או אור בתורה זו, דשבת לפרשה השייכים

הענין לכללות בנוגע חידוש ישנו - ויקרא דפרשת תורה בלקוטי כלומר, זו, דשבת החסידית בפרשה והנה,
ו). (סעיף כדלקמן התורה, דנצחיות

:ובהקדים
נצחית", היא ש"התורה - חז"ל מאמרי על מיוסד - י"ז) (פרק בתניא כמבואר הם, נצחיים התורה עניני כל
התורה יסודי הלכות (רמב"ם כלל שינוי בזה ואין עולמים" ולעולמי "לעולם ניתנו התורה עניני שכל כלומר,

מוחלפת". תהא לא התורה "זאת הידוע: ובלשון ט), פרק ריש

לכל בנוגע אם כי הדורות), כל סוף עד נצחיים ציוויים (שהם התורה לציוויי בנוגע רק לא אמור זה וענין
בפועל, למעשה בנוגע הוראות בהם יש בודאי אלא בלבד, סיפורים שאינם התורה, סיפורי כולל התורה, עניני

הם. נצחיות אלו והוראות הוראה, מלשון - ד"תורה" הפשוט הפירוש זהו שהרי

מבין למקרא חמש בן שגם כ"ז) סעיף פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות וכמדובר
על רש"י פירוש בהתחלת שמודגש כפי - בפועל למעשה ושייך נוגע להיות צריך בתורה ענין שכל בפשטות
כלומר, כו'", בבראשית פתח טעם ומה לכם הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא התורה:
בבראשית", פתח טעם "מה הוא: שואל בלבד, סיפור לשם דבר כותבת אינה שהתורה מבין שהבןֿחמש מכיון

הזה ב"החודש גו'"ולא אלקים ברא "בראשית שבסיפור רש"י מבאר זה ועל כו'"?! ראשונה מצוה שהיא לכם
לישראל העולם אומות יאמרו שאם גוים, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח לפועל: בנוגע הוראה ישנה
לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם, אומרים הם גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר

כאשר גם כי בפועל, למעשה שייך בתורה ענין שכל - התורה על רש"י פירוש בהתחלת ההדגשה וזוהי
בנוגע הוראה בזה יש הבריאה, דמעשה הסיפור בדוגמת בעלמא, סיפור הוא שלכאורה ענין אודות מדובר

נצחיים. שהם התורה עניני ככל היא, נצחית – זו והוראה בפועל, למעשה

נצחי) (באופן כולם הזמנים כל במשך בתקפה היא גו'" אלקים ברא ד"בראשית מהסיפור ההוראה ואדרבה:
מסויים לזמן ושייך נוגע גו'" לכם הזה ד"החודש הציווי כי: - לכם" הזה ד"החודש הציווי מאשר יותר עוד
מהסיפור ההוראה - זאת ולעומת ניסן); חודש לראש ההכנה ימי (כולל ניסן חודש ראש – בלבד בשנה
זמן וכל ישראל, בארץ יהודים שישנם זמן כל כלומר, כולם, הזמנים בכל שייכת גו'" אלקים ברא ד"בראשית
ד"ארץ הפשוט הפירוש (שזהו ישראל ארץ שייכת שאליהם באמרם ישראל, ארץ אודות מדברים שיהודים
אתם", "לסטים שטוענים העולם אומות ישנם הזמנים שבכל מכיון ישראל), לעם ששייכת ארץ - ישראל"
להשיב מה תמיד לדעת ישראל בני צריכים ולכן, ישראל, בני של לשיטתם הגזילה שבענין החומר על בהצביעם

כו'". גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח זו: טענה על

להם לתת לעמו הגיד מעשיו ("כח גו'" אלקים ברא ד"בראשית שההוראה לעיל האמור על נוסף והנה,
גו'" לכם הזה "החודש כמו בשנה, וקבועים מיוחדים לזמנים רק (ולא כולם הזמנים לכל שייכת גוים") נחלת

התורה: דנצחיות הענין לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה בזה ישנה - דוקא) ניסן חודש ראש –
שישנו דמכיון זה, ציווי נאמר כאשר ומיד תיכף בפועל למעשה שייך היה - גו'" לכם הזה ד"החודש הציווי
בפועל, למעשה כבר שייך לכם" הזה ד"החודש הציווי הרי - הלבנה של מציאותה וישנה העולם, מציאות כבר

וקדש". ראה "כזה
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העולם אומות יאמרו שאם . . לעמו הגיד מעשיו ("כח גו'" אלקים ברא ד"בראשית ההוראה - זאת ולעומת
הטענה - כי לארץ, ישראל שנכנסו לאחרי רק אלא בפועל למעשה שייכת אינה וכו'") אתם לסטים לישראל

שכב אתם לפני"לסטים כן שאין (מה בפועל ישראל ארץ כיבוש לאחרי רק שייכת גוים" שבעה ארצות שתם
כו'"). שכבשתם אתם "לסטים לטענה מקום אין - הארץ לכיבוש כבר מתכוננים כאשר אפילו בפועל, הכיבוש

תקופה (שאודות עדן בגן היה הראשון אדם כאשר ממש בפועל נוגע היה לא זה שענין בלבד זו לא כלומר:
הי' לא בראשית, בפרשת מדובר שאודותיה התקופה לאחרי אפילו אלא בראשית), פרשת בהתחלת מדובר זו
(ארבעים שנה תפ"ח אלפים ב' - לארץ ישראל בני לכניסת שקדמו השנים כל במשך בפועל למעשה נוגע הדבר

תמ"ח)! אלפים ב' בשנת התורה קבלת לאחרי שנה

העולם אומות יאמרו שאם . . לעמו הגיד מעשיו ("כח גו'" אלקים ברא ד"בראשית ההוראה כן, פי על ואף
חמשה כל סיום לפני וכמה כמה אחת ועל לכם", הזה "החודש הציווי לפני - התורה בהתחלת נאמרה כו'")
לארץ ישראל בני שיכנסו לאחרי רק בפועל למעשה שייכת תהיה זו שהוראה למרות - וזאת תורה, חומשי

תורה)! חומשי חמשה סיום לאחרי היה זה (שענין ישראל

נאמרו שבתורה וההוראות שהציוויים בלבד זו לא אשר - התורה דנצחיות בענין מיוחדת הדגשה רואים ובזה
שציוויים - זאת עוד אלא נצחי), (באופן כולם הזמנים כל על נמשכת" ד"פעולה באופן הם לזה ונוסף לשעתם,
בהוראה כמודגש נמשכת"), ד"פעולה באופן רק (ולא וזמן זמן כל על ישירות מלכתחילה נאמרו אלו והוראות
לאחרי - ביותר ארוך לזמן ביחס מלכתחילה שנאמרה גו'") לעמו הגיד מעשיו ("כח גו'" אלקים ברא ד"בראשית

שנה! תפ"ח אלפים ב'

הזמנים בכל בתקפם שהם בלבד זו שלא - התורה וציוויי הוראות דכל הנצחיות בענין הוא שכן מובן ומזה
לכל ביחס ישיר באופן לכתחילה נאמרו התורה וציוויי שהוראות אם כי נמשכת", ד"פעולה באופן שהם מפני

הם. נצחיים עצמם וההוראות שהציוויים כלומר, כולם, הזמנים

:המוסגר מאמר
פותחת שהתורה כך כדי עד - ישראל לעם שייכת ישראל שארץ ההדגשה חשובה כמה עד רואים ובזה
טענתם על להשיב מה ידעו ישראל שבני כדי גוים", נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח משום בבראשית

לנו"! ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה "ברצונו - אתם" "לסטים העולם אומות של

מקרא ללמוד שמתחיל לבןֿחמש רש"י מסביר זה אומותוענין יאמרו שאם . . בבראשית פתח טעם "מה -
אתם" "לסטים העולם אומות של טענתם על להשיב מה לדעת צריך חמש בן ילד שאפילו כלומר, כו'", העולם

זה! ענין נוגע כך כדי עד -

אדם - כי מבוגר, אדם ולא בלבד, קטן ילד שהוא הגוי של לשאלתו מענה אודות שמדובר למרות - זה וכל
ישנם ישראל בני שאצל יודע הוא שנים, חמש בן יהודי ילד אצל אתם") ("לסטים כזו שאלה ישאל לא מבוגר
ישאל שלא בודאי - ישראל עם לכללות שנוגעת שאלה לו יש כאשר ולכן, וכו', "למדנים" ישנם דרגות, חילוקי
אתם", "לסטים לו שיאמר גוי קטן ילד לפגוש עלול חמש בן יהודי ילד - מאי אלא חמש, בן ילד אצל זאת
יהודי שילד מוכנה אינה שהתורה עד - כך כל נוגע ישראל) לבני שייכת ישראל (שארץ זה ענין כן, פי על ואף
יגדל וכאשר קטן, ילד עדיין שהוא (באמרו בפיו מענה ללא וישאר אתם" "לסטים הטענה את ישמע חמש בן
אומרים למקרא), שנים חמש (בן מקרא ללמוד מתחיל יהודי ילד כאשר ומיד תיכף ולכן, כו'), לענות מה ידע

לנו"! ונתנה מהם נטלה ברצונו . . אומרים הם . . אתם לסטים לישראל העולם אומות יאמרו "אם לו:

רק לא נשמעת אתם" ד"לסטים שהטענה עד כך, כל ומכופל כפול הוא הגלות חושך הרבים, ובעוונותינו
האחרונים! בימים במוחש שרואים כפי - יהודים של מפיהם גם אם כי העולם, אומות של מפיהם

שכתוב למה בנוגע (שם) בתניא זה ענין וכמבואר התורה, והוראות ציוויי שבכל הנצחיות - לעניננו ונחזור
זה שענין לומר בהכרח נצחית", היא ש"התורה שמכיון לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב "כי
קרוב ("כי זה שענין מכיון - שלנו" החוש נגד בלבבך הוא "לכאורה כאשר גם זמן, ובכל עת בכל בתקפו הוא
שגם כולם, הדורות לכל גם אם כי משה, של לדורו רק לא נאמר לעשותו") ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך
ובלבבך (דיבור) "בפיך - ובמעשה ובדיבור במחשבה ומצוותיה, התורה דקיום הענין כללות מאד" "קרוב אצלם

(מעשה). לעשותו" (מחשבה)
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אז שגם - לבוא דלעתיד לזמן בנוגע גם הוא שכן מובן, הנצחית), התורה עניני (ככל נצחי ענין שזהו ומכיון
למעשה עד ובדיבור במחשבה לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין כללות וישנו להיות צריך

בכ (כמבואר גדול" "מעשה יהיה שאז לבוא לעתיד ובפרט העיקר", הוא ש"המעשה מקומות).בפועל, מה

יקויים שאז מכיון גו'", מאד הדבר אליך ש"קרוב מיוחדת להוראה (לכאורה) יצטרכו לא לבוא שלעתיד ואף
גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד

ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי שכתוב כמו כו', נעלית לדרגא יתעלו העולם אומות שגם כך כדי ועד
כדכתיב כן, גם האומות חושך יגי' לישראל ההארה ש"מיתרון ל"ו) (פרק בתניא וכמבואר אחד", שכם לעבדו גו'
ובסעיפי הצורים בנקרת לבוא וכתיב וגו', יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה וכתיב . . וגו' לאורך גוים והלכו
- וגו'" ארצך תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע שכתוב וכמו וגו', גאונו והדר ה' פחד מפני הסלעים
דפרטי הגילוי יהיה אצלם שגם אם כי לאלקות, כללי ביטול יהיה העולם אומות שאצל בלבד זו לא כלומר,
שאין אלא הכתוב, בהמשך המבואר על לרמז שבאה - "וגו'" תיבת ובהוספת גאונו", והדר ה' ד"פחד הדרגות

זה, לפני שנאמרו גאונו" והדר ה' ד"פחד הכלליים בסוגים כבר נכלל זה שענין מכיון זאת, לפרש צורך

בכמה המבואר פי על מובן – כללי ביטול רק ולא שבאלקות, הדרגות דפרטי הגילוי גם שיהיה הדבר [וטעם
בהתבוננות להסתפק אין כדבעי, תהיה שהעבודה שכדי העבודה) ובקונטרס היחוד, בשער ראש, (בעטרת מקומות
עמים אל אהפוך ד"אז לעבודה בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה כו' פרטית בהתבוננות גם צורך יש אלא כללית,

כו'], הדרגות דפרטי הגילוי את גם שצריכים - אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה

הבשר על דקאי גו'", יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים לבוא שלעתיד מכיון - זה פי ועל
הגשמי העשיה דעולם הנבראים על דקאי פעלתו", אתה כי פעול כל "וידע שכתוב וכמו הזה, דעולם הגשמי
גו'"?! מאד הדבר אליך ש"קרוב מיוחדת בהוראה צורך יהיה לא לכאורה, הרי - האריז"ל) בסידור (כמבואר

לכללות בנוגע גו'" מאד הדבר אליך ד"קרוב מיוחדת בהוראה צורך אמנם יהיה לא לבוא לעתיד בזה: והענין
לעתיד שגם מכיון כן, פי על אף אבל הארץ"), מן אעביר הטומאה רוח ש"את (מכיון כו' הרע דבירור העבודה
באגרת כמבואר גופא, בקדושה - חיל" אל מחיל ד"ילכו באופן עילוי, אחר בעילוי עבודה של ענין יהיה לבא

גו'" מאד הדבר אליך ד"קרוב בהוראה צורך יהיה אז שגם מובן, (סכ"ו), זו.הקודש לעבודה ביחס

בקדושה, בעבודה העילוי גודל שיהיה שככל מובן, סוף, דאין באופן הם קדושה עניני שכל מכיון דהנה,
סוף. אין עד יותר, נעלה באופן עבודה להיות וצריכה שייכת עדיין

תיתי", ד"מהיכי באופן הוא זה ענין אבל חיל", אל מחיל ד"ילכו הענין להיות ויכול ששייך בלבד זו ולא
מדרגא להתעלות מוכרח הוא הקודמת, בדרגתו ישאר שהוא כזו מציאות תתכן שלא מרגיש הוא אדרבה: אלא
(סוף חז"ל ובלשון הזמן, כל במשך הוא נמצא כזו ובתנועה ה"שטורעם". בתכלית אצלו זה הרי ולכן, לדרגא,
בתנועה הם נמצאים שתמיד כלומר, חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי ברכות):
כדי ועד בזה). וכיוצא טובים, וימים שבתות סגולה, ימי מיוחדים, בזמנים רק (לא חיל" אל "מחיל הליכה של

מנוחה")! להם ("אין לנפשם מנוח מוצאים אינם - חיל אל מחיל הליכה של ענין שבהעדר כך,

החודש ימי שבכל ניסן, בחודש נמצאים כאשר ובפרט - ומצבו דמעמדו העילוי גודל על הבט מבלי כלומר:
כפי ובניו", ביעקב "בחר - ישראל בני של מעלתן מודגשת שבו גאולה", של "חודש כו', תחנון אומרים אין
אף השבת, ביום - גופא ניסן ובחודש בארוכה, ואילך) ב סעיף פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת לעיל שנתבאר
מדובר ולא - לכך?! מקודם שהיה כפי ומצב מעמד באותו ישאר מנחה דתפלת שבזמן יתכן כיצד כן, פי על
בתפלת שהיה ממה יותר נעלית לדרגא כבר נתעלה מוסף בתפלת כי שחרית, בתפלת ומצבו מעמדו אודות

מוסף! בתפלת עלייתו לגבי יותר נעלית לדרגא עליה אודות מדובר אלא שחרית,

חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי דתורה: בנגלה מפורש זה ענין - וכאמור
דתורה! בנגלה חז"ל מאמר אם כי וכו', פשט'ל של ענין זה אין כלומר,

עד גופא, בקדושה - חיל" אל מחיל "ילכו - עילוי אחר בעילוי העבודה כללות תהיה לבוא שלעתיד ומכיון
ביותר. נעלית עבודה שזוהי מובן, סוף, אין

הדבר אליך ד"קרוב באופן היא זו נעלית עבודה שגם - נצחית" היא "התורה - התורה הוראת באה זה ועל
לעשותו". ובלבבך "בפיך - ומעשה דיבור דמחשבה הענינים ג' ובכל מאד",
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טו       

אז שגם - לבוא דלעתיד לזמן בנוגע גם הוא שכן מובן, הנצחית), התורה עניני (ככל נצחי ענין שזהו ומכיון
למעשה עד ובדיבור במחשבה לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב הענין כללות וישנו להיות צריך

בכ (כמבואר גדול" "מעשה יהיה שאז לבוא לעתיד ובפרט העיקר", הוא ש"המעשה מקומות).בפועל, מה

יקויים שאז מכיון גו'", מאד הדבר אליך ש"קרוב מיוחדת להוראה (לכאורה) יצטרכו לא לבוא שלעתיד ואף
גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד

ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי שכתוב כמו כו', נעלית לדרגא יתעלו העולם אומות שגם כך כדי ועד
כדכתיב כן, גם האומות חושך יגי' לישראל ההארה ש"מיתרון ל"ו) (פרק בתניא וכמבואר אחד", שכם לעבדו גו'
ובסעיפי הצורים בנקרת לבוא וכתיב וגו', יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה וכתיב . . וגו' לאורך גוים והלכו
- וגו'" ארצך תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע שכתוב וכמו וגו', גאונו והדר ה' פחד מפני הסלעים
דפרטי הגילוי יהיה אצלם שגם אם כי לאלקות, כללי ביטול יהיה העולם אומות שאצל בלבד זו לא כלומר,
שאין אלא הכתוב, בהמשך המבואר על לרמז שבאה - "וגו'" תיבת ובהוספת גאונו", והדר ה' ד"פחד הדרגות

זה, לפני שנאמרו גאונו" והדר ה' ד"פחד הכלליים בסוגים כבר נכלל זה שענין מכיון זאת, לפרש צורך

בכמה המבואר פי על מובן – כללי ביטול רק ולא שבאלקות, הדרגות דפרטי הגילוי גם שיהיה הדבר [וטעם
בהתבוננות להסתפק אין כדבעי, תהיה שהעבודה שכדי העבודה) ובקונטרס היחוד, בשער ראש, (בעטרת מקומות
עמים אל אהפוך ד"אז לעבודה בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה כו' פרטית בהתבוננות גם צורך יש אלא כללית,

כו'], הדרגות דפרטי הגילוי את גם שצריכים - אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה

הבשר על דקאי גו'", יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים לבוא שלעתיד מכיון - זה פי ועל
הגשמי העשיה דעולם הנבראים על דקאי פעלתו", אתה כי פעול כל "וידע שכתוב וכמו הזה, דעולם הגשמי
גו'"?! מאד הדבר אליך ש"קרוב מיוחדת בהוראה צורך יהיה לא לכאורה, הרי - האריז"ל) בסידור (כמבואר

לכללות בנוגע גו'" מאד הדבר אליך ד"קרוב מיוחדת בהוראה צורך אמנם יהיה לא לבוא לעתיד בזה: והענין
לעתיד שגם מכיון כן, פי על אף אבל הארץ"), מן אעביר הטומאה רוח ש"את (מכיון כו' הרע דבירור העבודה
באגרת כמבואר גופא, בקדושה - חיל" אל מחיל ד"ילכו באופן עילוי, אחר בעילוי עבודה של ענין יהיה לבא

גו'" מאד הדבר אליך ד"קרוב בהוראה צורך יהיה אז שגם מובן, (סכ"ו), זו.הקודש לעבודה ביחס

בקדושה, בעבודה העילוי גודל שיהיה שככל מובן, סוף, דאין באופן הם קדושה עניני שכל מכיון דהנה,
סוף. אין עד יותר, נעלה באופן עבודה להיות וצריכה שייכת עדיין

תיתי", ד"מהיכי באופן הוא זה ענין אבל חיל", אל מחיל ד"ילכו הענין להיות ויכול ששייך בלבד זו ולא
מדרגא להתעלות מוכרח הוא הקודמת, בדרגתו ישאר שהוא כזו מציאות תתכן שלא מרגיש הוא אדרבה: אלא
(סוף חז"ל ובלשון הזמן, כל במשך הוא נמצא כזו ובתנועה ה"שטורעם". בתכלית אצלו זה הרי ולכן, לדרגא,
בתנועה הם נמצאים שתמיד כלומר, חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי ברכות):
כדי ועד בזה). וכיוצא טובים, וימים שבתות סגולה, ימי מיוחדים, בזמנים רק (לא חיל" אל "מחיל הליכה של

מנוחה")! להם ("אין לנפשם מנוח מוצאים אינם - חיל אל מחיל הליכה של ענין שבהעדר כך,

החודש ימי שבכל ניסן, בחודש נמצאים כאשר ובפרט - ומצבו דמעמדו העילוי גודל על הבט מבלי כלומר:
כפי ובניו", ביעקב "בחר - ישראל בני של מעלתן מודגשת שבו גאולה", של "חודש כו', תחנון אומרים אין
אף השבת, ביום - גופא ניסן ובחודש בארוכה, ואילך) ב סעיף פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת לעיל שנתבאר
מדובר ולא - לכך?! מקודם שהיה כפי ומצב מעמד באותו ישאר מנחה דתפלת שבזמן יתכן כיצד כן, פי על
בתפלת שהיה ממה יותר נעלית לדרגא כבר נתעלה מוסף בתפלת כי שחרית, בתפלת ומצבו מעמדו אודות

מוסף! בתפלת עלייתו לגבי יותר נעלית לדרגא עליה אודות מדובר אלא שחרית,

חיל", אל מחיל ילכו שנאמר כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי דתורה: בנגלה מפורש זה ענין - וכאמור
דתורה! בנגלה חז"ל מאמר אם כי וכו', פשט'ל של ענין זה אין כלומר,

עד גופא, בקדושה - חיל" אל מחיל "ילכו - עילוי אחר בעילוי העבודה כללות תהיה לבוא שלעתיד ומכיון
ביותר. נעלית עבודה שזוהי מובן, סוף, אין

הדבר אליך ד"קרוב באופן היא זו נעלית עבודה שגם - נצחית" היא "התורה - התורה הוראת באה זה ועל
לעשותו". ובלבבך "בפיך - ומעשה דיבור דמחשבה הענינים ג' ובכל מאד",
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טז      

:("החסידית (ב"פרשה דפרשתנו תורה בלקוטי ביותר מודגש התורה דנצחיות הענין כללות והנה,
רי תורה "והנהבלקוטי (רפ"ד): שם וממשיך גו'". משה אל ד"ויקרא הענינים פרטי מבוארים פרשתנו ש

שמשום התורה, דנצחיות הענין כללות ביותר מודגש שבזה - עכשיו" גם אלו בחינות ושייך נצחית היא התורה
עכשיו". "גם שייכים מועד") מאוהל אליו הוי' וידבר משה אל ("ויקרא נעלים הכי הענינים אפילו הרי זה

מזו: ויתירה

עכשיו". גם אלו בחינות ש"שייך - הוא שם תורה בלקוטי הלשון

בגילוי שאינו דבר על מורה "בחינה" שהלשון מבואר, כו', המלות פירושי את המבארים בספרים והנה,
בדבר שיש הטוב לבחינת שהכוונה מובן, סתם), "טוב" (ולא הטוב" "בחינת אומרים כאשר ולדוגמא: ממש,
ממש. "טוב" אם כי הטוב", "בחינת לומר צורך אין ממש, בגלוי טוב דבר אודות מדובר כאשר כי בהעלם, זה
ענין וזהו מהדיבור, למטה היא שהקריאה הוא, משה" אל ד"ויקרא - בגלוי - הפשוט הפירוש לעניננו: ובנוגע
העבודה. לכללות שקודמת דלעילא אתערותא - בעבודה וענינו הדיבור. ולקבל לעלות יוכל זה ידי שעל הקריאה
למעלה הוא ("ויקרא") הקריאה שענין - "בחינה" - בגלוי) (שאינו והנעלם הפנימי הפירוש ישנו לזה ונוסף
המשכת - בעבודה וענינו משה"). אל הוי' "ויקרא נאמר לא (שלכן הוי' משם למעלה שזהו ועד מהדיבור,

דלתתא. אתערותא ידי על הנמשכת דלעילא מאתערותא שלמעלה דלעילא אתערותא

בגלוי שאינם הענינים שאפילו כלומר, עכשיו", גם אלו בחינות ש"שייך שכתוב במה מרמז שלזה לומר ויש
מכיון "עכשיו", הם גם שייכים מהדיבור), למעלה הוא ש"ויקרא" (הפירוש "בחינות" של באופן אם כי ממש,

נצחית". היא ש"התורה

דהיינו למעלה מבואר כו' לבוא משה יכול ולא הפירוש ממש במשה "והנה שם: תורה בלקוטי וממשיך
שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא שנאמר מה (שזהו סתרו" חושך ישת מבחינת היה שהענן מפני
ישת בו שנאמר מאד, ונורא עליון ממקום הוא ברוך סוף אין אור והשראת "המשכת על דקאי גו'", הענן עליו
שבנפש הדעת דהיינו אדם, שבכל דמשה אתפשטותא בבחינת "אך כו'), הכתר פנימיות בחינת כו'", סתרו חושך

הבהמית". נפש הסתר מחמת זה דעת בחינת באדם ולהתגלות לבוא יכול שלא כפשוטו, הפי' אלקית,
פרטים: ב' מובן ומזה

דמ אתפשטותא ל"בחינת ממש" "משה בין החילוק משה")א) אל ד"ויקרא לענין (בנוגע אדם" שבכל שה
מבחינת היה "שהענן משום זה הרי ממש" "משה שאצל כו'", לבוא משה יכול ד"לא לענין ביחס רק - הוא
אבל הבהמית"; נפש הסתר "מחמת זה הרי אדם" שבכל דמשה אתפשטותא "בחינת ואצל סתרו", חושך ישת
בשוה הם לאמר" מועד מאוהל אליו הוי' וידבר משה אל ד"ויקרא הענין פרטי כל הרי - זה חילוק מלבד

ממש"! "משה אצל כמו אדם" שבכל דמשה אתפשטותא "בבחינת

"משה בין זה) (בענין שקיים היחיד החילוק שזהו מובן, בלבד, זה חילוק ומבאר שמדגיש מכיון ובפשטות:
בשוה. הם הפרטים כל - זה חילוק ומלבד אדם", שבכל דמשה אתפשטותא ל"בחינת ממש"

מפני אליו שייך זה אין עכשיו", גם אלו בחינות ושייך נצחית היא ש"התורה פי על שאף טוען יהודי כאשר ב)
שכותב במה הזקן אדמו"ר התכוון לכך אכן לו: אומרים - כו' הבהמית דנפשו וההסתר ההעלם בסיבת ומצבו מעמדו
נפש הסתר מחמת זה דעת בחינת באדם ולהתגלות לבוא יכול לא . . אדם שבכל דמשה אתפשטותא ש"בבחי'
אתפשטותא בבחינת גם משה" אל ד"ויקרא הענין נפעל - הזקן אדמו"ר ומבאר ממשיך - זאת ולמרות הבהמית",

הבהמית. דנפש וההסתר ההעלם את דורך") ("מ'קומט מבטלים סוף כל שסוף מכיון אדם, שבכל דמשה

"משה אל ד"ויקרא והבחינות העילויים שכל - זה דשבוע החסידית" מה"פרשה שלמדים ההוראה וזוהי
אחד כל בעבודת אלו ענינים כל להיות צריכים ולכן, נצחית"), היא ש"התורה (מכיון עכשיו" "גם הם שייכים

כו'. הבהמית דנפש ההסתר שישנו ומצב במעמד נמצא כאשר גם מישראל, ואחד
מגיע כאשר כן, פי על אף אבל כולה, השנה בכל שייכת זו שהוראה מובן, נצחית", היא ש"התורה ומכיון
עם לחיות היינו, הזמן, עם לחיות שצריכים הזקן אדמו"ר וכתורת - ויקרא פרשת ולומדים שקוראים הזמן
- כולל האמצעי), אדמו"ר ידי על הדבר שנתפרש (כפי זה בזמן ולומדים שקוראים השבוע דפרשת הענינים

יתירה. בהדגשה זו הוראה מודגשת אזי - זה דשבוע החסידית" ה"פרשה - כמובן
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בשיעור לומדים ראשון) (ביום השבוע בהתחלת כבר אזי - ויקרא דפרשת השבוע מגיע כאשר ובפשטות:
השייכים פסוקים לומדים שבהם - השבוע ימי בשאר כן וכמו משה". אל ד"ויקרא הענין את היומי חומש

ל (עד זו בפרשה וענין פסוק שכל היינו, "ויקרא", מפרשתלפרשת חלק הוא בה") "לאשמה - הפרשה סיום
משה)". (אל ד"ויקרא הענין בכללות ושלימות עילוי נוסף ידו ועל "ויקרא",

בכל שנפעל ד"ויכולו" העילוי מלבד הרי - שאז ויקרא, דפרשת השבת יום בא כאשר וכמה כמה אחת ועל
שנפעל העילוי ומלבד משה"), אל "ויקרא (הפסוק ראשון דיום חומש בשיעור העילוי כולל ראשון, דיום הענינים
המיוחד העילוי ישנו - הסדרה) סיום ועד (משביעי השבת דיום חומש השיעור ידי על ד"ויקרא" הענין בכללות
יותר נעלה ענין (שזהו בציבור סופה) ועד (מתחלתה ויקרא פרשת כל את קוראים שאז השבת, ביום שנוסף
אחד כל והרי כו'), המשכה מלשון (ברכה ולאחרי' לפני' שמברכים ובאופן ביחיד), חומש השיעור לימוד מאשר
הקריאה את ששומע ובודאי זה), לענין שייכותו מודגשת (שבזה "אמן" ועונה הברכות את שומע מישראל ואחד
אליו! שייכים משה") אל ד"ויקרא הענין כללות - לראש (ולכל שבפרשה הענינים שכל ויודע עצמה, בתורה

בעבודת שהם כפי לאמר" מועד מאוהל אליו הוי' וידבר משה אל ד"ויקרא הענינים פרטי שכל מובן ומזה
ושייך נצחית היא ש"התורה ההדגשה עם ביחד אדם"), שבכל דמשה ("אתפשטותא מישראל ואחד אחד כל

ויקרא. דפרשת השבת ביום בעמדנו ביותר מודגש זה הרי - עכשיו" גם אלו בחינות

בלקוטי זה מאמר הדפסת כן וכמו שנים, הרבה לפני היתה הזקן אדמו"ר ידי על זה מאמר שאמירת פי על ואף
שלמד האחרונה שהפעם גם יתכן - זה מאמר ללימוד ובנוגע שנים, הרבה לפני היתה הראשונה) (בפעם תורה
נצחית"! היא ש"התורה אומרים גופא זה על הרי .- ! . . . שנים כמה לפני אלא בבוקר היום היתה לא זה מאמר

לא" התורה שהרי כפשוטו, בפועל במעשה לבוא צריך לעיל האמור שכל היינו, - העיקר הוא והמעשה
דוקא. בארץ למטה אם כי היא", בשמים

על שפועל כלומר, הזולת, אל בנוגע גם אלא לעצמו, בנוגע רק לא הפעולה להיות צריכה אלו ענינים ובכל
במה מודגש הזולת) עם (הפעולה זה שענין וכפי גו'", משה אל ד"ויקרא הענין כללות יהיה אצלו שגם הזולת

לאחרים. לומר - שפירושו "לאמר", שכתוב

משה אל ד"ויקרא לענין ממש בקרוב זוכים - גו'" משה אל ד"ויקרא בענין ועבודתנו מעשינו כללות ידי ועל
כפשוטו, מועד" מאוהל אליו הוי' המקדשוידבר בבית שתהיה כפי מועד" מ"אוהל משה אל הקריאה היינו,

מדובר שאודותיו - משכן - מועד" ד"אוהל הענין לכללות שייך הוא שגם ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי,
משכן". איקרי ש"מקדש מכיון מועד"), מאוהל . . משה אל ("ויקרא זה בכתוב

בשני שנתמשכן למקדש רמז פעמים, שני משכן, "המשכן - פקודי פרשת בריש רש"י פירוש פי על ובפרט
זמן משך על רק אותו שלוקחים - ענינו "משכון" והרי "משכון", מלשון הוא ש"משכן" כלומר, כו'", חורבנין
אדנֿי ("מקדש השלישי המקדש שבבית - בעניננו זה דרך ועל בשלימותו, אותו מחזירים כך ואחר מסויים,
המשכן ענין כללות וכמה כמה אחת ועל שני, ובית ראשון דבית הענינים כל בשלימותם יהיו ידיך") כוננו

נצחיים. שהם משה, ידי מעשה מועד"), ("אוהל

ד"ויקרא הענין בכללות ועבודתנו מעשינו הקדמת דרושה - דכיסופא" ד"נהמא באופן יהיה לא זה שענין וכדי
לבב. וטוב שמחה ומתוך גו'", משה אל

***

החודש בימי השבת דיום מהקביעות נוספת הוראה ישנה ויקרא, פרשת השבוע, מפרשת ההוראה על נוסף
בניסן: בחמישי -

"נשיא - המזבח לחנוכת הקרבנות את הנשיאים הקריבו בו, י"ב ועד חודש מראש החל ניסן, חודש בימי
ליום". אחד נשיא ליום אחד

י"ב עד ניסן חודש מראש הנשיאים, קרבנות דהקרבת המדוייק לזמן בנוגע חז"ל בדברי דעות ב' שיש [ואף
ז, נשא התורה על (רמב"ן המקרא בפשטני גם אלו דעות שהובאו (כפי ניסן י"ט עד בניסן משמיני או ניסן,
חודש מראש ש"נוהגין ט"ו) סעיף תכ"ט סימן חיים (אורח שלו ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר פסק הרי - א))
ההלכה שפסק מובן שמזה ממש, בפועל ישראל" "מנהג הוא וכן ביום", בו שהקריב הנשיא פרשת לקרות ואילך
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בשיעור לומדים ראשון) (ביום השבוע בהתחלת כבר אזי - ויקרא דפרשת השבוע מגיע כאשר ובפשטות:
השייכים פסוקים לומדים שבהם - השבוע ימי בשאר כן וכמו משה". אל ד"ויקרא הענין את היומי חומש

ל (עד זו בפרשה וענין פסוק שכל היינו, "ויקרא", מפרשתלפרשת חלק הוא בה") "לאשמה - הפרשה סיום
משה)". (אל ד"ויקרא הענין בכללות ושלימות עילוי נוסף ידו ועל "ויקרא",

בכל שנפעל ד"ויכולו" העילוי מלבד הרי - שאז ויקרא, דפרשת השבת יום בא כאשר וכמה כמה אחת ועל
שנפעל העילוי ומלבד משה"), אל "ויקרא (הפסוק ראשון דיום חומש בשיעור העילוי כולל ראשון, דיום הענינים
המיוחד העילוי ישנו - הסדרה) סיום ועד (משביעי השבת דיום חומש השיעור ידי על ד"ויקרא" הענין בכללות
יותר נעלה ענין (שזהו בציבור סופה) ועד (מתחלתה ויקרא פרשת כל את קוראים שאז השבת, ביום שנוסף
אחד כל והרי כו'), המשכה מלשון (ברכה ולאחרי' לפני' שמברכים ובאופן ביחיד), חומש השיעור לימוד מאשר
הקריאה את ששומע ובודאי זה), לענין שייכותו מודגשת (שבזה "אמן" ועונה הברכות את שומע מישראל ואחד
אליו! שייכים משה") אל ד"ויקרא הענין כללות - לראש (ולכל שבפרשה הענינים שכל ויודע עצמה, בתורה

בעבודת שהם כפי לאמר" מועד מאוהל אליו הוי' וידבר משה אל ד"ויקרא הענינים פרטי שכל מובן ומזה
ושייך נצחית היא ש"התורה ההדגשה עם ביחד אדם"), שבכל דמשה ("אתפשטותא מישראל ואחד אחד כל

ויקרא. דפרשת השבת ביום בעמדנו ביותר מודגש זה הרי - עכשיו" גם אלו בחינות

בלקוטי זה מאמר הדפסת כן וכמו שנים, הרבה לפני היתה הזקן אדמו"ר ידי על זה מאמר שאמירת פי על ואף
שלמד האחרונה שהפעם גם יתכן - זה מאמר ללימוד ובנוגע שנים, הרבה לפני היתה הראשונה) (בפעם תורה
נצחית"! היא ש"התורה אומרים גופא זה על הרי .- ! . . . שנים כמה לפני אלא בבוקר היום היתה לא זה מאמר

לא" התורה שהרי כפשוטו, בפועל במעשה לבוא צריך לעיל האמור שכל היינו, - העיקר הוא והמעשה
דוקא. בארץ למטה אם כי היא", בשמים

על שפועל כלומר, הזולת, אל בנוגע גם אלא לעצמו, בנוגע רק לא הפעולה להיות צריכה אלו ענינים ובכל
במה מודגש הזולת) עם (הפעולה זה שענין וכפי גו'", משה אל ד"ויקרא הענין כללות יהיה אצלו שגם הזולת

לאחרים. לומר - שפירושו "לאמר", שכתוב

משה אל ד"ויקרא לענין ממש בקרוב זוכים - גו'" משה אל ד"ויקרא בענין ועבודתנו מעשינו כללות ידי ועל
כפשוטו, מועד" מאוהל אליו הוי' המקדשוידבר בבית שתהיה כפי מועד" מ"אוהל משה אל הקריאה היינו,

מדובר שאודותיו - משכן - מועד" ד"אוהל הענין לכללות שייך הוא שגם ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי,
משכן". איקרי ש"מקדש מכיון מועד"), מאוהל . . משה אל ("ויקרא זה בכתוב

בשני שנתמשכן למקדש רמז פעמים, שני משכן, "המשכן - פקודי פרשת בריש רש"י פירוש פי על ובפרט
זמן משך על רק אותו שלוקחים - ענינו "משכון" והרי "משכון", מלשון הוא ש"משכן" כלומר, כו'", חורבנין
אדנֿי ("מקדש השלישי המקדש שבבית - בעניננו זה דרך ועל בשלימותו, אותו מחזירים כך ואחר מסויים,
המשכן ענין כללות וכמה כמה אחת ועל שני, ובית ראשון דבית הענינים כל בשלימותם יהיו ידיך") כוננו

נצחיים. שהם משה, ידי מעשה מועד"), ("אוהל

ד"ויקרא הענין בכללות ועבודתנו מעשינו הקדמת דרושה - דכיסופא" ד"נהמא באופן יהיה לא זה שענין וכדי
לבב. וטוב שמחה ומתוך גו'", משה אל

***

החודש בימי השבת דיום מהקביעות נוספת הוראה ישנה ויקרא, פרשת השבוע, מפרשת ההוראה על נוסף
בניסן: בחמישי -

"נשיא - המזבח לחנוכת הקרבנות את הנשיאים הקריבו בו, י"ב ועד חודש מראש החל ניסן, חודש בימי
ליום". אחד נשיא ליום אחד

י"ב עד ניסן חודש מראש הנשיאים, קרבנות דהקרבת המדוייק לזמן בנוגע חז"ל בדברי דעות ב' שיש [ואף
ז, נשא התורה על (רמב"ן המקרא בפשטני גם אלו דעות שהובאו (כפי ניסן י"ט עד בניסן משמיני או ניסן,
חודש מראש ש"נוהגין ט"ו) סעיף תכ"ט סימן חיים (אורח שלו ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר פסק הרי - א))
ההלכה שפסק מובן שמזה ממש, בפועל ישראל" "מנהג הוא וכן ביום", בו שהקריב הנשיא פרשת לקרות ואילך
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לבני נשיא החמישי "ביום - שמעון דשבט הנשיא קרבנו את הקריב דניסן החמישי שביום נמצא זה פי ועל
וגו'". קרבנו צורישדי בן שלומיאל שמעון

דשבט הנשיא של מקרבנו הנלמדת מיוחדת הוראה שישנה מובן, הם, נצחיים התורה עניני שכל ומכיון
כדלקמן. דניסן, החמישי ביום - שמעון

:ובהקדים
ה דקרבנות הענין לכללות וביוםבנוגע האחרון (ביום יחד כולם שבהתכללות העילוי אמנם ישנו - נשיאים

עצמו. בפני שבט דכל הפרטי בקרבן העילוי גם ישנו זה עם ביחד אבל כדלקמן), הראשון,

הנשיאים דכל ההתכללות (שזוהי הנשיאים דכל הקרבנות אודות מדובר האחרון וביום הראשון ביום דהנה,
לפני היינו, לפרטים, ההתחלקות שלפני הכלל אודות מדובר הראשון שביום - הוא שהחילוק אלא ביחד),
האחרון ביום ואילו ביומו), ונשיא נשיא כל לפרטים, ההתחלקות היתה (שאז בפועל הקרבנות את שהקריבו
את הקריבו שכבר לאחרי הנשיאים קרבנות דכל הסךֿהכל היינו, לפרטים, ההתחלקות שלאחרי הכלל ישנו

ממש. בפועל הקרבנות

"שש יחדיו נדבו הנשיאים כל שהרי - ממש בפועל ההתכללות ענין מודגש הראשון ביום גם לזה: ונוסף
רק לא - יחדיו הנשיאים דכל ההתכללות מודגשת ובזה מועד", אוהל "עבודת עבור בקר" עשר ושני צב עגלות
כדי השני לנשיא זקוק נשיא שכל מודגש (שבזה הנשיאים" שני על ד"עגלה באופן שניתנו ל"עגלות", בנוגע
מכיון - לאחד" ד"שור באופן שניתנו בקר", עשר ל"שני בנוגע אפילו אלא ה"עגלה"), את עמו יחד להביא
את הביאו יחדיו שכולם ולאחרי אחת, בבת הנשיאים) כל ידי (על רבינו למשה ניתנו בקר" עשר "שני שכל
וארבעת עגלות שתי עבודתו: כפי איש הלוים אל רבינו משה נתנם - בקר" עשר ושני צב עגלות "שש - קרבנם
התחלקות של ענין ניכר היה לא שבזה ומובן, מררי, לבני - הבקר ושמונת עגלות וארבע גרשון, לבני הבקר
שקיבל לאחרי רבינו, משה ידי על הלוים אל שניתנו מכיון אלו), נשיאים דב' עגלה או זה, דנשיא (שור כלל

אחד. ענין בתור ביחד, הנשיאים כל מאת זו נדבה

שהביאו לקרבנות בנוגע רק ולא לפרטים, ההתחלקות שלפני הכלל - הוא הראשון שביום העילוי כלומר:
הראשון ביום ממש בפועל שהביאו לנדבה בנוגע גם אם כי ביומו), נשיא (כל זה שלאחרי בימים ממש בפועל
היינו, לפרטים, ההתחלקות שלאחרי הכלל - הוא האחרון שביום והעילוי בקר"; עשר ושני צב עגלות "שש -
היה (שלא הקרבנות בכל מיוחד עילוי מתגלה שאז ממש, בפועל הקרבנות את שהביאו לאחרי הכללי הסךֿהכל
ולא ריבה לא כאחד, כולן ושוקלן אחד אחד שוקלן במשקלן, "מכוונים היו שכולם - זה) שלפני בימים ידוע

נשא). פרשת סוף רש"י (פירוש מיעט"

מי עילוי ישנו - זה עם שלאוביחד למשה הקב"ה אמר שלכן עצמו, בפני נשיא דכל הפרטי בקרבן וחד
מפני - המזבח" לחנוכת קרבנם את יקריבו ליום אחד נשיא ליום אחד "נשיא אם כי אחד, ביום כולם יקריבו
שבתיבת - ליום" אחד "נשיא הלשון דיוק אודות פעם וכמדובר עצמו. בפני פרטי קרבן שבכל המיוחד העילוי

וכו'. עולם של אלופו בא', התכללותם - זה עם וביחד וד', דח' הפרטים שישנם מודגש "אחד"

יכולה זה (ומשום הנשיאים דשאר שבקרבנות הענינים כל אמנם כלולים נשיא דכל הפרטי בקרבן גם והנה,
(בהעלם) כלולים פרטי קרבן שבכל מפני - האחרון וביום הראשון ביום - הנשיאים קרבנות דכל ההתכללות להיות

זה. שבט לנשיא המיוחד הפרטי לענין בנוגע - היא ההדגשה שעיקר אלא הנשיאים), דשאר הקרבנות כל
התורה, עניני כל כלולים בתורה ענין שבכל היינו, התורה, עניני ובכל המצוות שבכל ההתכללות דרך ועל
מודגש פרטית מצוה שבכל אלא המצוה), מן פטור במצוה העוסק (שלכן כולם המצוות כל כלולים מצוה ובכל

זו. שבמצוה הפרטי הענין בעיקר

הנשיאים) דקרבנות הענינים שאר בו שכלולים ומה לו, המיוחד הפרטי (הענין קרבן שבכל אלו ענינים וב'
הקריבו ואחד אחד כל . . כולם הקריבו שוה שקרבן פי על ש"אף יד) פי"ג, (במדב"ר המדרש בדברי מודגשים -
(בדוגמת הנשיאים שאר שהביאו לקרבן שוה קרבן הקריב נשיא שכל רואים אחד שמצד היינו, כו'", דעתו לפי
המיוחדות הכוונות ישנם זה עם וביחד זה), נשיא של הפרטי בקרבנו הנשיאים קרבנות דכל ההתכללות ענין
הכוונות את ואילך) (שם במדרש ומונה שהולך כפי דעתו", לפי הקריבו ואחד אחד "כל עצמו, בפני נשיא לכל
בזה. וכיוצא מצרים", גאולת סדר "על התורה", סדרי "על המלוכה" סדר "על נשיא: כל של בקרבנו הפרטיות
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החמישי "ביום - ובעניננו מסויים, דשבט נשיא מקריב שבו הפרטי היום מגיע שכאשר מובן זה פי ועל
שכנגדן הפרטיות הכוונות היינו, זה, דנשיא לקרבן המיוחד הפרטי הענין בעיקר מודגש אזי שמעון", לבני נשיא
גם מהוה זה פרטי וענין (כדלקמן). המדרש דברי בהמשך להמבואר בהתאם שמעון, דשבט הנשיא הקריב

זה). נשיא של בקרבנו כלולים הם (שגם הנשיאים שאר של עניניהם כל עולים שדרכו ה"שער"

זו שמצוה - סע"ב) קיח, (שבת טפי" זהיר הוי במאי "אבוך בענין המבואר דרך (נוסףועל טפי" "זהיר שבה
התורה עניני כל עולים שדרכה ה"שער" גם מהוה בזה, וכיוצא תפילין או ציצית המצוות), שבכל הזהירות על

כנ"ל. זו), פרטית מצוה של בענינה כלולים הם (שגם ומצוותיה

מסיום מובן זה הרי - דוקא זה נשיא של הפרטי ענינו על היא נשיא כל של בקרבנו ההדגשה שעיקר ומה
כו' סדר על שהקריב הקב"ה שראה "כיון נשיא: כל של בקרבנו הפרטית הכוונה ביאור לאחרי המדרש דברי
נשיא של בקרבנו הפרטית הכוונה על מיוחד שבח שזהו היינו, גו'", קרבן זה קרבנו, את (מקלס) משבח התחיל
- זה פרטי ענין על אותו משבחים שכאשר ומובן, בזה. וכיוצא התורה, סדרי על או המלוכה סדר על פלוני,
זה הרי שעשה, טוב דבר על האדם את משבחים שכאשר במוחש שרואים כפי בדבר, מיוחד עילוי אז מתוסף
הקב"ה. אותו שמשבח שבח אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל כו', חיות ביתר בזה להוסיף אצלו פועל

- שמעון שבט נשיא של בקרבנו המיוחד ענינו מהו לדעת רוצים שכאשר מובן, לעיל, האמור פי על
- בניסן החמישי דיום המיוחדת ההוראה את לדעת לכך, ובהתאם - גו'" שמעון לבני נשיא החמישי "ביום

שמעון: דשבט הנשיא של בקרבנו הפרטית הכוונה אודות הנ"ל המדרש בדברי לעיין צריכים
מעשה סדר על והקריב שמעון נשיא בא . . שמעון לבני נשיא החמישי "ביום יט): (שם, במדרש איתא
את מקיף שהים כשם המשכן את מקיף שהיה המשכן חצר כנגד קערת וגו', אחת כסף קערת קרבנו . . המשכן
אמה שלושים בתוכו שהיה והמשכן באמה, מאה החצר אורך דתימא כמה משקלה, ומאה שלושים העולם,
קשורים שכולם איך שמעון לבני דנשיא הקרבן פרטי כל את לבאר שממשיך וכפי ושלושים", מאה הרי ארכו,
זה קרבנו, את מקלס התחיל המשכן, סדר על שהקריב הקב"ה שראה "כיון שם: ומסיים המשכן". "מעשה עם

וגו'". שלומיאל קרבן

"מעשה - הוא שמעון, דשבט הנשיא הקריב שאז בניסן, החמישי דיום המיוחד שהענין מובן זה פי ועל
כל (שהרי שלפניו הימים על גם מזו: ויתירה שלאחריו, הימים על גם ופועל נמשך זה ענין אמנם המשכן".
אחד "נשיא למשה הקב"ה ציווי מפני ורק הראשון, ביום קרבנותיהם את להקריב מצדם מוכנים היו הנשיאים

פרטי שכל נמצא כן, ואם ביומו, אחד כל ולהקריב להמתין הוכרחו (כוללליום" הנשיאים כל דקרבנות הענינים
אבל הראשון), ביום - "בכח" - כבר ישנם המשכן") מעשה סדר "על שהקריב שמעון דשבט נשיא של קרבנו
ידי (על זה ביום הקרבן שהקרבת מכיון החמישי, ביום - היא זה פרטי בענין ההדגשה עיקר כן, פי על אף

המשכן". מעשה סדר "על היתה שמעון) דשבט הנשיא

שלא מה (כולל זה ביום שמרעישים והרעש ה"שטורעם" עיקר אזי - בניסן החמישי היום בא כאשר ולכן,
הקשורה העבודה לכללות בנוגע - הוא (! . . . בזה מצליחים שהיו והלואי ההתוועדות, באמצע לישון נותנים
בית בבנין העתידה בגאולה שיתגלה כפי המשכן התגלות את המביאה העבודה היינו, המשכן", "מעשה עם

כדלקמן. ס"ט), (כנ"ל השלישי המקדש

בית ולבנין העתידה לגאולה כבר הוא מוכן שמצדו כזה באופן להיות צריכה יהודי של עבודתו כלומר:
אבל גו'", עלי עלות והבקר ש"הצאן מפני רק זה הרי - זמן למשך מתעכב זה שענין ומה השלישי. המקדש

מקדש"). דאיקרי ("משכן השלישי המקדש בית ולבנין העתידה לגאולה כבר מוכן הכל - מצדו

בקביעות הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי - ושנה שנה בכל בניסן חמישי ליום בנוגע אמורים הדברים ואם
את ופועלת המביאה העבודה עניני בכל מיוחד עילוי ישנו שאז חשבת, ביום חל בניסן חמישי שיום זו, שנה

השבת. דיום העילוי גודל מצד (כדלקמן), העתידה בגאולה השלישי המקדש בית ובנין המשכן התגלות

:בזה והענין
שמבואר ויודע וגו'", שמעון לבני נשיא החמישי "ביום החמישי, דיום הנשיא פרשת את קורא יהודי כאשר
כדי בו התלוי כל את לעשות עליו ופועל אותו מעורר זה הרי - המשכן" מעשה סדר על ש"הקריב במדרש
מעשה סדר "על (שקרבנו זה שיום בידעו השלישי, המקדש בית בבנין העתידה בגאולה המשכן שיתגלה

מיוחד. באופן לכך מסוגל המשכן")
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יט       

החמישי "ביום - ובעניננו מסויים, דשבט נשיא מקריב שבו הפרטי היום מגיע שכאשר מובן זה פי ועל
שכנגדן הפרטיות הכוונות היינו, זה, דנשיא לקרבן המיוחד הפרטי הענין בעיקר מודגש אזי שמעון", לבני נשיא
גם מהוה זה פרטי וענין (כדלקמן). המדרש דברי בהמשך להמבואר בהתאם שמעון, דשבט הנשיא הקריב

זה). נשיא של בקרבנו כלולים הם (שגם הנשיאים שאר של עניניהם כל עולים שדרכו ה"שער"

זו שמצוה - סע"ב) קיח, (שבת טפי" זהיר הוי במאי "אבוך בענין המבואר דרך (נוסףועל טפי" "זהיר שבה
התורה עניני כל עולים שדרכה ה"שער" גם מהוה בזה, וכיוצא תפילין או ציצית המצוות), שבכל הזהירות על

כנ"ל. זו), פרטית מצוה של בענינה כלולים הם (שגם ומצוותיה

מסיום מובן זה הרי - דוקא זה נשיא של הפרטי ענינו על היא נשיא כל של בקרבנו ההדגשה שעיקר ומה
כו' סדר על שהקריב הקב"ה שראה "כיון נשיא: כל של בקרבנו הפרטית הכוונה ביאור לאחרי המדרש דברי
נשיא של בקרבנו הפרטית הכוונה על מיוחד שבח שזהו היינו, גו'", קרבן זה קרבנו, את (מקלס) משבח התחיל
- זה פרטי ענין על אותו משבחים שכאשר ומובן, בזה. וכיוצא התורה, סדרי על או המלוכה סדר על פלוני,
זה הרי שעשה, טוב דבר על האדם את משבחים שכאשר במוחש שרואים כפי בדבר, מיוחד עילוי אז מתוסף
הקב"ה. אותו שמשבח שבח אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל כו', חיות ביתר בזה להוסיף אצלו פועל

- שמעון שבט נשיא של בקרבנו המיוחד ענינו מהו לדעת רוצים שכאשר מובן, לעיל, האמור פי על
- בניסן החמישי דיום המיוחדת ההוראה את לדעת לכך, ובהתאם - גו'" שמעון לבני נשיא החמישי "ביום

שמעון: דשבט הנשיא של בקרבנו הפרטית הכוונה אודות הנ"ל המדרש בדברי לעיין צריכים
מעשה סדר על והקריב שמעון נשיא בא . . שמעון לבני נשיא החמישי "ביום יט): (שם, במדרש איתא
את מקיף שהים כשם המשכן את מקיף שהיה המשכן חצר כנגד קערת וגו', אחת כסף קערת קרבנו . . המשכן
אמה שלושים בתוכו שהיה והמשכן באמה, מאה החצר אורך דתימא כמה משקלה, ומאה שלושים העולם,
קשורים שכולם איך שמעון לבני דנשיא הקרבן פרטי כל את לבאר שממשיך וכפי ושלושים", מאה הרי ארכו,
זה קרבנו, את מקלס התחיל המשכן, סדר על שהקריב הקב"ה שראה "כיון שם: ומסיים המשכן". "מעשה עם

וגו'". שלומיאל קרבן

"מעשה - הוא שמעון, דשבט הנשיא הקריב שאז בניסן, החמישי דיום המיוחד שהענין מובן זה פי ועל
כל (שהרי שלפניו הימים על גם מזו: ויתירה שלאחריו, הימים על גם ופועל נמשך זה ענין אמנם המשכן".
אחד "נשיא למשה הקב"ה ציווי מפני ורק הראשון, ביום קרבנותיהם את להקריב מצדם מוכנים היו הנשיאים

פרטי שכל נמצא כן, ואם ביומו, אחד כל ולהקריב להמתין הוכרחו (כוללליום" הנשיאים כל דקרבנות הענינים
אבל הראשון), ביום - "בכח" - כבר ישנם המשכן") מעשה סדר "על שהקריב שמעון דשבט נשיא של קרבנו
ידי (על זה ביום הקרבן שהקרבת מכיון החמישי, ביום - היא זה פרטי בענין ההדגשה עיקר כן, פי על אף

המשכן". מעשה סדר "על היתה שמעון) דשבט הנשיא

שלא מה (כולל זה ביום שמרעישים והרעש ה"שטורעם" עיקר אזי - בניסן החמישי היום בא כאשר ולכן,
הקשורה העבודה לכללות בנוגע - הוא (! . . . בזה מצליחים שהיו והלואי ההתוועדות, באמצע לישון נותנים
בית בבנין העתידה בגאולה שיתגלה כפי המשכן התגלות את המביאה העבודה היינו, המשכן", "מעשה עם

כדלקמן. ס"ט), (כנ"ל השלישי המקדש

בית ולבנין העתידה לגאולה כבר הוא מוכן שמצדו כזה באופן להיות צריכה יהודי של עבודתו כלומר:
אבל גו'", עלי עלות והבקר ש"הצאן מפני רק זה הרי - זמן למשך מתעכב זה שענין ומה השלישי. המקדש

מקדש"). דאיקרי ("משכן השלישי המקדש בית ולבנין העתידה לגאולה כבר מוכן הכל - מצדו

בקביעות הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי - ושנה שנה בכל בניסן חמישי ליום בנוגע אמורים הדברים ואם
את ופועלת המביאה העבודה עניני בכל מיוחד עילוי ישנו שאז חשבת, ביום חל בניסן חמישי שיום זו, שנה

השבת. דיום העילוי גודל מצד (כדלקמן), העתידה בגאולה השלישי המקדש בית ובנין המשכן התגלות

:בזה והענין
שמבואר ויודע וגו'", שמעון לבני נשיא החמישי "ביום החמישי, דיום הנשיא פרשת את קורא יהודי כאשר
כדי בו התלוי כל את לעשות עליו ופועל אותו מעורר זה הרי - המשכן" מעשה סדר על ש"הקריב במדרש
מעשה סדר "על (שקרבנו זה שיום בידעו השלישי, המקדש בית בבנין העתידה בגאולה המשכן שיתגלה

מיוחד. באופן לכך מסוגל המשכן")
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כ      

שמעון משבט עבדך אני שבאם . . מלפניך רצון "יהי התפלה את אומר הנשיא פרשת אמירת שלאחרי ובפרט
ומכיון - כו'" השבט זה בקדושת הכלולות הקדושות האורות וכל קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו אזי . .
אצלו שנמשכים היינו, בפועל, בא זה שענין בודאי הרי זו, תפלה לומר צריך שהוא אומרת אמת" ש"תורת

המשכן". מעשה סדר "על שהקריב מה - לראש ולכל שמעון, דשבט נשיא עם הקשורים הענינים

הת דענין העילוי בזה שיש גם כלומה עלי נא "יאירו מהקב"ה ומבקש מתפלל יהודי כאשר היינו, - פלה
לעשות שיוכל כדי תפלתו, את לסיים שממהר מכיון ובחפזה, במהירות זאת שאומר [לא כו'" קדישין ניצוצין
מהקב"ה, שמבקש ובקשה תפלה שזוהי יודע הוא אלא - שבת מסעודת פנים כל על "משהו" ולטעום "קידוש",

בקשתו, את ממלא שהקב"ה היינו, יעשה", יראיו "רצון אזי - עומד"] אתה מי לפני "דע

ותאוותו" רצונו לפי חי לכל "משביע שהקב"ה היינו, רצון", חי לכל ומשביע ידיך את "פותח שכתוב וכמו
של לבנו בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי חי", ל"כל בנוגע אמורים הדברים ואם הפסוק), על (מצו"ד
ובקשתו רצונו את ממלא שהקב"ה - רש"י) ובפירוש כב ד, (שמות גדולה" "לשון ישראל", בכורי "בני הקב"ה,

מישראל, ואחד אחד כל של

עבדך אני "שבאם להקדמה בנוגע והן כו'", קדישין ניצוצין כל עלי נא ד"יאירו הבקשה לעצם בנוגע הן
הנשיא של שענינו היא הבקשה הרי זה, משבט שאינו בטוח כאשר שגם בזה שמבואר כו'", שמעון משבט
עתה עד אם גם ולכן, ניסן), חודש ראש יום" "היום (ראה פנים כל על "עיבור" בבחינת אצלו יבוא זה דשבט
תפלתו את הקב"ה ממלא הנשיא, פרשת אמירת שלאחרי הנ"ל תפלה ידי על הרי זה, לענין לזכות שייך היה לא
לקבל וזוכה - השבט" זה בקדושת הכלולות הקדושות האורות וכל קדישין ניצוצין כל עלי נא "יאירו - ובקשתו
המיוחד הענין - לראש ולכל שמעון, דשבט הנשיא עם הקשורים הענינים את פנים) כל על עיבור (בבחינת

המשכן". מעשה סדר "על שהקריב - שמעון דשבט הנשיא בקרבן

זה נשיא דקרבן המיוחדים שהענינים - הנשיא פרשת לאחרי רצון" ה"יהי שבאמירת המיוחד החידוש וזהו
כל עלי נא "יאירו אומר הוא שהרי מישראל, ואחד אחד כל אצל נמשכים המשכן") מעשה "סדר - (ובעניננו
עיקר אלא כך, כל חידוש זה אין - אלו ענינים מאירים זה שביום הענין עצם כלומר: כו'". קדישין ניצוצין

כו'". עלי נא "יאירו אומר הוא שהרי אצלו, מאירים אלו שענינים - הוא החידוש

שהוא חושב כאשר ואפילו אלו. ענינים לקבל שיוכל כדי "כלים" לעשות יהודי צריך זה כל לאחרי והנה,
עדיין - "כלי") מלשון ("יכלכלך" ה"כלים" את גם לו נותן שהקב"ה היינו, יכלכלך", ש"הוא כזו בדרגא נמצא

להיו שנותןצריך עצמם ה"כלים" קבלת (אפילו אלו ענינים לקבל שיוכל ("קעשענעס") "כלי" של ענין איזה ת
הקב"ה). לו

המשכן" "מעשה - שמעון שבט נשיא של דקרבנו הענינים להמשכת מסוגל בזמן נמצאים כאשר אומרת: זאת
המשכן" ד"מעשה הענין כללות וגילוי להמשכת "כלים" שהם ענינים באותם עבודתו את לעבוד יהודי צריך -
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ומצוותיה, תורה היהדות, הפצת כולל חוצה, המעיינות בהפצת ועבודתינו מעשינו כללות - הוא לזה וה"כלי"
המקדש בית יבנה ידו שעל משיחא, מלכא דא מר אתי קא - צדקנו משיח ביאת את הפועלת העבודה שזוהי
או השביעי", ב"רקיע הוא שהמשכן כפי לא היינו, ובגלוי, ממש בפועל המשכן" "מעשה יתגלה ושם השלישי,

ממש. בגלוי שהוא כפי אלא - סע"א) ט, (סוטה היכל" של מחילות "תחת גנוז שהוא כפי
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ידי על – לראש ולכל חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת עוז וביתר שאת ביתר ההשתדלות - הוא שמעון) שבט
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כלליים. תורה ספרי כתיבת ידי על ישראל בני כל את לאחד - בספר" כתוב הנמצא ד"כל

כל קוינו לישועתך "כי הגאולה, ענין כללות על ישראל בני של ותפלתם בקשתם - וכמה כמה אחת ועל
ציבור השליח שהכריז כפי - לציון" בשובך עינינו "ותחזינה השבת: יום בתפלת גם שאומרים וכפי היום",
בלחש, אלא רם בקול שאינה שאף בתפלתו, ואחד אחד כל – זה ולפני מוסף, ובתפלת שחרית בתפלת רם בקול
ואדרבה: בלחש, היא שהתפלה בכך חסרון כל אין זו, תפלה ישמע שהקב"ה הוא המכוון עיקר שכאשר מובן הרי

מלכא". קאתי ד"תמן דקה", דממה ד"קול באופן אם כי הוי'", ברעש "לא
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"מעשה יתגלה (שאז צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה את ומקרבים ממהרים זה ידי ועל
מכיון - השבת ביום שנמצאים פי על אף "היום", ומיד, תיכף - השלישי) המקדש בבית בשלימותו המשכן"
אתי "אימת צדקנו משיח את שאל לוי בן יהושע שר' א) צח, (סנהדרין בגמרא כדאיתא תשמעו", ש"בקולו

בקול אם "היום "היום", לו: והשיב תשמעו".מר", ו

"לא הרי - היום יבוא צדקנו שמשיח יתכן כיצד ושואלים: מבקשים" הם ש"תואנה לאלו המענה גם וזהו
של (שענינם "סנהדרין" מסכת בגמרא ברור דין פסק ישנו זה על הנה - וכו'?! וכו' מאתמול" אליהו אתא
צדקנו שמשיח איד"!) סנהדרין "א הוא נעשה כדבעי, "סנהדרין" שלומד ויהודי דינים, לפסוק - ה"סנהדרין"
אליהו נמצא היכן כלל נפקאֿמינה אין ולכן, תשמעו"! בקולו אם "היום כפשוטו, - "היום" בא שהוא הבטיח

ממש! "היום" בא צדקנו שמשיח מובטח ואז תשמעו", ד"בקולו הענין שישנו הוא העיקר - וכו'

ביום שמעון שבט נשיא של דקרבנו הענין מכללות הנלמדת - בפועל למעשה בנוגע ההוראה וזוהי
בניסן: החמישי

(כנ"ל עכשיו" גם אלו בחינות "ושייך תורה: בלקוטי הזקן אדמו"ר ובלשון נצחית", היא ש"התורה מכיון
סדר "על ביום בו שהקריב הנשיא פרשת בתורה לומדים שאז בניסן, החמישי יום מגיע שכאשר מובן, - בארוכה)
את ולזרז למהר כדי בו התלוי כל את לעשות מישראל ואחד אחד לכל מיוחדת כח נתינת ישנה - המשכן" מעשה
בארוכה. כנ"ל חוצה, והמעיינות היהדות בהפצת פעולותיו ידי על העתידה, בגאולה המשכן" "מעשה התגלות

השבת שיום מכיון תענוג, מתוך נעשית זו עבודה שכללות מובן, - השבת ביום ניסן ה' חל זו שבשנה ומכיון
לבב. וטוב שמחה מתוך - וכמה כמה אחת ועל עונג", לשבת "וקראת ענינו

***

.'גו משה אל ויקרא המתחיל דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

בהערות ענין לבאר וכן רש"י, ל)פירוש בקשר (או עם השבוע בפרשת פסוק לבאר שבת בכל נהוג
דפרשתנו. הזהר על אאמו"ר

אמנם הוזכרה (דלקמן) זו [שאלה כדלקמן מקרא, של בפשוטו ביאור הדורש ענין ישנו פרשתנו בהתחלת
כי וכו', החסידות תורת כו', והרמז הדרוש דרך על הלימוד עם קשור אינו השאלה תוכן אבל במאמר, לעיל

זאת: לבאר מתעכב אינו ורש"י מקרא], של בפשוטו המתעוררת שאלה זוהי אם

הוי' "וידבר שנאמר הכתוב כבהמשך דלא סתם, "ויקרא" - משה" אל "ויקרא נאמר פרשתנו אליו".בהתחלת
אינו ורש"י - הקורא?! הוא מי נתפרש ולא סתם, "ויקרא" נאמר מדוע - מקרא של בפשוטו - להבין וצריך

זה! ענין לבאר מתעכב

. . חיבה לשון קריאה, קדמה . . דברות "לכל - זה בפסוק רש"י דברי פי על יותר עוד מתחזקת זו שאלה
אמנם היא רש"י כוונת בלעם": אל אלקים ויקר שנאמר וטומאה, עראי בלשון אליהן נגלה האומות לנביאי אבל
גם קריאה להיות שיכולה רואים גופא רש"י מדברי אבל "ויקר", לתיבת "ויקרא" תיבת שבין החילוק את לבאר

אלקים?! או הוי' - הקורא הוא מי כאן נתפרש לא מדוע ביותר: קשה זה פי ועל "אלקים". משם

לא לכן חיבה", "לשון היא ש"קריאה" שמכיון ,(24 עמוד ז חלק שיחות (לקוטי זה בענין פעם ונתבאר
מתבטא ובזה הוי', משם שלמעלה מדרגא היא זו קריאה כי - סתם "ויקרא" אלא משה", אל הוי' "ויקרא נאמר

כו'. החיבה ענין

משם שלמעלה ענין שישנו לבאר יכולים שאז כו', החסידות דרך על לומדים כאשר מתאים זה ביאור אבל:
הוי'; משם שלמעלה ית' ומהותו דעצמותו הקריאה על קאי סתם, "ויקרא" ומ"ש ית', ומהותו עצמותו - הוי'
עדיין הרי - למקרא" שנים חמש "בן עם שלומדים מקרא של בפשוטו הלימוד אודות מדובר כאשר כן שאין מה

הוי'! משם יותר נעלה ענין שישנו למד לא

בהתחלת כבר זאת ביאר שרש"י (כפי הוי' לשם אלקים שם שבין החילוק אודות יודע למקרא חמש הבן
נעלה. הכי הענין הוא הוי' שם הרי - לו שידוע כמה ועד "שדֿי", שם אודות למד כן וכמו בראשית), פרשת
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גם קריאה להיות שיכולה רואים גופא רש"י מדברי אבל "ויקר", לתיבת "ויקרא" תיבת שבין החילוק את לבאר

אלקים?! או הוי' - הקורא הוא מי כאן נתפרש לא מדוע ביותר: קשה זה פי ועל "אלקים". משם

לא לכן חיבה", "לשון היא ש"קריאה" שמכיון ,(24 עמוד ז חלק שיחות (לקוטי זה בענין פעם ונתבאר
מתבטא ובזה הוי', משם שלמעלה מדרגא היא זו קריאה כי - סתם "ויקרא" אלא משה", אל הוי' "ויקרא נאמר

כו'. החיבה ענין

משם שלמעלה ענין שישנו לבאר יכולים שאז כו', החסידות דרך על לומדים כאשר מתאים זה ביאור אבל:
הוי'; משם שלמעלה ית' ומהותו דעצמותו הקריאה על קאי סתם, "ויקרא" ומ"ש ית', ומהותו עצמותו - הוי'
עדיין הרי - למקרא" שנים חמש "בן עם שלומדים מקרא של בפשוטו הלימוד אודות מדובר כאשר כן שאין מה

הוי'! משם יותר נעלה ענין שישנו למד לא

בהתחלת כבר זאת ביאר שרש"י (כפי הוי' לשם אלקים שם שבין החילוק אודות יודע למקרא חמש הבן
נעלה. הכי הענין הוא הוי' שם הרי - לו שידוע כמה ועד "שדֿי", שם אודות למד כן וכמו בראשית), פרשת
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כי      

גו' אברהם אל "וארא הוי'", אני אליו ויאמר משה אל אלקים "וידבר וארא: פרשת בהתחלת שלמד וכפי
היינו, כו'", שלי אמיתית במדת להם נכרתי ולא רש"י: שמפרש וכפי להם", נודעתי לא הוי' ושמי שדֿי באֿל
למקרא חמש הבן מבין ומזה כו'. הוי' דשם הענין אמיתית זה היה לא הוי', שם הוזכר האבות אצל שגם אף
יותר נעלה ענין שישנו למד לא ומעולם שלי". אמיתית "במדת - גופא ובזה נעלה, הכי הענין הוא הוי' ששם

הוי'!]. שם מאשר

בהמשך בא זה שפסוק מפני הוא, הקורא), הוא מי נתפרש (ולא סתם "ויקרא" שנאמר שהטעם לומר ואין
את מלא הוי' וכבוד הענן עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה יכול "ולא פקודי פרשת בסוף שנאמר למה
כי משה, אל קרא זה) לפני מדובר (שאודותיו ש"הוי'" היינו, משה", אל "ויקרא נאמר לזה ובהמשך המשכן",

מקר של בפשוטו הפירוש שזהו נאמר אם שיוכלו- לסמוך שאין מכיון בפירוש, זאת לומר רש"י צריך היה א,
בפירוש): זאת אומר אינו רש"י כאשר כן לפרש אפשר אי (שלכן זה שבפירוש הדוחק מפני לבד, זאת להבין

כאשר בשלמא - זה! שלפני לספר בהמשך בא חדש) (ספר ויקרא ספר שהתחלת לומר דוחק - לראש לכל
"ואלה ולדוגמא: שלפניה, לפרשה בהמשך באה זו פרשה שהתחלת לומר אפשר פרשיות, ב' אודות מדובר
ב' אודות מדובר כאשר כן שאין מה כו'", מסיני הראשונים מה הראשונים, על מוסיף "ואלה גו'", המשפטים
חמש שהבן ובפרט שמות. ספר לסיום אחד בהמשך בא ויקרא ספר שהתחלת לומר מסתבר לא - נפרדים ספרים
ולכן, ויקרא, לספר שמות ספר בין שיטין ד' הפסק שישנו ל"מפטיר") אותו קראו (אם תורה בספר רואה למקרא
שיטין! דד' ההפסק לאחרי - זה שלפני בספר שכתוב למה אחד בהמשך בא משה" אל ש"ויקרא כלל מסתבר לא

שכל נאמר אם כי זה, לפני שנאמר למה בהמשך בא זה שענין כלל מכריח זה אין - "ויקרא" שנאמר [ומה
ותיבות פסוקים וכמה מכמה יוקשה - זה לפני שנאמר למה בהמשך שתבוא בהכרח בוא"ו שהתחלתה תיבה

זה]. לפני שנאמר למה בהמשך באים שאינם אף בוא"ו, שהתחלתם

הוי' "וכבוד - הוי'" "כבוד אודות אם כי עצמו, "הוי'" אודות מדובר לא פקודי פרשת בסוף ועיקר: ועוד
המשכן". את מלא

גילוי אם כי "הוי'"), שם (כמו הקב"ה של שם אינו הוי'" ש"כבוד בפשטות מבין למקרא חמש הבן והנה,
המשכן. כל את ממלא זה שענין הקב"ה, של הכבוד והשראת

כלומר, בעצמו, המלך נמצא לא שבהם בחדרים גם המלוכה, ארמון כל את ממלא המלך של כבודו [ולדוגמא:
שם. נמצא אינו בעצמו המלך כאשר גם כו', מהמלך והיראה המלך של כבודו מורגש בארמון פינה שבכל

(החדר לאביו המיוחד החדר כל את ממלא אביו של שכבודו הפרטיים, בחייו למקרא חמש הבן שיודע וכפי
וכשם שם. נמצא אינו אביו כאשר גם זה לחדר להכנס הוא ירא ולכן וכו'), ומתפלל לומד ששם לאביו, המיוחד
שלא גם - תראו") ואביו אמו "איש שכתוב (כמו מאביו היראה מפני - לאביו המיוחד הכסא על יושב שאינו

הזה]. המקום את ממלא אביו של שכבודו מכיון אביו, של בפניו

משה אל "ויקרא שכתוב שמה לומר אין הרי - שכן אתומכיון מלא הוי' "וכבוד זה לפני שנאמר מה על קאי "
אודות לא אבל בעצמו, הוי' אודות מדובר כאשר רק שייך משה") אל ("ויקרא הקריאה ענין כללות כי המשכן",
הקורא! הוא שה"כבוד" היינו, "ויקרא", לא אבל המשכן", את "מלא לומר שייך הוי'" "כבוד על הוי'", "כבוד

בפשטות מובן שהדבר או - מקרא של בפשוטו מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים כמה וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי זה. לפני שביאר מה על סומך שרש"י או זאת, לבאר צריך אינו שרש"י עד כך כל

הקצר" ב): ד, (ח"ג הזהר מאמר מובא קע) ע' יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
ביניהון אשתכח כו' עמהון אשתכח הוא בריך קודשא דאשתכחו אתר דבכל ישראל אינון זכאין מפדות, ידי קצרה

הקבלה. באותיות - וכו' הלשונות דיוקי את אאמו"ר ומבאר כו'". בישראל בהו ומתפאר
אחר, במקום המבואר פי על להבינם שיוכלו שסמך הענינים את מבאר אינו שאאמו"ר פעמים כמה וכמדובר
הוא בריך קודשא דאשתכחו אתר דבכל ישראל אינון "זכאין הזהר דמאמר הקשר מהו (א) מבאר: אינו - ובעניננו
האדם. לעבודת בנוגע זה בענין ההוראה מהי (ב) מפדות". ידי קצרה "הקצר הפסוק עם - כו'" עמהון אשתכח

לקמן. שיתבאר וכפי
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פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולבאר להשלים המקום כאן
מ"נחושת שנעשו הדברים כל את מפרט הכתוב שכאשר - המשכן" ד"פקודי לסךֿהכל בנוגע כ"ה) סעיף
לא מדוע להבין: צריך דלכאורה, מנחושת, נעשו הם שגם אף וכנו, הכיור אודות מאומה מזכיר אינו התנופה",

וכנו? הכיור גם שם נימנו
התנופה ונחושת "נאמר ח): (לח, ויקהל פרשת סוף רש"י בפירוש כבר נתבאר זה שענין - בזה לתרץ ורצו
התנופה". מנחושת כיור של נחושת היה שלא למדת שם, הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה ויעש וגו' ככר שבעים

וכנו ש"כיור מודיע רק אם כי הדבר, טעם את מבאר אינו רש"י כי: כלל, השאלה על תירוץ זה אין - אבל
התנופה? בנחושת נכלל לא וכנו דכיור שהנחושת הטעם מהו - היתה בהתוועדות השאלה ואילו שם". הוזכרו לא

מנחושת, העשויות (מראות הצובאות" ד"מראות החביבות גודל אודות שם רש"י פירוש פי על ואדרבה:
"היה המשכן, עשיית עבור בהם להשתמש רצה לא רבינו שמשה פי על שאף – וכנו) הכיור נעשה מואסשמהם

שעל הכל, מן עלי חביבין אלו כי קבל, הקב"ה "א"ל כן, פי על אף הרע", ליצר שעשויים מפני בהן משה
למה ביותר: הקושיא גדולה - בארוכה) רש"י שמבאר (כפי כו'" במצרים רבות צבאות הנשים העמידו ידיהם
היה זה נחושת הרי - מנחושת) עשויים שהיו הכלים שאר (ככל התנופה בנחושת וכנו דכיור הנחושת נכלל לא

ביותר?! חביב

של מעלתן גודל את בזה רואים הרי - הצובאות" ל"מראות בנוגע רש"י דברי אודות להנזכר בהמשך
השם", "צבאות - במצרים רבות צבאות העמידו שהן ישראל, נשי

את לבאר כדי - במצרים" רבות צבאות הנשים "העמידו - "צבאות" תיבת בלשונו רש"י שמדייק מה [וזהו
"צבאות"], העמידו ידן שעל "מראות" היינו, הצובאות", "מראות הכתוב לשון

להעמיד הצורך אודות חשבו לא ובמילא כו'", פרך בעבודת יגעים בעליהם ש"היו שלמרות - כך כדי ועד
"משדלתו - בעליהן אצל גם זאת ופעלו רבות", "צבאות להעמיד שהשתדלו אלו הנשים היו השם", "צבאות

כו'". בדברים

עשו ובעקבותיו פרעה, מגזירת כתוצאה מאשתו פרש - הדור גדול שהיה - שעמרם רז"ל במדרשי וכמסופר
פרעה משל קשה "גזרתך בפשטות: לו שאמרה קטנה! ילדה – כו' להחזירה עליו פעל ומי ישראל; בני כל כן
השם"! "צבאות להעמיד והמשיכו נשותיהם, את ישראל כל החזירו אשתו, את החזיר עמרם וכאשר כו'",
הדור) (גדול עמרם אצל שאפילו כך כדי עד כו', פרעה וגזירת מצרים דגלות השעבוד קושי למרות כלומר:
את רוצה שהקב"ה ובידעם הגלות, וקושי מחשכת ישראל נשי התפעלו לא - מאשתו לפרוש סברא התקבלה
יותר ישראל בני של מספרם את להגדיל היינו, הארץ", את ומלאו ורבו ד"פרו ובאופן ישראל, עם של קיומו
וישרצו "פרו - רבות" "צבאות העמידו זה ידי ועל בעליהן, על גם זאת ופעלו "חשבונות", שום עשו לא - ויותר

מאד"! במאד ויעצמו וירבו

יהיו רבות) צבאות העמידו ידן (שעל הצובאות" ש"מראות ישראל נשי זכו - שבדבר העילוי גודל ומצד
רחיצת עבור - המקדש) בבית שלמה" של "ים - זה (ולאחרי וכנו הכיור נעשו ומהם הכל, מן הקב"ה על חביבין

שהיס היינו, המקדש, ובית במשכן העבודה התחלת קודם הכהנים של ורגליהם כללותידיהם להתחלת וד
עד - וכנו) הכיור נעשו (שמהם הצובאות" ה"מראות עם קשור ורגלים) ידים (רחיצת ומקדש במשכן העבודה

הקב"ה! אצל הדבר חביבות גדולה כך כדי

ציווי את למלא אם כי משפחה", ד"תכנון הענין שלילת אודות פעמים כמה להמדובר באים ומכאן
כו'. חשבונות כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו הקב"ה

להביא המתאים הזמן הוא מתי ומחליטים "חשבונות" עושים אלא כן, מתנהגים שאינם כאלו ישנם לדאבוננו,
ומכיון לכך, המתאים הזמן הוא מתי הקובע הוא ובמילא יאֿטיבעֿדאם", גאנצער א איז "ער - וכו' לעולם ילד
התבטא רבינו משה שכאשר - כך כדי ועד כו', דבר להם לומר אפשר שאי [ובודאי "למדנים" אודות שמדובר

ערוך! השולחן פי על "היתרים" להם יש - כו'] "פסק" מיד קיבל רצוי, בלתי באופן ישראל בני על

ומכיון יגרע". לא ועונתה כסותה "שארה - ביתו ובני אשתו את לפרנס הוא מחוייב התורה פי שעל יודע הוא
טוען ביכלתו, אין - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך שכתוב וכמו לפרנסתו, "כלים" לעשות צריך שהוא
כן, ואם כבר! לו שנולדו הילדים את לפרנס מצליח שבקושי בשעה בה נוסף, ילד לפרנס עצמו על לקחת הוא,

ממנו! רוצים ומה - הוא טוען - גמור צדיק הוא הרי
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פקודי ויקהל פרשת שבת (שיחת זה שלפני בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולבאר להשלים המקום כאן
מ"נחושת שנעשו הדברים כל את מפרט הכתוב שכאשר - המשכן" ד"פקודי לסךֿהכל בנוגע כ"ה) סעיף
לא מדוע להבין: צריך דלכאורה, מנחושת, נעשו הם שגם אף וכנו, הכיור אודות מאומה מזכיר אינו התנופה",

וכנו? הכיור גם שם נימנו
התנופה ונחושת "נאמר ח): (לח, ויקהל פרשת סוף רש"י בפירוש כבר נתבאר זה שענין - בזה לתרץ ורצו
התנופה". מנחושת כיור של נחושת היה שלא למדת שם, הוזכרו לא וכנו וכיור וגו', בה ויעש וגו' ככר שבעים

וכנו ש"כיור מודיע רק אם כי הדבר, טעם את מבאר אינו רש"י כי: כלל, השאלה על תירוץ זה אין - אבל
התנופה? בנחושת נכלל לא וכנו דכיור שהנחושת הטעם מהו - היתה בהתוועדות השאלה ואילו שם". הוזכרו לא

מנחושת, העשויות (מראות הצובאות" ד"מראות החביבות גודל אודות שם רש"י פירוש פי על ואדרבה:
"היה המשכן, עשיית עבור בהם להשתמש רצה לא רבינו שמשה פי על שאף – וכנו) הכיור נעשה מואסשמהם

שעל הכל, מן עלי חביבין אלו כי קבל, הקב"ה "א"ל כן, פי על אף הרע", ליצר שעשויים מפני בהן משה
למה ביותר: הקושיא גדולה - בארוכה) רש"י שמבאר (כפי כו'" במצרים רבות צבאות הנשים העמידו ידיהם
היה זה נחושת הרי - מנחושת) עשויים שהיו הכלים שאר (ככל התנופה בנחושת וכנו דכיור הנחושת נכלל לא

ביותר?! חביב

של מעלתן גודל את בזה רואים הרי - הצובאות" ל"מראות בנוגע רש"י דברי אודות להנזכר בהמשך
השם", "צבאות - במצרים רבות צבאות העמידו שהן ישראל, נשי

את לבאר כדי - במצרים" רבות צבאות הנשים "העמידו - "צבאות" תיבת בלשונו רש"י שמדייק מה [וזהו
"צבאות"], העמידו ידן שעל "מראות" היינו, הצובאות", "מראות הכתוב לשון

להעמיד הצורך אודות חשבו לא ובמילא כו'", פרך בעבודת יגעים בעליהם ש"היו שלמרות - כך כדי ועד
"משדלתו - בעליהן אצל גם זאת ופעלו רבות", "צבאות להעמיד שהשתדלו אלו הנשים היו השם", "צבאות

כו'". בדברים

עשו ובעקבותיו פרעה, מגזירת כתוצאה מאשתו פרש - הדור גדול שהיה - שעמרם רז"ל במדרשי וכמסופר
פרעה משל קשה "גזרתך בפשטות: לו שאמרה קטנה! ילדה – כו' להחזירה עליו פעל ומי ישראל; בני כל כן
השם"! "צבאות להעמיד והמשיכו נשותיהם, את ישראל כל החזירו אשתו, את החזיר עמרם וכאשר כו'",
הדור) (גדול עמרם אצל שאפילו כך כדי עד כו', פרעה וגזירת מצרים דגלות השעבוד קושי למרות כלומר:
את רוצה שהקב"ה ובידעם הגלות, וקושי מחשכת ישראל נשי התפעלו לא - מאשתו לפרוש סברא התקבלה
יותר ישראל בני של מספרם את להגדיל היינו, הארץ", את ומלאו ורבו ד"פרו ובאופן ישראל, עם של קיומו
וישרצו "פרו - רבות" "צבאות העמידו זה ידי ועל בעליהן, על גם זאת ופעלו "חשבונות", שום עשו לא - ויותר

מאד"! במאד ויעצמו וירבו

יהיו רבות) צבאות העמידו ידן (שעל הצובאות" ש"מראות ישראל נשי זכו - שבדבר העילוי גודל ומצד
רחיצת עבור - המקדש) בבית שלמה" של "ים - זה (ולאחרי וכנו הכיור נעשו ומהם הכל, מן הקב"ה על חביבין

שהיס היינו, המקדש, ובית במשכן העבודה התחלת קודם הכהנים של ורגליהם כללותידיהם להתחלת וד
עד - וכנו) הכיור נעשו (שמהם הצובאות" ה"מראות עם קשור ורגלים) ידים (רחיצת ומקדש במשכן העבודה

הקב"ה! אצל הדבר חביבות גדולה כך כדי

ציווי את למלא אם כי משפחה", ד"תכנון הענין שלילת אודות פעמים כמה להמדובר באים ומכאן
כו'. חשבונות כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו הקב"ה

להביא המתאים הזמן הוא מתי ומחליטים "חשבונות" עושים אלא כן, מתנהגים שאינם כאלו ישנם לדאבוננו,
ומכיון לכך, המתאים הזמן הוא מתי הקובע הוא ובמילא יאֿטיבעֿדאם", גאנצער א איז "ער - וכו' לעולם ילד
התבטא רבינו משה שכאשר - כך כדי ועד כו', דבר להם לומר אפשר שאי [ובודאי "למדנים" אודות שמדובר

ערוך! השולחן פי על "היתרים" להם יש - כו'] "פסק" מיד קיבל רצוי, בלתי באופן ישראל בני על

ומכיון יגרע". לא ועונתה כסותה "שארה - ביתו ובני אשתו את לפרנס הוא מחוייב התורה פי שעל יודע הוא
טוען ביכלתו, אין - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' "וברכך שכתוב וכמו לפרנסתו, "כלים" לעשות צריך שהוא
כן, ואם כבר! לו שנולדו הילדים את לפרנס מצליח שבקושי בשעה בה נוסף, ילד לפרנס עצמו על לקחת הוא,

ממנו! רוצים ומה - הוא טוען - גמור צדיק הוא הרי
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כד      

רצו שלא ומצב במעמד היו הבעלים כאשר ישראל: נשי של הנהגתן אודות דלעיל ההוראה באה זה ועל
השתדלו - כו' מאשתו פירש הדור) (גדול עמרם שאפילו כך כדי ועד כו', פרעה גזירת מפני צבאות, להעמיד

חשבונות! בשום להתחשב מבלי הארץ", את ומילאו ורבו ד"פרו המצוה את לקיים ישראל נשי

כמה אחת על הרי בזה), אפילו להתחשב (שאין כו' פרעה דגזירת לחשבונות בנוגע אמורים הדברים ואם
חשבונות שעושה יהודי אותו - הקב"ה! נותן פרנסה כי - פרנסה עניני של בחשבונות להתחשב שאין וכמה
כן אם [אלא כו'" בטובו כולו העולם את "הזן שבת: דליל המזון בברכת בעצמו שאמר מה שוכח פרנסה, של
בודאי – כולו העולם את ומפרנס זן שהקב"ה ומכיון ושלום], חס וגו'" בפיהם ד"ויפתוהו באופן זאת אמר

נוספים! ילדים וריבוי נוסף, יהודי ילד לפרנס שביכלתו

:בזה עיקרי ענין ועוד
מתארך שבסיבתו הידוע בחטא כשלון לידי להביא הדבר עלול - משפחה" "תכנון של חשבונות עושים כאשר

ליצלן! רחמנא הגלות,

לא שבחב"ד ידוע אבל- זה, בענין ולעסוק לדבר מאריכים שאצלם חוגים ישנם כו'. זה ענין אודות מדברים
מזכירים זה, ענין כבר מזכירים כאשר כן, פי על אף אבל זה. ענין אודות מדברים לא אדרבה: - חב"ד אצל
את בגלות מעכבים זה ידי שעל היינו, הגלות, לאריכות הסיבה שזוהי - כך כדי ועד הדבר, חמור כמה עד כבר

עליכם! לא - בגלותא" "שכינתא כולל ישראל, בני כל

מדובר כאשר אבל זה, ענין על להזהיר כלל צורך היה שלא פשיטא - כו' מאשתו שפירש - עמרם אצל
בתפלתו מבקש יהודי שכל ומכיון ליצלן, רחמנא הידוע לחטא לגרום הדבר עלול - בימינו משפחה תכנון אודות
מה בנפשי' איניש ידע כאשר ובפרט - כזה?! בנסיון עצמו את להעמיד היתכן - נסיון" לידי . . תביאנו "ואל

וכו'! זה שלפני ובלילה בלילה, אתמול שהיה

הידוע. לחטא לגרום עלול שהדבר מכיון משפחה מתכנון להמנע יש - לעיל האמור כל מלבד דלכן,

ואז חשבונות, כל ללא - הארץ" את ומילאו ורבו "פרו הציווי בקיום ישתדלו ולהבא שמכאן רצון ויהי
נשי של הנהגתן אופן אודות לעיל האמור פי על ובפרט ד"כבשוה"! הענין יהיה זה ידי שעל הקב"ה מבטיח
הציווי את שיקיימו הקב"ה של שרצונו בידען וכו', פרעה מגזירת התפעלו שלא - מצרים בגלות בהיותן ישראל

וכבשוה". הארץ את ומילאו ורבו "פרו
- עוז וביתר שאת ביתר זה ענין מודגש תורה מתן שלאחרי מובן, תורה, מתן לפני אמורים הדברים ואם
על שאף מילה, למצות בנוגע חולין במסכת המשניות בפירוש הרמב"ם שכתב מה אודות פעמים כמה כמדובר
מפני אם) כי תורה, מתן שלפני הציווי מפני (לא זו מצוה אנו מקיימים תורה, מתן לפני כבר היה זה שציווי פי
מתן לפני כבר שהיו בציוויים גם עילוי תוספת פעל תורה דמתן שהענין היינו, בסיני, למשה הקב"ה צוה שכך

ורבו". "פרו לציווי בנוגע גם מובן ומזה תורה,

דכיור הנחושת נכלל לא מדוע - הכל" מן . . "חביבין היו הצובאות" ש"מראות מכיון לעניננו: ונחזור
התנופה"? ד"נחושת בחשבון הצובאות") מ"מראות (שנעשו וכנו

בפשטות: - בזה והביאור

חשבון (נתינת המשכן" ד"פקודי הענין לשלולכללות כדי זה הרי אלו) בנדבות שעשו ומה המשכן נדבת על
בארוכה. כנ"ל כו', חשד של ענין

היחיד של לרשותו מגיעים כספיֿציבור כאשר רק שייך זאת) לשלול (שצריכים חשד של המושג כל והנה,
שאז - אלו) כספים ניתנו (שעבורה הרצויה לתכלית שמנצלם לאחרי עד זמן, משך ברשותו ונמצאים (הגזבר),
חשד של לענין מקום נתינת נשללת זה ידי ועל אלו, כספים נוצלו דברים איזה על מדוייק חשבון להגיש צריך

כו'). לעצמו משהו שלקח (שיחשדוהו

פתח צבאו אשר הצובאות במראות נחושת כנו ואת נחושת הכיור את "ויעש בקרא מפורש - לעניננו ובנוגע
וכנו, הכיור מהם נעשה ומיד ותיכף מועד, אוהל פתח אל המראות את הביאו שהנשים היינו, מועד", אוהל
חשד, של לענין מקום נתינת אין כו', היחיד של ברשותו יהיה דהמראות שהנחושת זמן משך היה שלא ומכיון

ברור). (אינו זה על חשבון לתת צורך אין ולכן
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התנופה, דנחושת בחשבון הצובאות" ד"מראות נחושת נכלל לא מדוע להסביר רש"י צריך לא - שכן ומכיון
כנ"ל. חשבון, לתת צורך אין זה שעל מכיון

:והמקדש המשכן לקדושת בקשר אודותם) והעירו (ששאלו פרטים כמה לבאר המקום כאן
ב' ישנם המקדש ובית המשכן שבקדושת ס"ד) פקודי ויקהל פרשת דשבת השבועי שיחות (בלקוטי נתבאר
הקדשים). וקדש מועד, אוהל (חצר, עצמו בפני חלק דכל פרטית וקדושה ומקדש, דהמשכן כללית קדושה ענינים:

כו'". מקודשת כהנים עזרת כו' ממנה מקודשת ישראל עזרת כו' הן קדושות "עשר המשנה: לשון וכפשטות

בשנים: - שבזה והחידוש

יש שבמקדש חלק שבכל נאמר שלא היינו, המקדש, (חלקי) בכל ישנה זו שקדושה הכללית, בקדושה א)
קדושה גם יש המקדש חלקי שבכל אלא כו'), מועד אוהל קדושת החצר, (קדושת זה דחלק פרטית קדושה רק

המשכן. דכללות כללית

שהקריב שמעון, דשבט הנשיא של קרבנו אודות י"ג) (סעיף דלעיל המדרש מדברי גם להוכיח יש זה [וענין
המשכן": מעשה סדר "על

כמה משקלה, ומאה שלושים . . המשכן חצר כנגד קערת וגו', אחת כסף קערת "קרבנו איתא: הנ"ל במדרש
ושלושים". מאה הרי ארכו, אמה שלושים בתוכו שהיה והמשכן באמה, מאה החצר אורך דתימא

פי ועל המשכן, דאורך אמה השלושים את גם בתוכם כוללים החצר דאורך אמה מאה מובן: אינו ולכאורה
ה דאורך אמה השלושים את למנות שייך כיצד - ד"מאהזה החשבון שיהיה (כך אמה מאה על בהוספה משכן

ושלושים")?!

אמה שבשלושים נמצא הרי - המשכן דכללות הכללית הקדושה גם יש חלק שבכל מכיון בזה: והביאור
דהמשכן הפרטית הקדושה (ב) בחצר), גם (שיש המשכן דכללות הכללית הקדושה (א) ענינים: ב' יש דהמשכן
ק"ל). המספר נעשה זה ידי (שעל פעמים ב' דהמשכן אמה השלושים את מונים זה ומטעם בחצר), (שאינה עצמו

בנוגע מזה להכריע אין - שבתורה והדרוש האגדה בחלק היינו, במדרש, מבואר הנ"ל שענין מכיון אבל:
כו']. להלכה

המשכן, דכללות הכללית מהקדושה הסתעפות רק אינה חלק דכל הפרטית שהקדושה הפרטית, בקדושה ב)
זה ידי על הכללית, הקדושה מתבטלת כאשר גם ולכן: הכללית. בקדושה תלוי שאינו עצמו בפני ענין זהו אלא

עצמם. בפני החלקים קדושת עדיין נשארת - וחללוה" פריצים בה ש"באו

מתקבצים החלקים שכל שלאחרי לומר, יש - עצמו מצד חלק בכל שיש הפרטית הקדושה על נוסף כלומר:
בפרטים גם נוספת קדושה פועלת זו כללית קדושה הנה הכללית, הקדושה נוספת שאז כלל, מהם ונעשה יחד
היא נשארת הכלל, ידי על בפרטים שמתווספת הקדושה שגם - שבדבר החידוש וזהו עצמם. בפני שהם כפי
באה (הנוספת) זו שקדושה פי על אף – כי וחללוה), פריצים בה (באו הכללית הקדושה בהבטל אפילו בקיומה

בהכלל. תלוי שאינו עצמו בפני ענין נעשית זה, לאחרי מקום, מכל הכללית, מהקדושה

יתכן ואיך הבית, בשביל אלא נתקדשה לא ש"ירושלים ב) ס, (זבחים התוספות מדברי זה: על ושאלו
עדיין דהכלל העילוי מתבטל שכאשר לומר יתכן כיצד כן, ואם קיימא", ירושלים וקדושת תבטל הבית שקדושת

הכלל?! ידי על נפעל בפרטים (דהכלל) שהעילוי בשעה בה הפרטים, של במציאותם זה עילוי נשאר
בזה: והביאור

כו' ירושלים משנבחרה כו' ישראל ארץ "משנבחרה (בתחלתה) במכילתא שכתוב מה ידוע - לראש לכל
ומובן, המקדש. בבית הבחירה כך ואחר בירושלים הבחירה היתה בתחלה היינו, כו'", עולמים בית משנבחר
אודות שהמדובר מכיון - הבית" בשביל אלא נתקדשה לא ש"ירושלים התוספות שכתבו למה בסתירה זה שאין

המקד ידי על בירושלים שנפעלה יתירה ש.קדושה

עולמים" בית "נבחר כאשר זה, ולאחרי ירושלים"), ("משנבחרה עצמה מצד דירושלים הקדושה ישנה כלומר:
שישנה לעיל האמור דרך ועל המקדש). בשביל אלא נתקדשה לא (ירושלים ירושלים בכל יתירה קדושה נפעלה -

בפרט. גם קדושה תוספת נפעל אזי - דהכלל העילוי נוסף כאשר זה, ולאחרי עצמו, מצד הפרט קדושת
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כה       

התנופה, דנחושת בחשבון הצובאות" ד"מראות נחושת נכלל לא מדוע להסביר רש"י צריך לא - שכן ומכיון
כנ"ל. חשבון, לתת צורך אין זה שעל מכיון

:והמקדש המשכן לקדושת בקשר אודותם) והעירו (ששאלו פרטים כמה לבאר המקום כאן
ב' ישנם המקדש ובית המשכן שבקדושת ס"ד) פקודי ויקהל פרשת דשבת השבועי שיחות (בלקוטי נתבאר
הקדשים). וקדש מועד, אוהל (חצר, עצמו בפני חלק דכל פרטית וקדושה ומקדש, דהמשכן כללית קדושה ענינים:

כו'". מקודשת כהנים עזרת כו' ממנה מקודשת ישראל עזרת כו' הן קדושות "עשר המשנה: לשון וכפשטות

בשנים: - שבזה והחידוש

יש שבמקדש חלק שבכל נאמר שלא היינו, המקדש, (חלקי) בכל ישנה זו שקדושה הכללית, בקדושה א)
קדושה גם יש המקדש חלקי שבכל אלא כו'), מועד אוהל קדושת החצר, (קדושת זה דחלק פרטית קדושה רק

המשכן. דכללות כללית

שהקריב שמעון, דשבט הנשיא של קרבנו אודות י"ג) (סעיף דלעיל המדרש מדברי גם להוכיח יש זה [וענין
המשכן": מעשה סדר "על

כמה משקלה, ומאה שלושים . . המשכן חצר כנגד קערת וגו', אחת כסף קערת "קרבנו איתא: הנ"ל במדרש
ושלושים". מאה הרי ארכו, אמה שלושים בתוכו שהיה והמשכן באמה, מאה החצר אורך דתימא

פי ועל המשכן, דאורך אמה השלושים את גם בתוכם כוללים החצר דאורך אמה מאה מובן: אינו ולכאורה
ה דאורך אמה השלושים את למנות שייך כיצד - ד"מאהזה החשבון שיהיה (כך אמה מאה על בהוספה משכן

ושלושים")?!

אמה שבשלושים נמצא הרי - המשכן דכללות הכללית הקדושה גם יש חלק שבכל מכיון בזה: והביאור
דהמשכן הפרטית הקדושה (ב) בחצר), גם (שיש המשכן דכללות הכללית הקדושה (א) ענינים: ב' יש דהמשכן
ק"ל). המספר נעשה זה ידי (שעל פעמים ב' דהמשכן אמה השלושים את מונים זה ומטעם בחצר), (שאינה עצמו

בנוגע מזה להכריע אין - שבתורה והדרוש האגדה בחלק היינו, במדרש, מבואר הנ"ל שענין מכיון אבל:
כו']. להלכה

המשכן, דכללות הכללית מהקדושה הסתעפות רק אינה חלק דכל הפרטית שהקדושה הפרטית, בקדושה ב)
זה ידי על הכללית, הקדושה מתבטלת כאשר גם ולכן: הכללית. בקדושה תלוי שאינו עצמו בפני ענין זהו אלא

עצמם. בפני החלקים קדושת עדיין נשארת - וחללוה" פריצים בה ש"באו

מתקבצים החלקים שכל שלאחרי לומר, יש - עצמו מצד חלק בכל שיש הפרטית הקדושה על נוסף כלומר:
בפרטים גם נוספת קדושה פועלת זו כללית קדושה הנה הכללית, הקדושה נוספת שאז כלל, מהם ונעשה יחד
היא נשארת הכלל, ידי על בפרטים שמתווספת הקדושה שגם - שבדבר החידוש וזהו עצמם. בפני שהם כפי
באה (הנוספת) זו שקדושה פי על אף – כי וחללוה), פריצים בה (באו הכללית הקדושה בהבטל אפילו בקיומה

בהכלל. תלוי שאינו עצמו בפני ענין נעשית זה, לאחרי מקום, מכל הכללית, מהקדושה

יתכן ואיך הבית, בשביל אלא נתקדשה לא ש"ירושלים ב) ס, (זבחים התוספות מדברי זה: על ושאלו
עדיין דהכלל העילוי מתבטל שכאשר לומר יתכן כיצד כן, ואם קיימא", ירושלים וקדושת תבטל הבית שקדושת

הכלל?! ידי על נפעל בפרטים (דהכלל) שהעילוי בשעה בה הפרטים, של במציאותם זה עילוי נשאר
בזה: והביאור

כו' ירושלים משנבחרה כו' ישראל ארץ "משנבחרה (בתחלתה) במכילתא שכתוב מה ידוע - לראש לכל
ומובן, המקדש. בבית הבחירה כך ואחר בירושלים הבחירה היתה בתחלה היינו, כו'", עולמים בית משנבחר
אודות שהמדובר מכיון - הבית" בשביל אלא נתקדשה לא ש"ירושלים התוספות שכתבו למה בסתירה זה שאין

המקד ידי על בירושלים שנפעלה יתירה ש.קדושה

עולמים" בית "נבחר כאשר זה, ולאחרי ירושלים"), ("משנבחרה עצמה מצד דירושלים הקדושה ישנה כלומר:
שישנה לעיל האמור דרך ועל המקדש). בשביל אלא נתקדשה לא (ירושלים ירושלים בכל יתירה קדושה נפעלה -

בפרט. גם קדושה תוספת נפעל אזי - דהכלל העילוי נוסף כאשר זה, ולאחרי עצמו, מצד הפרט קדושת
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כו      

דירושלים היתירה (הקדושה הכלל ידי על בפרט שנפעלת היתירה הקדושה האם - וטריא השקלא היא ובזה
שקדושת יתכן ("איך התוספות וסברת הכלל. בהבטל גם בפרט נשארת המקדש) בבית הבחירה ידי על שנפעלה
בפרט שנפעל לאחרי - דעות לכמה אלא עלמא, דכולי אליבא אינה קיימא") ירושלים וקדושת תבטל הבית
(הסיבה) הכלל בהבטל שגם - כך כדי ועד עצמו, מצד שהוא כפי הפרט במציאות זה עילוי נעשה דהכלל, העילוי

הפרט. של במציאותו זה עילוי נשאר

ירושלים בקדושת שנפעל והעילוי המקדש, קדושת - מזה ולמעלה ירושלים, (קדושת הנ"ל דרגות ג'
קדושת - מזה ולמעלה עצמם, מצד הפרטים קדושת ומקדש: במשכן זה דרך ועל במקדש; הבחירה לאחרי

ישראל: בני לקדושת בנוגע גם מצינו - הכלל) קדושת ידי על הפרטים בקדושת שנפעל והעילוי הכלל,
מזה ולמעלה קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם - ישראל בני דכללות הקדושה ישנה לראש לכל

וכהנים). (לוים לוי דשבט המיוחדת הקדושה -

כמו - עולמים בית נבחר כך ואחר ירושלים שנבחרה הוא הסדר ומקדש, לירושלים שבנוגע כשם [כלומר:
קדוש", וגוי כהנים "ממלכת ישראל, עם דכללות הקדושה נפעלה לראש שלכל הוא הסדר ישראל לבני בנוגע כן
כבר היתה שלכתחילה הכוונה ואין ישראל". בני מתוך הלווים את "לקחתי - יתירה קדושה נתוספה כך ואחר
לא שלוי שמצינו ומה כו'. הבכורות ידי על העבודה היתה הלווים שנבחרו לפני כי דלווים, הנוספת הקדושה
העתיד]. ע"ש ענין שזהו מודגש גופא בזה הרי - הארון את לשאת עתיד שהיה מפני יעקב של ארונו את נשא

שנתבאר דרך (על ישראל בני דכללות בקדושה עילוי תוספת נפעלת - לוי דשבט היתירה הקדושה ידי ועל
בקדושת עילוי פועלת ומקדש דמשכן הכלל וקדושת ירושלים, בקדושת עילוי פועלת המקדש בית שקדושת לעיל

עצמם). מצד הפרטים

דרך (ועל שבו הישראל בחינת בקדושת עילוי תוספת פועלת הכהן של שקדושתו הרגצ'ובי שמבאר דרך ועל
עיל תוספת הפועלת גדול הכהן של לקדושתו בנוגע לומרזה יש - בזה) וכיוצא שבו, הדיוט הכהן בקדושת וי

ישראל. בני כל בקדושת עילוי תוספת פועלת והכהנים הלווים שקדושת גם

ישראל, בני של ל"שלוחים" נחשבים שהלווים היינו, ישראל", בני "מתוך היא הלווים שקדושת [ובפרט
ישראל]. בני כללות בקדושת עילוי תוספת נפעלת ידם שעל מובן שמזה

:לפועל בנוגע - הנ"ל מכל ההוראה
העמיד דורנו שנשיא – והעיקר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עם שייכות לו ויש שהיתה יודע אחד כל
רוצה), אינו אם ובין רוצה הוא אם (בין היא נצחית זו שייכות ולכן, עמו, שייכות לו שתהיה במצב עצמו את
וכו'. וכו' חוצה והמעיינות היהדות להפצת בנוגע דורנו, נשיא של הוראותיו פי על להתנהג הוא מוכרח זה ומשום

להתנהג ברירה לו ואין כן, להתנהג אותו מכריח זה הרי דורנו, נשיא עם שייכות לו שיש מכיון - וכאמור
אחר. באופן

והידיעה בחירה, לו יש הקב"ה לציווי בנוגע אם וחומר: וקל שכן ובמכל כו', בחירה לו שיש טוען וכאשר
זאגט - דורנו נשיא של לציווי בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי כו', הבחירה את מכרחת אינה שלמעלה
גליא", לא לפומא ש"ליבא מכיון הבחירה, את מכריח אינו דלמעלה והציווי הידיעה - דווקא"! "לאו חסידות:
ונתגלה נמשך - דורנו דנשיא לציווי בנוגע כן שאין מה כו', הדיבור בעולם ונמשך נתגלה לא זה שענין היינו,
הבחירה! את מכריח זה הרי ולכן, זה, ענין על נפשו שמסר ועד בפועל, במעשה מזו: ויתירה בדיבור, הדבר

דורנו! נשיא של הוראותיו את למלא מוכרח הוא אחרת, ברירה לו אין -

מדובר כאשר אבל כו', אף דמאריך הענין אמנם ישנו למעלה הנה - זמן לאחרי זאת שיעשה שטוען ומה
"עכשיו", בזה שיעסקו היא שהכוונה והדגיש הכריז בעצמו הוא הרי - דורנו נשיא של והוראה ציווי אודות
בפועל)! מעשה העץ, על (הגרזן "טאפארוֿדאֿפלאחו" שיהיה היא שהכוונה ואמר אליו, היא שהכוונה ואמר

זמן! לאחרי זאת לדחות אפשרות אין ולכן,

שלו, המציאות נגד הוא לוחם שבזה ושלום, חס דורנו נשיא נגד להלחם - היא לו שיש היחידה הברירה
דורנו! נשיא של הוראותיו פי על להתנהג שמוכרח מה
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להתנהג מוכרח יהיה סוף כל וסוף דורנו, נשיא של הוראותיו את למלא אלא ברירה לו שאין שיודע ומכיון
להכריחו צורך יהיה שלא (מכיון ורחמים דחסד ובאופן ומיד, תיכף מלכתחילה, זאת שיעשה מוטב הרי - כך
כו'. וברחמים בחסד תהיה שההנהגה שרצונו - נשיאותו בהתחלת שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע כו').
ברירה, לו תהיה לא סוף כל שסוף בידעו ולכן, קלוגער", א איז חסיד "א אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע כן וכמו

כו'. וברחמים בחסד זה הרי ובמילא מלכתחילה, כך מתנהג הוא הרי - כן להתנהג מוכרח ויהיה

הרי - כו' זריזות ומתוך הידור של באופן זאת ועושה דורנו, נשיא של הוראותיו פי על היא הנהגתו וכאשר
די". בלי ד"עד ובאופן הברכות, כל בהמשכת והידור הוספה פועל זה

והמעיינות היהדות להפצת בנוגע הן - לעיל האמורים הענינים בכל יוסיף ואחד אחד שכל רצון ויהי
- הקרבנות ענין כללות אודות מדובר לה שבהמשך גו'", משה אל ד"ויקרא העבודה לכללות בנוגע והן חוצה,
מן הבהמה "מן בכתוב וממשיך לאלקות, מתקרב שהאדם העבודה כללות על דקאי גו'", מכם יקריב כי "אדם
כמבואר הצאן", ומן הבקר "מן - שבה הדרגות ובכל הבהמית, נפש עם העבודה על דקאי הצאן", ומן הבקר

מקומות. ובכמה דפרשתנו, תורה בלקוטי
אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית – בפשטות הקרבנות עבודת לכללות ממש בקרוב זוכים זה ידי ועל
האמיתית בגאולה רצונך", "כמצות - השלימות בתכלית לה'" ניחוח ד"ריח הענין כללות יהיה ואז ידיך", כוננו

נגאלין". הן ד"מיד ובאופן ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח ידי על והשלימה

***

:ובהקדים - רש"י בפירוש הביאור
ובהמשך שומעין", לא ישראל וכל לאזניו, ומגיע הולך "הקול רש"י: מפרש משה" אל "ויקרא הפסוק על
קול בתהלים, המפורש הקול הוא הקול, מהו הקול, את לומר תלמוד נמוך, שהקול מפני "יכול מבאר: הענין
שמדובר מכיון הוי', על קאי ש"ויקרא" רש"י מפרש הרי כן, ואם ארזים". שובר ה' קול בהדר ה' קול בכח ה'

ארזים". שובר הוי' קול בהדר הוי' קול בכח הוי' "קול אודות

[שאז הקורא הוא מי מפרש לא רש"י מדוע אינה הקושיא - כי דלעיל, הקושיא על תירוץ זה אין - אבל
הפס את מביא פירושו שבהמשך זה על סומך שרש"י - פנים כל על בדוחק - לתרץ אפשר הוי'היה "קול וק

הקורא! הוא מי בכתוב נתפרש לא מדוע - אם כי עצמו], בפני המתחיל" ב"דיבור שזהו אף גו'", בכח

בזה: והביאור

גו'", מקדש לי ועשו גו' משה אל הוי' "וידבר נאמר: - תרומה פרשת בריש – המשכן עשיית על בציווי
ודברתי שם לך "ונועדתי נאמר: כב) (כה, הכתובים ובהמשך הוי'. עבור היא (משכן) המקדש שעשיית היינו,
משה עם לדבר כדי לשם שבא זה וכן הכפורת", "מעל משה אל שהמדבר היינו, גו'", הכפורת מעל אתך
"הוי'", זה הרי - אליך") לדבר שם שאבוא למועד אקבע מקום אותו עמך, לדבר לך מועד כשאקבע – ("ונועדתי
גו'"). משה אל הוי' ("וידבר הפרשה בהתחלת שהוזכר הוי' על דקאי - גו'" ודברתי . . ד"ונועדתי הפירוש שזהו

הוא מי לפרש צורך אין - מועד" מאוהל גו' משה אל "ויקרא הפסוק את לומדים שכאשר מובן זה פי ועל
"אוהל אל שבא שזה יודעים שמזה גו'", שם לך "ונועדתי - תרומה בפרשת כבר נתפרש זה שענין מכיון הקורא,
אתך "ודברתי לפסוק שבפרשתנו מועד" מאוהל גו' "וידבר הפסוק שבין התיווך את רש"י שמבאר [כפי מועד"
ש"ויקרא הפעם עוד לפרש צורך אין ולכן, הוי', - הוא משה, עם לדבר כדי תרומה] שבפרשת הכפורת" מעל

הוי'. על קאי מועד" מאוהל גו' משה אל

תרומה מפרשת הרי - מועד" מאוהל אליו הוי' "וידבר נאמר מדוע גיסא: לאידך מובן אינו זה פי על אבל
נוספת?! פעם זאת לפרש צריכים מדוע כן, ואם הוי', הוא מועד מאוהל משה אל שהמדבר כבר אנו יודעים

בפשטות: - בזה והביאור

דרך ועל שבדבר. החביבות גודל מפני פעמים, כמה מסויים דבר על חוזרים שלפעמים כבר למד הבןֿחמש
כו'". בתורה כפולה אליעזר של פרשה . . אבות עבדי של שיחתן "יפה מב) כד, שרה (חיי רש"י פירוש

(אף מועד" מאוהל אליו הוי' "וידבר הכתוב חוזר למה להקשות שאין לעניננו, בנוגע מובן זה דרך ועל
דרך ועל פעמים. כמה וכופלים חוזרים חביב דבר כל שהרי - תרומה) בפרשת שנאמר ממה זאת יודעים שכבר
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כז       

להתנהג מוכרח יהיה סוף כל וסוף דורנו, נשיא של הוראותיו את למלא אלא ברירה לו שאין שיודע ומכיון
להכריחו צורך יהיה שלא (מכיון ורחמים דחסד ובאופן ומיד, תיכף מלכתחילה, זאת שיעשה מוטב הרי - כך
כו'. וברחמים בחסד תהיה שההנהגה שרצונו - נשיאותו בהתחלת שאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע כו').
ברירה, לו תהיה לא סוף כל שסוף בידעו ולכן, קלוגער", א איז חסיד "א אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע כן וכמו

כו'. וברחמים בחסד זה הרי ובמילא מלכתחילה, כך מתנהג הוא הרי - כן להתנהג מוכרח ויהיה

הרי - כו' זריזות ומתוך הידור של באופן זאת ועושה דורנו, נשיא של הוראותיו פי על היא הנהגתו וכאשר
די". בלי ד"עד ובאופן הברכות, כל בהמשכת והידור הוספה פועל זה

והמעיינות היהדות להפצת בנוגע הן - לעיל האמורים הענינים בכל יוסיף ואחד אחד שכל רצון ויהי
- הקרבנות ענין כללות אודות מדובר לה שבהמשך גו'", משה אל ד"ויקרא העבודה לכללות בנוגע והן חוצה,
מן הבהמה "מן בכתוב וממשיך לאלקות, מתקרב שהאדם העבודה כללות על דקאי גו'", מכם יקריב כי "אדם
כמבואר הצאן", ומן הבקר "מן - שבה הדרגות ובכל הבהמית, נפש עם העבודה על דקאי הצאן", ומן הבקר

מקומות. ובכמה דפרשתנו, תורה בלקוטי
אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית – בפשטות הקרבנות עבודת לכללות ממש בקרוב זוכים זה ידי ועל
האמיתית בגאולה רצונך", "כמצות - השלימות בתכלית לה'" ניחוח ד"ריח הענין כללות יהיה ואז ידיך", כוננו

נגאלין". הן ד"מיד ובאופן ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח ידי על והשלימה

***

:ובהקדים - רש"י בפירוש הביאור
ובהמשך שומעין", לא ישראל וכל לאזניו, ומגיע הולך "הקול רש"י: מפרש משה" אל "ויקרא הפסוק על
קול בתהלים, המפורש הקול הוא הקול, מהו הקול, את לומר תלמוד נמוך, שהקול מפני "יכול מבאר: הענין
שמדובר מכיון הוי', על קאי ש"ויקרא" רש"י מפרש הרי כן, ואם ארזים". שובר ה' קול בהדר ה' קול בכח ה'

ארזים". שובר הוי' קול בהדר הוי' קול בכח הוי' "קול אודות

[שאז הקורא הוא מי מפרש לא רש"י מדוע אינה הקושיא - כי דלעיל, הקושיא על תירוץ זה אין - אבל
הפס את מביא פירושו שבהמשך זה על סומך שרש"י - פנים כל על בדוחק - לתרץ אפשר הוי'היה "קול וק

הקורא! הוא מי בכתוב נתפרש לא מדוע - אם כי עצמו], בפני המתחיל" ב"דיבור שזהו אף גו'", בכח

בזה: והביאור

גו'", מקדש לי ועשו גו' משה אל הוי' "וידבר נאמר: - תרומה פרשת בריש – המשכן עשיית על בציווי
ודברתי שם לך "ונועדתי נאמר: כב) (כה, הכתובים ובהמשך הוי'. עבור היא (משכן) המקדש שעשיית היינו,
משה עם לדבר כדי לשם שבא זה וכן הכפורת", "מעל משה אל שהמדבר היינו, גו'", הכפורת מעל אתך
"הוי'", זה הרי - אליך") לדבר שם שאבוא למועד אקבע מקום אותו עמך, לדבר לך מועד כשאקבע – ("ונועדתי
גו'"). משה אל הוי' ("וידבר הפרשה בהתחלת שהוזכר הוי' על דקאי - גו'" ודברתי . . ד"ונועדתי הפירוש שזהו

הוא מי לפרש צורך אין - מועד" מאוהל גו' משה אל "ויקרא הפסוק את לומדים שכאשר מובן זה פי ועל
"אוהל אל שבא שזה יודעים שמזה גו'", שם לך "ונועדתי - תרומה בפרשת כבר נתפרש זה שענין מכיון הקורא,
אתך "ודברתי לפסוק שבפרשתנו מועד" מאוהל גו' "וידבר הפסוק שבין התיווך את רש"י שמבאר [כפי מועד"
ש"ויקרא הפעם עוד לפרש צורך אין ולכן, הוי', - הוא משה, עם לדבר כדי תרומה] שבפרשת הכפורת" מעל

הוי'. על קאי מועד" מאוהל גו' משה אל

תרומה מפרשת הרי - מועד" מאוהל אליו הוי' "וידבר נאמר מדוע גיסא: לאידך מובן אינו זה פי על אבל
נוספת?! פעם זאת לפרש צריכים מדוע כן, ואם הוי', הוא מועד מאוהל משה אל שהמדבר כבר אנו יודעים

בפשטות: - בזה והביאור

דרך ועל שבדבר. החביבות גודל מפני פעמים, כמה מסויים דבר על חוזרים שלפעמים כבר למד הבןֿחמש
כו'". בתורה כפולה אליעזר של פרשה . . אבות עבדי של שיחתן "יפה מב) כד, שרה (חיי רש"י פירוש

(אף מועד" מאוהל אליו הוי' "וידבר הכתוב חוזר למה להקשות שאין לעניננו, בנוגע מובן זה דרך ועל
דרך ועל פעמים. כמה וכופלים חוזרים חביב דבר כל שהרי - תרומה) בפרשת שנאמר ממה זאת יודעים שכבר
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כח      

פעם זאת לומר מספיק שהיה אף פעמים), (י"ח פעמים ריבוי משה" את הוי' צוה "כאשר נאמר פקודי שבפרשת
כולו. הענין על כלל של באופן גם) נאמר שאכן (כפי הענין בהתחלת בלבד, אחת

להקשו אין (כךכלומר: תרומה בפרשת כבר נתפרש זה שענין מכיון - הקורא הוא מי נתפרש לא מדוע ת
ממה זאת יודעים שכבר (אף הוי'" "וידבר נאמר מדוע גם להקשות אין - ולאידך כו'), לטעות מקום שאין
מה על סומכים שלפעמים (ומה זאת וכופלים חוזרים הדבר חביבות שמצד מכיון תרומה), בפרשת שנאמר

מקרא). של בפשוטו קושיא זו אין - כו' וכופלים חוזרים ולפעמים זה לפני שנאמר

: הנ"ל שבפרש"י המופלאים מהענינים
יש וכו', החסידות תורת וסוד, רמז פי על הלימוד בדרך הנה - משה" אל "ויקרא הפסוק את לומדים כאשר
אבל הוי'), משם שלמעלה (מבחינה מהדיבור למעלה היא שהקריאה אמנם יתכן - הקורא הוא מי לספק מקום
בפשוטו זאת לומדים כאשר אבל (ס"ו); כנ"ל כו'), מלאך ידי על (קריאה מהדיבור למטה היא שהקריאה גם יתכן

בארוכה. כנ"ל הוי', על קאי משה" אל ש"ויקרא בפשטות יודעים - מקרא של

שובר הוי' קול בהדר הוי' קול בכח הוי' קול בתהלים, המפורש הקול "הוא - רש"י ומדגיש שמוסיף וכפי
בתהלים. הפסוקים בהמשך שנאמרו הפרטים ככל ארזים",

בפשוטו משה" אל "ויקרא הפסוק את שלומדים זה ידי על – ובגלוי בפועל למטה נמשכים אלו ענינים וכל
נמשכים מקרא של דפשוטו הענינים כל ולכן, העשיה, עולם כנגד הוא הפשט דרך על שהלימוד מכיון מקרא, של

העשיה. בעולם ובגלוי בפועל

הפרטים ככל וגו'", ארזים שובר הוי' קול בהדר הוי' קול בכח הוי' ד"קול הגילוי שנמשך - ובפשטות
בשלום". עמו את יברך הוי' יתן לעמו עוז "הוי' - המזמור לסיום שבאים עד הנ"ל, שבמזמור

התורה ידי על שדוקא היינו, תורה", אלא עוז "אין רז"ל כמאמר – התורה ענין כללות עם קשור זה וענין
דרכים ידי על שלום להשיג שחושבים אלו כמו ולא אמיתי, שלום - בשלום" עמו את יברך ש"ה' פועלים
התורה, הוראות פי על שמתנהגים זה ידי על אם כי כו', התורה היפך שהם דרכים") ("נארישע דיפלומטיים

בשלום". עמו את יברך הוי' זה) ידי (ועל יתן לעמו עוז "הוי' - שאז

ידי (שעל והיהדות התורה דהפצת הענין כללות אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן - לזה ובהמשך
ה"מבצעים". עניני כל אודות לעיל כמדובר בשלום"), עמו את יברך הוי' יתן לעמו עוז ד"הוי' הענין נפעל זה

הענין כולל פסח, מבצע - גרמא שהזמן למבצע בנוגע - לספקובמיוחד להשתדל היינו, חטים", ד"מעות
הפסח, דיני כל אודות לעורר כן וכמו ויפסח", ייתי דצריך כל וייכול, ייתי דכפין "כל - הזקוקים לכל החג צרכי
"בכל הוא דחמץ שהאיסור מכיון כו', הזהירות בתכלית להיות צריך זה שכל חמץ, וביעור חמץ בדיקת כולל

רסתמ"ב). רסתל"א. חיים (אורח ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר דין כפסק – ורגע" רגע

- ורגע" רגע "בכל הוא דחמץ שהאיסור (שם) ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר דברי את לבאר המקום כאן
בשלמא - סתם?! רגע" "בכל לומר מספיק לא מדוע - ורגע" רגע "בכל הלשון דיוק מהו מובן: אינו דלכאורה,
מדובר כאשר אבל וכו'; חיזוק תוספת ה', בעבודת הוראה מזה ללמוד אפשר - בתניא לשון אודות מדובר כאשר

בזה: והביאור בפועל! להלכה נוגע להיות צריך שהדבר מובן, - ערוך בשולחן דין פסק אודות
של בלשונו הדיוק וזהו כדלקמן, רגעים, של סוגים ב' על מורה רגע) פעמים (ב' ורגע" רגע "כל הלשון

כדלקמן. הרגעים, סוגי בב' היינו, ורגע", רגע "בכל הוא חמץ שאיסור הזקן אדמו"ר

מקומות, וכמה בכמה הזקן אדמו"ר ידי על נעתק [שלשונו הרמב"ם לשון אודות פעמים כמה דובר ובהקדים:
בסוף מקומות) וכמה בכמה זאת שרואים כפי הרמב"ם, של לסגנונו קרוב הזקן אדמו"ר של שסגנונו וכידוע
לב' הרמב"ם שכוונת - איש פעמים ב' – כו'" ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט "לא ויובל: שמיטה הלכות

"איש". סוגי

הזקן אדמו"ר שמבאר וכפי ה), פז, (תהלים בה" יולד ואיש איש יאמר "ולציון - בכתוב מצינו זה דרך ועל
איש כרצון "לעשות הפורים) בימי (שקראנו אסתר במגילת נאמר זה דרך ועל "איש". סוגי לב' בזה שהכוונה
(ובזה הקצה אל הקצה מן - "איש" סוגי ב' היינו, והמן, מרדכי על דקאי א) יב, (מגילה בגמרא ומבואר ואיש",
צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד בסופה) (עוקצין חז"ל ללשון בנוגע זה דרך ועל שבינתיים). אלו כל נכללים

צדיקים. סוגי ב' על דקאי - כו'" עולמות ש"י וצדיק
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שבהם רגעים ישנם בזה: והענין רגעים. סוגי ב' על הוא גם מורה ורגע" רגע "כל הלשון שדיוק מובן ומזה
ד"כל באופן הרשות בעניני בעבודתו הוא עסוק שבהם רגעים וישנם ממש, ומצוות תורה בעניני יהודי עסוק

שמים", לשם "יהיו רק (לא שמים" לשם בפועל).מעשיך שמים" "לשם אם כי

הן הרגעים, סוגי בב' היינו, – ורגע" רגע "בכל הוא דחמץ שהאיסור הזקן אדמו"ר של בלשונו הדיוק וזהו
סוגי בב' - ממש ומצוותיה תורה בעניני עסוק שבו ברגע והן שמים"), ("לשם הרשות בעניני עסוק שבו ברגע

ורגע". רגע "בכל עליו שעובר איסור שזהו מכיון החמץ, בביעור ולעסוק הכל את להניח עליו הרגעים

יש כן, ואם שמים"), "לשם אותו שעושה הרשות בדבר רק (לא ממש במצוה עוסק כאשר גם אומרת: זאת
היינו, ורגע, רגע בכל הוא חמץ שאיסור מכיון כן, פי על אף - המצוה מן פטור במצוה שהעוסק לומר מקום
בכל (ולא חדֿפעמי הוא שחיובו מענין יותר חמור זה הרי ד"תשביתו", המצותֿעשה על עובר ורגע רגע שבכל

ורגע). רגע

"דכל - עשה מצוות לשאר דתשביתו המצותֿעשה בין חילוק שיש סק"ג) ט' (מצוה חינוך במנחת וכמבואר
מצה, אכל לא או לולב נטל שלא היום בסוף אחד רגע אלא עובר אינו ודומיהם, ולולב מצה כגון עשה מצוות
מלאו דחמור אפשר כזה עשה איסורי הרבה כן, אם ברשותו, שהחמץ רגע בכל דעובר (דתשביתו) כזו עשה אבל

כו'". סקילה מאיסור לאוין הרבה דחמור כמו מעשה, בו שיש אחד

ולא סקילה באיסור שבת "דמחללין סכנה, בו שיש חולה לענין ביומא הר"ן סברת את שם שמביא וכפי
לאוין איסורי והרבה כזית), כל (על עובר פעם דבכל כיון מקום, מכל לאו, רק הוא דנבלה אף נבלות, יאכל
נבילה, אותו מאכילים בודאי - נפש פקוח מצד נבילה להאכילו מוכרחים [כאשר סקילה" מאיסור יותר חמור
שבת חילול ידי על כשר דבר להאכילו או נבילה להאכילו אם ברירה יש כאשר אבל כו', דוחה נפש פקוח כי
יותר חמור לאו איסורי הרבה כי נבילה, אותו מאכילים ואין סקילה באיסור שבת מחללין - סקילה באיסור

סקילה]. מאיסור

וקלושות קלות ש"מחיצות - גו'" פשעיך כעב "מחיתי בענין (ספ"ז) התשובה באגרת מבואר זה דרך ועל
להלכה גם נוגע התשובה באגרת המבואר שענין רואים ובזה ויותר". עבה אחת מחיצה כמו מאפילות הן לרוב
התורה עניני כל כמה עד גם רואים ובזה חמור. אחד איסור לגבי קלים איסורים דהרבה לחומרא בנוגע - בפועל

בזה. זה קשורים

,מובן ורגע", רגע "בכל זה על עוברים שהרי כך, כל חמור הוא דחמץ שהאיסור מכיון - לעניננו ונחזור
ב ולהזהר להשתדל זה.שצריכים בענין יותר

תתעלם", אל "מבשרך לעצמו, בנוגע - לראש לכל - אלא הזולת, עם לפעולה בנוגע רק הכוונה שאין ומובן,
עד ימתין אם שהרי ברשותו, חמץ וביעור חמץ לבדיקת הדרושות ההכנות כל את לעשות צריך שכאו"א היינו,
כדבעי, חמץ וביעור הסדקים) ובכל החורים (בכל חמץ דבדיקת הענין את לקיים בידו שהות יהיה לא החיוב, זמן

הקצה! אל הקצה מן אחד ברגע לעבור יתכן לא כי

הרגע על לסמוך ולא מועד, מבעוד חמץ וביעור חמץ לבדיקת הדרושות ההכנות בכל לעסוק צריכים ולכן,
שהיה מכיון פטרי'", רחמנא ש"אונס לומר יוכל ולא כו', אחרים בדברים עסוק יהיה שאז יתכן כי האחרון,

זה! שלפני בימים זאת לעשות צריך

חייב הפסח, לפני יום שלושים בתוך לדרך שהיוצא א) סעיף תל"ו סימן חיים (אורח ערוך בשולחן וכמבואר
"ושמרו ה'", ב"דרך לעסוק היינו, לדרך", "יוצא בבחינת הוא מישראל כאו"א והרי - כו' חמץ בבדיקת כבר
יתכן כי חמץ, וביעור בדיקת לקראת הדרוש כל את ולעשות להקדים עליו ולכן, ומשפט", צדקה לעשות ה' דרך

ה'". "דרך עם הקשורים אחרים בענינים עסוק יהיה כך שאחר

שצריכים כו', והישות הגאוה ענין על דקאי ברוחניות, חמץ וביעור דבדיקת לעבודה בנוגע זה דרך ועל
במה הפירושים ב' דרך [על - לקדושה זאת שמהפכים באופן או דארעא", "כעפרא וכל, מכל זאת ולבער לבטל
עמוד ז חלק שיחות לקוטי (ראה חמץ לביעור בנוגע הפלוגתא עם הקשורים גו'", רעה חי' "והשבתי שכתוב
(אחד ליעפלער מרדכי ר' אודות הסיפור כידוע - יזוקו"] שלא "משביתן או העולם" מן "מעבירם ואילך), 188
מכיון היינו, הגאוה, ענין ידי על כו' בנסיונות שעומד עצמו על שאמר הזקן) אדמו"ר של החסידים מגדולי
אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר ידוע והרי - מסויים?! בענין שיכשל יתכן כיצד הזקן", אדמו"ר של "חסיד שהוא

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



כט       

שבהם רגעים ישנם בזה: והענין רגעים. סוגי ב' על הוא גם מורה ורגע" רגע "כל הלשון שדיוק מובן ומזה
ד"כל באופן הרשות בעניני בעבודתו הוא עסוק שבהם רגעים וישנם ממש, ומצוות תורה בעניני יהודי עסוק

שמים", לשם "יהיו רק (לא שמים" לשם בפועל).מעשיך שמים" "לשם אם כי

הן הרגעים, סוגי בב' היינו, – ורגע" רגע "בכל הוא דחמץ שהאיסור הזקן אדמו"ר של בלשונו הדיוק וזהו
סוגי בב' - ממש ומצוותיה תורה בעניני עסוק שבו ברגע והן שמים"), ("לשם הרשות בעניני עסוק שבו ברגע

ורגע". רגע "בכל עליו שעובר איסור שזהו מכיון החמץ, בביעור ולעסוק הכל את להניח עליו הרגעים

יש כן, ואם שמים"), "לשם אותו שעושה הרשות בדבר רק (לא ממש במצוה עוסק כאשר גם אומרת: זאת
היינו, ורגע, רגע בכל הוא חמץ שאיסור מכיון כן, פי על אף - המצוה מן פטור במצוה שהעוסק לומר מקום
בכל (ולא חדֿפעמי הוא שחיובו מענין יותר חמור זה הרי ד"תשביתו", המצותֿעשה על עובר ורגע רגע שבכל

ורגע). רגע

"דכל - עשה מצוות לשאר דתשביתו המצותֿעשה בין חילוק שיש סק"ג) ט' (מצוה חינוך במנחת וכמבואר
מצה, אכל לא או לולב נטל שלא היום בסוף אחד רגע אלא עובר אינו ודומיהם, ולולב מצה כגון עשה מצוות
מלאו דחמור אפשר כזה עשה איסורי הרבה כן, אם ברשותו, שהחמץ רגע בכל דעובר (דתשביתו) כזו עשה אבל

כו'". סקילה מאיסור לאוין הרבה דחמור כמו מעשה, בו שיש אחד

ולא סקילה באיסור שבת "דמחללין סכנה, בו שיש חולה לענין ביומא הר"ן סברת את שם שמביא וכפי
לאוין איסורי והרבה כזית), כל (על עובר פעם דבכל כיון מקום, מכל לאו, רק הוא דנבלה אף נבלות, יאכל
נבילה, אותו מאכילים בודאי - נפש פקוח מצד נבילה להאכילו מוכרחים [כאשר סקילה" מאיסור יותר חמור
שבת חילול ידי על כשר דבר להאכילו או נבילה להאכילו אם ברירה יש כאשר אבל כו', דוחה נפש פקוח כי
יותר חמור לאו איסורי הרבה כי נבילה, אותו מאכילים ואין סקילה באיסור שבת מחללין - סקילה באיסור

סקילה]. מאיסור

וקלושות קלות ש"מחיצות - גו'" פשעיך כעב "מחיתי בענין (ספ"ז) התשובה באגרת מבואר זה דרך ועל
להלכה גם נוגע התשובה באגרת המבואר שענין רואים ובזה ויותר". עבה אחת מחיצה כמו מאפילות הן לרוב
התורה עניני כל כמה עד גם רואים ובזה חמור. אחד איסור לגבי קלים איסורים דהרבה לחומרא בנוגע - בפועל

בזה. זה קשורים

,מובן ורגע", רגע "בכל זה על עוברים שהרי כך, כל חמור הוא דחמץ שהאיסור מכיון - לעניננו ונחזור
ב ולהזהר להשתדל זה.שצריכים בענין יותר

תתעלם", אל "מבשרך לעצמו, בנוגע - לראש לכל - אלא הזולת, עם לפעולה בנוגע רק הכוונה שאין ומובן,
עד ימתין אם שהרי ברשותו, חמץ וביעור חמץ לבדיקת הדרושות ההכנות כל את לעשות צריך שכאו"א היינו,
כדבעי, חמץ וביעור הסדקים) ובכל החורים (בכל חמץ דבדיקת הענין את לקיים בידו שהות יהיה לא החיוב, זמן

הקצה! אל הקצה מן אחד ברגע לעבור יתכן לא כי

הרגע על לסמוך ולא מועד, מבעוד חמץ וביעור חמץ לבדיקת הדרושות ההכנות בכל לעסוק צריכים ולכן,
שהיה מכיון פטרי'", רחמנא ש"אונס לומר יוכל ולא כו', אחרים בדברים עסוק יהיה שאז יתכן כי האחרון,

זה! שלפני בימים זאת לעשות צריך

חייב הפסח, לפני יום שלושים בתוך לדרך שהיוצא א) סעיף תל"ו סימן חיים (אורח ערוך בשולחן וכמבואר
"ושמרו ה'", ב"דרך לעסוק היינו, לדרך", "יוצא בבחינת הוא מישראל כאו"א והרי - כו' חמץ בבדיקת כבר
יתכן כי חמץ, וביעור בדיקת לקראת הדרוש כל את ולעשות להקדים עליו ולכן, ומשפט", צדקה לעשות ה' דרך

ה'". "דרך עם הקשורים אחרים בענינים עסוק יהיה כך שאחר

שצריכים כו', והישות הגאוה ענין על דקאי ברוחניות, חמץ וביעור דבדיקת לעבודה בנוגע זה דרך ועל
במה הפירושים ב' דרך [על - לקדושה זאת שמהפכים באופן או דארעא", "כעפרא וכל, מכל זאת ולבער לבטל
עמוד ז חלק שיחות לקוטי (ראה חמץ לביעור בנוגע הפלוגתא עם הקשורים גו'", רעה חי' "והשבתי שכתוב
(אחד ליעפלער מרדכי ר' אודות הסיפור כידוע - יזוקו"] שלא "משביתן או העולם" מן "מעבירם ואילך), 188
מכיון היינו, הגאוה, ענין ידי על כו' בנסיונות שעומד עצמו על שאמר הזקן) אדמו"ר של החסידים מגדולי
אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר ידוע והרי - מסויים?! בענין שיכשל יתכן כיצד הזקן", אדמו"ר של "חסיד שהוא
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ל      

העיקר כו'), גאוה של ענין מצד (אפילו זאת עושים אופן באיזה משנה לא - מרע" "סור אודות מדובר שכאשר
לגמרי. הרע מן לברוח -

והלואי זו, לעבודה מרובה והכנה רב זמן שדרוש מובן הרי - חמץ וביעור דבדיקת הרוחנית לעבודה ובנוגע
שלושים זו בעבודה להתחיל שצריכים פשיטא ולכן, הפסח, חג עד שנותר הזמן במשך זו עבודה לסיים יספיקו

החג. לפני יום

ואם עוד", ויחכם לחכם ו"תן זה, בכל להוסיף הטפשותויש ענין את וישרוף יבער אזי - "חכם" בדרגת אינו
. . . השנה בהתחלת כבר להיות צריך זה וענין כו', וברחמים בחסד החכמה), (היפך וכסיל" זקן ד"מלך

לעיל שנתבאר וכפי נצחיים, שהם התורה עניני ככל כולה, השנה כל על נמשכים אלו ענינים שכל ומובן,
זה דרך ועל עכשיו", גם אלו בחינות ושייך נצחית היא ש"התורה גו'" משה אל ד"ויקרא לענין בנוגע בארוכה

כולה. השנה כל על נמשכים הפסח, חג עם הקשורים הענינים שכל - לעניננו בנוגע

***

:אאמו"ר בהערות הביאור
. . פתח אלעזר ר' משה, אל ("ויקרא הנ"ל הזהר מאמר קאי זה שעל - משה" אל ד"ויקרא הענין כללות
בלקוטי כמבואר כו', דלעילא אתערותא המשכת ענינו – כו'") ישראל אינון זכאין מפדות, ידי קצרה הקצר

דפרשתנו. תורה

כו'", עמהון אשתכח הוא בריך קודשא דאשתכחו אתר דבכל ישראל אינון ש"זכאין בזהר מבואר זה ועל
אשתלימו ישראל "כד רק לא כלומר: עמהם, יחד הקב"ה נמצא ישראל בני שנמצאים ומצב מעמד שבכל היינו,
ועליהם חסדים, וגמילות עבודה תורה - עומד" "העולם [שעליהם הקוין בג' עבודתם כאשר היינו, בעובדייהו",
בשלימותה, היא א)] פרק סוף (אבות ושלום משפט דאמת הענינים בג' הדבר מתבטא שאז - קיים" "העולם
הם נמצאים מזה שכתוצאה בכולם), אפילו או מהם, (באחד הקוין דג' בעבודה חסרון ישנו כאשר אפילו אלא
ב"ה "קודשא אז גם - גלותא") (ו)אתחייבו בעובדייהו לתתא אשתלימו לא ישראל ("כד גלות של ומצב במעמד

כו'". עמהון אשתכח

המשכת היינו, משה", אל ד"ויקרא הענין כללות ישנו בגלות, נמצאים ישראל בני כאשר גם הרי - שכן ומכיון
מבחינת המשכה - שבזה העילוי לתכלית עד כו', האדם בעבודת והוספה עילוי הפועלת דלעילא אתערותא

במאמר. לעיל כמדובר "אנכי",

חס מלהושיע הקב"ה של ידו שתקצר יתכן שלא מכיון מפדות": ידי קצרה "הקצר הפסוק עם הקשר וזהו
לעזור הקב"ה יכול הגלות, בזמן גם ומצב, מעמד שבכל בודאי הרי - מפדות"?!) ידי קצרה ("הקצר ושלום
להמשכת זקוקים ישראל בני כאשר ובפשטות: לו, המצטרך בכל מישראל ואחד אחד לכל בפועל עוזר ואמנם
של לענין זקוקים ישראל בני כאשר דלעילא, אתערותא בהמשכת הקב"ה להם עוזר - דלעילא אתערותא

עוזר - דלתתא וכיוצאאתערותא יחדיו, הענינים לב' בנוגע זה דרך ועל דלתתא, דאתערותא בענין הקב"ה להם
להם. המצטרך בכל בזה

ועוזר עמו, ביחד נמצא שהקב"ה לדעת יהודי צריך ומצב מעמד שבכל - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
מפדות"). ידי קצרה ("הקצר המצטרך בכל לו ומסייע

נמצאים כאשר גם לבב, וטוב בשמחה ומצוותיה התורה עניני בכל ישראל בני עוסקים - זו ידיעה ומתוך
הגלות, בזמן

על והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים - הגלות זמן במשך ועבודתינו מעשינו כללות ידי ועל
צדקנו, משיח ידי

ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו - העם" ד"שלימות ובאופן
ג), ל, נצבים רש"י (פירוש ממקומו" איש איש ממש בידיו "אוחז שהקב"ה היינו,

בשלימותם, שהם כפי ומצוותיה התורה עניני כל על דקאי אתם", וזהבם "כספם - התורה" "שלימות עם ביחד

אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ביחד כולם באים וכך
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עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את "ושתי הארץ", "שלימות - בשלימותה אותה ומוצאים שנה",
גבולך". את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - כולל הנהר",

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם דין וכפסק ממש, בימינו במהרה - זה וכל

המזבח על תוקד תמיד ד"אש באופן השלישי המקדש בבית המזבח על הקרבנות להקרבת זוכים ממש ובקרוב
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הוא השלישי המקדש שבית מכיון נצחי, באופן - צו בפרשת לקרוא שהולכים כפי - גו'"

לאחרי ובפרט צו), פרשת ריש רש"י (פירוש זירוז" לשון אלא צו "אין - זריזות של באופן נפעל זה וכל
ש"כל הפסוק) (על הקדוש החיים האור שמבאר כפי - הבוקר" עד הלילה "כל נאמר שאודותיו הזמן עבר שכבר
והרי הששי", לאלף ת"ק עבור אחר הוא "והזמן הגאולה, בוקר - הבוקר" "עד הגלות, ליל על קאי הלילה"

הששי! לאלף תשמ"ג בשנת כבר אנו נמצאים

גילוי שנת ותהא משיח, גאולת שנת (תהיה משיח" ו"גילוי משיח" ל"גאולת נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
"נאו". ממש ממש, בימינו במהרה - משיח)

וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר נאו".כ"ק משיח

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן טלישבסקי שי' משה ר' לחזן צוה אח"כ

***

בדוגמת תהיה העתידה שהגאולה היינו, מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר העתידה הגאולה אודות
דגאולה שהנסים - כך כדי ועד ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן מזו: ויתירה ממצרים, הגאולה

מצרים. ביציאת שהיו לנסים ביחס "נפלאות" של באופן יהיו העתידה
מארץ המעלך אלקיך הוי' "אנכי יא) פא, (תהלים בכתוב נאמר מצרים, דיציאת הענין לכללות בנוגע והנה,
לגבי עליה של באופן מצרים", מארץ ד"המעלך באופן אם כי סתם, ממצרים יציאה רק לא היינו, מצרים",

כו'. החושך מן האור דיתרון הענין כללות שזהו מצרים, לגלות שקדם ומצב המעמד

מן האור ביתרון הפשוט (כפירוש לחושך ביחס האור ליתרון בנוגע רק לא - היא ההדגשה גופא ובזה
מן האור ביתרון הפנימי (כפירוש החושך מן בא שהוא זה ידי על האור ליתרון בנוגע גם אם כי החושך),
מצרים מארץ שבאים ידי על נפעל ("המעלך") זה שעילוי מצרים", מארץ "המעלך הכתוב דיוק וזהו החושך),

החושך). (מן

ישראל מבני ואחד אחד כל של צרכיהם את ממלא שהקב"ה היינו, ואמלאהו", פיך "הרחב בכתוב: וממשיך
"לא - לו המצטרך כל את לבקש פיו את מרחיב שיהודי זה ידי על אריבער, לכתחילה - הרחבה של באופן
על בהוספה ו), הלכה ג פרק תענית (ירושלמי משאלותיך" ימלא והקב"ה כו' הרחב אלא כו' פיך מיצר תהא
בדברי ההרחבה ידי על אמנם היא ההתחלה כלומר: א). נ, (ברכות תורה" ל"דברי בנוגע פיך" ד"הרחב הענין
ביחס שגם עלמא", וברא באורייתא "אסתכל - הגשמיים הענינים בכל להרחבה גם באים מזה אבל תורה,

ואמלאהו". פיך ד"הרחב הענין נפעל אלו לענינים

ההרחבה ענין על מורה שזה אשביעך", דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו - הקאפיטל לסיום שבאים ועד
השלימות. בתכלית

זמירות "נעים ישראל, מלך דוד אמרו זה מזמור שהרי - הגלות זמן בסוף נמצאים כאשר גם כבר נפעל זה וכל
הגלות. בזמן גם הזמנים, כל במשך ישראל בני עם הקב"ה הנהגת היא שכך ישראל, כללות בשם ישראל",

הענין כבר היה מצרים בגלות היו ישראל בני שכאשר א) יא, (סוטה רז"ל במדרשי המבואר פי על ובפרט
להן "מלקט היה הקב"ה - צור" מחלמיש ושמן מסלע דבש שלד"ויניקהו ואחד שמן של אחד עגולין שני

דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין דרך על (שזהו וגו'" ושמן מסלע דבש ויניקהו שנאמר דבש,
שכאשר העתידה, בגאולה גם יהיה שכך מובן, נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי ומכיון אשביעך"),

אשביעך". דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין כבר יהיה הגלות בזמן עדיין נמצאים

הענין את לדחות אפשר שאי מובן, - נגאלין ומיד ותיכף האחרונים, הגלות בימי אנו שנמצאים ומכיון
יותר! מאוחר לזמן הגלות) בזמן עוד להיות (שצריך גו'" חטה מחלב ד"ויאכילהו
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עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את "ושתי הארץ", "שלימות - בשלימותה אותה ומוצאים שנה",
גבולך". את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד קיום - כולל הנהר",

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם דין וכפסק ממש, בימינו במהרה - זה וכל

המזבח על תוקד תמיד ד"אש באופן השלישי המקדש בבית המזבח על הקרבנות להקרבת זוכים ממש ובקרוב
ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הוא השלישי המקדש שבית מכיון נצחי, באופן - צו בפרשת לקרוא שהולכים כפי - גו'"

לאחרי ובפרט צו), פרשת ריש רש"י (פירוש זירוז" לשון אלא צו "אין - זריזות של באופן נפעל זה וכל
ש"כל הפסוק) (על הקדוש החיים האור שמבאר כפי - הבוקר" עד הלילה "כל נאמר שאודותיו הזמן עבר שכבר
והרי הששי", לאלף ת"ק עבור אחר הוא "והזמן הגאולה, בוקר - הבוקר" "עד הגלות, ליל על קאי הלילה"

הששי! לאלף תשמ"ג בשנת כבר אנו נמצאים

גילוי שנת ותהא משיח, גאולת שנת (תהיה משיח" ו"גילוי משיח" ל"גאולת נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
"נאו". ממש ממש, בימינו במהרה - משיח)

וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר נאו".כ"ק משיח

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן טלישבסקי שי' משה ר' לחזן צוה אח"כ

***

בדוגמת תהיה העתידה שהגאולה היינו, מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר העתידה הגאולה אודות
דגאולה שהנסים - כך כדי ועד ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן מזו: ויתירה ממצרים, הגאולה

מצרים. ביציאת שהיו לנסים ביחס "נפלאות" של באופן יהיו העתידה
מארץ המעלך אלקיך הוי' "אנכי יא) פא, (תהלים בכתוב נאמר מצרים, דיציאת הענין לכללות בנוגע והנה,
לגבי עליה של באופן מצרים", מארץ ד"המעלך באופן אם כי סתם, ממצרים יציאה רק לא היינו, מצרים",

כו'. החושך מן האור דיתרון הענין כללות שזהו מצרים, לגלות שקדם ומצב המעמד

מן האור ביתרון הפשוט (כפירוש לחושך ביחס האור ליתרון בנוגע רק לא - היא ההדגשה גופא ובזה
מן האור ביתרון הפנימי (כפירוש החושך מן בא שהוא זה ידי על האור ליתרון בנוגע גם אם כי החושך),
מצרים מארץ שבאים ידי על נפעל ("המעלך") זה שעילוי מצרים", מארץ "המעלך הכתוב דיוק וזהו החושך),

החושך). (מן

ישראל מבני ואחד אחד כל של צרכיהם את ממלא שהקב"ה היינו, ואמלאהו", פיך "הרחב בכתוב: וממשיך
"לא - לו המצטרך כל את לבקש פיו את מרחיב שיהודי זה ידי על אריבער, לכתחילה - הרחבה של באופן
על בהוספה ו), הלכה ג פרק תענית (ירושלמי משאלותיך" ימלא והקב"ה כו' הרחב אלא כו' פיך מיצר תהא
בדברי ההרחבה ידי על אמנם היא ההתחלה כלומר: א). נ, (ברכות תורה" ל"דברי בנוגע פיך" ד"הרחב הענין
ביחס שגם עלמא", וברא באורייתא "אסתכל - הגשמיים הענינים בכל להרחבה גם באים מזה אבל תורה,

ואמלאהו". פיך ד"הרחב הענין נפעל אלו לענינים

ההרחבה ענין על מורה שזה אשביעך", דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו - הקאפיטל לסיום שבאים ועד
השלימות. בתכלית

זמירות "נעים ישראל, מלך דוד אמרו זה מזמור שהרי - הגלות זמן בסוף נמצאים כאשר גם כבר נפעל זה וכל
הגלות. בזמן גם הזמנים, כל במשך ישראל בני עם הקב"ה הנהגת היא שכך ישראל, כללות בשם ישראל",

הענין כבר היה מצרים בגלות היו ישראל בני שכאשר א) יא, (סוטה רז"ל במדרשי המבואר פי על ובפרט
להן "מלקט היה הקב"ה - צור" מחלמיש ושמן מסלע דבש שלד"ויניקהו ואחד שמן של אחד עגולין שני

דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין דרך על (שזהו וגו'" ושמן מסלע דבש ויניקהו שנאמר דבש,
שכאשר העתידה, בגאולה גם יהיה שכך מובן, נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי ומכיון אשביעך"),

אשביעך". דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו הענין כבר יהיה הגלות בזמן עדיין נמצאים

הענין את לדחות אפשר שאי מובן, - נגאלין ומיד ותיכף האחרונים, הגלות בימי אנו שנמצאים ומכיון
יותר! מאוחר לזמן הגלות) בזמן עוד להיות (שצריך גו'" חטה מחלב ד"ויאכילהו
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   יב כרך

בהמה בעולת "נאמר מנחות: מסכת בסיום תנן
ניחוח ריח אשה העוף ובעולת ניחוח ריח אשה

ניחוח ריח אשה המרבהובמנחה אחד לך לומר ,
לשמים" לבו שיכוין ובלבד הממעיט .ואחד

"אשה הלשון שאותו מזה בפשטות: המשנה פירוש
דבהמה הקרבנות סוגי מג' אחד בכל נאמר ניחוח" ריח
דעולת - כלל שווים שאינם פי על אף ומנחה ועוף
הרי - מנחה משל העוף ועולת עוף משל מרובה בהמה
שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה ש"אחד מוכח
כמו לשמים לבו מכוין הממעיט שאם לשמים": לבו

שלהמרבה המרובה כמו - שלו המועט חשוב אז ,
חבירו.

"לומר (ולא כו' המרבה אחד הלשון להבין: וצריך
משמע - כו'") ובלבד הממעיט גם) (או שאפילו לך

להממעיט. ששווה חידוש יש בהמרבה שגם

מאי זירא ר' "אמר זו: משנה על איתא שם בגמרא
ואם מעט אם העובד שנת מתוקה (ומשיב) קראה?

יאכל ברבותהרבה מהכא, אמר אהבה בר אדא רב .
לבעליה" כשרון ומה אוכלי' רבו והיינוהטובה .

ובלבד הממעיט ואחד המרבה ד"אחד הזה שהכלל
זירא ר' שהביאו הכתובים מאלו ילפינן כו'" שיכוין

אהבה. בר אדא ורב

להבין: וצריך

מהי וגם קראה") ("מאי זירא ר' של שאלתו מהי
(דהילפותא אהבה בר אדא ורב זירא ר' של תשובתם
- גו'") "ברבות או גו'" "מתוקה שכתוב ממה היא
ילפינן כו'" המרבה ד"אחד עצמה במשנה מפורש הלא

כו' ש"נאמר מזה  ?"'כו

מספיקה המשנה הוכחת אין טעם איזה מפני ואם

ל גיסא: לאידך קשה אלו- כתובים הובאו לא מה
שהם כיון - בהמשנה גו'" "ברבות גו'", ד"מתוקה
ריח "אשה הכתוב כן שאין מה מספיקות הוכחות

.ניחוח"

,ברייתא הובאה בגמרא הנ''ל לענין בהמשך
חידוש: משום בהם שיש בקרבנות ענינים ג' המבארת
כתיב מה וראה בוא עזאי בן שמעון רבי אמר "תניא
אלקים ולא אֿל לא בהם נאמר שלא קרבנות בפרשת
לחלוק דין לבעל פה פתחון ליתן שלא ה', אלא
והדבר הן, הרבה רשויות "לאומרים רש"י: (פירוש
וזה מנחה לו להקריב ציום כך ששמו שזה מוכיח,
נאמר לכך אילים, וזה פרים לו להקריב ציום כך ששמו
ריח אשה הגס בשור ונאמר לה'"). ניחוח ריח בכולם
ריח אשה ובמנחה ניחוח ריח אשה הדק ובעוף ניחוח
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ד.1) ב, יז. א, ט. א. פרשתנו
יש2) ― כו' מרבה שזה אף שוה וכו' השכר דיהי' ההסברה

סי' תהלים להאריז"ל (לקו"ת דורדיא בן דר"א בענין מהמבואר להעיר
ס"ב) הא' ותקעו ס"ד הא' הזה ביום כי ד"ה, בלקו''ת ויל"ע לב.

ג). (צח, הב' אינש חייב ד"ה בתו"א וממ''ש
ס"א3) או"ח (מג"א להרבות* ביכלתו הי' לא שהממעיט ומיירי

ע"ז). פליג לא שם הט"ז שגם סק"ג שם במשב"ז פרמ"ג (וראה סק"ו
הרי מרבה אינו ומ"מ ביכלתו הי' דאם ועוד), ספ"ב. אבות תויו"ט

המרבה**. כמו – לשמים לבו בכוונת שוה אינו
תוד"ה קושיית וזוהי ענין. בו הריבוי שאין בדבר שהוא או (*
כיון כו' המרבה דא' ענין שם שייך דאין א. טו, שבועות – ללמדך
להרבות. ביכלתו הי' וגם מצוה שם דהריבוי אינם: הנ"ל תנאים ששני
משא"כ כו'). להתפאר דאין ידעינן כו' המרבה דמאחד (ומשני
שיחנא" גמלא "לפום דוקא צ"ל אז ביכלתו ויש בריבוי כשמצוה

א). סז, (כתובות
להביא שרוצה שבמין המובחר צ"ל דבקרבנות י"ל לכאורה
שמקבל אף – הקרבנות מספר בריבוי חיוב אין אבל ב) פג, (מנחות
כפי צ"ל ידו כמתנת בהם שנאמר וחגיגה ראי' ורק – הריבוי. על שכר
(עי' הוא שעשיר אף עוף להביא שיכול ועד – ב) ח, (חגיגה עשרו
במנחות הש"ס לשון יתור דיוק וזהו – ה"ג) פט"ז מעה"ק הל' לח"מ

מי ב) שעשיר(קד, להיות אפשר אבל הדרך, הוא שכן היינו כו'
מנחה*. יביא ג"כ

אחד ד"ה א) (קי, במנחות פירש"י כוונת (1 לפרש: יש ובזה
ולא במספר, שמרבה היינו קרבנות" "להביא תיבות שהוסיף המרבה
בברכות רש"י ל' יתור (2 באיכות. בריבוי דקאי דשבועות כבסוגיא
אחד ל' כי והיינו נאמר. בקרבנות כו' המרבה דאחד שכ' א) יז, ב. (ה,
וכיון אפשריותו. וממעיט להרבות דבידו דפי' לרש"י משמע הממעיט
שנוי'. דוקא – דבקרבנות רש"י מדגיש לכן בת"ת, קאי דבברכות

ת"ת. משא"כ כו' חיוב שאין כנ"ל והטעם
הממעט אין דאם מהא היינו מזה, ראי' מביא בברכות דהש"ס והא
ביכלתו, אין אם רק הוא אפשרי (ובת"ת לשמים לבו בכונת ממעט
הרי א) צט, סנה' – בזה ה' דבר כי נאמר עליו הרי לאו, דאם כמובן.
הי' שלא מפני דהממעיט היכא בת"ת ובמילא כו' המרבה אחד

וק"ל. המרבה. כזה שכרו הרי ביכלתו,
ג) ד, בראשית בפרש"י הובא ה. פכ"ב, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר (*
ומחלביהן. צאנו מבכורות והבל הגרוע מן האדמה מפרי הביא דקין

ואילך. 23 ס"ע חט"ו לקו"ש בארוכה וראה
ר"א בנוגע זה מרז"ל דהובא ב. ה, ברכות עיי' (**שלא על

–למד ב. נד, עירובין – ר"א על אמרו וגם – הקס"ד לפי –

הי' לא ושמא: ד"ה בפרש"י א. יז, ובברכות תמיד. תשגה באהבתה
כו'. פתוח לב לו

יא.4) ה, קהלת
שלפנינו:5) בש"ס אבל בע"י. הגירסא וכ''ה י. שם, קהלת

"לבעליו".
אין6) ניחח ריח בכולהו דכתיב הא "כי כאן: יעקב בעיון ראה

ניחח לריח הוא ומדרגתו מעלתו לפי אחד כל דמ"מ די"ל כ"כ הוכחה
כבפנים. אאפל"כ אבל מזו". למעלה זו

הלימוד7) ואח"כ בתחלה במשנה הובאו שהכתובים מזה וגם
שהכתובים משמע ― הפוך בסדר ולא כו'" המרבה ו"אחד

.מספיקה הוכחה שהם ופשיטא כו'" המרבה ש"א' לומר

   

ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד לך לומר ניחוח,
הוא לאכילה תאמר ושמא לשמים. לבו את שיכוין
תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם לומר תלמוד צריך
אלף בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי ונאמר ומלואה,

אשתה עתודים ודם אבירים בשר האוכל לאוגו' כו'
זובחים אתם לרצונכם אלא זובחים אתם לרצוני

תזבחהו".שנאמר לרצונכם
להבין: וצריך

כך כדי ועד אלו ענינים ג' בין הקישור מהו א)
אחד במאמר כוללם עזאי בן שמעון (ובפרטשרבי

הענין על המוסיף" ב"וא"ו נאמרו האחרונים שהענינים
?הראשון)

ש זה יועיל מה למנועב) ה', שם רק נאמר
מצינו והלא - לחלוק" לבעלֿדין פה פתחון מ"ליתן
שם וגם אלקים שם גם בהן שנאמר מצוות וכמה כמה
הקרבנות), במצות כמו ה' שם בהן שנאמר (ויש אֿל
ולומר לחלוק" לבעלֿדין פה "פתחון יש הרי כן ואם

שב אף הן", הרבה ה'?ש"רשויות שם רק נאמר

בשם הן הרבה "רשויות האומר נקרא זה איך ג)
גדר זו הנחה דלבעל משמע זה דמתואר "בעלֿדין",
כופר הוא והרי - ודברים בדין עמו לבוא המחייב

הוי'? באחדות

הרי עזאי בן שמעון רבי שבדברי השני הענין ד)
במשנתנ האמור ממש הענין אותו לכאורה, ו!הוא,

ובמקום המשנה, מלשון שינה למה זה פי על ה)
ו"עוף הגס" "שור אמר העוף" ו"עולת בהמה" "עולת

הדק"?

לאמר מישהו של דעתו על יעלה האיך ו)
עד ושלום, חס צריך" (הקב"ה) הוא ש"לאכילה
ועל זו, מטעות להוציא עזאי בן שמעון רבי שהוזקק

וכו'? כתובים מכמה הוכחות ידי

צריך הרי - זו אמירה לשלול צריך כן באם ז)
מסכת בתחלת - קרבנות להלכות כהקדמה זה להיות

מנחות. מסכת בסיום ולא זבחים

סלקא הקא את עזאי בן שמעון רבי בשלילת ח)
אין שלמעלה אומר אינו צריך") הוא (ד"לאכילה דעתך

ש"אם אלא אכילה, של ענין אומרשייך לא
"'וגו תבל "רעבון",לי של ענין שייך שכן היינו -

כי (והטעם) לך אומר לא שאז אלא למעלה, כביכול,
כו'. לי

:זה בכל והביאור
שענין בקרבן וה"ממעיט" ה"מרבה" שבין ההבדל
בשני הוא - לה' גו' יקריב כי אדם הוא: הקרבן

האדם מצד עלצדדים: הקרבן הובא האם -
המקריב, מצד הראויה שלימות של באופן האדם ידי
הקרבן אם - הקב"ה מצד בו; "ממעיט" שהוא או

למעלה לרצון אופןנתקבל שישנו דרך ועל -
כיפר ולא ועולהדכיפר חטאת דריצוי חילוק ,.ועוד

במשנה והגמרא: המשנה בין החילוק ובזה
כפי - הקרבן של העיקרי (ופעולתו) בענינו המדובר
ממה המשנה הוכחת באה ולכן - למעלה שנתקבל
הקרבנות, סוגי מג' א' בכל ניחוח" ריח "אשה שנאמר
המרבה אחד לך "לומר ממעיט, וזה מרבה שזה אף

לבו את שיכוין ובלבד הממעיט והיינוואחד - "
לרצון וקבלתו שבהקרבן ניחוח" ה"ריח שלענין

שווים כולם .למעלה,
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א.8) י, יב. נ, תהלים
ה.9) יט, ויקרא

חידוש10) משום בהם יש אלו ענינים שג' לפי שזהו לתרץ ואין
בענין ענינים כו"כ עוד שישנם ודאי שהרי ― הקרבנות בענין

זו. בברייתא באו אלה ג' דוקא ולמה חידוש בהם שיש הקרבנות
המרבה11) שא' זה הבבות: המשך מפרש כאן מהרש"א בחדא"ג

בודאי אחרים אלקים "אבל ה' לשם הם שהקרבנות הוכחה הוא כו',
לאכילה הוא גם תאמר ושמא ואמר יותר. באכילה במרובה דיבחרו

וכו'". דאינו בראיות מפורש ה"ז צריך,
רשויות ששתי שאומר שמי ההכרח מהו מובן, אינו לפענ''ד אבל

" יאמר ח"ו מובןהן אינו וגם יותר". באכילה במרובה דיבחרו בודאי
כבר שהרי כו'. צריך לאכילה הוא גם תאמר ושמא שממשיך: מה

ד הוכיח  במרובה "דיבחרו אחרים באלקים משא"כ
תאמר ושמא אח"כ: לומר אפשר איך וא"כ יותר", באכילה 

צריך. לאכילה
בבא הם כאלו הראשונות הבבות ב' שמפרש יעקב בעיון וראה
הג' הבבא המשך שמפרש ומה הברייתא. מל' כן משמע ולא ― אחת
רעב של דרכו שכן תאמר מעט או רב לך שוה שהכל כיון "כלומר
לעשות רק שהוא וגו' ארעב אם הכתוב מביא להכי כו' לאכול ותאב
שייך שלא אינו גו'" ארעב מ''אם ההוכחה שהרי מובן אינו ― רצונו"

כ"א למעלה, הרעבון לך",ענין אומר ש"לא ורק ― שישנו
בפנים. וכדלקמן

גו'":12) ארעב "אם בפי' (ועוד) הראב"ע מ"ש לפי וגם
הרי למעלה, רעבון שייך אינו ושבאמת כו', צורך לו שיש כאדם

אין רעבון.עכ"פ שייך שאין מהכתוב
א.13) ו, זבחים
פ"ב.14) אגה"ת וראה ב. ז, שם
לבו)15) שיכוין "(ובלבד המשנה ל' דיוק גם שזהו "וי"ל

לפי הוא שהשויון להדגיש המשנה דכוונת אלא מיותר, דלכאורה
לבו הנהשמכוין כבפנים) במשנה, קאי (שבזה, הקב"ה ומצד ,

השי"ת אצל כי (כאן): מפראג מהר"ל בחדא"ג וראה כו'. המרבה אחד
יש בזה לשמים לבו מכוין אינו אם ולפיכך ומעט, הרבה אחד, הכל



לי    

ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד לך לומר ניחוח,
הוא לאכילה תאמר ושמא לשמים. לבו את שיכוין
תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם לומר תלמוד צריך
אלף בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי ונאמר ומלואה,

אשתה עתודים ודם אבירים בשר האוכל לאוגו' כו'
זובחים אתם לרצונכם אלא זובחים אתם לרצוני

תזבחהו".שנאמר לרצונכם
להבין: וצריך

כך כדי ועד אלו ענינים ג' בין הקישור מהו א)
אחד במאמר כוללם עזאי בן שמעון (ובפרטשרבי

הענין על המוסיף" ב"וא"ו נאמרו האחרונים שהענינים
?הראשון)

ש זה יועיל מה למנועב) ה', שם רק נאמר
מצינו והלא - לחלוק" לבעלֿדין פה פתחון מ"ליתן
שם וגם אלקים שם גם בהן שנאמר מצוות וכמה כמה
הקרבנות), במצות כמו ה' שם בהן שנאמר (ויש אֿל
ולומר לחלוק" לבעלֿדין פה "פתחון יש הרי כן ואם

שב אף הן", הרבה ה'?ש"רשויות שם רק נאמר

בשם הן הרבה "רשויות האומר נקרא זה איך ג)
גדר זו הנחה דלבעל משמע זה דמתואר "בעלֿדין",
כופר הוא והרי - ודברים בדין עמו לבוא המחייב

הוי'? באחדות

הרי עזאי בן שמעון רבי שבדברי השני הענין ד)
במשנתנ האמור ממש הענין אותו לכאורה, ו!הוא,

ובמקום המשנה, מלשון שינה למה זה פי על ה)
ו"עוף הגס" "שור אמר העוף" ו"עולת בהמה" "עולת

הדק"?

לאמר מישהו של דעתו על יעלה האיך ו)
עד ושלום, חס צריך" (הקב"ה) הוא ש"לאכילה
ועל זו, מטעות להוציא עזאי בן שמעון רבי שהוזקק

וכו'? כתובים מכמה הוכחות ידי

צריך הרי - זו אמירה לשלול צריך כן באם ז)
מסכת בתחלת - קרבנות להלכות כהקדמה זה להיות

מנחות. מסכת בסיום ולא זבחים

סלקא הקא את עזאי בן שמעון רבי בשלילת ח)
אין שלמעלה אומר אינו צריך") הוא (ד"לאכילה דעתך

ש"אם אלא אכילה, של ענין אומרשייך לא
"'וגו תבל "רעבון",לי של ענין שייך שכן היינו -

כי (והטעם) לך אומר לא שאז אלא למעלה, כביכול,
כו'. לי

:זה בכל והביאור
שענין בקרבן וה"ממעיט" ה"מרבה" שבין ההבדל
בשני הוא - לה' גו' יקריב כי אדם הוא: הקרבן

האדם מצד עלצדדים: הקרבן הובא האם -
המקריב, מצד הראויה שלימות של באופן האדם ידי
הקרבן אם - הקב"ה מצד בו; "ממעיט" שהוא או

למעלה לרצון אופןנתקבל שישנו דרך ועל -
כיפר ולא ועולהדכיפר חטאת דריצוי חילוק ,.ועוד

במשנה והגמרא: המשנה בין החילוק ובזה
כפי - הקרבן של העיקרי (ופעולתו) בענינו המדובר
ממה המשנה הוכחת באה ולכן - למעלה שנתקבל
הקרבנות, סוגי מג' א' בכל ניחוח" ריח "אשה שנאמר
המרבה אחד לך "לומר ממעיט, וזה מרבה שזה אף

לבו את שיכוין ובלבד הממעיט והיינוואחד - "
לרצון וקבלתו שבהקרבן ניחוח" ה"ריח שלענין

שווים כולם .למעלה,

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

א.8) י, יב. נ, תהלים
ה.9) יט, ויקרא

חידוש10) משום בהם יש אלו ענינים שג' לפי שזהו לתרץ ואין
בענין ענינים כו"כ עוד שישנם ודאי שהרי ― הקרבנות בענין

זו. בברייתא באו אלה ג' דוקא ולמה חידוש בהם שיש הקרבנות
המרבה11) שא' זה הבבות: המשך מפרש כאן מהרש"א בחדא"ג

בודאי אחרים אלקים "אבל ה' לשם הם שהקרבנות הוכחה הוא כו',
לאכילה הוא גם תאמר ושמא ואמר יותר. באכילה במרובה דיבחרו

וכו'". דאינו בראיות מפורש ה"ז צריך,
רשויות ששתי שאומר שמי ההכרח מהו מובן, אינו לפענ''ד אבל

" יאמר ח"ו מובןהן אינו וגם יותר". באכילה במרובה דיבחרו בודאי
כבר שהרי כו'. צריך לאכילה הוא גם תאמר ושמא שממשיך: מה

ד הוכיח  במרובה "דיבחרו אחרים באלקים משא"כ
תאמר ושמא אח"כ: לומר אפשר איך וא"כ יותר", באכילה 

צריך. לאכילה
בבא הם כאלו הראשונות הבבות ב' שמפרש יעקב בעיון וראה
הג' הבבא המשך שמפרש ומה הברייתא. מל' כן משמע ולא ― אחת
רעב של דרכו שכן תאמר מעט או רב לך שוה שהכל כיון "כלומר
לעשות רק שהוא וגו' ארעב אם הכתוב מביא להכי כו' לאכול ותאב
שייך שלא אינו גו'" ארעב מ''אם ההוכחה שהרי מובן אינו ― רצונו"

כ"א למעלה, הרעבון לך",ענין אומר ש"לא ורק ― שישנו
בפנים. וכדלקמן

גו'":12) ארעב "אם בפי' (ועוד) הראב"ע מ"ש לפי וגם
הרי למעלה, רעבון שייך אינו ושבאמת כו', צורך לו שיש כאדם

אין רעבון.עכ"פ שייך שאין מהכתוב
א.13) ו, זבחים
פ"ב.14) אגה"ת וראה ב. ז, שם
לבו)15) שיכוין "(ובלבד המשנה ל' דיוק גם שזהו "וי"ל

לפי הוא שהשויון להדגיש המשנה דכוונת אלא מיותר, דלכאורה
לבו הנהשמכוין כבפנים) במשנה, קאי (שבזה, הקב"ה ומצד ,

השי"ת אצל כי (כאן): מפראג מהר"ל בחדא"ג וראה כו'. המרבה אחד
יש בזה לשמים לבו מכוין אינו אם ולפיכך ומעט, הרבה אחד, הכל



לד   

"הקרבת גם להיות צריך הקרבן בהקרבת והנה
כפשוטוהאדם" - "לרצונכם". שנאמר מה דרך על ,

הרמב''ן בלשון וכן, כו' מכספו "דמושמביא ,
כו'". נפש תחת נפש דמו תחת (דהקרבן)

נאמר מנחה בקרבן דוקא הרי - האדם ובהקרבת
נפשו הקריב כאילו - תקריב קראכי ומחדש ,

הממעיט. כמו ניחוח ריח הוא ועוף בהמה מקרבן שגם

בגמרא: השאלה באה לזה, הוספה בתור כך, ואחר
מלמדנו היכן היינו קראה?" פרט"מאי עוד

מהכתוב מוכח שאינו כו'" המרבה ד"אחד בענין
במשנה שמצדהמובא הקרבן בהבאת שגם והוא: ,

המרבה בין הפרש אין הקרבן) (המביא
והממעיט.

"מאי רק היא ושאלתו הוא שכן לי' ופשיטא
מצד קרבן של ענינו שעיקר מאחר כי - קראה"

לשמים" לבו את "שיכוין נותנתהוא הסברא הרי
הקרבן של ההבאה גם בשלימות, היתה, הכוונה דבאם

היא. שלימה - "הממעיט" האדם שמצד

(בגמרא) זירא ר' מביא להאדם, בנוגע וקרא
הרבה ואם מעט אם העובד שנת "מתוקה מהכתוב
(כמו קרבנו המביא האדם על קאי ש"העובד" יאכל",
"מתוקה", העובד) (של שנתו אשר רש"י), שפירש
שהקרבן בין שוה, (במדה הרבה" ואם מעט "אם
הרי שכרו". מתן - "יאכל "הרבה"), בין "מעט"
חילוק אין "העובד" מצד ש(גם) ילפינן זה שמכתוב

ל"ממעיט". "מרבה" בין

הטובה "ברבות הכתוב אומר אהבה בר אדא ורב
ויתרון כשרון שאין - לבעליה" כשרון ומה אוכלי' רבו

הקרבןל" היינו) - (הטובה של "רבותע" ידי ל

בעל מצד שגם כלומר, בקרבנו. שמרבה הטובה",
הממעיט ואחד המרבה אחד הנה ("בעליה") הקרבן

.כו'

של (הנ''ל) סיומה שבין הקישור גם יתבאר ובזה
לשמן שלא שנקמצו המנחות "כל - והתחלתה המסכת

עלו שלא והיינואלא - חובה" לשם
ענינים שני בין ומחלקת דנה הראשונה המשנה שגם

רצונואלו: כפי שיהיה היינו עצמו, מצד הקרבן
לה'"): ניחוח "ריח ענין (בדוגמת יתברך ולרצונו

 באה לזה ובשייכות הקרבן. בהבאת
ענינים שני היותם דעם המסכת: בסיום המסקנא
"ריח לגבי (הן שבשניהם השוה הצד קרבן, בהקרבת
המרבה "אחד המקריב): אדם לגבי והן לה' ניחוח"
וכנ"ל - לשמים" לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד

מצד דגם בפשטות אחדמובן הרי
כו'. המרבה

בגמרא להלן הברייתא הובאה לזה ובהמשך
בא עזאי בן שמעון רבי "אמר המסכת): (בשילהי
ולא אֿל לא בהם נאמר שלא קרבנות בפרשת . . וראה
עזאי בן שמעון רבי של חידושו - ה'" אלא אלקים

בקרבנות סוגים שכמה היות דעם הבאיםהוא, ישנם :
את לרצות באים שהם כו', אשם חטאת, כמו לכפרה
שייאמר מתאים היה כן על אשר מעלה, של הדין מדת
הודאה בתור הבאים קרבנות וישנם אלקים; שם בהם
כן וכמו תודה, כקרבן האדם, עם הנעשה החסד על
שלמי כמו שמחה, של לענין בקשר שמביאים קרבנות
על המורה אֿל השם מתאים הלא ובהם - וכו' שמחה

שכתוב כמו היום"החסד, כל אֿל כל"חסד ועם -
ה' שם אלא הקרבנות בכל מצינו לא .זה
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ומצד לש"ש, לבו מכוין כאשר לא אבל למעט, הרבה בין הפרש
) משבועות ולהעיר אחד. הכל חשיבותאהשי"ת איכא "מי א): טו,

."'כו המרבה א' כו' והתניא
(16― יקריב כי אדם אדה"ז: תורת (לקו"תוכידוע לה' קרבן

תשי"ב). לגני באתי ד"ה פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה וראה ג. ב, ויקרא
ט.17) א, ויקרא
א).18) (ב, במקומו בפירש"י הובא ב. קד, מנחות
שביכלתו19) עשיר שגם להוסיף בא קראה" ד"מאי כתב בצ"ק

ראה אבל לשמים, לבו שיכוין ובלבד כו' דמ"מ – וממעט להרבות
שיכוין ובלבד לומר שייך אינו הרי להרבות ביכלתו דאם 3 הערה לעיל

שוה אינו אז שהרי להמרבה.כו' –
מילואים20) ובתו"ש ויקרא. ר"פ התורה במפרשי בארוכה ראה

בקרבנות רבים פסולים שישנם מזה גם וכמובן בתחלתו. ויקרא לפ'
וכוונה. במחשבה חסרון מחמת הבאים

על21) שקאי כאן בפרש"י אמנם כאן. מהרש"א בחדא"ג כ"כ
"כ"א הפסוק סיום גם שמביא בגמ' הגירסא לפי שזהו וי"ל הקב"ה.
תיבת לענין שגם בסיומו במהרש"א וראה כאן. (כבע"י עיניו" ראות

ד"ה צ"ל כאן וברש"י כבע"י. רש"י גריס כו')" שתאמר (כדי "אלא
הקב"ה. על שקאי שבע"י) כברש"י עיניו" ראות "כ"א בתיבות חדש
נרמז אינו (וגם הכתוב המשך מביא שאינו בש"ס גירסתנו לפי משא"כ
כתב ובמהרש"א הקרבן. בעל על קאי ש"בעליה" לפרש יש ב"וגו'")
סיום שמביא בגמ' הגירסא לפי גם הקרבן בעל על קאי ש"בעליה"

הפסוק.
אם22) העובד שנת "מתוקה הפסוק אלו: כתובים ב' בין החילוק

שגם הממעיט, מצד הענין מדגיש יאכל" הרבה ואם ―מעט
" והפסוק שכרו. מתן לבעליה"יאכל כשרון ומה גו' הטובה

הממעיט. על יתרון לו שאין ― המרבה מצד הענין מדגיש
לסדר23) בהקדמה להרמב"ם בפיה"מ הקרבנות סוגי פרטי ראה
קדשים.
ג.24) נב, תהלים
הבאה.25) בהערה וראה א). (סז, תכ"ב תקו"ז א. צד, זח"א
מדת26) הוא א-ל דשם שכ' אלא מהרש"א. בחדא"ג עד"ז ראה

וראה חסד. . . . הוא וזמנין דינא הוא וזמנין ב: ל, זח"ג וראה הדין.
שם. זהר ובניצוצי א. ה, בזח"ג וראה שם. אורות בניצוצי

   

לבעל פה פתחון ליתן "שלא הדבר: טעם ומבאר
ש"רשויות שאומר למי הכוונה ואין לחלוק". דין

הענין של בפשוטו הן" נקראהרבה היה לא אז כי -
אחד בורא דבודאי הסובר לזה כוונתו אלא דין"; "בעל
"רשויות בו שכלולים ורק ושלום, חס לו שני ואין הוא
בפני - והדין עצמו בפני ענין הוא שבו החסד הרבה":
מדות מכמה הכלול להבדיל, האדם, (כמו עצמו
של מסוים סוג מייחס הכתוב הי' אם ולכן מחולקות).
כנ"ל) זה, לשם "המתאים" (סוג אֿל לשם קרבנות
להנחתו פה" "פתחון ניתן הרי אלקים, לשם אחר וסוג
הן" הרבה "רשויות כי לומר דין" ה"בעל של
רק ומשתייך נקרב קרבן כל וכי דלמעלה בה"אחד"
הבורא במציאות ח"ו ונפרד מסוים ו"חלק" ל"רשות"
ומרומז הפשוטה האחדות בתכלית באמת שהוא ית'

דין לבעל פה "פתחון הלשון: בדיוק היינוזה ."
ה"בעלֿדין" של "טענתו" חסשעיקר שיש בזה הוא

למעלה. ופירוד התחלקות של ענין ושלום

שיש לומר לבעלֿדין פה פתחון ליתן שלא ובכדי
בכל נזכר למעלה, ושלום חס "רשויות" של התחלקות

שהם (אף שםהקרבנות רק בתכלית) מזה זה
המפורש שם הוא ה' שם כי ה', שם ודוקא ושםאחד

הואושםהעצם יתברך שה' המורה ,
גופא וזה והתחלקות: שינוי של ענין מכל למעלה
מפני רק הוא בהשמות התחלקות שמצינו דמה מלמדנו

נקרא" אני מעשי ברוךש"לפי שהבורא כפי היינו ,
נראה והשפעתולפיהוא הנהגתו ,,

במציאותו. התחלקות ח"ו שיש לא אבל

להוציאו הכתוב הוצרך בקרבנות שדוקא הטעם
זו שטעות מפני הוא ה"בעלֿדין", של פה" מה"פתחון
ענינם הקרבנות: בענין לבא יותר עלולה ("לחלוק")

רצון, (ותוספת) שינוי לפעול הוא הקרבנות של
ניחוח" ה"ריח ענין שזהו למעלה, ובפרטכביכול, .

עבר שבחטאו האדם, חטא על לכפר הבאים בקרבנות
שיהיה הוא הקרבן של ותכליתו - יתברך רצונו על
פרשת בתחלת שכתוב וכמו יתברך. לפניו מרוצה

"הקרבנות ::מצינו מזה ויתירה לכפר". לו
ויאמר הניחח ריח את ה' וירח במזבח. עלת (נח) "ויעל

גו'" יצר כי גו' עוד לקלל אוסיף לא שקודםגו' אף
גו'" יצר וכל גו' כי "ה' ראה כאשר הביאלזה -

עצמו. זה (בטעם) בענין שינוי המבול,

על הנעשה זה, רצון ששינוי מובן הרי שכן ומכיון
פה") ("פתחון מקום נתינת משום בו יש הקרבנות, ידי
של "התחלקות" ושלום חס שישנה ואומרים להטועים
כי - הוא ברוך הבורא במציאות הרבה" "רשויות
סיבתה לכאורה לחסד מדין ברצון השינוי
אֿל - הגבורה ומדת החסד דמדת ה"התחלקות"

ואלקים.

הקרבנות בפרשת דוקא למה הטעם יובן ומעתה
"לא ולכן לבעלֿדין: פה פתחון ליתן הכתוב חשש
העצם שם שהוא - ה'" אלא וכו' אֿל שם . . בה נאמר
של ואחדותו פשיטותו על המורה המפורש ושם
לשם הוא הקרבן הקרבת שכל להורות בכדי - הקב"ה

ושינויים. התחלקות מעניני שלמעלה הוי',

הבבא שבין הקישור תוכן יובן זה פי ועל
המרבה "אחד נאמר שבה והשניה בברייתא הראשונה
(כדברי לשמים" לבו את שיכוין ובלבד הממעיט ואחד
שאין מבארת הראשונה שבבא לאחר כי המשנה):
ועולים מגיעים שהקרבנות במקום ושינוי התחלקות

בפרשת נאמר (ו"לא ה' לשם הם שכולם מכיון ,
גם לשלול השניה הבבא באה - ה'") אלא כו' קרבנות
האדם מצד הקרבנות בענין התחלקות של שני סוג

המרבה בין הפרש שאין למטה, והממעיטהמקריב
לשמים". לבו את שיכוין "ובלבד - הקרבן בכמות

"מאי הגמרא לשאלת בנוגע לעיל הנתבאר דרך ועל
האדם מצד שגם בקרא ליה מנא היא: שהכוונה קראה"
גם כך והממעיט. המרבה בין הבדל אין המקריב
בלשון במשנה השנוי את לבאר (שענינה בברייתא
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גירסא27) בין החילוק שזהו (וי"ל כאן רש"י כוונת גם שזהו וי"ל
" ברש"י שבע"י:שלנו ברש"י להגירסא – כו'" הרבה רשויות

"הגירסה ח כח, פנחס בספרי וראה כו'". הרבה רשויות לומר
פה פתחון ליתן שלא דרשב"ע: כאןבברייתא (משא"כ כו'

א.הגירסא: לח, סנהדרין וראה .((
לפי28) וגם דין". "בעל ל' דיוק מובן שם בזח"ג המבואר ע"פ

כמבואר ודין גבורה מחמת בא ההתחלקות ענין כי י"ל כאן המבואר
ובכ"מ. (ספ"ד). בשהיוה"א

ה"ב.29) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. לח, סוטה
פכ"ח.30) ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
כלולים31) השמות וכל כו' המייחד והוא א. ס, סנה' שם. סוטה

ש"ה. גיקטליא) (להר"י אורה שערי שם. פרדס – בכהנ"ל (בארוכה בו
ועוד). נח. ס"פ תו"א

התפלה32) מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ וראה ו. פ"ג, שמו"ר
ובכ"מ. פ"ה.

פנחס33) אוה"ת ד. כה, וישלח תו"א .66 ע' אדה"ז סידור ראה
בסופו. א'עט ע'

ד.34) א, ויקרא
כ-כא.35) ח, נח
ג.36) קא, וירא ד. יג, בראשית תו"ח ה. ו, בראשית



לה    

לבעל פה פתחון ליתן "שלא הדבר: טעם ומבאר
ש"רשויות שאומר למי הכוונה ואין לחלוק". דין

הענין של בפשוטו הן" נקראהרבה היה לא אז כי -
אחד בורא דבודאי הסובר לזה כוונתו אלא דין"; "בעל
"רשויות בו שכלולים ורק ושלום, חס לו שני ואין הוא
בפני - והדין עצמו בפני ענין הוא שבו החסד הרבה":
מדות מכמה הכלול להבדיל, האדם, (כמו עצמו
של מסוים סוג מייחס הכתוב הי' אם ולכן מחולקות).
כנ"ל) זה, לשם "המתאים" (סוג אֿל לשם קרבנות
להנחתו פה" "פתחון ניתן הרי אלקים, לשם אחר וסוג
הן" הרבה "רשויות כי לומר דין" ה"בעל של
רק ומשתייך נקרב קרבן כל וכי דלמעלה בה"אחד"
הבורא במציאות ח"ו ונפרד מסוים ו"חלק" ל"רשות"
ומרומז הפשוטה האחדות בתכלית באמת שהוא ית'

דין לבעל פה "פתחון הלשון: בדיוק היינוזה ."
ה"בעלֿדין" של "טענתו" חסשעיקר שיש בזה הוא

למעלה. ופירוד התחלקות של ענין ושלום

שיש לומר לבעלֿדין פה פתחון ליתן שלא ובכדי
בכל נזכר למעלה, ושלום חס "רשויות" של התחלקות

שהם (אף שםהקרבנות רק בתכלית) מזה זה
המפורש שם הוא ה' שם כי ה', שם ודוקא ושםאחד

הואושםהעצם יתברך שה' המורה ,
גופא וזה והתחלקות: שינוי של ענין מכל למעלה
מפני רק הוא בהשמות התחלקות שמצינו דמה מלמדנו

נקרא" אני מעשי ברוךש"לפי שהבורא כפי היינו ,
נראה והשפעתולפיהוא הנהגתו ,,

במציאותו. התחלקות ח"ו שיש לא אבל

להוציאו הכתוב הוצרך בקרבנות שדוקא הטעם
זו שטעות מפני הוא ה"בעלֿדין", של פה" מה"פתחון
ענינם הקרבנות: בענין לבא יותר עלולה ("לחלוק")

רצון, (ותוספת) שינוי לפעול הוא הקרבנות של
ניחוח" ה"ריח ענין שזהו למעלה, ובפרטכביכול, .

עבר שבחטאו האדם, חטא על לכפר הבאים בקרבנות
שיהיה הוא הקרבן של ותכליתו - יתברך רצונו על
פרשת בתחלת שכתוב וכמו יתברך. לפניו מרוצה

"הקרבנות ::מצינו מזה ויתירה לכפר". לו
ויאמר הניחח ריח את ה' וירח במזבח. עלת (נח) "ויעל

גו'" יצר כי גו' עוד לקלל אוסיף לא שקודםגו' אף
גו'" יצר וכל גו' כי "ה' ראה כאשר הביאלזה -

עצמו. זה (בטעם) בענין שינוי המבול,

על הנעשה זה, רצון ששינוי מובן הרי שכן ומכיון
פה") ("פתחון מקום נתינת משום בו יש הקרבנות, ידי
של "התחלקות" ושלום חס שישנה ואומרים להטועים
כי - הוא ברוך הבורא במציאות הרבה" "רשויות
סיבתה לכאורה לחסד מדין ברצון השינוי
אֿל - הגבורה ומדת החסד דמדת ה"התחלקות"

ואלקים.

הקרבנות בפרשת דוקא למה הטעם יובן ומעתה
"לא ולכן לבעלֿדין: פה פתחון ליתן הכתוב חשש
העצם שם שהוא - ה'" אלא וכו' אֿל שם . . בה נאמר
של ואחדותו פשיטותו על המורה המפורש ושם
לשם הוא הקרבן הקרבת שכל להורות בכדי - הקב"ה

ושינויים. התחלקות מעניני שלמעלה הוי',

הבבא שבין הקישור תוכן יובן זה פי ועל
המרבה "אחד נאמר שבה והשניה בברייתא הראשונה
(כדברי לשמים" לבו את שיכוין ובלבד הממעיט ואחד
שאין מבארת הראשונה שבבא לאחר כי המשנה):
ועולים מגיעים שהקרבנות במקום ושינוי התחלקות

בפרשת נאמר (ו"לא ה' לשם הם שכולם מכיון ,
גם לשלול השניה הבבא באה - ה'") אלא כו' קרבנות
האדם מצד הקרבנות בענין התחלקות של שני סוג

המרבה בין הפרש שאין למטה, והממעיטהמקריב
לשמים". לבו את שיכוין "ובלבד - הקרבן בכמות

"מאי הגמרא לשאלת בנוגע לעיל הנתבאר דרך ועל
האדם מצד שגם בקרא ליה מנא היא: שהכוונה קראה"
גם כך והממעיט. המרבה בין הבדל אין המקריב
בלשון במשנה השנוי את לבאר (שענינה בברייתא
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גירסא27) בין החילוק שזהו (וי"ל כאן רש"י כוונת גם שזהו וי"ל
" ברש"י שבע"י:שלנו ברש"י להגירסא – כו'" הרבה רשויות

"הגירסה ח כח, פנחס בספרי וראה כו'". הרבה רשויות לומר
פה פתחון ליתן שלא דרשב"ע: כאןבברייתא (משא"כ כו'

א.הגירסא: לח, סנהדרין וראה .((
לפי28) וגם דין". "בעל ל' דיוק מובן שם בזח"ג המבואר ע"פ

כמבואר ודין גבורה מחמת בא ההתחלקות ענין כי י"ל כאן המבואר
ובכ"מ. (ספ"ד). בשהיוה"א

ה"ב.29) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם א. לח, סוטה
פכ"ח.30) ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ שי"ט. פרדס
כלולים31) השמות וכל כו' המייחד והוא א. ס, סנה' שם. סוטה

ש"ה. גיקטליא) (להר"י אורה שערי שם. פרדס – בכהנ"ל (בארוכה בו
ועוד). נח. ס"פ תו"א

התפלה32) מצות שרש להצ"צ ספהמ"צ וראה ו. פ"ג, שמו"ר
ובכ"מ. פ"ה.

פנחס33) אוה"ת ד. כה, וישלח תו"א .66 ע' אדה"ז סידור ראה
בסופו. א'עט ע'

ד.34) א, ויקרא
כ-כא.35) ח, נח
ג.36) קא, וירא ד. יג, בראשית תו"ח ה. ו, בראשית



לו   

ברמז או עלקצרה (בהוספה היא ההדגשה עיקר (
בין לחלק אין המקריב האדם מצד שגם המשנה)

והממעיט. המרבה

"ונאמר בברייתא מדייק ולכן ובעוף כו'
נאמר המשנה: מלשון בשינוי כו'" ובמנחה כו'

ובב כו' היותבהמה - ובמנחה כו' העוף
כפי והממעיט המרבה בין השווין את מבארת והמשנה

הקרבן של ועלייתו בהקרבתו מתבטא ועלשהוא ,'
" במשנה נאמר העוף",כן "עולת בהמה",

ל כולה - המזבח על כליל כולה היא ,שהעולה
בכמות הוא והמיעוט הריבוי של ששיעורם והיינו

ה על "כליל"ההקרבה שהיא בהמה עולת דבין -
שלה שה"כליל" העוף עולת בין המרובה, בכמותה

תכליתפחותה (שהיא מנחה ובין בכמותה,
כליל, שאינה מכיון להוי' ההקרבה בכמות המיעוט

המזבח על נקטר ממנה הקומץ שרק בכלאלא) -
אחד לך לומר ניחוח, ריח "אשה, נאמר מהן אחד

וכו'". שיכוין ובלבד וכו' המרבה

הממעיט ואחד המרבה שאחד קאי בברייתא אבל
לגבי "עולה" מלשון שינתה ולכן ,

וכו') חטאת או עולה בין הבדל אין להמקריב (דביחס
עצמו: הקרבן של (וגסותו) גודלו את המתארת ללשון

בשור ובעוףכו"נאמר 'דמכיון כו'";
השיעור בו מתאים הרי המקריב, מצד היא שההדגשה

ב .גופא הקרבן של

האדם לגבי השווין מדגישה שהברייתא זה אמנם
על פרט עוד להוסיף שבאה לפי רק זה אין המקריב
בן שמעון רבי של שלדעתו לפי אלא במשנה האמור
היות דעם עצמה: המשנה וביאור פירוש זהו עזאי
הקב"ה מצד שהוא כפי - הענינים שני בקרבן שיש
לאמיתתו הרי - כנ"ל המקריב, האדם מצד שהוא וכפי
הרי הקב"ה שמצד ניחוח" ה"ריח ענין גם דבר של
הוא כי המקריב, האדם בשביל הוא ומטרתו תכליתו
שיש מסתבר ולכן הקרבן, ידי על ומתרצה המתכפר

על האדםלדון לגבי שהוא כפי הקרבן של .עניניו
ההוכחה את מביאה שהברייתא הטעם וזהו

מקובל שהקרבן כפי ניחוח" ריח "אשה מהכתוב
שהוא כפי הקרבן ענין מודגש שבה פי על אף ,

לכאורה מתאים הרי זה (ולפי המקריב האדם לגבי
כי, - כנ"ל) בגמרא, המובאים מהכתובים להוכיח
המרבה הושוו ניחוח" ה"ריח שבענין זה אדרבה,
האדם לגבי גם הם ששווים מכריח גופא זה והממעיט,
תלוי ניחוח" ד"ריח הענין שכל להיות המקריב,

בשבילו. כולו ובא המקריב בהאדם

בבבא הברייתא של ההמשך קישור גם בזה ויתבאר
לאכילה תאמר "ושמא שלפניה): (לזו השלישית

האכילה ענין בזה לשלול הכוונה דאין - צריך"
כמולמעלה אם (כי גשמית באכילה המדובר אין (כי

אלקיו לחם שאיןשנאמר פשיטא וגם כדלקמן, ,(
להסביר באה אלא - כנ"ל) גשמית, אכילה לשלול

מה זה אין הרי למעלה, ה"אכילה" ענין שישנו שעם
ש" והקר ל"אכילה" והיינו" הקרבן, של זו בה

אינו הקרבן ענין שכל מינה לעיל להמרומז בהמשך
האדם אל) בשייכות בו דנים גם (ולכן בשביל אלא

המקריב.

למעלה. האכילה ענין ביאור בהקדים ויובן

בספרי פרשתאיתא של סמיכותה בטעם -
העדה על איש גו' ה' "יפקוד משה לבקשת התמיד

לפניהם" יבא ואשר לפניהם יצא למהאשר משל :
העולם, מן נפטרת אשתו שהיתה למלך דומה הדבר
שאתה עד לה אמר כו' בני' על מפקדתו והיתה
כך כו', בי ימרדו שלא עלי בני פקדי בני על מפקדתני
עלי בני פקוד בני על מפקדני שאתה עד הקב"ה, א"ל

כו'". בזיון מנהג בי ינהגו שלא
לו יש התמיד וענין שפרשת מובן המדרש מדברי
וגו'", ה' "יפקוד משה, בקשת לתוכן ודמיון קישור
מילוי גם שזהו (וכמובן, זו לבקשה שהמענה מכיון
עלי" בני "פקוד (שהוא התמיד פרשת הוא הבקשה)
על מפקדני "שאתה במקום ממשה הקב"ה שדרש

בני").

היות כפשוטו: - הוא משה של בקשתו תוכן והנה
שיתמנה צורך יש לארץ נכנסים ישראל שבני
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לפיה"מ.37) הרמב"ם הקדמת
גו'.38) לאהרן המנחה מן והנותרת בפרשה: וכההמשך
על39) פרט להוסיף רק שבאו וראב"א ר"ז במימרות משא"כ

"מאי הקושיא על כתירוץ רק באו שדבריהם לפי במשנה, המבואר
מצד גם שכ"ה הנוסף זה פרט מנ"ל כבפנים, בזה, שהכוונה קראה",

האדם.

ע"פ40) הוא בפנים והמבואר שם. בספרי הגירסאות שינויי ראה
כאן. בש"ס הגירסא

יז.41) כא, ויקרא
א.42) כח, פנחס
יז.43) כז, שם

   

לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא אשד העדה על "איש
הארץ, בכיבוש במלחמה בראשם שיעמוד - גו'"
ה' עדת תהיה "ולא - עניניהם בכל כך אחר וינהיגם

רועה" להם אין אשר כצאן

התמיד בענין גם הוא הדבר שדוגמת מובן מזה
הטעות שלילת שתכליתו הקרבנות), ענין (וכללות

נוהג" כמנהגו ו"עולם בעולם רועה" ועדש"אין
מנהיג" בלא זו יהיה"שהבירה וכו' התמיד ידי ועל -
הקב"ה אשר ונגלה ואשרניכר לפניהם יצא "אשר

פי על מתנהגים כולו העולם עניני שכל לפניהם", יבא
עיני ראות לפי שגם - הקב"ה של הפרטית השגחתו
רועה". להם אין אשר "כצאן העולם יהיה לא האדם,

הטעם גם "לחם"וזהו נק' ,שהקרבנות
שכתוב כמו מעלה, כלפי לחמיו"אכילה" "קרבני

גו'":

רז"ל אמרו הגוףכי את ממלאה הזו "הנפש
האדם שאכילת וכשם - עולמו" את ממלא והקב"ה

בזה הנכללים צרכיו שתהיה(וכל הפועלת היא (
והגוף הנשמה חיבור - הגוף" את ממלאה "הנפש
בגוף יתגלו וחיותה הנשמה של שכחותיה באופן
בענין גם הוא זה דרך על עניניו: בכל אותו וינהיגו
נקראים שהקרבנות עולמו", את ממלא "הקב"ה
בעולם לגלות הפועלים הם כי ו"אכילה", "לחם"
שתהיה והיינו זו", לבירה הבית ה"בעל הוא שהקב"ה
כנ"ל. בהעולם, אלקי וחיות אור של גלויה התחברות

בהמשך] עזאי בן שמעון רבי שאומר מה וזהו
ניחוח", ה"ריח ענין גם הקרבן, ענין כל אשר לשיטתו
עליה:] להקשות ושלא - ולטובתו האדם בשביל הוא

לאכילה תאמר מכיון"ושמא היינו - צריך"
בתחתונים" דירה יתברך לו להיות הקב"ה ,ש"נתאוה

התחתון,שיהיה הזה בעולם יתברך אלקותו
של עניןבאופן שישנו מחייב זה הרי כן ואם ,

את ממלא "הקב"ה ידה שעל למעלה ה"אכילה"

לכאורה והרי - וגילוי "חיבור" של באופן העולם"
כביכול "צורך" גם בהם יש הקרבנות (ש"אכילת")
שאין היינו לך", אומר לא ארעב "אם ת"ל - למעלה
למעלה ה"אכילה" ענין בשביל כביכול, הכרח,

שעניןש"אומר הכרח ואין ומלואה", תבל לי כי -
בני של הקרבנות עבודת ידי על דוקא יבא ה"אכילה"

ידיישראל שעל ה"אכילה" שענין אלא ,הוא
האדם. ולתועלת לטובת

זובחים אתם לרצוני "לא ומסיים שממשיך וזהו
תזבחוהו" לרצונכם שנאמר זובחים אתם לרצונכם אלא
שבדבריו. (וההמשך) הכללית הנקודה ומדגיש מבאר -
ה"ריח לענין הממעיט" ואחד המרבה ש"אחד שמזה
(שכל האדם לגבי גם הוא שכן ודאי שבקרבן, ניחוח"
בין בשבילו) היא שבקרבנות ניחוח" ה"ריח תועלת
לא כי מנחה, שהביא ובין הגס" "שור שהביא

הקרבנות) (של וכל"לאכילה ("לרצוני"), צריך"
האדם.תכליתם של "לרצונכם" היא הקרבנות של

"ברירה" כביכול, להקב"ה, שיש היות עם אמנם
דוקא צוה מקום מכל הרי כו'", ומלואה "תבל של

ישראל שקודםלבני ואף לחמי", "קרבני יקריבו
מוכרח שאינו לך", אומר לא ארעב "אם - הציווי
ישראל לבני הציווי לאחרי מקום מכל בזה, כביכול

שדוקא - לפניו חשיבותם על מורה עצמו (שזה
תכסוף" ידיך "למעשה הרי מבקשציוה) שהקב"ה ,

" - משה ידי יקיימו(על ישראל שבני עלי") בני
הקרבנות ענין הוא שכללותם ומצוות -התורה

ידי שעל - יתברך לו קרבן העולם עניני מכל לעשות
יתברך. לו דירה העולם נעשה זה
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הל'44) רמב"ם וראה ב. נד, ה"ג.ע"ז פ"א
רפל"ט.45) ב"ר
אדה"ז46) סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. ב' מאמר בכוזרי ראה

ובכ"מ. שם. ובהנסמן ואילך א'עב ע' פנחס אוה"ת א. לו,
הקרבנות47) שכל אלקיו", "לחם כא) כא, (אמור עה"פ תו"כ ראה

תמידים). רק (ולא לחם בשם נק'
ב.48) כח, פנחס
הפוך.49) בסדר א י, ברכות וראה ספ"ד. ויק"ר
א.50) לח, סנהדרין ראה
פט"ז.51) נשא תנחומא

(52― ארי' ב"פ בגימט' ש"תבל" ד) (יח, במדבר לקו''ת ראה
יער דחיתו חיות, ע' ובמאו"א דחיות. וארי' דאופנים הארי' על וקאי
וש"נ. ג. פ"א, (ב"ר מלאכים על ג"כ קאי ועוף דעשי', מלאכים על קאי
אלף בהררי שבהמות א) (טז, שה"ש לקו"ת וראה ב). מו, זח"א וראה
יכול שהי' הכוונה וי"ל בבי"ע. ומסתתרת שיורדת שבמל' מל' על קאי

וכו'. המלאכים עבודת ע"י בעולם אלקות המשכת להיות
ד"תכסוף",53) לאופן ועד גבוה צורך דעבודה, טו) (יד, איוב
הגדול שער של"ה וראה בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה

כו' למעשה ד): (פל"ו, שמו"ר וראה בארוכה. ואילך) ב (כט,
ד(כל) לראי' זה כתוב בכ"מ הובא לא לכן ואולי ― כו' נתאווה דברים

גבוה. צורך עבודה
א.54) לג, אדה"ז סידור ראה



לז    

לפניהם יבא ואשר לפניהם יצא אשד העדה על "איש
הארץ, בכיבוש במלחמה בראשם שיעמוד - גו'"
ה' עדת תהיה "ולא - עניניהם בכל כך אחר וינהיגם

רועה" להם אין אשר כצאן

התמיד בענין גם הוא הדבר שדוגמת מובן מזה
הטעות שלילת שתכליתו הקרבנות), ענין (וכללות

נוהג" כמנהגו ו"עולם בעולם רועה" ועדש"אין
מנהיג" בלא זו יהיה"שהבירה וכו' התמיד ידי ועל -
הקב"ה אשר ונגלה ואשרניכר לפניהם יצא "אשר

פי על מתנהגים כולו העולם עניני שכל לפניהם", יבא
עיני ראות לפי שגם - הקב"ה של הפרטית השגחתו
רועה". להם אין אשר "כצאן העולם יהיה לא האדם,

הטעם גם "לחם"וזהו נק' ,שהקרבנות
שכתוב כמו מעלה, כלפי לחמיו"אכילה" "קרבני

גו'":

רז"ל אמרו הגוףכי את ממלאה הזו "הנפש
האדם שאכילת וכשם - עולמו" את ממלא והקב"ה

בזה הנכללים צרכיו שתהיה(וכל הפועלת היא (
והגוף הנשמה חיבור - הגוף" את ממלאה "הנפש
בגוף יתגלו וחיותה הנשמה של שכחותיה באופן
בענין גם הוא זה דרך על עניניו: בכל אותו וינהיגו
נקראים שהקרבנות עולמו", את ממלא "הקב"ה
בעולם לגלות הפועלים הם כי ו"אכילה", "לחם"
שתהיה והיינו זו", לבירה הבית ה"בעל הוא שהקב"ה
כנ"ל. בהעולם, אלקי וחיות אור של גלויה התחברות

בהמשך] עזאי בן שמעון רבי שאומר מה וזהו
ניחוח", ה"ריח ענין גם הקרבן, ענין כל אשר לשיטתו
עליה:] להקשות ושלא - ולטובתו האדם בשביל הוא

לאכילה תאמר מכיון"ושמא היינו - צריך"
בתחתונים" דירה יתברך לו להיות הקב"ה ,ש"נתאוה

התחתון,שיהיה הזה בעולם יתברך אלקותו
של עניןבאופן שישנו מחייב זה הרי כן ואם ,

את ממלא "הקב"ה ידה שעל למעלה ה"אכילה"

לכאורה והרי - וגילוי "חיבור" של באופן העולם"
כביכול "צורך" גם בהם יש הקרבנות (ש"אכילת")
שאין היינו לך", אומר לא ארעב "אם ת"ל - למעלה
למעלה ה"אכילה" ענין בשביל כביכול, הכרח,

שעניןש"אומר הכרח ואין ומלואה", תבל לי כי -
בני של הקרבנות עבודת ידי על דוקא יבא ה"אכילה"

ידיישראל שעל ה"אכילה" שענין אלא ,הוא
האדם. ולתועלת לטובת

זובחים אתם לרצוני "לא ומסיים שממשיך וזהו
תזבחוהו" לרצונכם שנאמר זובחים אתם לרצונכם אלא
שבדבריו. (וההמשך) הכללית הנקודה ומדגיש מבאר -
ה"ריח לענין הממעיט" ואחד המרבה ש"אחד שמזה
(שכל האדם לגבי גם הוא שכן ודאי שבקרבן, ניחוח"
בין בשבילו) היא שבקרבנות ניחוח" ה"ריח תועלת
לא כי מנחה, שהביא ובין הגס" "שור שהביא

הקרבנות) (של וכל"לאכילה ("לרצוני"), צריך"
האדם.תכליתם של "לרצונכם" היא הקרבנות של

"ברירה" כביכול, להקב"ה, שיש היות עם אמנם
דוקא צוה מקום מכל הרי כו'", ומלואה "תבל של

ישראל שקודםלבני ואף לחמי", "קרבני יקריבו
מוכרח שאינו לך", אומר לא ארעב "אם - הציווי
ישראל לבני הציווי לאחרי מקום מכל בזה, כביכול

שדוקא - לפניו חשיבותם על מורה עצמו (שזה
תכסוף" ידיך "למעשה הרי מבקשציוה) שהקב"ה ,

" - משה ידי יקיימו(על ישראל שבני עלי") בני
הקרבנות ענין הוא שכללותם ומצוות -התורה

ידי שעל - יתברך לו קרבן העולם עניני מכל לעשות
יתברך. לו דירה העולם נעשה זה
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הל'44) רמב"ם וראה ב. נד, ה"ג.ע"ז פ"א
רפל"ט.45) ב"ר
אדה"ז46) סידור א. עו, פנחס לקו"ת פכ"ו. ב' מאמר בכוזרי ראה

ובכ"מ. שם. ובהנסמן ואילך א'עב ע' פנחס אוה"ת א. לו,
הקרבנות47) שכל אלקיו", "לחם כא) כא, (אמור עה"פ תו"כ ראה

תמידים). רק (ולא לחם בשם נק'
ב.48) כח, פנחס
הפוך.49) בסדר א י, ברכות וראה ספ"ד. ויק"ר
א.50) לח, סנהדרין ראה
פט"ז.51) נשא תנחומא

(52― ארי' ב"פ בגימט' ש"תבל" ד) (יח, במדבר לקו''ת ראה
יער דחיתו חיות, ע' ובמאו"א דחיות. וארי' דאופנים הארי' על וקאי
וש"נ. ג. פ"א, (ב"ר מלאכים על ג"כ קאי ועוף דעשי', מלאכים על קאי
אלף בהררי שבהמות א) (טז, שה"ש לקו"ת וראה ב). מו, זח"א וראה
יכול שהי' הכוונה וי"ל בבי"ע. ומסתתרת שיורדת שבמל' מל' על קאי

וכו'. המלאכים עבודת ע"י בעולם אלקות המשכת להיות
ד"תכסוף",53) לאופן ועד גבוה צורך דעבודה, טו) (יד, איוב
הגדול שער של"ה וראה בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה

כו' למעשה ד): (פל"ו, שמו"ר וראה בארוכה. ואילך) ב (כט,
ד(כל) לראי' זה כתוב בכ"מ הובא לא לכן ואולי ― כו' נתאווה דברים

גבוה. צורך עבודה
א.54) לג, אדה"ז סידור ראה
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אדר כ"ח ראשון יום
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א.14. א, פאה

             

אדר כ"ט שני יום
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יז.15. א, יא.16.אבות ז, ב.17.דברים סח, -18.פסחים משפטים" פ' ריש שבתו"א להדרוש הכוונה "אולי   



לט              

אדר כ"ט שני יום
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יח.19. קמה, פסוק20.תהלים על ובסידור רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
כא.21.זה". זוטא, אלי' דבי ו.22.תנא סד, ˘23Ï.ישעי' Ó Î מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה -היראה עיקר -

וכו' חברו שבא - זה פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה רצה"עÓÓ˘גדולה מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא"כ ,'דפי ועכצ"ל (נעלה).
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ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' שהתורה‡˙ה'È(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙‡וכו' לדרתא".

כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו ‡לו; ÈÏ‰ המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראהÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות
יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"
שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל ג.1.דבר סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' שם,3.רמב"ם שו"ע
ב. סעיף קפה, 4‡"ÈÏ.סימן "Ó‡ ˜"Î Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן 7‡"ÈÏ.שם, "Ó‡ ˜"Î ˙‰
בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï(היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -

דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה -ÈÎÙ‰מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."
לדבר של מצוה הקב"ה במצוה‚Ìציווה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,

ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים
הזקן: רבנו מסיים וזאת È˙Ùחובה; ‡È‰ Ì‡.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,
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ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שצ"ל (1 להוכיח הוא - פכ"ג' ÊÓ‰'כמש"ל
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש טפל שת"ת - יתבונן' שהתורה‡˙ה'È(מת"ת) (2 ליראה. כלומר:˙‡וכו' לדרתא".

כא מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן לא המבוארתלכאורה מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
קורא שהוא ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו ‡לו; ÈÏ‰ המדובר הענין את ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה, ידי על נעלה
ולהדגיש להוכיח א) הוא: כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן

יראהÎÈ‰ש כי ביראה, מעלה משום אין עצמו הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות
יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, מפרק הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה

הוא˙גדולה שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל"
שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל ג.1.דבר סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' שם,3.רמב"ם שו"ע
ב. סעיף קפה, 4‡"ÈÏ.סימן "Ó‡ ˜"Î Ï.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן 7‡"ÈÏ.שם, "Ó‡ ˜"Î ˙‰
בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï(היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -

דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה -ÈÎÙ‰מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."
לדבר של מצוה הקב"ה במצוה‚Ìציווה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,

ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים
הזקן: רבנו מסיים וזאת È˙Ùחובה; ‡È‰ Ì‡.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה
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מד               

ניסן ד' שישי יום
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היום יום . . . מח

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת "ֱאֶמת".  ּיֹות אֹוְמִרים ּתֵ ָרׁשִ ִסּיּום ַהג' ּפָ ֲחנּון. ּבְ ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ָאר ָיִמים ׁשֶ ׁשְ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר ּבִ
ַח  ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים "ַלְמַנּצֵ ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ גו' ּבְ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

יכנס  כן  לברית  שנכנס  כשם  אומרים  מילה  בברית  מילה(:  ברית  בסעודת  )משיחה 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל 
זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז פאר דער 

ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
הנזכרת בפעם  היין  כי בשתיית  להיות  וטעם הברכה -  ולשלום,  טובים  לחיים  א( 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח רבינו 
הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם נוסח 
זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין יצא סוד, 
ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן זקוקים לברכה. והנוסח הוא "לחיים ולברכה" - אותיות 
לברכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט געדאווענט און געטָאן אין 

עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ  ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות ֹלא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ַעת - ּגֶ ַהּדַ

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
שני
תהלים:
מפרק קמ
עד פרק קנ



מט היום יום . . . 

נּו  ָהָיה נֹוֵכַח ַרּבֵ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ַעם ּבְ ים ְוִלְבָרָכה". ּפַ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ָהָיה עֹוֶנה "ְלַחּיִ ּגִ ב( ָהַרב ַהּמַ
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
י ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד, ּוָבֲעבֹוָדה  ר ִלְהיֹות ּכִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ְמעּוהּו ָאז ּפַ ּשָׁ ׁשֶ
ה".  ים ְוִלְבָרָכה" – אֹוִתּיֹות "ֵלב־ַרּכָ ח הּוא "ְלַחּיִ ּסָ ּדֹות, ָלֵכן ְזקּוִקים ִלְבָרָכה. ְוַהּנֻ ּלּות ַהּמִ הּוא ִהְתּגַ

ָנה. ים ׁשָ ֹלׁשִ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א חובת 

גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָרא ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ "ּב[: ַהּקָ י ]ָהַרׁשַ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבְ
ִמּיּות ַלֲעׂשֹות  ׁשְ ׁש" ְל"ַאִין", ֵמַהּגַ ים ֵמַאִין ְלֵיׁש, ִויהּוִדים ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ִמ"ּיֵ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ְוָכל ַהּדְ
ָלה  ִלי ְלרּוָחִנּיּות – זֹוִהי ַמּטָ ִמי ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ִמּיּות רּוָחִנּיּות ְוֶאת ַהּגַ ׁשְ רּוָחִנּיּות. ָהֲעבֹוָדה ַלֲעׂשֹות ִמּגַ

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט קיין 
סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא זיך 

אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ֵכָליו, ַמה  ׁש ּבְ ּפֵ "ּב[ ָאַמר: ָחִסיד יֹוֵצר ְסִביָבה. ִאם ֹלא – ָעָליו ְלַפׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֵקיָסם. ְוָעָליו  ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֹאל ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ ִלׁשְ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ִהי ָרצֹון"  ֵהן ֹלאַמר ַה"ּיְ ֵטיין ַהּכֹ ה הֹוְרְנׁשְ ה ְלִגיסֹו ָהַרב ֹמׁשֶ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט



היום יום . . . נ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ תר"ף ּבְ

ּכֹות תרמ"ג,  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְסעּוַדת ּפּוִרים  ין – ּבִ ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ ּוַמְתִחיל "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחׁשֶ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ "י. ֲאִמיַרת ּתַ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ה ֻחּמָ ָרׁשָ ָכל יֹום ּפָ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ עּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׁ
ָמָרא  ּגְ עּור  ׁשִ ָניֹות.  ִמׁשְ ֶאָחד  ֶרק  ּפֶ תּוִבים.  ִמּכְ ְוֵכן  ִביִאים,  ִמּנְ ְוֵכן  ִמּתֹוָרה,  ֶאָחד  ֶרק  ּפֶ ה:  ּפֶ ַעל  ּבְ
עּור – ֹלא  ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ים ְליֹום. ׁשִ ּפִ עּור ְלִמְגַרס – ג' ּדַ בּוַע, ׁשִ ים ְלׁשָ ּפִ ְלִעּיּוֵני – ב' ּדַ
ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע  ּסְ ה: ֹלֶוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַהּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ָכל יֹום – ּבְ ּבְ

ָצרֹות. ּקְ ּבַ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ
ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ נּוָיה, ּבְ ָעה ַהּפְ ּשָׁ ׁש ּבַ ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ִקי  ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל ּפֶ ֶהם ּבְ ּבָ
ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ

ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַמֲאַמר  ְבָדא, ּכְ ים: ְלׁשֹון ּכַ רּוׁשִ ֵני ּפֵ בֹוד ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ּכָ א ָאָדם ְמַכּבֵ דֹו, ֶאּלָ ָאָדם ְמַכּבְ
יף  ּלּוי אֹור ַמּקִ בֹוד, ּגִ ָכֵבד", ּוְלׁשֹון ּכָ ה ִלּבֹו ּכְ ְרֹעה – ַנֲעׂשָ ֵבד ֵלב ּפַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכָ
ן  ּתָ ּנִ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ׁשֶ א "ָאָדם ְמַכּבֵ לֹוַמר ְמָקְררֹו, ֶאּלָ דֹו", ּכְ ל ָאָדם ְמַכּבְ ַנֲעֶלה. ְוֶזהּו "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ
יִעים אֹותֹו  ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ לֹו ּכַֹח ָוֹעז ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ה  ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ יק", ּדִ ֵהא ַצּדִ ּתְ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ָכל ָאָדם ְוָאָדם ּבַ ן הּוא ּבְ ּכֵ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
שישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

            

ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום   

        
         

           
          

          
חטים סאה הלוואת היינו בסאה', 'סאה הלוואת אסרו חכמים
יתייקרו הפרעון מועד עד שמא חטים, סאה להחזיר מנת על
משום אסור והדבר שהלווה, ממה יותר שפורע ונמצא החטים

רבית הלויני)אבק ד"ה שם ותוס' א. עה, .(ב"מ
מותר, הדבר וידוע, קבוע הפירות מחיר ההלוואה בשעת ואם

יוסף' ה'בית מבאר ההיתר אם)ובטעם וכן ד"ה קס"ב סי' "כיון(יו"ד :
בני שיבוא עד הלויני לאומר ליה מדמינן למזבן, חיטים דשכיחי

המפתח". שאמצא עד או
הדברים: ביאור

פירות, כמות אותה הלווה ברשות יש ההלוואה בשעת אם
הפירות יתייקרו אם גם כי בסאה', 'סאה הלוואת לקחת מותר

למלוה קנויות כבר הפירות כאילו זה הרי הפירעון, זמן עד
עלה, המלווה ברשות – הפירות מחיר עלה ואם ההלוואה בשעת
שברשות שהפירות ואף ריבית. משום בה אין שהתוספת כך
הוא בסאה' 'סאה שאיסור כיון למלוה, ממש קנויים אינם הלווה
ברשות הם הפירות כאילו נראה שהדבר בכך די מדרבנן,

המלוה.
בני שיבוא עד חטים "הלויני לחבירו אדם אומר מזו: ויתירה
החטים שבו לחדר המפתח את שאמצא "עד או אצלו" שהחטים

חטים לו שפורע אף שם)שלי", יש(ב"מ ההלוואה ובשעת היות ,
חכמים גזרו לא יד), בהישג שאינם (אף חטים ב"מללווה (רש"י

דינרי) ד"ה ב. .מד,
שער לפירות יש כאשר בסאה', 'סאה הלוואת היתר וגם
נחשבים מצויות, שהחטים כיון סיבה: מאותה הוא קבוע,
בשעת כבר למלווה ו'קנויים' הלווה ביד הם כאילו הפירות

חכמים. גזרו לא זה במקרה וכאמור, ההלוואה,

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום      

         
      

אמורה זו שהלכה עולה לזמן" החוב היה "ואם מהלשון
נקבע לא כאשר אך לפירעון מועד נקבע מלכתחילה כאשר דוקא
בסמוך אפילו שפרע לטעון הלווה נאמן מועד, בפירוש

להלוואה.
היא הלוואה סתם זמן, נקבע לא כאשר הרי ראשונים: והקשו
לטעון נאמן הלווה אין זה באופן אף ומדוע יום לשלושים

יום? שלושים בתוך שפרע
יקדים שהלווה יתכן הלוואה, בסתם התוס': בשם ותירצו
כלפי איֿהנעימות מחמת זאת, לעשות חייב שאינו אף לפרוע
כלל מצפה לא המלווה פירעון, זמן נקבע כאשר אך המלווה.

הזמן. קודם לפרוע ממהר אינו והלווה הזמן, לפני לתשלום

מסוים לזמן הלוואה המבקש אחר: באופן תירץ והרא"ש
לטעון נאמן אינו ולכן אז, עד מעות בידו יהיו שלא דעתו מגלה
לפרוע חייב אינו אמנם הלוואה, בסתם אבל הזמן. קודם שפרע
מעות בידו יהיו שלא בדעתו גילה לא אך יום, שלושים קודם

קודם. שפרע לטעון ונאמן אז עד
והלווה הפירעון זמן הגיע כאשר התירוצים, בין ונפקאֿמינה
הלווה חש אכן זה במקרה הראשון, הטעם לפי הארכה: ביקש
עליו שסיכמו הזמן הגיע כבר שהרי המלווה, כלפי איֿנעימות
הטעם לפי אך הזמן. קודם אף לפרוע משתדל ולפיכך בתחילה,
ואינו אז, עד מעות לו יהיו שלא גילה ההארכה בבקשת השני,

הזמן. קודם שפרע לומר נאמן
      

שליש ה'תש"עיום ניסן א' י  

         
         

    
עם עיסקה שעשה שמעון את שתבעו ראובן ביורשי מעשה
הסוחרים", של דין "בבית תידון שתביעתם ודרשו אביהם
את קיבל המהרש"ך העסקה. נעשתה בה וינציא, סוחרי כמנהג
הסוחרים מנהג פי על בוצעה שהעסקה בנימוק היורשים, טענת
על וזאת תורה, בדין ולא הסוחרים של הדין בבית לדון בוינציא
לדון הצורך שמא והחשש התביעות בירור הליך את לפשט מנת
ממון. להפסד יביא הנתבע או התובע של במקומו תורה בדין

קובע המקום מנהג שלכאורה מעיר עצמו המהרש"ך מאידך,

לגוף שנוגע ותנאי במנהג מדובר כאשר רק העיסקה תנאי את
הגמרא כדברי ב)העיסקא, קי, על(כתובות חוב שטר ש"המוציא

כו'". בבל ממעות מגבהו בבל, בו כתוב חבירו
סכום כאשר שדווקא לומר אין כי המהרש"ך, כותב ועוד
מנהג אחרי שהולכים אומרים ומבורר ידוע שתובעים המעות
לדון צריך אולי ברור, אינו החיוב עצם כאשר אבל החיוב, מקום
שמנהג מכיון החיוב, במקום להתחשב בלי תורה דין פי על
הוא הצורך בעת דיון יתקיים וכיצד היכן לשאלה ביחס המקום

המעות. סכום כמו בדיוק העיסקה, מגוף חלק
    



ני             

ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום   

        
         

           
          

          
חטים סאה הלוואת היינו בסאה', 'סאה הלוואת אסרו חכמים
יתייקרו הפרעון מועד עד שמא חטים, סאה להחזיר מנת על
משום אסור והדבר שהלווה, ממה יותר שפורע ונמצא החטים

רבית הלויני)אבק ד"ה שם ותוס' א. עה, .(ב"מ
מותר, הדבר וידוע, קבוע הפירות מחיר ההלוואה בשעת ואם

יוסף' ה'בית מבאר ההיתר אם)ובטעם וכן ד"ה קס"ב סי' "כיון(יו"ד :
בני שיבוא עד הלויני לאומר ליה מדמינן למזבן, חיטים דשכיחי

המפתח". שאמצא עד או
הדברים: ביאור

פירות, כמות אותה הלווה ברשות יש ההלוואה בשעת אם
הפירות יתייקרו אם גם כי בסאה', 'סאה הלוואת לקחת מותר

למלוה קנויות כבר הפירות כאילו זה הרי הפירעון, זמן עד
עלה, המלווה ברשות – הפירות מחיר עלה ואם ההלוואה בשעת
שברשות שהפירות ואף ריבית. משום בה אין שהתוספת כך
הוא בסאה' 'סאה שאיסור כיון למלוה, ממש קנויים אינם הלווה
ברשות הם הפירות כאילו נראה שהדבר בכך די מדרבנן,

המלוה.
בני שיבוא עד חטים "הלויני לחבירו אדם אומר מזו: ויתירה
החטים שבו לחדר המפתח את שאמצא "עד או אצלו" שהחטים

חטים לו שפורע אף שם)שלי", יש(ב"מ ההלוואה ובשעת היות ,
חכמים גזרו לא יד), בהישג שאינם (אף חטים ב"מללווה (רש"י

דינרי) ד"ה ב. .מד,
שער לפירות יש כאשר בסאה', 'סאה הלוואת היתר וגם
נחשבים מצויות, שהחטים כיון סיבה: מאותה הוא קבוע,
בשעת כבר למלווה ו'קנויים' הלווה ביד הם כאילו הפירות

חכמים. גזרו לא זה במקרה וכאמור, ההלוואה,

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום      

         
      

אמורה זו שהלכה עולה לזמן" החוב היה "ואם מהלשון
נקבע לא כאשר אך לפירעון מועד נקבע מלכתחילה כאשר דוקא
בסמוך אפילו שפרע לטעון הלווה נאמן מועד, בפירוש

להלוואה.
היא הלוואה סתם זמן, נקבע לא כאשר הרי ראשונים: והקשו
לטעון נאמן הלווה אין זה באופן אף ומדוע יום לשלושים

יום? שלושים בתוך שפרע
יקדים שהלווה יתכן הלוואה, בסתם התוס': בשם ותירצו
כלפי איֿהנעימות מחמת זאת, לעשות חייב שאינו אף לפרוע
כלל מצפה לא המלווה פירעון, זמן נקבע כאשר אך המלווה.

הזמן. קודם לפרוע ממהר אינו והלווה הזמן, לפני לתשלום

מסוים לזמן הלוואה המבקש אחר: באופן תירץ והרא"ש
לטעון נאמן אינו ולכן אז, עד מעות בידו יהיו שלא דעתו מגלה
לפרוע חייב אינו אמנם הלוואה, בסתם אבל הזמן. קודם שפרע
מעות בידו יהיו שלא בדעתו גילה לא אך יום, שלושים קודם

קודם. שפרע לטעון ונאמן אז עד
והלווה הפירעון זמן הגיע כאשר התירוצים, בין ונפקאֿמינה
הלווה חש אכן זה במקרה הראשון, הטעם לפי הארכה: ביקש
עליו שסיכמו הזמן הגיע כבר שהרי המלווה, כלפי איֿנעימות
הטעם לפי אך הזמן. קודם אף לפרוע משתדל ולפיכך בתחילה,
ואינו אז, עד מעות לו יהיו שלא גילה ההארכה בבקשת השני,

הזמן. קודם שפרע לומר נאמן
      

שליש ה'תש"עיום ניסן א' י  

         
         

    
עם עיסקה שעשה שמעון את שתבעו ראובן ביורשי מעשה
הסוחרים", של דין "בבית תידון שתביעתם ודרשו אביהם
את קיבל המהרש"ך העסקה. נעשתה בה וינציא, סוחרי כמנהג
הסוחרים מנהג פי על בוצעה שהעסקה בנימוק היורשים, טענת
על וזאת תורה, בדין ולא הסוחרים של הדין בבית לדון בוינציא
לדון הצורך שמא והחשש התביעות בירור הליך את לפשט מנת
ממון. להפסד יביא הנתבע או התובע של במקומו תורה בדין

קובע המקום מנהג שלכאורה מעיר עצמו המהרש"ך מאידך,

לגוף שנוגע ותנאי במנהג מדובר כאשר רק העיסקה תנאי את
הגמרא כדברי ב)העיסקא, קי, על(כתובות חוב שטר ש"המוציא

כו'". בבל ממעות מגבהו בבל, בו כתוב חבירו
סכום כאשר שדווקא לומר אין כי המהרש"ך, כותב ועוד
מנהג אחרי שהולכים אומרים ומבורר ידוע שתובעים המעות
לדון צריך אולי ברור, אינו החיוב עצם כאשר אבל החיוב, מקום
שמנהג מכיון החיוב, במקום להתחשב בלי תורה דין פי על
הוא הצורך בעת דיון יתקיים וכיצד היכן לשאלה ביחס המקום

המעות. סכום כמו בדיוק העיסקה, מגוף חלק
    



ני            

ה'תש"ע ניסן ב' רביעי יום    

        
       

אך פנוי במקום להתיישב ומבקש לאוטובוס עולה אדם
האם לחברו. 'תפוס' זה מקום כי לו מודיע הסמוך בכסא היושב

מועילה? זו 'תפיסה'
אי כי מועילה, התפיסה אין ודאי בתשלום, בהסעה ובכן,
בחינם, בהסעה אך לאחרים. ולהפסיד לאחד 'לתפוס' אפשר

כדלהלן. במחלוקת, שנוי הדבר כי נראה
חברו. זכה לחברו, מציאה המגביה ראשונים: הקשו
היא ואיך לאחרים, חובה משום יש זו בהגבהה הרי ולכאורה,

מועילה?
ומונעים מעות שהלווה חוב לבעל בניגוד כי שתירצו, יש

רווח, מניעת רק היא במציאה זכיה אי חובו, את לגבות ממנו
אחד. לאף חובה כאן ואין

יכול היה המציאה את שהמגביה מאחר כי שתירצו, ויש
לתפוס שליח ואילו מועלת, לחברו זכייתו גם לעצמו, בה לזכות
אין לאחרים חב אם לעצמו, לזכות יכול לא והשליח חוב לבעל

מועלת. תפיסתו
היא באוטובוס המקום תפיסת הראשון, הטעם לפי ולענייננו:
רווח, מניעת אלא כאן אין בחינם היא והנסיעה מאחר כי כדין
המקום את לתפוס זכות לתופס ואין מאחר השני, הטעם לפי אך

לחברו. אף התפיסה תועיל לא לעצמו, השני
    

ה'תש"ע ניסן ג' חמישי, יום   

        
              

יום שלושים של ארכה ללווה נותנים דין בית הרמב"ם, לפי
גובים – מטלטלים ברשותו יש אם אך קרקע, ממנו יגבו בטרם

הגבייה? סוגי בין ההבדל סיבת מהי מיד. אותם
בית כאשר הגבייה. בתהליך הענין את תולה משנה' ה'מגיד
כדי ("הכרזה"), המכירה את לפרסם עליהם קרקע, גובים דין
מומחים שלושה להביא וכן המחיר, את ויעלו קונים שיבואו
ולכן זמן, הדורש תהליך זה ("שומא"). השטח שווי את שיקבעו
מיוחד תהליך אין זאת, לעומת במטלטלים, ארכה. גם ניתנת

מיידית. למוכרם ואפשר

חפצים. של הניידות במידת נעוץ הדבר כי הסבירו אחרים
חובבמטלטל שבעל או אותם, יבריח שהלווה חשש קיים ים

המלוה מכך וכתוצאה לעצמו, מהם ויגבה יבוא יותר מאוחר
שייך לא כזה נימוק שהות. ללא נעשית הגבייה לכך, אי יפסיד.

להעלים אפשר אי אותה ב)בקרקע, ק, חו"מ .(סמ"ע
לגרום יכולה חפוזה בצורה קרקע מכירת שלישי: הסבר
לפי למלוה בעצמם נמסרים המטלטלים ואילו לבעלים, הפסד
לפי קונה. לחפש שיצטרכו מבלי מהן"), ("גובין האמיתי ערכם
נעשית הגבייה ואפשרות במטלטלים, מעוניין לא המלוה אם זה,

יום שלושים של ארכה בהם גם תינתן – מכירתם (ערךבאמצעות

חו"מ א)לחם .ק,

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום    

         
            

   
ערבות אשר בבלי, התלמוד כדעת זו בהלכה פסק הרמב"ם
אך מכן. לאחר לא אך המעות, נתינת בשעת רק קנין ללא חלה
חלה חברו' את 'החונק של במקרה אף ירושלמי, התלמוד לדעת

קנין. ללא הערבות
הערב: חיוב דין בהבנת תלויה ביניהם המחלוקת כי נראה,
פיו ועל מאחר הוא הערב של חיובו יסוד הבבלי, לדעת
היה לא שנתן הערבות ללא (שהרי המעות את חברו הוציא
במקרה הפסד לחברו הגורם והוא מאחר ולכן, להלוות). מסכים

עצמו. את לחייב מוכן הוא כן על ישלם, לא והלווה

הערבות, קבלת לפני עוד נעשתה המעות נתינת כאשר ולכן,
ידי על אלא הערבות תחול לא ולכן לחיוב. סיבה כאן אין שוב

קנין.
שקיבל מכך נובע הערב של חיובו יסוד הירושלמי, לדעת אך
סומך שחברו העובדה עצם שכן ההלוואה. בעצם הנאה בעצמו
ותמורת רוח, קורת לו מסבה פיו, על ממון להוציא ומסכים עליו

ממון. להתחייב אף מוכן הוא זאת
חברו אך פיו, על היתה לא המעות נתינת כאשר אף ולכן
בכך יש הרי מתפיסתו, הלווה את לשחרר דבורו סמך על הסכים

לחברו. שנגרם הצער מניעת בעצם לערב, הנאה משום
    

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת       

        
          

         

ח)מהכתוב כב, חכמים(שמות למדו זה", הוא כי יאמר "אשר
מודה שאינו הטענה על שבועה חייב הטענה במקצת שהמודה
כך כדי (עד הדין בעל של הודאתו על שסומכים נמצא בה.

המשך בעמוד טמק

           
      

        

ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום

    
מּתר‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

ׁשער על זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹללוֹות
ולוה לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשּוק.

ּפימחברֹו על אף סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ידּוע; הּׁשער היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

- רצה זמןואּלּו לֹו קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה .היה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבלא סתם ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהיה

הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹקביעת
טּפה היתה סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואפּלּו

וׁשמן יין ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל היהאחת לא . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּלא אֹו עדין, הּׁשּוק ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹֹלֹו
וכן ּבסאה. סאה ללוֹות אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָידעּו

אֹותן ׁשּיעׂשה עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות אותןּבׁשאר [ישער ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מחזירב] - והּוזלּו ּדמים, אֹותם עׂשה ולא לוה, ואם ְְְְְִִִִַָָָָָָָֹּדמים.

נֹוטל הּוקרּו, ואם ּכּמׁשקל; אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ההלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדמים
ללוֹות אסּור זה הרי - ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמין,
ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא קבּוע; זמן עד ּבפרֹות, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפרֹות

ׁשּיפרע. ְְִֶַַזמן
.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא

לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא[בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',

ּבּזמן„. ּפרֹות לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלוה
ההלואה ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם .ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעםמלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמהבשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
ּבמקֹום אבל נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
האריס, ירד לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּדר
לסּלקֹו, לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻהרי
חּטים לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנמצא
לסּלקֹו, יכֹול ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהלוהּו.
אבל לזרע; ּבחּטים חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהרי

סתם זמן]מלוהּו ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְֵֶַַַַַָ
.Â,מעֹותי את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

עלי אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם - ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער
הרי הּמין, אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻלֹו
ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻזה
מעֹותיו ּבנֹותן אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
- הּפרֹות ּגב על הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקנֹות

ּפרֹות לֹו ׁשּיהיּו עד הלואתֹואסּור, ועׂשה חּטים, לּלוה היה . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
רֹוצה ׁשאני חּטי, לי 'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעליו

יין, עלי אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלמכרן
ונעׂשת מּתר, זה הרי יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּכּׁשער
לֹו, היה ׁשּלא הרי אסּור. יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלואתֹו
אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי על אף - ּפרֹות ההלואה והחזיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועבר
ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו נֹותן אּלא ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכ

    
עלי‡. 'היּו לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמלוה

מנה'עדים לזה חּיב ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעדים; לפרעֹו צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו -ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע - 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפיכ

לפרעֹו[מדרבנן] צרי ּבׁשטר, חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ,ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
נאמן, אינֹו זה', ׁשטר 'ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים;
חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים, הבא 'אֹו לֹו: אֹומרים ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹאּלא
מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי 'היּו לעדים: האֹומר ,ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפיכ

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; ונֹותנין עדּותֹו ּכֹותבין אין [יעשו]- ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, מלוה ּפה על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעדּות

ואף לֹו'. ּותנּו וחתמּו צריכיןׁשטר ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל

מּידֹו קנּו חליפין]הּמלוה. הרי[בקנין - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ונֹותנין, ּכֹותבין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹאּלּו

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, לכתיבה - קנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּסתם
.לּמלוה ּונתנֹו עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלוה

ּכׁשר ׁשטר זה הרי ׁשאין- ּפי על אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשטר; מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבֹו
העדים אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהּוא
לֹומר ׁשּצרי ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנמסר
ּבפניכם'. ׁשּנמסר והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלעדים

.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
על ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף

ּדבר לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה

וגֹובה„. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובהאֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לפי הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקֹול
הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנכסיו

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ְְִִֶַַַַַָּתחת
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"יהּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּבידבעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Âהּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחדאין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה[קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
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ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום

    
מּתר‡. ּכ - ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק לּמֹוכר ׁשּמּתר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשם

ׁשער על זמן קביעת ּבלא אֹותן ּופֹורעין הּפרֹות, סתם ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹללוֹות
ולוה לׁשניהם, וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּבּׁשּוק.

ּפימחברֹו על אף סאין, עׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ידּוע; הּׁשער היה מּמּנּו, ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

- רצה זמןואּלּו לֹו קבע לא ׁשהרי לֹו, ּומחזיר קֹונה .היה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
.ּבלא סתם ללוֹות מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין מאֹותֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻהיה

הּׁשער. יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹקביעת
טּפה היתה סאין; ּכּמה עליה לוה אחת, סאה לֹו היתה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואפּלּו

וׁשמן יין ּגרּבי ּכּמה עליה לוה יין, אֹו ׁשמן ׁשל היהאחת לא . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּלא אֹו עדין, הּׁשּוק ׁשער נקּבע ולא ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹֹלֹו
וכן ּבסאה. סאה ללוֹות אסּור זה הרי - ׁשּבּׁשּוק ּבּׁשער ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָידעּו

אֹותן ׁשּיעׂשה עד אֹותן, ילוה לא - הּפרֹות אותןּבׁשאר [ישער ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מחזירב] - והּוזלּו ּדמים, אֹותם עׂשה ולא לוה, ואם ְְְְְִִִִַָָָָָָָֹּדמים.

נֹוטל הּוקרּו, ואם ּכּמׁשקל; אֹו מּמּנּו, ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ההלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדמים
ללוֹות אסּור זה הרי - ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמין,
ּבאיזה ּופֹורע סתם, לוה אּלא קבּוע; זמן עד ּבפרֹות, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפרֹות

ׁשּיפרע. ְְִֶַַזמן
.‚ל מחזיר ואני חּטים, ּכֹור 'הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא

לּגרן' הגורן]ּכֹור ׁשּיבֹוא[בזמן עד 'הלוני לֹו: אֹומר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּמפּתח'. את ׁשאמצא 'עד אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָּבני',

ּבּזמן„. ּפרֹות לֹו מחזיר הּוזלּו, אם - קבּוע זמן עד ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלוה
ההלואה ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים לֹו נֹותן הּוקרּו, ואם .ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לזרע‰. ּבחּטים חּטים אריסיו את אדם [לזורעםמלוה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ
ּבּמהבשדה] ׁשּירד. אחר ּבין לּׂשדה, האריס ׁשּירד קדם ּבין ,ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדברים
ּבמקֹום אבל נתן. ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּביד ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשהרי
האריס, ירד לא עדין אם - הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּדר
לסּלקֹו, לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹותֹו מּתר זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻהרי
חּטים לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה, ׁשּירד ּבעת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנמצא
לסּלקֹו, יכֹול ואינֹו הֹואיל - לּׂשדה ׁשּירד אחר אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהלוהּו.
אבל לזרע; ּבחּטים חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהרי

סתם זמן]מלוהּו ׁשּבּׁשּוק.[ללא ׁשער על , ְְֵֶַַַַַָ
.Â,מעֹותי את לי 'ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

עלי אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר חּטים', ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם - ּבהלואה' חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער
הרי הּמין, אֹותֹו לֹו אין ואם מּתר; מעֹותיו, ּכׁשעּור חּטים ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻלֹו
ׁשּבּׁשּוק ׁשער על לפסק ׁשּמּתר חכמים אמרּו ׁשּלא אסּור; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻזה
מעֹותיו ּבנֹותן אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאף
- הּפרֹות ּגב על הלואתֹו להעמיד הרֹוצה אבל ּבהן; ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלקנֹות

ּפרֹות לֹו ׁשּיהיּו עד הלואתֹואסּור, ועׂשה חּטים, לּלוה היה . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
רֹוצה ׁשאני חּטי, לי 'ּתן לֹו: ואמר זמן אחר ּובא חּטים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָעליו

יין, עלי אֹותן ועׂשה 'צא לֹו: אמר יין', ּבדמיהן ולּקח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלמכרן
ונעׂשת מּתר, זה הרי יין, לֹו יׁש אם - עּתה' ׁשּבּׁשּוק ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּכּׁשער
לֹו, היה ׁשּלא הרי אסּור. יין, לֹו אין ואם יין; אצלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלואתֹו
אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי על אף - ּפרֹות ההלואה והחזיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועבר
ׁשהלוהּו. מעֹות לֹו נֹותן אּלא ּפרֹות, לֹו לּתן חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכ

    
עלי‡. 'היּו לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמלוה

מנה'עדים לזה חּיב ׁשאני עדי 'אּתם אֹו מנה', ל חּיב ׁשאני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבעדים; לפרעֹו צרי ואינֹו ּפה', על 'מלוה הּנקראת היא זֹו -ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּסת נׁשּבע - 'ּפרעּתי' ואמר ּכ אחר טען אם ,ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפיכ

לפרעֹו[מדרבנן] צרי ּבׁשטר, חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ,ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
נאמן, אינֹו זה', ׁשטר 'ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים;
חֹובֹו'. לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים, הבא 'אֹו לֹו: אֹומרים ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹאּלא
מנה' לזה חּיב ׁשאני עדים עלי 'היּו לעדים: האֹומר ,ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפיכ

יחזירּו ׁשּלא לּמלוה; ונֹותנין עדּותֹו ּכֹותבין אין [יעשו]- ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹ
'ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, מלוה ּפה על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעדּות

ואף לֹו'. ּותנּו וחתמּו צריכיןׁשטר ,ּכ להם ׁשאמר ּפי על ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל

מּידֹו קנּו חליפין]הּמלוה. הרי[בקנין - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
'ּכתבּו'; להם אמר ׁשּלא ּפי על אף ונֹותנין, ּכֹותבין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹאּלּו

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, לכתיבה - קנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּסתם
.לּמלוה ּונתנֹו עדים ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלוה

ּכׁשר ׁשטר זה הרי ׁשאין- ּפי על אף ׁשטר, ּכתב אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשטר; מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבֹו
העדים אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוהּוא
לֹומר ׁשּצרי ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנמסר
ּבפניכם'. ׁשּנמסר והעידּו 'חתמּו ּבפניהם, ׁשּמסרֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלעדים

.‚- עדים ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהֹוציא
על ּכמלוה זֹו הרי ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻאף

ּדבר לכל ואינֹוּפה ונפטר; הּסת, נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבכתב ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובה

וגֹובה„. הּיֹורׁשין, מן אֹותּה ּגֹובה - ׁשּבׁשטר מלוה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּכל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ּגֹובהאֹותּה - ּפה על ּומלוה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

לפי הּלקֹוחֹות; מן אֹותּה ּגֹובה ואינֹו הּיֹורׁשין, מן ְְְִִִִֵֶַַָָָאֹותּה
ׁשּבׁשטר, מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ קֹול, לּה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשאין
ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו, על הפסיד והּלֹוקח לּה, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹקֹול
הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו, ּבמלוה מׁשעּבדין זה ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּנכסיו

הּתֹורה. מן הּמלוה, ׁשעּבּוד ְְִִֶַַַַַָּתחת
הּלֹוקח‰. ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ׂשדהּו [ע"יהּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָ

המוכר] של חוב ּבידבעל ׁשטר ׁשם ׁשאין ּפי על אף -ְְִֵֶַַַָָ
ּכמֹו מׁשעּבדים, מּנכסים וטֹורף חֹוזר זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֻהּלֹוקח,
לֹו. יׁש וקֹול מֹוכר, ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיתּבאר;

.Âהּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ּבאחדאין אּלא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבחליֹו וצּוה מֹודה, ּבּה ּכׁשהחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה

שמת] ׁשהיתה[קודם אֹו עדין. חֹוב עליו לפלֹוני ְְֲִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
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נד           
      

ׁשאין היא וחזקה לפרעּה; זמן הּגיע ולא לזמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹההלואה
ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן, עד ׁשּנּדּוהּו אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאדם
עדים ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ּבלא הּיֹורׁש מן ּגֹובין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּכל

ח אביהן ּגֹובהׁשהיה אינֹו - הלוהּו ּבפנינּו אֹו מנה, לזה ּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּבעדים, חברֹו את ׁשהּמלוה ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
אביהן יד ּכתב הֹוציא אם וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - לֹו חּיב ְְְֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא

.Êמּטלטלין לֹו ׁשאין לביתלוה נֹודע אם - קרקע לֹו ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ׁשּתלה אחרים[הניח]ּדין ּביד מפרעון]מעֹותיו ,[להתחמק ְְֲִִֵֶַָָָ

ּדבר להם נֹודע לא ואם חֹובֹו. לבעל ולּתן למּכר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹּכֹופין
מחרימין סתם]זה, חרם מּטלטלין,[מטילין לֹו ׁשּידע מי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

יֹורדין ּכ ואחר יביאם; ולא מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹאֹו
ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ׁשּבנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּבינֹונית
הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּדברים
מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלהּפרע
אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּמּטלטלין,

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ּתחת אינן ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשהּמּטלטלין

.Áאביהן חֹוב לפרע היתֹומים על הּמּטלטליןמצוה מן ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹ
ואם אֹותֹו; ּכֹופין אין לּתן, הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפׂשּתי, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה מחּיים, חֹוב ּבעל ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפׂש
ראיה, להביא הּיֹורׁש על - ּתפׂש מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
ּכדי עד לטען ויכֹול לֹו; חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הּדברים[שוויין]ּדמיהן היּו ּתפׂש. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשטרֹות חֹובֹו,[חוב]ׁשּתפׂש על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען , ְְְְֵֶֶַַַַָָָָ

ּתפׂש; ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ּתפׂש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוׁשּמחּיים
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשין, יחזיר - הביא לא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹואם

שטרות]ּגּופן ׁשּבהן.[של לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָ

.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים
ׁשהרי מהן, אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

היא אביהם ׁשל זֹו .קרקע ְֲִִֶֶַַ

.Èּבאחריּות לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר מעותיוראּובן לו [שיחזיר ְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
אותה] יגבו וזקףאם מלוה[החשיב], עליו הּׂשדה ּדמי ׁשמעֹון ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹלראּובן,
נֹותן, הּדין - לֹו והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמּׁשמעֹון
עליו; ׁשּזקף ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן, יֹורׁשי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו
אם ,לפיכ ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשּתעּבדת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּבּמלוה מראּובן ׁשּלקח הּקרקע להם נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּמעֹות מּפני מהם אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּזקף

ל מּמּנּו;ׁשּנתן אֹותּה יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹובֹו בעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָׁשהרי

.‡Èּגֹובה חֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלן, האחרֹונים הּגאֹונים ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻּכתבּו
ּדין ּבית ּבכל יׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין; מן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטלטלין

לֹוׁשּבעֹולם ׁשּיׁש חֹובֹות, ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין, ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות

הּתּקנה מן יֹותר זה ּתנאי לפי ּגֹובה מטלטליןונמצא [גובין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
קרקע] כשיש ּוסיגאפילו ׁשּמא[תיקון]. - ּבּדבר עׂשּו ּגדֹול ְֶַָָָָָָ

זֹו ּבתּקנה הּלוה ידע הגאונים]לא יתֹומים[של ממֹון ונמצא , ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּדין ׁשּלא ידע]יֹוצא לא אחרֹונים[שהרי ּבתּקנת ּכח ׁשאין ; ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
התלמוד] יתֹומים.[שאחר ּבּה ְְִֵַָלחּיב

    
אבל‡. ּגדֹולים; היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין

חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין קטּנים, ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

.הּמלוה ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאפּלּו
ׁשּׁשֹוברין ראיה להם יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכלּום,

הּׁשטר את .ּבּה ְֶַָָ

אֹוכלת‚. הרּבית ׁשהרי ּגֹוי, ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהיתה
ּדין ּבית ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבנכסיהן

החֹוב ּופֹורעין ּומֹוכרין ּכתּבתּה,לנכסיהן, ׁשּתבעה אּׁשה וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ונזקקין אּפיטרֹוּפֹוס, להן מעמידין - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבין

ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן ּבֹו[משהו]מּׁשּום ׁשּתּנׂשא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת

נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו
הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים, מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו

אין ׁשהרי להן, נזקקין ׁשאין - מּמּנה ּפחּותין אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד,
זכּות לנכסי[רווח]ּכאן 'נזקקין אמרּו ׁשּלא ליתֹומים; ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה', מהן להּפרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיתֹומים
מה הּכל, נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, הּמזֹונֹות; מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹהּנכסים
ולא להן, ׁשּנזקקין עד זה, ּבדבר הּקטּנים ליתֹומים יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּזכּות

האּׁשה. לחן ְִֵָָָחׁשּו
ׂשדה‰. 'ּתנּו אֹו לפלֹוני', מנה 'ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָצּוה

לטען אּפיטרֹוּפֹוס להן ׁשּמעמידין אחר נזקקין, - ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלפלֹוני'
- לפלֹוני' זֹו 'ׂשדה אֹו לפלֹוני', זה מנה 'ּתנּו אמר: ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטענתן.

ל להעמיד צריכים ואין אּפיטרֹוּפֹוסנֹותנין, .הם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.Âּגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

אּפיטרֹוּפֹוס להם ּומעמידים להם, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּביד
לבעליה אֹותּה מחזירין ּגזּולה, נמצאת ואם ולדּון; .לטען ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

ּבעבדיו ׁשּתקף קטן עבדיו]וכן חברֹו,[ע"י ׂשדה לתֹו וירד , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל', עד לֹו 'נמּתין אֹומרין: אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּוכבׁשּה
עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם - ולכׁשּיגּדיל מּידֹו; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה

.Êׁשהיא וטען אחד ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקרקע
ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשם, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידם, אֹותּה מֹוציאין אין - אביהם ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד

מקּים זה הרי - בבי"ד]ּבידֹו ּומֹוציאין[מאשר הּׁשטר, את ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
אּפיטרֹוּפֹוס. להם ׁשּמעמידין אחר מּידן ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָאֹותּה

.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין
אֹוהּקרקע, רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזין וחמיׁשי; ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין. הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלין ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת

לבּקר הּפֹועלין יֹולי טיבה]לֹו][לבדוקלקנֹות, ּובעת[את . ְְְֲִִִֵֵַַ
מסּימין ּבמצריה[מציינים]ׁשּמכריזין, הּׂשדה ,[גבוליה]את ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

יפה היא ּכּמה ׁשּומה[שווה]ּומֹודיעין היא ּובכּמה [מוערכת, ְִִִִַַָָָָָ
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אֹובבי"ד] חֹוב לבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני ,ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; חֹוב,[מעדיף]לכתּבת לבעל לּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ְְְְִִֵֶֶַָויׁש
.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשהּנכסים 'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין[המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא השומא], ,[אישור ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשתּות והֹותירּו וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשהיא
מכרן[שישית] מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו ְְְְֲִִִִֵָָָָאֹו

להכריז צריכין ׁשאינן ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּים.
ּבטל, מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָעליה,
ּפי על אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָאף
היא וזֹו העת. ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לקבּורה, קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעת

מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אין[מס]אֹו - הּמל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצריכין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא העבדים, והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהן:
,לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק.[לעיר]לּמדינה אֹותן מֹוליכין , ְִִִַַָָ

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום

    
אם‡. - לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו לׁשלח ּדין ּבית ּבּדיןיכֹולין עּמֹו ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
- ּבמהרה להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין -ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ
ּבין הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹומרים

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; שטרמן יש ללווה [שמא ְְְְְִִִִֵַַָ
ּכלפרעון] יהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמדינה לֹו ויֹוׁשב והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאחרת,

.יּפרע ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר[לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

מצּוי ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבידֹו;
ׁשל נכסים ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבכאן

הן. הּלוה ְִֵֶַֹּפלֹוני
'זה‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

- חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו

ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית ׁשאם[טענתו]אין ; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
'לקּוח לֹומר עצה[קנוי]רצה לֹו ּומּׂשיאין אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִֵֵַַַָָָָָ

וכן נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמכרֹו
ּבין והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמלוה
מּמה נפרע והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמת

רצה ואּלּו ידֹו, הרי[יכל]ּׁשּתחת - ּבידי' הּוא 'לקּוח לֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנׁשּבעין[קדוש]זה ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ׁשאינֹו[מדרבנן]ונֹוטלין. לפי ? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשאּלּו ׁשּלֹוקח; הּממֹון על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמר
עדים ׁשם היּו אם אבל ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָלי
לּטל יכֹול אינֹו - ּכּמה על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחפץ
'ׁשּלי לֹומר ויכֹול עדים, ׁשם ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאּלא
ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ּכ עליו לי 'יׁש לֹומר נאמן - ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָהּוא'
ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא עדים ׁשם היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצמּה
ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו אּלא מּׁשבּועה לפטרֹו 'מּגֹו' ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹאֹומרין

ּׁשּטען. מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון ְֲִִֶֶַַַַַַָֹיחזיר

אנס,„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלוה
ואמר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי
ולוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמלוה:
הּמלוה הרי - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

ּתחּלה נׁשּבענׁשּבע והּלוה ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
'סלע הּמלוה: אמר ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
'סלע אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהלויתי
הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו, ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהלויתני
היה ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחּלה
'סלע הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשוה,
'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה וסלע עליו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהלויתי
אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ׁשהיה ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּברׁשּותֹו,
והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלוה:
- ׁשוה' היה דינרין וחמּׁשה עליו, הלויתי 'סלע ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹומר:
יתר ׁשוה היה ׁשּלא ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיּׁשבע
ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹדינרין
היה דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמלוה
ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשוה,
'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמיו'
ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדמיו
אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ּבידי, ל יׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ'חמּׁשים
להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה
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אֹובבי"ד] חֹוב לבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצין מה ּומּפני ,ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; חֹוב,[מעדיף]לכתּבת לבעל לּתן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה מי ְְְְִִֵֶֶַָויׁש
.Ëהאדרכּתא גביה]ּכׁשּכֹותבין יתֹומים,[אישור נכסי על ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשהּנכסים 'והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבין
הרי ,ּכ ּכתבּו לא ואם הּמת'. ּפלֹוני ׁשל הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהאּלּו
מאחר אפּלּו ּפרֹות, ּבּה אֹוכלין ואין ּפסּולה; ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהאדרכּתא

ההכרזֹות. ְְֶַַָָׁשּׁשלמּו
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ּדין[המפורש] ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרין ְְְְְְִִִִֵַָָָמׁשנה,
האחריּות שלהם]ׁשּמכרּו, שאינה ימצא היתֹומים.[אם על ְְֲִֶַַַָָָ

.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים, מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף - ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא

קּים. מכרן הרי - ּבמנה מאתים ּבדקּוׁשוה לא אם אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבּקרת[בהערכה]ּבּׁשּומא אּגרת ּכתבּו ולא השומא], ,[אישור ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשתּות והֹותירּו וטעּו וההכרזה, הּׁשּומא ּדקּדּוק ְְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשהיא
מכרן[שישית] מּׁשתּות, ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו ְְְְֲִִִִֵָָָָאֹו

להכריז צריכין ׁשאינן ּבעת הּקרקע מכרּו אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָקּים.
ּבטל, מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו וטעּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָעליה,
ּפי על אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו. ּפי על ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָאף
היא וזֹו העת. ּבאֹותּה הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
לקבּורה, קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה: צריכין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעת

מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אין[מס]אֹו - הּמל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָצריכין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, צריכין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן מּׁשתּות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא העבדים, והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות, העבדים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהן:
,לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא והּמּטלטלין, והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין, ּבבית אֹותם ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק.[לעיר]לּמדינה אֹותן מֹוליכין , ְִִִַַָָ

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום

    
אם‡. - לוה ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

אליו לׁשלח ּדין ּבית ּבּדיןיכֹולין עּמֹו ׁשּיעמד עד ּולהֹודיעֹו, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
- ּבמהרה להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם לֹו. ּומֹודיעין ׁשֹולחין -ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ
ּבין הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאֹומרים

לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלין; שטרמן יש ללווה [שמא ְְְְְִִִִֵַַָ
ּכלפרעון] יהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת - זה ודין .ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמדינה לֹו ויֹוׁשב והֹול חברֹו ׁשל מעֹותיו נֹוטל ואחד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחד
לוין. ּבפני ּדלת נֹועל ונמצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאחרת,

.יּפרע ּכ ואחר ּדין, לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁש
לקּים ראׁשֹונה, ראיה ּבפניו: בבי"ד]ׁשּלא הּׁשטר[לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

מצּוי ואינֹו אחרת ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל ׁשנּיה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבידֹו;
ׁשל נכסים ׁשאּלּו ׁשליׁשית, ראיה ּבּדין; עּמֹו לעמד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבכאן

הן. הּלוה ְִֵֶַֹּפלֹוני
'זה‚. ואמר: ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה

- חֹובי' ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני הּוא, ּפלֹוני ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמׁשּכֹונֹו

ויטען לוה ׁשּיבֹוא עד לֹו, נזקקין ּדין ּבית ׁשאם[טענתו]אין ; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
'לקּוח לֹומר עצה[קנוי]רצה לֹו ּומּׂשיאין אֹומר. ּבידי', הּוא ְִִִֵֵַַַָָָָָ

וכן נמּכר. ּבכּמה הּלוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלמכרֹו
ּבין והּמלוה, הּלוה ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹהּמלוה
מּמה נפרע והּוא הֹואיל - מלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה, לוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמת

רצה ואּלּו ידֹו, הרי[יכל]ּׁשּתחת - ּבידי' הּוא 'לקּוח לֹומר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנׁשּבעין[קדוש]זה ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּסת נׁשּבע אינֹו מה ּומּפני ׁשאינֹו[מדרבנן]ונֹוטלין. לפי ? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשאּלּו ׁשּלֹוקח; הּממֹון על אּלא מׁשּכֹון, ׁשל עצמֹו על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה זה: חפץ ׁשל עצמֹו על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאמר
עדים ׁשם היּו אם אבל ונפטר. הּסת נׁשּבע היה - ּבמּתנה' ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָלי
לּטל יכֹול אינֹו - ּכּמה על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחפץ
'ׁשּלי לֹומר ויכֹול עדים, ׁשם ואין והֹואיל ּבׁשבּועה. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאּלא
ּבּׁשבּועה וכן .'וכ ּכ עליו לי 'יׁש לֹומר נאמן - ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָהּוא'
ׁשאין - מׁשּכֹון ׁשהּוא עדים ׁשם היּו אם נׁשּבע, ׁשהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעצמּה
ׁשּלא מּממֹון, לפטרֹו אּלא מּׁשבּועה לפטרֹו 'מּגֹו' ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹאֹומרין

ּׁשּטען. מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון ְֲִִֶֶַַַַַַָֹיחזיר

אנס,„. ּבלא נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמלוה
ואמר ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרי
ולוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמלוה:
הּמלוה הרי - ׁשוה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

ּתחּלה נׁשּבענׁשּבע והּלוה ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
'סלע הּמלוה: אמר ויּפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסת
'סלע אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה דינרין ּוׁשני עליו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהלויתי
הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו, ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹהלויתני
היה ּכּמה הּלוה יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחּלה
'סלע הּלוה: אמר הּדינר. ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשוה,
'סלע אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה' היה וסלע עליו, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהלויתי
אמר החֹוב. ּכנגד הּמׁשּכֹון ׁשהיה ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָּברׁשּותֹו,
והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, הלויתני 'סלע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלוה:
- ׁשוה' היה דינרין וחמּׁשה עליו, הלויתי 'סלע ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאֹומר:
יתר ׁשוה היה ׁשּלא ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיּׁשבע
ּוׁשני עליו, הלויתי 'סלע ּדינר. ויׁשּלם דינרין, חמּׁשה ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
יּׁשבע - ּדמיו' יֹודע 'איני אֹומר: והּלוה ׁשוה', היה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹדינרין
היה דינרין ׁשּׁשני ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמלוה
ּבוּדאי יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשוה,
'סלע ּפרעֹו. לא אם ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
יֹודע 'איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה', היה ּוׁשּתים עליו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהלויתני
יֹודע ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמיו'
ׁשהרי ויּפטר; אחת, ּבפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדמיו
אני 'יֹודע הּמלוה: אמר אם אבל ּבכלּום. עצמֹו חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלא
הרי - הּוא' ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
ׁשאמר: ּכמי ׁשבּועה, ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
מחּיב ׁשהּוא - יֹודע' איני וחמּׁשים ּבידי, ל יׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻ'חמּׁשים
להחרים לֹו ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבּועה
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נו           
      

ׁשּלא‰. ּפי על אף - לפרעֹו זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה
מּידֹו ּבין[בקנין]קנּו הּזמן; סֹוף עד לתבעֹו יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵַַַָָָָ

על ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר, ּבמלוה ּבין ּפה, על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבמלוה
- מלוה ּוסתם מלוה. ׁשּמת ּבין לוה, ׁשּמת ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
ואם הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ּבין יֹום, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה עת ּבכל ׁשּיתּבע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

הּוא. ממֹון ְֶַָׁשּתנאי
.Âוהּלוה ׁשּקבעּתי', הּזמן סֹוף 'הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען

הּסת נׁשּבע הּלוה - קבעּת' ימים עׂשרה 'עד ואםאֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מן נׁשאר ימים 'חמּׁשה אֹומר: זה הּטענֹות. ּכׁשאר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
סֹוף עד 'המּתן לּמלוה: אֹומרין - 'עׂשרה' אֹומר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּזמן',

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר הּסת ויּׁשבע ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהחמּׁשה',
.Êיראה - לי' קבעּת ׁש'ּזמן הּלוה וטען ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

מּיד. ויּטל זמן, לֹו קבע ׁשּלא הּסת החֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלי
.Áאת הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל להּתבע נּתנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

חּיב אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחברֹו
ּבּמדּבר, לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלפרע
לֹו: אֹומר רצה, ואם מקּבל; רצה, אם הּמלוה: ּביד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהרׁשּות
ּברׁשּותֹו הן והרי ,'ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'איני

ּבּיּׁשּוב ׁשּיפרעּנּו .עד ְִִֶֶַַָ

    
ׁשטרֹו‡. את חלקו]הּפֹוגם שפרוע אחד[מודה ׁשעד אֹו , ְֵֵֶֶֶַָָ

הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ּפרּוע, ׁשהּוא ׁשטרֹו על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמעיד
ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש מן והּנפרע הּלֹוקח, מּיד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהּטֹורף
לֹו ואֹומרין ּתֹורה; ׁשל ּכעין ּבׁשבּועה אּלא יּפרע לא -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
לזמן החֹוב היה ואם ּתּטל'. ּכ ואחר 'הּׁשבע, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּכׁשּיתּבע:
לא זמּנֹו, עבר ּבׁשבּועה; ׁשּלא נפרע - ּבזמּנֹו ותבע ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹקבּוע,

ּבׁשבּועה. אּלא ְְִִֶֶָָיגּבה
.אֹו זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרין - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
ויּטל' ּפרעּתיו ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו'. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ'ׁשּלם

חפץ ּבנקיטת אֹותֹו מׁשּביעין ׁשּלא- אֹו ּכלּום, נפרע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
ּתלמיד הּמלוה היה ואם יּטל; ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין ְְֲִִִִֵָָָחכמים,
מקּיםהֹוציא‚. ׁשטר בבי"ד]עליו טֹוען[מאושר והּלוה , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ

אֹו זה', ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם הּוא, מזּיף 'ׁשטר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻואֹומר:
ׁשהּוא ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו הּוא רּבית זה ׁשחֹוב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּטען

אמנה הלוואתו]ׁשטר קיבל לא 'ּכתבּתי[עדיין ׁשּטען: אֹו , ְְֲִֶַַַָָָָ
ׁשאם טענה טען ּדבר: ׁשל ּכללֹו - לויתי' לא ועדין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללוֹות
עֹומד והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר, ּבעל ּבּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
לי 'יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ואֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשטרֹו
ׁשחּיב ׁשהֹורה מי יׁש הּגאֹונים: ּבין מחלקת זֹו הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹויּטל'
עליו ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין להּׁשבע הּׁשטר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעל
טען ּכן אם אּלא הּמלוה, יּׁשבע ׁשּלא הֹורּו ורּבֹותי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,

ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ּבלבד, ׁשּפרעֹו הּלוה הוא]עליו ,[שכשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הימּנּו ּכל לא הּטענֹות, אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹּולפרעֹון
הּמלוה על יטען ּכ ואחר יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלבּטל

הּסת. יּׁשבע ּכפר, ואם לֹו, יחזיר יֹודה, אם - ּׁשּירצה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבמה
נֹוטה. ּדעּתי ְְִֶַָָולזה

נפרעּתי„. 'לא אֹומר: מלוה - חברֹו על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא
מעידים והעדים מחצה', 'ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכלּום',
הֹודה ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ּכּלֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּפרעֹו

אבדהּבמקצת ּכמׁשיב ואינֹו העדים; על לסמוך יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָ
ּגֹובהוליפטר] הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

'אנּו אֹומרין: הּלקֹוחֹות ׁשהרי החֹורין, מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה
זה'. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ העדים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹעל

לקּימֹו‰. יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו אותו]הֹוציא ,[לאמת ְְְִֵֶַַָָָ
ּפרעּתיו', אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני 'אמת הּלוה: ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר
לויתי', לא ועדין ּבֹו ללוֹות 'ּכתבּתיו אֹו הּוא', 'אמנה ְְְֲֲִִִִִַַַָָָֹאֹו
דברים היּו 'לא אמר: רצה, ואם הֹואיל - ּבזה ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכל
הּסת ויּׁשבע נאמן, זה הרי - נתקּים מּפיו והרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעֹולם',
הּוא הרי ּדין, ּבבית ּכ אחר הּמלוה קּימֹו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָויּפטר.

ׁשטרֹות. ְְִָָּכׁשאר
.Â,הּוא מזּיף 'ׁשטר הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא

הּמלוה: ואמר הּוא', אמנה 'ׁשטר אֹו ּכתבּתיו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומעֹולם
על אף - ואבד' עליו לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל הּדברים, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ'ּכן
'אינֹו אמר: רצה, ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר הּוא ׁשהּמלוה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפי
אּלא ּכלּום, ּבֹו ּגֹובה אינֹו - ּדין ּבבית נתקּים ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻמזּיף',
חׁשּוב הּוא ּכחרׂש הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר; הּסת הּלוה .נׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו, ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר
ּכחרׂש ונעׂשה .ׁשעּבּודֹו ְְְֲִֶֶַָ

.Á:הּלוה לֹו ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻהּמֹוציא
חזרּתי אבל היה, 'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,'ּפרעּתי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא

והלוית הּמעֹות, ל ּבטלוהחזרּתי הרי - ׁשנּיה' ּפעם אֹות י ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
לֹו: אמר אם אבל ּכחרׂש. הּוא הרי ׁשּנפרע, ׁשּׁשטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשטר;
ׁשּתחליפם' עד טֹובֹות, היּו ׁשּלא מּפני הּמעֹות, ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'החזרּתי

קּים ׁשעּבּודֹו ועדין הּׁשטר, ּבטל לא -. ְְֲִִַַַַַָָָֹ
.Ë:לֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
'ּכן הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר, לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
הרי - 'אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא

הּׁשטר לֹוּבטל ׁשּנתן ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון. ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם - מּתנה ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון, ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון, ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַַָָָָָנתן
החזק זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא הּׁשטר: ּבעל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻאמר
היּו' אחר חֹוב ׁשל 'ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר. ּובטל ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכפרן,
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, זה הרי -ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹומר נאמן לי', נתנם 'מּתנה לֹומר ׁשּיכֹול ּומּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב ׁשטר 'והלא הּלוה: לֹו אמר הם'. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ'ּפרעֹון
ּדמי את ּגבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
מחֹוב ּדמיו ּגביתי אני 'ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ואמר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרֹו',
הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל - 'אצל לי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחר
ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר, ּבטל - נפרע ּומּדמיו החֹוב, ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהּוא
וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה ויּׁשבע מּדמיו; ׁשּפרע עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעדים
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.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא
ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבעואינ[עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ

מכחישו] ּפרעּתיו',[לא ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
'יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(הרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלי

.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן
חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,

.È- ויּטל' הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
אין אם ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו; ׁשאין הּגאֹונים ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹו
ואחר ּפרעֹו, ׁשּלא יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹולכׁשּתּגיע

לֹו יּתן ּכ. ִֵָ

.‚Èוהרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע[בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו הּסת. נׁשּבע זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן אחר,ׂשרפֹו. ידי מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין ְֲֵֶַַָָָהּמלוה,

.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים
ּומּמּני 'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו

לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפחֹות ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËאין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמרהּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ואבד' לי היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמלוה:
ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו -ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סתם, חרם החרם אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ְְְִֵֵֶַַַָָול

    
אּלא‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת

לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ׁשבּועת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּסת
'הלכּו אֹו ומתּו' אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּופלֹוני',
עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמדינת
ׁשהם וׁשמעֹון' ראּובן ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואמר
אחרים 'ּבפני ויאמר אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹֹעֹומדין

להם' והלכּו .ּפרעּתי, ְְְִֶַָָָ

.לחברֹו ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכתּוב, ּבּגוילים ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה עצמו]"אזל לבין על[בינו אף . ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַ
מּדין יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
לעׂשֹות לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע
ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,

ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטעןׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על„. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
נאמן אּתה 'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבפניהם,
ארּבעה, ּבפני ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעלי
ּתהיה מה עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהרי
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נז            
      

.È'ּפרעּתי' טען: והּלוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהֹוציא
ׁשבּועה מחּיב זה הרי אחד]- עד לּׁשבעואינ[עפ"י יכֹול ֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָֻ

מכחישו] ּפרעּתיו',[לא ׁשּלא לי 'יּׁשבע ואמר: טען ּומׁשּלם. ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
'יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ּבּׁשטר היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(הרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּׁשבע, זה הרי - ּפרעּתיו') ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלי

.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי, הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן
חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
'נתחּיב אֹו לי', 'מחל אֹו ּופרעּתי', לויתי היה, 'ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר' מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻלי

ּומׁשּלם. ְְִֵַַָלהּׁשבע,

.È- ויּטל' הּמלוה 'יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
אין אם ויּטל'. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו, 'הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו; ׁשאין הּגאֹונים ּבתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ּכלּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹו
ואחר ּפרעֹו, ׁשּלא יּׁשבע חֹובֹו, לבעל ויּתן ידֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹולכׁשּתּגיע

לֹו יּתן ּכ. ִֵָ

.‚Èוהרי הּׁשטר ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - קּימין ׁשּפרע[בקנין]העדים וטען , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו הּסת. נׁשּבע זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל - להּפרע זמּנֹו הּגיע לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמן,
הּסת ונׁשּבע נאמן, - 'ּפרעּתי' טֹוען והּלוה ׁשטר, ּבידֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואין
אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרעֹו;

ה היה ׁשאפּלּו הֹורּו, וכן אחר,ׂשרפֹו. ידי מּתחת יֹוצא ּׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּפרעּתיו' אחר נפל 'מּמּני טֹוען: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע זמּנֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין ְֲֵֶַַָָָהּמלוה,

.„È,הּוא 'ׁשּלי אֹומר: הּמלוה - ּבׁשטר אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשנים
ּומּמּני 'ּפרעּתיו, אֹומר: והּלוה ,'מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו

לֹונפל' ׁשאין יּׁשבע זה לקּימֹו, ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפחֹות ּבהן לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצים, ּפחֹות אּלּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה. הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצים,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËאין' אֹומר: והּלה ,'ּביד לי יׁש 'מנה לחברֹו: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּתֹובע: לֹו אמר - 'ּפרעּתי' ׁשאמר אֹו ּכלּום', ּבידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל
עלי, ל יׁש ׁשטר 'והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע רֹוצה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָואּתה

הּׁשטר' 'הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו' ותגּבה אמרהּפרּוע . ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
ואבד' לי היה 'ׁשטר אֹו מעֹולם', ׁשטר עליו לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמלוה:
ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל 'ּבּטל לּמלוה: ׁשאֹומרים רּבֹותי הֹורּו -ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
סתם, חרם החרם אֹו הּסת, ּתׁשּביעהּו ּכ ואחר זה, זמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹקדם

הּׁשטר'. ׁשּתמצא עד ּובּקׁש ְְְִֵֵֶַַַָָול

    
אּלא‡. ּתפרעני 'אל לֹו: ואמר ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה

אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה, ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים'
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהלוהּו
ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עׂשיתי, 'וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - 'מתּו' אֹו הּים', למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם וכן ונפטר. ׁשּפרעֹו, הּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת

לֹו: ואמר רֹופאים', 'ּבפני אֹו חכמים', ּתלמידי ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלא
מתּו', ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּבפניהם
ׁשבּועת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים' למדינת להן 'הלכּו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר אם אבל ונפטר. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּסת
'הלכּו אֹו ומתּו' אחרים, ּבפני ּפרעּתי' לֹו: ואמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּופלֹוני',
עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; אינֹו - הּים' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמדינת
ׁשהם וׁשמעֹון' ראּובן ּבפני אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואמר
אחרים 'ּבפני ויאמר אֹותֹו ידחה ׁשּלא ּכדי עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹֹעֹומדין

להם' והלכּו .ּפרעּתי, ְְְִֶַָָָ

.לחברֹו ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּתלמּוד מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' לֹו ואמר ּבעדים', אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטעּות נאמן. אינֹו - הּים' למדינת להן והלכּו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָּופלֹוני,

היא הּספרים.סֹופרים אֹותן ּפי על הּמֹורים, טעּו ּולפיכ ; ְְְִִִִִִַַַָָָָ
ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר
על ּכתּוב יׁשן ּתלמּוד מקצת ּבמצרים לידי והּגיע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמן.
מחמׁש ּבקרּוב זה לזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּגוילים,

ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה, זֹו,מאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻ
ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי' אמר "ואם ּכתּוב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּובׁשניהם
ׁשארעה זֹו טעּות ּומּפני נאמן". הּים', למדינת להן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכּו
'אל לֹו אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו הּספרים, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
- אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני אּלא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּתפרעני
וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו העדים ׁשהביא ּפי על אף נאמן, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת, והּדין ּגדֹולה. טעּות ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָזֹו
הּזאת, ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין נפטר, - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבפניהם
'ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ספריהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכֹות' ׁשּׁשנּו עדים חכמים]ּבפני ּופרעֹו[תלמידי והל" , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכתּוב, ּבּגוילים ּומצאתי היא. סֹופרים טעּות וזֹו עדים", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבפני

ּדיליּה" לבין ּביניּה ּפרעיּה עצמו]"אזל לבין על[בינו אף . ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַ
מּדין יראה ּכ ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּמּגהין ׁשהּספרים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּפי
לעׂשֹות לֹו היה מה וכי הן; ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּתלמּוד.
יׁש וכי ּבעדים; ּפרעֹו ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו: אמר -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם, ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעׂשה? מה מתּו, אם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָועֹוד,
זֹו עדּות נעׂשת הּוא, ּכן אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלעֹולם,
ּבעדים', אּלא ּתפרעני 'אל לֹו ׁשאמר ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר,
וּדאי אבל לּבֹו. על זה ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר; מלוה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנעׂשת
עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני' ּפלֹוני 'ּבפני לֹו אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָאם
והעידּו ּבאּו אם אבל להן; והלכּו אחרים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרע
ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן אין ְְְֵֵֵֶֶָָָָָׁשּפרעֹו,

ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטעןׁש ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - ּפרעֹו ּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכלּום נֹוטל אינֹו ׁשּפרעֹו, עדים הביא ואם .ׁשּפרעֹו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
על„. אף - עדים ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה זה הרי ׁשּפרעֹו, עדים ׁשהביא ,ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים; ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
נאמן אּתה 'הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבפניהם,
ארּבעה, ּבפני ּפרעֹו אם - למנין וירד הֹואיל - ּכׁשלׁשה' ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעלי
ּתהיה מה עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהרי
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נח           
      

יעיד אֹו הּׁשטר, יקרע ּכׁשּיפרע? עדים]ּתּקנתֹו בפני [יצהיר ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
אֹו ּפלֹוני, על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על הּמלוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל

ּפעם‰. ּופרעֹו וחזר נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
הּתנאי מּפני כדלעיל]ׁשנּיה לו חֹוזר[שיאמין הּלוה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ

לי, חּיב אּתה וכ ּכ' לֹו: ואֹומר ּבּדין, הּמלוה את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָותֹובע
ּכפר, ואם יׁשּלם; הֹודה, אם ּפעמים': ׁשּתי ׁשּפרעּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּפני
וכן אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ על הּסת ׁשבּועת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיּׁשבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Â- 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה

הּלֹוקח מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה, ּבׁשטר ּגֹובה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינֹו
טֹורף[מהלווה] הּמלוה אין - ּפרעּתי' 'לא לוה אמר ואפּלּו .ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא הּלקֹוחֹות; מן זה על[תחבולה]ּבׁשטר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפרעּתי' ואמר: זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
הּמקצת מׁשּלם - ּכלּום' ּפרעּת 'לא אֹומר: והּמלוה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמקצתֹו',
התנה ואם האמינֹו. ׁשהרי הּסת, ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהֹודה

נׁשּבע. אינֹו הּסת, ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליו
.Êּגֹובה זה הרי ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה

יּׁשבע מּיֹורׁשיו, לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה; ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר

ׁשבּועה ּבלא ּגֹובה מןׁשבּועה, ׁשּיגּבה התנה אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ
קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל , מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעּדית

הּלֹוקח מן לגּבֹות הלווה]ּבא ּבׁשבּועה,[מן אּלא יטרף לא - ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין

ה'תש"ע ניסן א' שלישי יום

    
לידה‡. אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרעּנּו עד הּלוה, ּבאחריּות חֹוב ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

לֹו ּוזרקֹו והּפטר', חֹובי לי 'זרק הּמלוה: לֹו אמר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשלּוחֹו.
ּפטּור - הּמלוה ליד ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו לֹו:ואבד אמר . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבתֹורת חֹובי לי קרֹובין[כחוקי]'זרק הּמעֹות היּו - ּגּטין' ְְְִִִִִַַָָֹ
נפטר לּמלוה, קרֹוב היּו ּבאחריּותֹו; עדין הן הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלּלוה,
מׁשּלם נגנבּו, אֹו מּׁשם אבדּו אם - מחצה על מחצה ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּלוה.

מחצה. ֱֶֶַָֹהּלוה
.הֹול' ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

לחזר ּבא אם - לֹו' חּיב ׁשאני זה מנה הכסףלׁשמעֹון [לקחת ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
הּמנהבחזרה] ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותן, חּיב והּוא חֹוזר; אינֹו ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חּיבין ׁשניהם - לראּובן הּמנה את לוי החזיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלׁשמעֹון.
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ליד ׁשּיּגיע עד ְְְֲִִֶַַַַַָָּבאחריּותֹו,

לראּובן:‚. ׁשמעֹון ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
עֹומדין ׁשלׁשּתן והיּו ללוי', ּתנהּו ,ּביד לי ׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וקּבל[באותו ואין[הסכים], עני, ראּובן ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
ׁשּזה ׁשמעֹון, על ּבחֹובֹו חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ּׁשּיגּבה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַלֹו
ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
לוי טען קּבל. ׁשהרי ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשעה
היה, 'עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני, ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשהיה
יּפטר ּכ ואחר ראיה, להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי יראה - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעני'

אּלא יהיה לא לוי; יש]מחֹוב אֹומרין[כאילו - ּבידֹו ׁשֹובר ְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
ו ,ׁשֹובר 'קּים הּפטר'.לֹו: ְְִֵֵַָָ

ּוממּכר„. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו לֹוּכבר היה ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
והמחהּו מנה ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל

לגבות] ׁשמעֹון[הפנהו ּפי[בהסכמתו]אצל על אף - ְִִֵֶַַ
ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם קנה. לא ׁשלׁשּתן, ּבמעמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשהמחהּו
ּפיו על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - נתן ואם יּתן; לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיּתן,
לגּבֹות רֹוצה 'איני ולֹומר: ּבֹו, לחזר לוי רצה אם וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנתן.
ׁשּנפרע ּפי על ואף מראּובן; חֹובֹו וגֹובה חֹוזר - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמּׁשמעֹון'

מראּובן. הּׁשאר וגֹובה חֹוזר מּׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָמקצת
ּׁשּירצה‰. מה ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחנוני

ּומּקיפֹו הלואה, בהקפה]ּבתֹורת הּכל[נותן ׁשּיתקּבץ עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
מסויים] לפֹועלי[סכום 'ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר לֹו, ְְֲִֵֵַַַַַַַָּופֹורע

,'ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש מנה חֹובי 'לבעל אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסלע',
'לא אֹומר חֹוב ּבעל אֹו והּפֹועל 'נתּתי', אֹומר החנוני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהרי

נׁשּבע חֹוב ּבעל אֹו הּפֹועל הרי - קיבלו]לקחּתי' ,[שלא ְְֲִִֵֵַַַַָָ
נׁשּבע החנוני וכן חֹובֹו; הּבית מּבעל ונֹוטל[שנתן]ונֹוטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לּתן. לֹו אמר הּוא ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבעל
ּבמעמד נׁשּבע החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּפֹועל

ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו וכן[יתביישו]הּפֹועל מּזה. זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חפץ, ּבנקיטת היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
ּבעל נֹוטל החנוני, מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּפני
נֹוטל חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מת אם וכן ּבׁשבּועה; ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹחֹוב
ּכלּום, מפסיד הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבׁשבּועה; ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהחנוני

אחד. ּתׁשלּום אּלא מׁשּלם ְְְֵֵֶֶַַָָואינֹו
.Âלי 'צּוית אֹו לזה', לּתן אמרּת 'אּתה אֹומר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני

'לא אֹומר: הּבית ּובעל לֹו', ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת
והחנוני ונפטר, הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - 'ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּתי
הּבית לבעל החנוני אמר אם וכן לֹו. ׁשּנתן זה עם ּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹוׂשה

בהקפה]הּמּקיפֹו מנה',[מוכר אצל לי ׁשּיׁש ּבפנקסי 'ּכתּוב : ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּסת הּבית ּבעל נׁשּבע - יֹודע' 'איני אֹומר: הּבית ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָּובעל
ואין ּדבר; לכל חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, יֹודע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינֹו

חכמים. ּתּקנת ֲִֶַַָָָּבזה
.Êוטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן

ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו קנאו]ׁשּלוי הּׁשטר[וממילא ואבד , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען אֹו ּבֹו, הקניית]ׁשהקנהּו [אגב ְְִִֶֶֶַַַָָָ

מּתחת ויצא הֹואיל מּׁשמעֹון, אֹותֹו ּגֹובה זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּקרקע
לֹו, יּׁשבע - לי' 'יּׁשבע ואמר ללוי, ׁשּפרע ׁשמעֹון טען ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידֹו.
לראּובן. לוי יׁשּלם ׁשּפרע, לֹו הֹודה ראּובן. יגּבה ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר
ונפטר. הּסת נׁשּבע - זה ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטען

.Áׁשליׁש ּביד ׁשהיה שלישי]ׁשטר מּתחת[אדם והֹוציאֹו , ְְְִִִֶַַַָָָָ
ׁשהּׁשטר ּפי על אף נאמן, - הּוא' 'ּפרּוע ואמר ּדין, ּבבית ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָידֹו

בבי"ד]מקּים קֹורעֹו.[מאושר אֹו ׂשֹורפֹו היה רצה, ׁשאּלּו ; ְְְִֶָָָָָֻ
הּׁשליׁש ידי מּתחת יֹוצא ּכתב ונמצא הּׁשליׁש, מת אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוכן
ּפי על אף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּוע אצלֹו הּמּנח זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּׁשטר
הּמלוה ידי מּתחת ׁשּיצא ּכתב אבל הּכתב. על עדים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאין
אינֹו הּמלוה, ידי ּבכתב היה אפּלּו - ּפרּוע ּפלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּׁשטר

ּכמׂשחק. ְִֵֶַָאּלא
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.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, אם[שאצל - ְִִֵַַָָ
מקּימין בבי"ד]היּו עליו[בדוקים אין ואם ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ידעּו, לא אם הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹקּיּום,
אֹו הּמלוה ידי ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹו

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי ְְְִֵֵֵַַַָָָמּתחת

.Èואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
ּכתּוב נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

על[קצהו] עֹוׂשין - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
וא עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפיּפי על ף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּכֹותב היה לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיצא
הּׁשטר. ְַַָעל

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא מה[של ידּוע ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַַָָָָ
פרוע]ּטיבֹו אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַָָָֻ

.Èיֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
ּפרּוע; אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ'ׁשטר
ּכּלן עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל ְְְִֵֶַָָָָָָָֻ'חֹוב

ְִּפרּועין.

    
ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה

- יֹודע' 'איני אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואמר:
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: זהאֹומרין הרי - לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ידי[הודיענו]נׁשּבע על אּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר,

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ְְֶֶֶֶַַָָָׁשל
.מן להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - ּתחּלה:[ליורש]הּיֹורׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מצינּו ולא אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ'הּׁשבע
הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻקטן
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואם

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע מת,הּמלוה ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹואין
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
ּבֹו, ּגֹובין אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא ְִֶֶַָָָָאֹותֹו,
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה מּיֹורׁשי ונפרע .חֹוזר ְְְִִֵֵֶָֹ

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
חלקו]ׁשטרֹו שפרוע ּגֹובה[מודה ׁשאינֹו ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

ולא אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹצּונּו
ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

ְִָמּיֹורׁשיו.

.Âאמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
ׁשּלא ּגֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו

ּפרעּתי' 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל וכןּבׁשבּועה; . ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
אּבא, לנּו 'אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלוה
ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
'לא האֹומר ׁשּכל 'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאמינֹו

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר ְְִִִֵַָָֹלויתי',

.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
אם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה ליֹורׁשי .אפּלּו ְְְֲִֵֶַ

.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש
- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לא ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד
האב ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ

.Ëמגּבהּו ּבבבל, ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ארץ מּמעֹות מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
מקֹום, ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻיׂשראל
ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָוהֹוציאֹו
מּמעֹות ּבֹו לגּבֹות ּבא יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן יגּבהּו. לוה, ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלמד,
על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ּכלל, זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבדיני מדקּדקין אין להזּמּה. יכֹול אּתה אין זֹו ׁשעדּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני [תאריכםּדלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
כתיבתם] מיום להזּמן,מאוחר יכֹול ׁשאין ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשרין,

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

    
וערבאין‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלוה

את[משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּבמּתנה; נתּונים אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
הרי זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהֹואיל
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.Ëהּכתב על עדים פרוע]היּו שהחוב המלווה, אם[שאצל - ְִִֵַַָָ
מקּימין בבי"ד]היּו עליו[בדוקים אין ואם ּפרּוע. הּׁשטר הרי , ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ידעּו, לא אם הּׁשֹובר: זה על החֹותמין העדים יּׁשאלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹקּיּום,
אֹו הּמלוה ידי ּומּתחת הֹואיל - מצּויין העדים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹו

ּכלּום. הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי ְְְִֵֵֵַַַָָָמּתחת

.Èואף ּפרּוע, זה הרי - ּפרּועין ׁשטרֹות ּבין הּׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
ּכתּוב נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ּבקצתֹו ואפּלּו מאחריו ּבין מּלפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו

על[קצהו] עֹוׂשין - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע זה ׁשּׁשטר ,ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
וא עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על אף הּכתב, ּפיּפי על ף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּכֹותב היה לא נפרע, לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיצא
הּׁשטר. ְַַָעל

.‡Èׁשטר אחרים]הּמֹוצא מה[של ידּוע ואין ׁשטרֹותיו, ּבין ְְְֵֵֵַַַָָָָ
פרוע]ּטיבֹו אלּיהּו.[אם ׁשּיבֹוא עד מּנח יהיה - ְִִִֵֶֶַָָָֻ

.Èיֹודע ואיני ּפרּוע, ׁשטרֹותי ּבין 'ׁשטר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
לאחד נמצא ּפרּועין; ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא' [ללווה]איזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

לחברֹו: אמר ּפרּוע. אינֹו והּקטן ּפרּוע הּגדֹול ׁשנים, ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָׁשם
ּפרּוע; אינֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע' ּבידי ל יׁש ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ'ׁשטר
ּכּלן עליו, לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל – ּפרּוע' ּבידי ל ְְְִֵֶַָָָָָָָֻ'חֹוב

ְִּפרּועין.

    
ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה

- יֹודע' 'איני אֹומר: והּיֹורׁש ,'אבי את 'ּפרעּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָואמר:
לֹו' וׁשּלם 'עמד לֹו: זהאֹומרין הרי - לי' 'יּׁשבע אמר: . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפקדנּו 'ׁשּלא חפץ, ּבנקיטת ידי[הודיענו]נׁשּבע על אּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ּבפיו, אּבא לנּו אמר וׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר,

וגֹובה. ּפרּוע', זה ׁשּׁשטר אּבא ְְֶֶֶֶַַָָָׁשל
.מן להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

לֹו ואֹומר ּבׁשבּועה; אּלא יּפרע לא - ּתחּלה:[ליורש]הּיֹורׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מצינּו ולא אּבא, לנּו אמר וׁשּלא אּבא, ּפקדנּו ׁשּלא ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ'הּׁשבע
הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע'. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבין
ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה הּמּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻקטן
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה צּוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואם

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה, ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ׁשּבארנּו ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע מת,הּמלוה ּוכבר ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹואין
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידן. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
ּבֹו, ּגֹובין אין ּבֹו: מגּבין ואין אֹותֹו, קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו לבניו ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ּבֹו ׁשּידּון ּדּין יבֹוא ׁשּמא ְִֶֶַָָָָאֹותֹו,
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה מּיֹורׁשי ונפרע .חֹוזר ְְְִִֵֵֶָֹ

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו; הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
חלקו]ׁשטרֹו שפרוע ּגֹובה[מודה ׁשאינֹו ּפי על אף - ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

ולא אּבא, ּפקדנּו 'ׁשּלא נׁשּבעין ּבניו הרי ּבׁשבּועה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו ולא אּבא, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹצּונּו
ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר, ׁשאר את וגֹובין ּפרּוע'; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזה

ְִָמּיֹורׁשיו.

.Âאמר' לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
ׁשּלא ּגֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה' חֹוב לויתי לא אּבא, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו

ּפרעּתי' 'לא ּכאֹומר לויתי', 'לא האֹומר ׁשּכל וכןּבׁשבּועה; . ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
אּבא, לנּו 'אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמלוה
ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובהּו זה הרי - זה' חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
'לא האֹומר ׁשּכל 'ּפרעּתי'; ׁשּיאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאמינֹו

ּפרעּתי'. 'לא ּכאֹומר ְְִִִֵַָָֹלויתי',

.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש
הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - 'ּפרעּתי' ׁשּיאמר זמן ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלּלוה
'והרי לֹו ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה לׁשטר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו
אם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר, ׁשעּקר יֹורׁשי'; על נאמן ְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאּתה
נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהתנה

מלוה ליֹורׁשי .אפּלּו ְְְֲִֵֶַ

.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש
- אביו מיתת ּבֹואחר מגּבין ואין הּׁשטר, את קֹורעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לא ּולפיכ הּוא, מזּיף ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻעד
האב ּבחּיי הּלוה .הֹוציאֹו ְִֵֶַַָָֹ

.Ëמגּבהּו ּבבבל, ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ארץ מּמעֹות מגּבהּו יׂשראל, ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
מקֹום, ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה - ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻיׂשראל
ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה - ּבבבל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָוהֹוציאֹו
מּמעֹות ּבֹו לגּבֹות ּבא יׂשראל. ארץ מּמעֹות ּבֹו ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשהֹוציא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן יגּבהּו. לוה, ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּדבר. לכל ּכׁשר ּבֹו, ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלמד,
על אף ּכׁשר, ׁשהּוא ּכלל, זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבדיני מדקּדקין אין להזּמּה. יכֹול אּתה אין זֹו ׁשעדּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני [תאריכםּדלת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
כתיבתם] מיום להזּמן,מאוחר יכֹול ׁשאין ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשרין,

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

    
וערבאין‡. אחראין נכסיו ּכל הרי סתם, חברֹו את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלוה

את[משועבדים] ּתֹובע לגּבֹות, ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלחֹוב
ּבין מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ּתחּלה: חֹובֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעל
הּלוה נתן לא ואם הּלוה; ּברצֹון מהן ּגֹובה - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקעֹות
הּנמצא ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית אֹותֹו מגּבין ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּדעּתֹו,
לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל ּגֹובה זה הרי - חֹובֹו ׁשטר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד
ּבמּתנה; נתּונים אֹו לאחרים מכּורין עּתה ׁשהן ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
הרי זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן אֹו הּלוה ּומכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהֹואיל

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



ס           
      

הּוא וזה הּמּתנֹות; ּבעלי מּיד אֹו הּלקֹוחֹות מּיד מֹוציא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָזה
לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה 'טֹורף'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהּנקרא
לא - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין נכסים אבל ׁשּלוה. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבעת
ׁשּכל עליו התנה ואם טֹורף. ואינֹו חֹוב, לבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנׁשּתעּבדּו
ׁשּלוה אחר וקנה מהן, להּפרע מׁשעּבדין יהיּו ׁשּיקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנכסים

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל הרי - נתן אֹו ֲֵֵֵֶַַַַָָּומכר

.אבל ּבקרקע. אּלא אמּורין, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאין
לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות; עליהן אין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּטלטלין,
אֹותן טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעתֹו ׁשּמכרן ׁשּלוה, .ּבעת ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לֹו, ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל חֹובֹו לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
הּמּטלטלין; מאֹותן טֹורף זה הרי - הּכל מן נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהיֹותֹו
ׁשּיׁש מּטלטלין ל 'ׁשהקניתי חֹובֹו: ּבׁשטר לֹו ׁשּיכּתב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַֹוהּוא

ל ׁשּיׁש הּקרקע ּגב על ּכאסמכּתאלי ׁשּלא מוגזמתי, [הבטחה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
שלם] בלב הּׁשטרֹות'שאינה ּכטפסי וׁשּלא אם[טיוטות], וכן . ְְְְְִֵֵֶַָָֹ

ּבין קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים 'ׁשּכל לֹו: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתב
והּמּטלטלין מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּטלטלין,
ּכאסמכּתא, ׁשּלא מהן, להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקנּויין
הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות' ּכטפסי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוׁשּלא

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּקנה

היּפֹותיקי‚. ׂשדהּו לאּׁשה[שיעבוד]עׂשה אֹו חֹובֹו, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ
- נהר ּוׁשטפּה ּתגּבּו', 'מּכאן להן: ׁשּיכּתב והּוא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה,
עּמֹו התנה ואם אֹותן; וטֹורף נכסים, מּׁשאר ּגֹובה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסים. מּׁשאר ּגֹובה אינֹו מּזֹו, אּלא ּפרעֹון לֹו יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ּופרׁש מּמּנּו, לוה אם -[בשטר]וכן אחריּות עליו לֹו ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לעֹולם. המׁשעּבדין מן ּגֹובה אינֹו זה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻהרי

ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹוב לבעל היּפֹותיקי ׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהעֹוׂשה
אם - לגּבֹות חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּומכרּה

אֹותּה יטרף חֹורין, ּבני נכסים ימצא ּדבריםלא ּבּמה . ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
לׁשעתּה ּבׁשּמכרּה חוב]אמּורים? בעל שיגבנה אבל[עד ; ְְְֲֲִִֶָָָָָ

מכּורה. אינּה עֹולם, ממּכר ְְְִֵַָָָָָמכרּה

מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו היּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעׂשה
קֹול לֹו ׁשּיׁש השיעבוד]מּפני היּפֹותיקי[מתפרסם ׁשֹורֹו עׂשה . ְִִֵֵֵֵֶָָ

הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו; ּגֹובה חֹוב ּבעל אין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומכרֹו,
קֹול. להן ׁשאין ְִֵֵֶֶָמּפני

.Âׁשּכתב ּפי על אף - וׁשחררֹו היּפֹותיקי, רּבֹו ׁשעׂשהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעבד
אםלֹו: וכן לחרּות; יצא מּזה', אּלא ּפרעֹון ל יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ'לא

ׁשהחמץ לגוי]הקּדיׁשֹו; וההקּדׁש[שמשועבד והּׁשחרּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
חֹובֹו וגֹובה חֹוזר חֹוב ּבעל והרי הּׁשעּבּוד; מּיד ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַמפקיעין

ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, זה[חדש]מן מּזמן וטֹורף ּבחֹובֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
של] ׁשּגרם[המעודכן מּפני לׁשּלם? חּיב הּוא ולּמה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשטר.

ׁשּבארנּו ּכמֹו מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלאּבד
העֹולם, ּתּקּון מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹומֹו.

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ּבּׁשּוק, ימצאּנּו ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא

.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל ׁשּיּתן מנת על זֹו, ּבׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא ׁשּכׁשּתּפדה לפי ּכתּבתּה; ּולאּׁשה חֹובֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻחֹוב

האּׁשה אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֻלחּלין
ּבערכיןּבכתּבתּה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

.Áלטרף ׁשּבא חֹוב הלווה]ּבעל שמכר יׁש[משדה אם - ְִִֵֶַַָֹ
טֹורף; ּׁשהּוא מה ּדמי לֹו ולּתן לסּלקֹו יכֹול לּלֹוקח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמעֹות
היּפֹותיקי, אֹותּה עׂשה ואם לּמֹוכר. ותֹובע הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוחֹוזר

ּבדמים. לסּלקֹו יכֹול ְְְִֵַָָאינֹו
.Ëׁשּתי לֹו והיּו זּוז, מאתים לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

הּׁשנּיה לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ּומכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׂשדֹות,
הּׁשנּיה לטרף וחזר ּבמנה, האחת וטרף ׁשמעֹון ּובא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמנה,
ּתרצה 'אם לֹו: ואמר מאתים לוי והביא לֹו, הּנׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמנה
,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת הּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיֹות
- והסּתּלק' חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם מּוטב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
ׁשּקּבלּה ּפי על אף - ּבּה ועמד ׁשמעֹון, רצה לוי. עם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדין

ּבמנה אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין .ּבמאתים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.Èׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהם

עׂשּו מצוה - לֹו ׁשּנתנּו לפרעׁשּמאה היתֹומים על ׁשּמצוה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּטרפּת', הּׂשדה ּדמי הּמאה 'אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהן. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחֹוב

חֹובֹו. ּבׁשאר אחרת ּפעם אֹותּה ולטרף לחזר יכֹול ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאינֹו

ה'תש"ע ניסן ב' רביעי יום

    
יגּבּו‡. לא מהן, לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכׁשּיֹורדין

ׁשּבקרקעֹותיו הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה,לבעל ודין . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתעמד, "ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית, מן חֹוב ּבעל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּיגּבה
אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא" בֹו נׁשה אּתה אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהאיׁש
ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ּפחּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָלהֹוציא?
ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹׁשּלא
ּבין הּיֹורׁשין, מן להּפרע הּבא אבל עצמֹו. הּלוה מן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלהּפרע

הּזּבּורית. מן אּלא יּפרע לא - ּגדֹולים ּבין ְְִִִִִִֵֶַַַָָֹקטּנים
.מׁשעּבדין מּנכסים נפרעים ההלוואה]אין אחרי ,[שנמכרו ְְְְִִִִִֵָָָֻ

חֹורין ּבני היּו ואפּלּו חֹורין; ּבני נכסים ׁשּיׁש [ברשותּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
ׁשּמכרןהלווה] ּבין עּדית, אֹו ּבינֹונית והמׁשעּבדין ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֻזּבּורית,

נׁשּתּדפּו ׁשּנתנן. מן[נשחתו]ּבין טֹורף זה הרי חֹורין, ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
אינן. ּכאּלּו ׁשּנׁשחתּו, ׁשּכיון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻהמׁשעּבדין;

ּומכר‚. ׁשמעֹון והל לׁשמעֹון, ׂשדֹותיו ּכל ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת רצהׂשדה - לטרף ראּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ּגֹובה. מּזה רצה ּגֹובה, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָמּזה
טֹורף אינֹו - זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ּבינֹונית. ֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָלוי
ׂשדה ולקחּתי טרחּתי זה 'מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּלוי;
והּניח ּבינֹונית, לוי לקח אם וכן מּמּנה'. לגּבֹות ּדינ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין
טֹורף אינֹו - ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאצל
מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי .מּלוי, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבארנּו„. חֹובּכבר ּובעל ּבעּדית, להן ׁשמין ׁשהּנּזקין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
- וזּבּורית עּדית לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְְִִִִִִִִֵַָָֻּבבינֹונית,
לֹו היּו ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, ְְְִִִִִִִַַַָָָֻנּזקין
אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית ְְִִִִִִִִֵַַַָָֻעּדית
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חֹוב ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.
ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,

ּתחת‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן
מן טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
אחר לזה מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבינֹונית,
הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֻזה,
אפּלּו - פניו מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּׁשּלפניו;
הּקֹודם הּלֹוקח ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: .אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָ

.Âּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן
ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.

הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ׁשהריאבל ֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
'הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר
הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנחּתי
מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָּכ

לּלֹוקח היא ּתּקנה ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח ,[לטובתו]העּדית ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּכם אחד ּכל אּלא זֹו, ּבתּקנה אפׁשי 'אי להן: אֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי

לֹו'. הראּוי מן ְִִֶָָיגּבה

.Êוחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, והּניחמן עּדית, מכר . ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקח ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבינֹונית
וזּבּורית מּבינֹונית ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ְְִִִִִִִֵֵַַַַָֻהּׁשני,

לפניו. ְִֵֶָָׁשּׁשּיר
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוכתב
כך]מּידֹו על קנין ראׁשֹון;[עשה מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְִִִִֵֵַָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ּבעלׁשהרי אצל ּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחֹוב
לאּׁשה הּדין והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
הּלוה מכר הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלטרף.

ללֹוקח, ׁשנּיהׂשדה ׂשדה אחריה לוקחּומכר (ומכרה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּודבריםראשון) 'ּדין ׁשני: ללֹוקח הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָללֹוקח

ראׁשֹון מּלֹוקח טֹורף חֹוב ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָאין
ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני מּלֹוקח טֹורף ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשדה
החֹוב, מּבעל אֹותּה טֹורף ׁשני ולֹוקח אחריו; קנה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף חֹוזר ראׁשֹון ולֹוקח לֹו; ּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשהרי
ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ּביניהן. ּפׁשרה ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻחלילה,

הּׂשדֹות. ׁשּתי ּכנגד החֹוב ׁשהיה ְְְֵֶֶֶַַָָָוהּוא

    
ּגֹובה‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּמה
על אף - הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי

ׁשּקדם וכל ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻל
אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - ְֲִֶַַַָָָָוגבה

.ואחר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה
מׁשעּבדת הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
ּפי על אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
הּמּטלטלין מן ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
זכה לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ;ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש הלווה]ׁשּכל חֹוב[על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו. קנה לאחרים, חֹוב עליו אין אבל קנה. לא ֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹלאחרים,
'ּתן אֹו לפלֹוני', זה ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוכן
מאּלּו לגּבֹות יכֹולין חֹובֹות מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה'

אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין
זכה - .מּטלטלין ְְִִַָָ

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק מספרם]אם יּגיע[לפי , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לפי חֹולקין - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְִִִִֶֶֶַָָָלּפחּות
- חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנינם
ׁשּבהן לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹולקין
וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש

לוי‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן
סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא ׂשדהלֹו: והרי ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבת
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סי            
      

חֹוב ּובעל נּזקין - ּבלבד וזּבּורית ּבינֹונית לֹו היּו ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָּבבינֹונית.
ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת ְְְִִִִֵַָֻּבבינֹונית,

ּתחת‰. נכנסּו ּכּלן - אחת ּבבת אדם ּבני לׁשלׁשה ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמכרן
מן טֹורף חֹוב ּובעל העּדית, מן טֹורפין והּנּזקין ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָהּבעלים,
אחר לזה מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבינֹונית,
הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא האחרֹון; מן טֹורפין ּכּלן ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֻזה,
אפּלּו - פניו מּׁשּלפני הּׁשאר טֹורפין הסּפיק, לא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמּׁשּלפניו;
הּקֹודם הּלֹוקח ׁשהרי הּזּבּורית, ׁשּלקח הּוא האחרֹון ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

מּמּנּו' לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לּטֹורף: .אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָ

.Âּתחת נכנס הּלֹוקח זה הרי זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכרן
ּבאחרֹונה. עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.

הּזּבּורית, מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה זּבּורית לקח ׁשהריאבל ֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
'הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא לּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומר
הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולּמה מּמּנּו'. לגּבֹות מקֹום ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנחּתי
מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית לקח אם ,ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָּכ

לּלֹוקח היא ּתּקנה ׁשּזֹו ּבאחרֹונה? ׁשּלקח ,[לטובתו]העּדית ֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מּכם אחד ּכל אּלא זֹו, ּבתּקנה אפׁשי 'אי להן: אֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרי

לֹו'. הראּוי מן ְִִֶָָיגּבה

.Êוחזר ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכרן
ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית, זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח

אֹותן ּידחה ּבמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, והּניחמן עּדית, מכר . ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקח ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבינֹונית
וזּבּורית מּבינֹונית ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ְְִִִִִִִֵֵַַַַָֻהּׁשני,

לפניו. ְִֵֶָָׁשּׁשּיר
.Á,לׁשנים נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר מאחד, ׁשּלוה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

וקנּו ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָוכתב
כך]מּידֹו על קנין ראׁשֹון;[עשה מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְִִִִֵֵַָָֹ

מּמּנ לגּבֹות מקֹום ל 'הּנחּתי לֹו: אֹומר ּבעלׁשהרי אצל ּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ׁשּקנה הּנכסים והן ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחֹוב
לאּׁשה הּדין והּוא מהן'. עצמ סּלקּת ׁשהרי ,עצמ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָעל
יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ּכתבה אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
הּלוה מכר הּׁשני. מן טֹורפין לראׁשֹון, ּכתבּו אם אבל ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלטרף.

ללֹוקח, ׁשנּיהׂשדה ׂשדה אחריה לוקחּומכר (ומכרה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּודבריםראשון) 'ּדין ׁשני: ללֹוקח הּמלוה וכתב ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָללֹוקח

ראׁשֹון מּלֹוקח טֹורף חֹוב ּבעל הרי - מּידֹו וקנּו ,'עּמ לי ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָאין
ׁשנּיה, ׂשדה ׁשני מּלֹוקח טֹורף ראׁשֹון ולֹוקח ראׁשֹונה; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׂשדה
החֹוב, מּבעל אֹותּה טֹורף ׁשני ולֹוקח אחריו; קנה ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
וחֹוזרין מּׁשני; וטֹורף חֹוזר ראׁשֹון ולֹוקח לֹו; ּכתב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשהרי
ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ּביניהן. ּפׁשרה ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻחלילה,

הּׂשדֹות. ׁשּתי ּכנגד החֹוב ׁשהיה ְְְֵֶֶֶַַָָָוהּוא

    
ּגֹובה‡. חֹובֹו, ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו, הּלוה מן ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתחּלה,
זכה חֹובֹו, ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - וגבה .האחרֹון ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
אבל ׁשּלוה. ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּמה
על אף - הרּבה חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני 'מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי

ׁשּקדם וכל ׁשוה; ּכּלן יד אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - 'ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻל
אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, - ְֲִֶַַַָָָָוגבה

.ואחר ,'ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלוה
מׁשעּבדת הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ׂשדה, קנה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻּכ
ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלראׁשֹון,
ּפי על אף זכה, - מהן ׁשּגבה ּכל אּלא ּבמּטלטלין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
הּמּטלטלין מן ותפׂש אדם, מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
זכה לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד ּבהן לזּכֹות ּכדי זה, ;ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל הּתֹופׂש הלווה]ׁשּכל חֹוב[על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו. קנה לאחרים, חֹוב עליו אין אבל קנה. לא ֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹלאחרים,
'ּתן אֹו לפלֹוני', זה ּבחפץ 'זכה הּלוה: לֹו אמר אם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוכן
מאּלּו לגּבֹות יכֹולין חֹובֹות מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה'

אחר. ּבהן זכה ׁשּכבר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמּנן ְְְֶֶַַַָָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל - ׁשעֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכֹותבין
זכה - .מּטלטלין ְְִִַָָ

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר

ּביניהן מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד חֹולקין?ּכל ּכיצד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
מנינם על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק מספרם]אם יּגיע[לפי , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לפי חֹולקין - מּמּנּו ּפחֹות אֹו חֹובֹו ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְִִִִֶֶֶַָָָלּפחּות
- חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהן לּפחּות יּגיע ואם ּבׁשוה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנינם
ׁשּבהן לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ּביניהן הּממֹון מּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחֹולקין
וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי הּנׁשארים וחֹוזרין חֹובֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָּכׁשעּור
ׁשל חֹובֹו - ׁשלׁשה היּו ּכיצד? הּזאת. ּכדר ּביניהם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּיתר
היה אם - מאֹות ׁשבע זה וׁשל מאתים, זה וׁשל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אם וכן מאה; מאה נֹוטלין מאֹות, ׁשלׁש ׁשם הּנמצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשם נמצאּו ּבׁשוה. חֹולקין מאֹות, מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו חֹולקין הּממֹון ּוׁשאר הּמאה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָּבעל
חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות חמׁש ׁשם נמצאּו ּכיצד? .ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהּדר
וחֹולקין וחֹוזרין האחד; ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש
הּׁשני. ויסּתּלק הּׁשנים, ּבין ּבׁשוה הּפחֹות אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמאתים
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצאּו
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה; ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארת הּמאה ונֹותנין הּמאתים; ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשבע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הם אפּלּו חֹולקין, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורה הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָויׁש

לוי‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן
סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ראּובן -ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין

ׁש זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד 'ׁשּמא ׂשדהלֹו: והרי ,ׁשטר ל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד חֹורין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבת
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סי           
      

מּמּני' לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ,זמּנ ּכתבּואחר אם ,לפיכ . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
כח]הרׁשאה צד[יפוי מּכל ואיל מאּיר טֹורפין לזה, זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

שטר] לוי[מכל להן ׁשּמכר וׁשמעֹון ּבראּובן הּדין והּוא .ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבניסן, ּבחמּׁשה זה ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשדה

סתם. ּבניסן זה ׁשל ְְְִֶֶָָָּוׁשטרֹו

    
ּבין‡. - הּלֹוקח ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל

הֹוצאה מחמת נכסים[השקעה]ׁשהׁשּביח ׁשּׁשבחּו ּבין , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשבח; ּכל טֹורף מאליהן, הׁשּביחּו ׁשאם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליהם;
ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה הֹוצאה, מחמת הׁשּביחּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּובן
היא והרי והׁשּביחה הֹוצאֹות, לוי עליה והֹוציא ּבמנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׂשדה
מּמּנה טֹורף לוי, את לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא - מאתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשוה
חצי ׁשל וחמּׁשים הּמּקח, ּדמי ׁשל מאה וחמּׁשים: ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמאה
ּבדמים ׁשהּוקרה ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבח.
ּגדֹולים ּגאֹונים הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות ּבּה עלּו ְְִִִֶֶָָָָֻאֹו
חברֹו לׂשדה מּיֹורד ּכח רע הּלֹוקח יהיה לא ואמרּו: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹוחכמים

לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, השביח]ׁשּלא וכמה הוציא על[כמה וידֹו , ְְִִֶֶַָָֹ
שבהם]ּתחּתֹונהה הפחות הּלֹוקח[מקבל הׁשּביח אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַַַַַָָ

הּׁשבח וחצי ההֹוצאה, ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבמאה
חֹוב; ּבעל ׁשּטֹורף הּוא הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּיתר
וגֹובה הּלֹוקח וחֹוזר לדּון. ראּוי וכ הם, טעם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּודברים
נתן אֹו ׁשּמכר המׁשעּבדין מן אף ׁשמעֹון, מּנכסי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקרן
ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף הּׁשבח אבל ללוי. ּבֹו ׁשּמכר זמן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָמאחר
ּבני מּנכסים אּלא ּגֹובהּו לוי אין - ּכּלֹו ּבין חציֹו ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֻחֹוב,
הּׁשבח יגּבה ׁשּלא היא, עֹולם ׁשּתּקנת ׁשמעֹון; ׁשל ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹחֹורין
מּנכסים והּבנֹות האּׁשה מזֹון ולא הּגזלן ׁשאכל הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹולא
ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ׁשאין דברים ׁשאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻֻֻמׁשעּבדין,
חֹוב ּבעל יטרף ולּמה ּכתּבתּה. הּׁשבח מן אּׁשה ּתטרף ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּלא
ּבא ׁשהּׁשבח לפי הֹוצאה? מחמת הּבא ּבלבד, הּׁשבח ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחצי
ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ׁשּמכר ּולאחר מראּובן ׁשּלוה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלאחר
אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים והּׁשבח לׁשמעֹון; חֹובֹות ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשני
,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד, חֹולקין ׁשהן מּׁשניהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלוה
לקנֹות עתיד 'ׁשאני לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ׁשּלוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָראּובן
'ׁשאני לֹו: וכתב מאתים, מּלוי ולוה וחזר ,'ל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻמׁשעּבד
ּומכרּה ׂשדה, ּכ אחר וקנה ,'ל מׁשעּבד לקנֹות ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻעתיד
והרי ּבהֹוצאתֹו, יהּודה והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָליהּודה
וחֹולקין הּקרן, ולוי ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהיא
זה ּוביד וׁשבעים, חמּׁשה זה ּביד ונמצא ּבׁשוה; ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשלׁשּתן, ויהּודה ולוי ׁשמעֹון וחֹוזר וׁשבעים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָחמּׁשה
נמצא ׁשּפרׁשנּו; הּדר על ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוחֹולקין
ּוׁשלׁשים מאה טֹורף ולוי זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹׁשמעֹון
וׁשּׁשים ׁשנים הּׁשבח מן נֹוטל ויהּודה ּומחצה, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָוׁשבעה

מאה. הן אפּלּו חֹולקין, הן וכזה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָּומחצה.
.נטרפין אינן הּלֹוקח, ׁשאכל הּפרֹות מּמּנּו.[נגבים]ּכל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

צריכין ׁשאינן ּפי על אף - לּקרקע המחּברין הּפרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻאבל

ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ּכענבים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּקרקע,
ה מן ׁשּגֹובה ּכמֹו ּׁשבח.מהן, ְִֵֶֶֶֶַַ

ׁשּׁשבחה‚. הֹוצאהמּתנה חֹוב[השקעה]מחמת ּבעל אין , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום; מּׁשבחּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּגֹובה
ּכּלּה. את ּגֹובה חֹוב ּבעל מאליה, ׁשבחה ואם וגֹובה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּתנה,
ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן קּבל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָואם
יטרף ולּמה הּלֹוקח. מן ׁשּגֹובה ּכדר הּׁשבח, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנה
הּמּתנה מּמקּבל יטרף ולא הּלֹוקח, מן הּׁשבח חצי חֹוב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּבעל
'ׁשאני מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ׁשהּמֹוכר מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכלּום?
ועלי ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל, ּובעמל ּבּקרן, ל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּיב
הּלֹוקח ׁשהרי זה, ּדבר וקּבל הּלֹוקח ורצה הּכל', ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאחריּות
על יחזר הּׁשבח, מּמּנּו יּלקח ׁשאם זה, ּתנאי על ְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹירד

ּכתב לא ואפּלּו נֹודע[התנאי]הּמֹוכר; ּכבר ׁשּזה[הונהג], ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
זה, ּתנאי ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדין

ּגֹוב ּכלּום.אינֹו ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחה מּׁשבח ה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

מן„. ּגֹובה חֹוב ּבעל אין הּנכסים, ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוכן
את ּגֹובה מאליהם, נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשבח

ּכּלֹו .הּׁשבח ֶַַֻ

מן‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל
ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן

ּתׁשעת[תועלת]ּתעלה ּבית ּבׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון - לּלֹוקח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ּובגּנה ׁשניהן;[ידורו]קּבין, ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

- עליו ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו ּדבר לֹו נׁשאר לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻואם
ּדמיו את חֹוב ּבעל לֹו חלקו]נֹותן .[דמי ֵֶַַָָ

.Âהיּפֹותיקי הּׂשדה לחובו]היתה אותה חֹוב[שיעבד ּבעל , ְִֵֵֶַַַָָָ
היה אם לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח חצי ורֹואין ּכּלּה. את ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻנֹוטל
מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ּכּלּה ההֹוצאה על יתר הּׁשבח ֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻחצי
ׁשהׁשּביחה'; היא 'ׂשדי חֹוב: ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָחֹוב,

הּׁשבח מן לֹו שהשביח]והּנׁשאר מה מן[דמי אֹותֹו נֹוטל , ְְִִִֵֶַַַָ
אין - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה אם וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר.
מן וגֹובה וחֹוזר הּׁשבח, חצי ּדמי אּלא חֹוב מּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח חצי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַהּמֹוכר
.Êאנּו' אֹומרים: יתֹומים - היתֹומים מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבעל

על - הׁשּביח' אביכם 'ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהׁשּבחנּו',
ׁשמין - הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיתֹומים
ׁשּבׁשניהם, הּפחֹות ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהם

ּבדמים אֹותם אמּורים?[משלם]ּומעלה ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֶֶַַָָָ
- היּפֹותיקי עׂשה לא אם אבל היּפֹותיקי. זֹו ׂשדה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּבׁשעׂשה
רצּו, ואם מסּלקין; ּבדמים, חֹוב ּבעל לסּלק היתֹומין רצּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָאם

הּקרקע מן ׁשּלהן.[עצמה]נֹוטלין ׁשבח ׁשעּור ְְִִִֶֶֶַַַַָ

ה'תש"ע ניסן ג' חמישי יום

    
לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתקּים בבי"ד]ּדין, ואין[יאושר 'ׁשּלם'. לּלוה: אֹומרין - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
והֹוריד הּדּין טעה ואם ׁשּיתּבעּנּו; עד ּתחּלה, לנכסיו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָיֹורדין
אמר אֹותֹו. מסּלקין ׁשּיתּבעּנּו, קדם לוה לנכסי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
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אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:
זמן[קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ׁשם היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשים
הּמלוה רצה ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

סתמי]להחרים אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי מּטלטלין,על ְְְְִִִִֵֶַַַָ
את מחּיבין ואין מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּומפליג
הביא ולא יֹום, הּׁשלׁשים ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּלוה

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית כח]- אמר[יפוי אם וכן נכסיו. על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּיד,
חֹורין ּבני נכסים על אדרכּתא ּכֹותבין - ׁשהֹודה אֹו ּפה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל

נמכרו] לֹו.[שלא ֵֶׁשּיׁש

.ואני הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען
ּופלֹוני' ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
זמן לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלילֹות אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהביא
אם ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
אינֹו וׁשּמא אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר .יכֹול ְְְִִִִִֵַַַָָָ

הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
לא וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע

ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ
ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
על אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין ְִִִַָָנכסיו,

ּומֹודיעין„. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות; אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו;
אמּורים? ּדברים ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָיתר
ואביא אבֹוא 'עּתה ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשהיה
- ּדין' לבית ּבא 'איני אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָראיה
על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָמּיד
ממּתינין אין - הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם וכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמּטלטלין.

מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא יֹום, ּתׁשעים .לֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּכֹותבין‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה
אפּלּו - הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
ראיה אביא 'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
ׁשּמא לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואבּטל
מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹיאכל

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו אֹו[תכחש]ּיּטל; ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
עזה]ּתׁשּתּדף .[ברוח ְִֵַ

.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
,וכ ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָהֹורידּוהּו,
ּפלֹונית ׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹולא

ׁשלׁשהׁשּלֹו' לֹו ׁשמין ּכ ואחר הּׂשדה[בקיאים]. מאֹותּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, מה[למכירה]ּכנגד ּׁשּיראּו,[זמן]ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָעד
היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין ְְְְְִִִַַָָָָָֹאֹותֹו;
ּפלֹוני 'איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלֹו
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנתחּיב
ׁשהיה לּׁשטר קרענּוהּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר, לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל'. מן חֹובֹו ולגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני

.Êאם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר
נכסים לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ

.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד
ׁשּלקחּה ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו .ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֶָָָֹ

.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
ּׁשראּוי מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן עליהלֹו ּומכריזין . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ואחרÈ.ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ

אם ּגאֹונים, ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכ
ּבנקיטת הּטֹורף את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
לאחר. מכרֹו ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹחפץ,
וכֹותבין ׁשּלֹו. ּבּׁשּומא הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

.[לקרקע]הֹורדה[שטר]לֹו ָָ

.‡Èׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,

.Èימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
.ההכרזה ְַַָָ

.‚È,'ההלואה לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל
'קרענּוה ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה

ּבּהלא ּכתּוב ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּומא אינּה לּטרּפא', .'קרענּוה ְְְִֵַַָָָָ

.„Èאֹומרים ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
- ּבמנה אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאתים,
ּבׁשמֹונים אֹומר ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבטל
ּבמאה אֹומר אחד ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
ּבמאה נּדֹון ּוׁשלׁשים, מאה אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לעֹולם ּביניהן ׁשמין זֹו ּדר ועל .ועׂשרה. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÂËׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊËּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
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סי            
      

אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו מׁשּלם, 'הריני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּלוה:
זמן[קרקעי]אמׁשּכן לֹו קֹובעין - הּמעֹות' ואביא אמּכר אֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ׁשם היּו ׁשאּלּו מׁשּכֹון, לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין יֹום; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשים
הּמלוה רצה ואם מהן. ּגֹובין ּדין ּבית היּו מּיד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּטלטלין,

סתמי]להחרים אֹו[חרם מעֹות לֹו ׁשּיׁש מי מּטלטלין,על ְְְְִִִִֵֶַַַָ
את מחּיבין ואין מחרים. זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּומפליג
הביא ולא יֹום, הּׁשלׁשים ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּלוה

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית כח]- אמר[יפוי אם וכן נכסיו. על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם' 'איני ּכׁשּתבעֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
מלוה אּלא ׁשטר ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּיד,
חֹורין ּבני נכסים על אדרכּתא ּכֹותבין - ׁשהֹודה אֹו ּפה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל

נמכרו] לֹו.[שלא ֵֶׁשּיׁש

.ואני הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה 'ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטען
ּופלֹוני' ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום ועדי ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
זמן לֹו קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם -ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלילֹות אּלא ּבא ׁשאינֹו להן נראה ואם עדיו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלהביא
אם ּכ ואחר 'ׁשּלם, לֹו: אֹומרין - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּדברים
אינֹו וׁשּמא אּלם, הּמלוה היה ואם יחזיר'; ראיה, ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להחזיר .יכֹול ְְְִִִִִֵַַַָָָ

הּׁשטר‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן לֹו ,[כטענתו]קבעּו ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
לא וׁשני; וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא הּזמן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוהּגיע

ּפיתחא עליו ּכֹותבין - ּומׁשּמתין[נידוי]ּבא אֹותֹו,[מנדין], ְְְְִִִַָָָָ
ראׁשֹונים, ׁשלׁשים יֹום. ּתׁשעים ּבנּדּויֹו והּוא לֹו ְְְְְִִִִִִִִַֹּוממּתינין
טֹורח הּוא ׁשּמא אמצעּיים, מעֹות; ללוֹות טֹורח הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ׁשּמא אחרֹונים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמּכר;
על אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ולא יֹום, הּתׁשעים ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹׁשלמּו

נּדּויֹו. לֹו ּומּתירין ְִִִַָָנכסיו,

ּומֹודיעין„. ׁשּׁשֹולחין עד נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאין
ּפחֹות; אֹו ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו;
אמּורים? ּדברים ּבּמה להֹודיעֹו. צריכין אין זה, על ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָיתר
ואביא אבֹוא 'עּתה ואֹומר: נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשהיה
- ּדין' לבית ּבא 'איני אמר: אם אבל הּׁשטר'. ואבּטל ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָראיה
על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על אדרכּתא ּכֹותבין ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָמּיד
ממּתינין אין - הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם וכן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמּטלטלין.

מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא יֹום, ּתׁשעים .לֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּכֹותבין‰. הּתׁשעים, ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה
אפּלּו - הּמּטלטלין אבל הּקרקעֹות. על - נכסיו על ְְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאדרכּתא
ראיה אביא 'עּתה אֹומר ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ּתׁשעים ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
ׁשּמא לּמּטלטלין; הּמלוה מֹורידין אין - הּׁשטר' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואבּטל
מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹיאכל

ּתכסיף ׁשּמא קרקע, לּמלוה היה ואפּלּו אֹו[תכחש]ּיּטל; ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
עזה]ּתׁשּתּדף .[ברוח ְִֵַ

.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
,וכ ּכ ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני 'איׁש אֹומרים: ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָהֹורידּוהּו,
ּפלֹונית ׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹולא

ׁשלׁשהׁשּלֹו' לֹו ׁשמין ּכ ואחר הּׂשדה[בקיאים]. מאֹותּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
עליה ּומכריזין חֹובֹו, מה[למכירה]ּכנגד ּׁשּיראּו,[זמן]ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין הּמֹוסיפין. ׁשּיפסקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָעד
היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם החֹוב, ׁשטר וקֹורעין ְְְְְִִִַַָָָָָֹאֹותֹו;
ּפלֹוני 'איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין חֹורין, ּבני נכסים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלֹו
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר ּכ לפלֹוני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹנתחּיב
ׁשהיה לּׁשטר קרענּוהּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
ידֹו ולהיֹות ולחקר, לדרׁש לפלֹוני רׁשּות ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו נכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל'. מן חֹובֹו ולגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני

.Êאם ּומחּפׂש: הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר
נכסים לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין חֹורין, ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
ׁשטר וקֹורעין מהן. טֹורף ׁשטרֹו, זמן מאחר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻמׁשעּבדין

הּטרּפא ׁשטר לֹו וכֹותבין גביה]האדרכּתא, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ

.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד
ׁשּלקחּה ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו חּיב ׁשּפלֹוני ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבחֹוב
ׁשהיתה האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני; מּזמן וכ ּבכ ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּפלֹוני

'וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו .ּבידֹו, ְְְְְְִִִִֶָָָֹ

.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לּטֹורף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
ּׁשראּוי מה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור מּמּנה לֹו וׁשמין הּׂשדה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלאֹותּה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן, מן עליהלֹו ּומכריזין . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
יתֹומים. נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר יֹום, ואחרÈ.ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ

אם ּגאֹונים, ּבתּקנת ּכלּום, לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכ
ּבנקיטת הּטֹורף את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
לאחר. מכרֹו ולא מחלֹו, ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹחפץ,
וכֹותבין ׁשּלֹו. ּבּׁשּומא הּלֹוקח, לנכסי אֹותֹו מֹורידין ּכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָואחר

.[לקרקע]הֹורדה[שטר]לֹו ָָ

.‡Èׁשהיתה ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו 'אחר ּכֹותבין? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
הּטֹורף, זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבידֹו,
מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לׂשדה הֹורדנּוהּו - חֹובֹו ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

ּבקנינֹו'. אדם ּכל ׁשּמׁשּתּמׁש ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּבּה,

.Èימי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
.ההכרזה ְַַָָ

.‚È,'ההלואה לׁשטר 'קרענּוהּו ּבּה ּכתּוב ׁשאין אדרכּתא ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּכל
'קרענּוה ּבּה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל אדרכּתא; ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאינּה

ּבּהלא ּכתּוב ׁשאין ׁשּומא וכל טרּפא; אינּה דרכּתא', ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּומא אינּה לּטרּפא', .'קרענּוה ְְְִֵַַָָָָ

.„Èאֹומרים ּוׁשנים ּבמנה אֹומר אחד - לׁשּום ׁשּירדּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה
- ּבמנה אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמאתים,
ּבׁשמֹונים אֹומר ואחד ּבמנה אֹומר אחד ּבמעּוטֹו. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּבטל
ּבמאה אֹומר אחד ּבמאה; נּדֹון ועׂשרים, ּבמאה אֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד
ּבמאה נּדֹון ּוׁשלׁשים, מאה אֹומר ואחד ּבתׁשעים אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לעֹולם ּביניהן ׁשמין זֹו ּדר ועל .ועׂשרה. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÂËׁשהּוא ּבכל וטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבית

להן ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ּבטל; מכרן -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
לעּות לא אבל לתּקן הּמֹורים,[לקלקל]רׁשּות וכל ּכׁשליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

הֹורּו. ֶָּכזה
.ÊËּבין לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבית

לוה, ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
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סד           
      

מעֹותיו את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהם, אֹו נטרף, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לּבעלים חֹוזרת ׁשהּׁשּומא הּקרקע; מאֹותּה אֹותֹו מסּלקין -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

והּטֹוב".לעֹולם הּיׁשר "ועׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום , ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָ
.ÊÈּדין ּבית ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָקרקע

לּבעלים חֹוזרת זֹו הרי - הּמלוה זה ׁשל חֹוב [אםלבעל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
מכרּהישלם] הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח ּגדֹול ּכחֹו יהיה לא ;ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹ

מּדעּתֹו, חֹובֹו לבעל ׁשּׁשמּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו חֹוב ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּבעל
ונּׂשאת, לאּׁשה קרקע ׁשמּו חֹוזרת. אינּה - והֹוריׁשּה ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
הּוא, ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ונּׂשאת מּמּנה ׁשּׁשמּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹו

מחזיר לֹו[ללווה]ולא מחזירין מהאשה]ולא גבו .[אם ְְְֲִִִַַֹֹ

    
הּמקּדמין‡. חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מוקדם -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

קנסּו ,ּולפיכ ּכּדין; ׁשּלא לקֹוחֹות ּבהן טֹורף ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפסּולין,
- חֹורין מּבני אּלא מקּדם ּבׁשטר יגּבה ולא חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻאֹותֹו

ׁשהקּדימֹו. ראׁשֹון מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּגזרה,
.המאחרין חֹוב מההלוואה]ׁשטרי מאוחר -[תאריכם ְְִִֵַָֻ

אּלא טֹורף ׁשאינֹו הּׁשטר, ּבעל ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשרין,
הרי מאחר, ׁשהּוא ּבֹו ּכתבּו ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּזמן

ּכׁשר. ֵֶָזה
לֹו‚. הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּכתבּוהּו [אחריו]ׁשטר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ

ּבענין עסּוקים היּו ואם מקּדם; ׁשהּוא מּפני ּפסּול, -ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשּקנּו[ההלוואה] ּפי על אף - וחתמּוהּו הּלילה, ׁשּנכנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד

ּכׁשר. ּבּלילה, ְִֵֶַַָָמּמּנּו
ּבתׁשרי„. ּבעׂשרה אֹו ּבׁשּבת, ּכתּוב ׁשּזמּנֹו [יוםׁשטר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמאהכיפורים] חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא, מאחר ׁשטר -ְְְְְִֵֵֶָָָָֻ
נכּתב, ּבתׁשרי עׂשר ּבאחד אֹו ּבּׁשּבת ּובאחד הּוא, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻמקּדם

חזקתֹו על הּׁשטר את מעמידין ידּוע[כשרותו]אּלא ׁשהּדבר ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אחרּוהּו. ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַָָהּוא,

ואין‰. עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה, ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין
עּמֹו הּלוה ׁשּיהיה עד למלוה, ּדבריםּכֹותבין ּבּמה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁש ּבׁשטר ׁשּקנּו[כתוב]אמּורים? מּׁשעה ׁשהרי קנין; ּבֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אין - קנין ּבֹו ׁשאין ׁשטר אבל נכסיו. נׁשּתעּבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּידֹו,
הּׁשטר ויּתן עּמֹו, הּמלוה ׁשּיהיה עד לּלוה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכֹותבין
ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה יכּתב ׁשּמא ּבפנינּו; הּמלוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביד
זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ונמצא ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּתׁשרי. עד לידֹו הּגיע לא ׁשהרי ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמּניסן
.Âׁשּקנּו קנין]עדים ּבהן,[עשו וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם - מרּבה זמן הּׁשטר ּכתיבת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻונתאחרה
זמן ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין, זמן ּבּׁשטר ּכֹותבין - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּמּנּו
יֹום עד ידינּו ּכתיבת 'ונתאחרה לֹומר: צריכין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָחתימתן,
ׁשטר ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ואם ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹּפלֹוני'.
ּבּמדינה, העדּות להן ׁשּנמסרה מי וכן הּכתיבה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
מקֹום ׁשם ּבּׁשטר מזּכירין אין - אחרת ּבמדינה הּׁשטר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכתבּו
ידן. חתימת ּבֹו ׁשּכתבּו מקֹום אּלא העדּות, ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנמסרה

.Ê,המאחרין אפּלּו - ּבזמּנן נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מּקח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשטרי
ּכגֹון ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּפסּולין;
זמן ׁשּיּגיע קדם הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשחזר
'חזרּתי ויאמר: המאחר, הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשטר

ולּמה ּכּדין. ׁשּלא טֹורף ונמצא ;'מּמ ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּולקחּתיה
ׁשּיּגיע קדם יפרעּנּו ׁשּמא המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ׁשֹובר ויכּתב פרעון]זמּנֹו הּׁשטר[שטר ויֹוציא ויחזר , ְְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ
ׁשטר הּכֹותב ׁשּכל לפי ּכּדין? ׁשּלא ּבֹו ויטרף ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהמאחר,

סתם הּׁשֹובר ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו זמן]מאחר, זמן[ללא ׁשּכל , ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
כן, עׂשה לא ואם הּׁשֹובר. זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּיצא

נפׁשֹו. על הפסיד הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוכתב

.Áּומסר ּבאנס ׂשדהּו ׁשּמכר [שהואמֹודעא[לעדים]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נתןאנוס] אֹו ּומכר ׁשּקדם אֹו ׁשּימּכר[מתנה], קדם לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר אצל אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאּנס
ׁשטר ּדין ׁשאין מּפני ּכלּום; ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינֹו

ו ׁשּיּכתב, ּבזה.זה ּכּיֹוצא ּכל וכן האנס. מּפני אּלא נכּתב לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר
הרי - מאביו ּגזּולה הארץ ׁשּזאת עדים לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיצד?
העידּו אם וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים להֹוציאּה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָיׁש
מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ׁשּנגמר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹלֹו
זֹו ּבעדּות טֹורף הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת .ּפלֹוני, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ

.Èׁשּמא - אחת ׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ,ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ
קנּוניא הּלֹוקח ׁשּלא[מזימה]יעׂשה ויטרף חֹוב, ּבעל עם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

לֹו ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ׂשדה ויטרף זה יבֹוא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכּדין.
מן ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ויחזר אביו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמחמת
ויחזר ׁשּבידֹו; הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ׁשּלקחּו ְְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
ׁשּטרפּה הּוא ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ויעמד ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבקנּוניא
הּלה ויֹוציא עדיו, ּבעדּות ׁשנּיה ּפעם אֹותּה ויטרף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבעצמֹו
אם ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני, הּמכר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשטר
יעׂשה? ּכיצד - קּימין ועדיו הּמכר, ׁשטר לֹו ׁשאבד מי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכן
לא ּבֹו ּגֹובין אין זה 'ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ׁשטר לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹֹיכּתבּו
ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא מׁשעּבדים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹֹֻמּנכסים
יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ׂשדה להעמיד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

יֹורׁשיו'. ולא הּמֹוכר ְְִֵַָָֹמּידֹו
.‡Èוקנּו קּימין, ׁשעדיו ּפי על אף ּכן: אינֹו החֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשטרי

אֹו אבד עּתה לי ׁשּכתבּתם 'ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו; אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנׂשרף'

לזמן החֹוב היה פרעון]ואפּלּו זמן ּבעדים[נקוב ּגֹובה ואינֹו . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
מעֹולם', דברים היּו 'לא הּלוה אמר אם אּלא ּכלּום, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבעדּותם, ּכפרן יחזק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּזה
.Èמעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו, ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדים לֹו[שיקראוהו]עליו עֹוׂשין והן ּדין, ּבית לפני ּובא , ְְִִִִֵֵֵֵָָָ
ׁשטר[אישור]קּיּום לֹו ּכֹותבין אין - עצמן הּׁשטר עדי אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ּדין, לבית ּבאין אבל ּבפניהם; ׁשּנמחק ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחר,
קּיּום. לֹו עֹוׂשין ּדין ִִִֵּובית

.‚È:ואֹומרים אחר, ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנּו
עדיו'. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, מחּוק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָׁשטר
מכּונת' ונמצאת עדים, ׁשל לעדּותם 'והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם

קּיּום[אמיתית] צרי ואינֹו לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ּגֹובה -ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדים על ראיה להביא צרי - ּכן ּכתבּו לא ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עדּותן. ׁשּתתקּים עד ְִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹונים,
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.„Èאם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר
איזה ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו

וערב ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

ׁשֹוברהּׁשטר יכּתב רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵַָָָֹ

.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא
לּלוה ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

סתם סתמי]להחרים וטֹוען[חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד

.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי
לּלוה ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים[שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלֹו,
הּכל. לגּבֹות אחת ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹֹלהיֹותן

.ÁÈלי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא
הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

    
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחדאריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

.;ׂשכר נֹותן הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומי
ׂשכר נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח נֹותנּובׁשטרי והאּׁשה ת. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּנּׂשּואין. אֹו הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשכר
ׁשטר אבל הּׁשטר. ׂשכר נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהמקּבל
ׂשכר. נֹותנין ׁשניהם - ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּברירת

ואחד‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּוׁשניהם ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדים
ויעׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּפלֹוני,

לזה זה ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו .קנּוניא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי 'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד .לֹו, ְְְִֶֶֶַַָָָֻ

איני‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל
לזה', והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין היא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
אּלּו מּכירין הן ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהעדים

ּבֹו הּׁשטר,הּנזּכרים על חֹותמין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובני

ולחּתם. לקרֹות ְְְְִִַֹיֹודעין

.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר[סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ

ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש
הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

מּלה .מּלה ִִָָ

.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים
יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.

ּפרּועין ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן וכיצדיֹוסף . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יׁשּלׁשּויעׂשּו ׁשוין? אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הסבא] יכּתבּו[יוסיפו ׁשוין, אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יחּוסן יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו [כהן,סימניהן. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכּתבּולוי] לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו ּדֹורֹות.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

מנה' ׁשּיצאמּמ מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדחֹותֹו[נמצא] יכֹול ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשטר

הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָולֹומר,
מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעיר
ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו 'לפלֹוני לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַָָהעיר
ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאני

לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ְְְִִִֵֵָּגֹובהּו,
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
חֹובֹו ּגֹובה וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה היהאּתה . ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
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סה            
      

.„Èאם - נּטׁשטׁש אֹו נמחק ּכׁשר; ׁשּנתקרע, חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר
איזה ּפסּול. זה הרי ּדין, ּבית קרע נקרע ּכׁשר. נּכר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרּׁשּומֹו

וערב ׁשתי ּדין? ּבית קרע .הּוא ְִִֵֵֶֶַָ

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון; מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

ׁשֹוברהּׁשטר יכּתב רצה, ואם פרעון]. .[שטר ְְְִִֵַָָָֹ

.ÊË'הּׁשטר לי 'אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, ּכל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבא
לּלוה ויׁש חֹובֹו; ּכל ויּפרע ׁשֹובר, לֹו יכּתב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

סתם סתמי]להחרים וטֹוען[חרם הּׁשטר, ׁשּכֹובׁש מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
אצלֹו, 'הּׁשטר ואמר: וּדאי טענת הּלוה טען ואם ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשאבד.
הּסת הּמלוה ׁשּיּׁשבע רּבֹותי הֹורּו - ּבכיסֹו' הּניחֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועּתה

ׁשֹובר. ויכּתב חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשאבד

.ÊÈמּמּנּו לי 'עׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי
לּלוה ׁשּזכּות לֹו; עֹוׂשין אין - חמּׁשים' ּבחמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹׁשנים
ׁשטרֹו נמצא מקצת, יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר הּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהיֹות

פרוע]ּפגּום ּבחמּׁשים[שחלקו ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
עֹוׂשין אין - ּבמאה' אחד אֹותם לי 'עׂשּו ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמּׁשים,
לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; אחד לכל קּיּום לֹו עֹוׂשין אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹלֹו,
הּכל. לגּבֹות אחת ּבפעם ּבּדין אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹֹלהיֹותן

.ÁÈלי וכתבּו 'קרעּוהּו, ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְִִִִֵַַָָהֹוציא
הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשטר
קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה, ׁשל ׁשטר על ׁשֹובר לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה לֹו: יאמר הּׁשֹובר, הּלוה ויֹוציא חמּׁשים, ׁשטר ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא' אחר .ׁשטר ְֵַָ

    
ּבארנּו‡. אֹותֹוּכבר ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו; הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה,
ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלּמֹוכר,
על אף לאּׁשה, וׁשֹובר עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּמלוה,
אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש, וגט עּמּה, ּבעלּה ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי
וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין אין אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָעּמֹו.

הּדּינין ּברירת ּוׁשטר וקּבלנּות, אחדאריסּות לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
ּדין,וזבל"א] ּבית מעׂשה וכל ּדינין, ּבעלי טענֹות ׁשטרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאֹו

להּזהר צריכין האּלּו, הּׁשטרֹות וכל ׁשניהן. מּדעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ְְְִִַָָָּבתּקּונן

.;ׂשכר נֹותן הּלוה הלואה, ּבׁשטרי הּסֹופר? ׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּומי
ׂשכר נֹותן הּלֹוקח ּוממּכר, מּקח נֹותנּובׁשטרי והאּׁשה ת. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּנּׂשּואין. אֹו הארּוסין ׁשטר ׂשכר נֹותן והחתן הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׂשכר
ׁשטר אבל הּׁשטר. ׂשכר נֹותן הּׂשֹוכר אֹו האריס וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָוהמקּבל
ׂשכר. נֹותנין ׁשניהם - ּדינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּברירת

ואחד‚. חברֹו, ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
ּוׁשניהם ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעדים
ויעׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני הּוא וזה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּפלֹוני,

לזה זה ויֹודּו אחרים ּכׁשמֹות ׁשמֹותיהן ויׁשּנּו .קנּוניא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻּכל

ולעׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי 'ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין' וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק אֹו ׁשמֹו, ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד .לֹו, ְְְִֶֶֶַַָָָֻ

איני‰. 'אני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכל
לזה', והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה רּמאי אחד ׁשּמא ּכלּום, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיב
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא חּיב אני לזה 'לא ׁשאמר: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי' ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין היא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן
אּלּו מּכירין הן ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהעדים

ּבֹו הּׁשטר,הּנזּכרים על חֹותמין העדים ׁשאין חזקה, וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי להם נֹודע אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּכן אם אּלא הּׁשטר, על חֹותמין העדים ואין ּדעת. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּובני

ולחּתם. לקרֹות ְְְְִִַֹיֹודעין

.Âוקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאינן ניר[סירטטו]עדים להם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הרׁשם על מרּדּות,[הסירטוט]וחתמּו מּכת אֹותם מּכין - ְְְִֶַַַַַָָָֹ

ּפסּול. ְְַָָוהּׁשטר

.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש
הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו, מאמין והּוא הֹואיל - ׁשּלֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר, על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

מּלה .מּלה ִִָָ

.Á'ׁשמעֹון ּבן 'יֹוסף מהם אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים
יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין אינן -ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
ׁשהעדנּו הּוא וזה עליו, ׁשהעדנּו הּוא 'זה ואמרּו: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבעצמן,
ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן, מגרׁשין אין וכן זֹו'. ּבהלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.

ּפרּועין ׁשעליו ׁשניהם ׁשטרֹות ּפרּוע, ׁשמעֹון ּבן וכיצדיֹוסף . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשוין, ׁשּׁשמֹותיהן אּלּו יׁשּלׁשּויעׂשּו ׁשוין? אבֹותיהן ּוׁשמֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הסבא] יכּתבּו[יוסיפו ׁשוין, אבֹותיהן אבֹות ׁשמֹות היּו .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יחּוסן יכּתבּו ּבצּורתן, לזה זה ּדֹומין היּו [כהן,סימניהן. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכּתבּולוי] לוּיים, אֹו ּכהנים ׁשניהם היּו ּדֹורֹות.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני 'אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

מנה' ׁשּיצאמּמ מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לדחֹותֹו[נמצא] יכֹול ואינֹו ּבֹו; ּגֹובה ידֹו, מּתחת זה ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשטר

הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל'. הּוא, אחר 'ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָולֹומר,
מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא אחת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבעיר
ּכׁשמ ׁשּׁשמֹו 'לפלֹוני לֹו, ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַָָהעיר
ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר'; נפל ּומּמּנּו חּיב, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאני

לנפילה. חֹוׁשׁשין ואין ְְְִִִֵֵָּגֹובהּו,
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהן אחד ּכל ׁשהֹוציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לראׁשֹון, לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
חֹובֹו ּגֹובה וזה חֹובֹו, ּגֹובה זה אּלא מּמּני'; לוה היהאּתה . ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
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סו           
      

ּובינֹונית עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד אחד ּכל אּלא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלהם,
הּזּבּורית. מן ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָולזה

.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
ואחר הּמעֹות, הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם - הּׂשדה את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלֹו
זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ּכֹותב ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָּכ
לפרע ל היה ,ל חּיב הייתי 'אּלּו לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבטל,

'שנתתי]חֹוב ּכ[בכסף ואחר ׁשּכֹותבין, ּבמקֹום אבל . ְְְְֲִֶַַָָָ
'מכרּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי קּים, החֹוב ׁשטר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותנין
מהן ׁשאגּבה ידּועים, נכסים ל ׁשּיהיה ּכדי הּׂשדה, את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָל

ׁשּלי'. ִֶַהחֹוב

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום

    
'אני‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא[עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבין ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב

נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו

.- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
אֹותֹו עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד

ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ּביתערב ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו; קנּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
רֹוצין ערבּדין ואני 'הּניחּוהּו, להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש הֹואיל - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָלכם'
עצמֹו ׁשעּבד .הניה ְְֲִֵַָָ

ׁשהערב‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
ּתֹובע אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אם אבל לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
הּלוה. מן אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹיׁש
אֹו מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
ּכ ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוציא; מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעׂשה

יׁשּמתּו לֹו.[נידוי]אֹו ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִֵֵֶַַ

ׁשאּפרע„. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה
הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את[כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה‰. ואיזה ערב, הּוא ואניאיזה לֹו, 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחּלה, מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹותן
מּמי ׁשאּפרע מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאף

'הלוהּו,ׁשארצה' ערב', ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'הלוהּו, חּיב', ואני 'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָואני
'ּתן ּפֹורע', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָואני
הן, ערבנּות לׁשֹון ּכּלן - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻלֹו,

נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו
אּפרע'. ׁשארצה 'מּמי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּלוה,

.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב
חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת ממֹון.[נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

וקּבלן חּיב. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻואם
חּיב. ּכתּבה, ְֶַָָֻׁשל

.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן
שמעון]עליו היא[כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

האחריות] בליבו גמר לׁשּלם[לא ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְְִִֵֵֶַָָָ
וכזה חּיב. זה הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדמי

רּבֹותי. ַַהֹורּו

.Áעל אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו [מאמיןּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

התנאי] יתקיים ואנישלא לֹו 'ּתן לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֲִֵֵֶַַַָ
הּתֹולה ׁשּכל יהיה'; לא אם אֹו ,וכ ּכ יהיה אם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּתן,
ּגמר, לא - יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשעּבּוד

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹולא

.Ëוכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
הןהּׁשּתפין הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין

.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע

החֹוב ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב

.Èזה הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר
הערב ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמי
עם הערב ודין ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלּמלוה,

הּוא אחד ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין .הּמלוה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר[סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„Èלוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
לא 'אם ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלׁשּלם.
זֹו הרי - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאביאּנּו,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאסמכּתא,

    
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
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ׁשּבארנּו ּכמֹו הערבלׁשּלם מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּנכסים טֹורף אינֹו הערב]מׁשעּבדיםהּזה, היה[שמכר . ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

ּכתבּו אם - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהערב
מערב אינֹו ׁשהרי ערב', בשטר]'ּפלֹוני הּלוה[משולב עם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

אם אבל המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבּמלוה
ׁשהרי ערב', ּופלֹוני ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכתּוב
ּכ ואחר ערב, ׁשל מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹערבּו
המׁשעּבדין. ערב מּנכסי נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻחתמּו

.,ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה
אּלא ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּיד הּמעֹות הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתֹובע

ּכלּום הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן .הּמלוה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

יכֹול‚. אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמלוה
הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהּפרע
הֹורּו ּכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם;

הּתנאי לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּלוההּמֹורים. היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמת אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבמדינה
הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלוה,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזה

יכֹול„. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
'הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה

.Âחֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמלוה,
ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיֹודיע

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם איחֹובֹו [על ְִֶֶֶֶָָֹ
-פרעון] להּגבֹות הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הּמלוההרי היה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לזה נתן אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוי
הערב את ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערב

הלווה]ּתחּלה ׁשּיֹודיע[לפני קדם מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּוא והרי אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

לׁשּלם. חּיבין - ְִֵֵַַָנֹותן

.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ׁשּפרע; ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלוה,

מציאת ראיה[הימצאות]ואין הערב, ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא -ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
'לא אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאֹו
ּׁשּפרעּת', מה ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּפרעּת',
'לא אֹומר: והּוא מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
הּמֹוציא - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָערבּתי

הּסת ׁשבּועת הּנתּבע יּׁשבע אֹו הראיה, עליו אֹומחברֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּממֹון. טענֹות ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשבּועת

.Ëונתחּיבּו אחרים, את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעבד
ּתתאלמן, אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

.יׁשּלמּו ְְַ

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.‡Èחּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה ּבׁשטר,[היתה ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָ

על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָונּׂשאת
ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּפה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות מלקוחות]ּבעל פה על במלווה גובין ,[ואין ְִֵַַַ
ההלואה מעֹות אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכמֹו

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, ְְְִִֶַַַַַָָָעצמן

    
עׂשּוי‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא[- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
- לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה לווההרי של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
לפלֹוני', ּפלֹוני מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
עׂשּויין ׁשּיהיּו והּוא החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ'ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; התכנסותּבערּכאֹות -] ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
וכןשופטיהם] ּכלּום. יֹועילּו לא ׁשּלהם, הּׁשֹופט קּיּום ְְְִִֵֵֶֶַָֹֹּבלא

ׁשטר, עדי ׁשהן הּגֹויים אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָצריכין
ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועל
הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר הּגֹויים ׁשטרי חסרּו ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשחד.
ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכחרׂש.
ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּלהם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ּכחרׂש. הם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהרי
ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם הּמעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנתנּו
ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; הּמעֹות ׁשּנתנּו ּוממּכר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּקח

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



סז            
      

ׁשּבארנּו ּכמֹו הערבלׁשּלם מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מּנכסים טֹורף אינֹו הערב]מׁשעּבדיםהּזה, היה[שמכר . ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

ּכתבּו אם - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהערב
מערב אינֹו ׁשהרי ערב', בשטר]'ּפלֹוני הּלוה[משולב עם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

אם אבל המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבּמלוה
ׁשהרי ערב', ּופלֹוני ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכתּוב
ּכ ואחר ערב, ׁשל מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹערבּו
המׁשעּבדין. ערב מּנכסי נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻחתמּו

.,ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה
אּלא ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּיד הּמעֹות הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתֹובע

ּכלּום הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן .הּמלוה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

יכֹול‚. אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמלוה
הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהּפרע
הֹורּו ּכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם;

הּתנאי לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּלוההּמֹורים. היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמת אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבמדינה
הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלוה,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזה

יכֹול„. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע

קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
'הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה

.Âחֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמלוה,
ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיֹודיע

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם איחֹובֹו [על ְִֶֶֶֶָָֹ
-פרעון] להּגבֹות הּמלוה זמן הּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הּמלוההרי היה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לזה נתן אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוי
הערב את ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערב

הלווה]ּתחּלה ׁשּיֹודיע[לפני קדם מּדעּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּוא והרי אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

לׁשּלם. חּיבין - ְִֵֵַַָנֹותן

.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ׁשּפרע; ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלוה,

מציאת ראיה[הימצאות]ואין הערב, ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא -ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
'לא אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאֹו
ּׁשּפרעּת', מה ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּפרעּת',
'לא אֹומר: והּוא מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
הּמֹוציא - ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָערבּתי

הּסת ׁשבּועת הּנתּבע יּׁשבע אֹו הראיה, עליו אֹומחברֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
הּממֹון. טענֹות ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ְְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשבּועת

.Ëונתחּיבּו אחרים, את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעבד
ּתתאלמן, אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

.יׁשּלמּו ְְַ

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו;ׁשטר ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.‡Èחּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה ּבׁשטר,[היתה ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָ

על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָונּׂשאת
ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּפה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות מלקוחות]ּבעל פה על במלווה גובין ,[ואין ְִֵַַַ
ההלואה מעֹות אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכמֹו

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, ְְְִִֶַַַַַָָָעצמן

    
עׂשּוי‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא[- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
- לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה לווההרי של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
לפלֹוני', ּפלֹוני מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
עׂשּויין ׁשּיהיּו והּוא החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ'ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; התכנסותּבערּכאֹות -] ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
וכןשופטיהם] ּכלּום. יֹועילּו לא ׁשּלהם, הּׁשֹופט קּיּום ְְְִִֵֵֶֶַָֹֹּבלא

ׁשטר, עדי ׁשהן הּגֹויים אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָצריכין
ּבקּבּול ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועל
הן הרי אּלּו, מּכל ּדבר הּגֹויים ׁשטרי חסרּו ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשחד.
ׁשהם ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכחרׂש.
ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּלהם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּלהם חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ּכחרׂש. הם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהרי
ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם הּמעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנתנּו
ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; הּמעֹות ׁשּנתנּו ּוממּכר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּקח
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סח           
      

ּבערּכאֹות ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות יׂשראל ּדּיני ידעּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני נֹותנֹו - ּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֹׁשל
מּבני ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנמצא

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין אין אבל ,[פרסום]חֹורין. ְְֲִִִֵֵֵֶָ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ידעּו לא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

.הּמֹוכר אֹו הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשטר
ׁשאינֹו ּפי על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָליד
זה הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעׂשּוי
ּבפניהם ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּגֹובה
ׁשטרי ּכתּקּון ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָיֹודעין

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו ולא[להמחק]יׂשראל, ּבֹו להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
קֹול. לֹו ׁשאין מּפני המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻלגרע.

.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון
שניה]ׁשּיחזר לפי[פעם - אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

למדין מרחקיןׁשאין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבאֹותֹו וכתב המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּגּופֹו

זֹו. ׁשיטה ִֶַָָהרוח
ּפחֹות„. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים

ולא עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
אּלא הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. [שביןאחר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על העדים[סופית]למד היּו . ְִֵֶַַָָָָ

ׁשּבין הרוח ּכל והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמרחקין
ק אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים ׁשהריהּכתב ּכׁשר, - רֹובים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבׂשריטֹות מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול -[קווים]אינֹו ּדיֹו ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשל ּגּופֹו על לא חתמּו, הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפסּול,
ּכׁשר. זה הרי אחת, ּבׁשיטה עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשטר.

ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה
אחת, ׁשיטה הּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חֹותמין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
'אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה

העדים' לרּבֹות נוספים]נתּכּונּתי ׁשטר[להביא מקּימין אין - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ְְֵֵֶֶַַָָָָׁשחת
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּגּופֹו על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר .ׁשל ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

ּפלֹונית', 'ׁשיטה אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְְִִִִִַָָֹויאמר:
ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' ְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ'על

וקּימֹו, ׁשחזר ּפי על אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ'ׁשריר
ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפסּול;

והעדים .הּכתב ְְִֵַָָ

.Ë,מֹוחק ּתאמר: ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשטר
לנמחק אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוחֹוזר
ׁשּתי העדים מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּתי
מה ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּפעמים,
ׁשּתי הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּׁשּירצה,
על חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹּפעמים

ּבפניהם נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, .ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
.Èהּניר על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

ׁשּלמעלה; מעדים אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מלא הרוח והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא
וכתב הּׂשריטֹות, ּומחק הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָׂשריטֹות

מחק על ועדיו .הּׁשטר ְְְֵַַָָָ
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹימחק
הּניר' על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; -. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמחק';
ׁשאּלּו נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמה
ּפעמים, ׁשּתי הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהיה
וזינין ּבווין ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
וו. והֹוסיף זּיף ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלֹו,
חית, אֹו הא ּכגֹון אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
ּבֹו מדקּדקין ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּניח

ּכתב ּובכל לׁשֹון .ּבכל ְְְָָָָ
.‚È,יזּיף ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁש

ּבסֹוף לֹו נזּדּמן ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹויחזיר
הּדּבּור מחזיר - האחרון]ׁשיטה הקטע שוב ׁשל[כותב ּבגּופֹו ְְִִִֶַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשטר
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
האחד ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָולּמה
אֹו מאתים ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתלּוי
ׁשאין דברים ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמאתים

הּתחּתֹון אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי מּלמעלההאחרֹון ּבֹו היה . ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
אם הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹׁשם,
מן אחת אֹות ּתּמחק ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכן,
ענני אֹו חנני ּבעליֹון ׁשהיה ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּתחּתֹון,
לא אבל העליֹון. הּׁשם ׁשהּוא ּבידּוע - ענן אֹו חנן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּתחּתֹון

אֹותּיֹות. ׁשּתי העליֹון מן ּתחּתֹון ְְְְִִִֵֶַָֹילמד
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל[חצי ּומּלמּטה [חצי, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּספל.קב] מן ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר הֹול הּכל -ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

זבּוב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכתּוב
קפל ּבמּדת אּלא ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהסיר
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הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּקטּנה.
והרי אחד', וזּוז מאֹות 'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה
מאֹות ׁשׁש אֹו אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, ְִֵֵֵֵֵֶַָָָָהּדבר

זוזים]אסּתירא מאֹות[חצאי ׁשׁש יּטל חכמים: אמרּו וזּוז; ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
לּמה ּכן, אם הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאסּתירא
ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות לפי וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר ְְְְְִֵֵֶַַָֹֹלא

זּוזין הּסֹופר הפרוטות]אֹותן מונה ּכֹותבין.[ולא ּכ ואחר , ְְִִֵַַַָָ
הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ּובכל זמן ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכן

עֹוׂשין. ּפיו ִִַעל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק ּבֹו ׁשאין ׁשּתיּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה

.ÊÈזהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

  
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

    
הרי‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ואמר: ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
זה הרי - ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ'לא

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן רבינו]נׁשּבע ממשה [מסורת ְְִִִִַַָָָ
מחּיבֹו אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּולכל עֹון "לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשבּועה;

לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו ְֲִֵַָָָָָחּטאת"
.מי מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין

והּׁשֹומר אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּבארנּו ּוכבר ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשלׁשּתן אחד וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבּועת
ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָנׁשּבע,

תשלום]ׂשכיר לאי לאיונחּבל[הטוען וטוען מחבירו [ניזק ְְִֶָָ
ׁשטרֹותשלום] ּופֹוגם פרוע]ונגזל שחלקו ּבֹו,[מודה וכּיֹוצא ְְְְִֵֵַָָ

והאריסין הּׁשּתפין ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל [שלאוכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
מהמגיעם] יותר אּלּונטלו וכל חכמים. ּבתּקנת נׁשּבעין ּכּלן -ְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

סֹופרים מּדברי ׁשהן ּפי על אף - ּכעיןהּׁשבּועֹות הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה, .[קדוש]ׁשל ְִִֵֶֶַָ

היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
'אין ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטתלכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

ונפטר.„. נׁשּבע זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מה ּכל מהן וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
מּדין זז 'איני לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּטען

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - זכות]ּתֹורה להחרים[לנתבע ְְְִִִֵֵַַָָ
סתם] חרם ונֹותן.[להטיל ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל

הּנׁשּבעין מן היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ויפטר]ונֹוטלין, הנתבע ;[על ְְְֲִֵַַָָֹ

ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרי
ׁשאם רּבֹותי, והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחכמים'.
אּלא חכמים, לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאמר
הּסת. הּנתּבע את מׁשּביע זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהריני

רצה הּתֹובע[הנתבע]ואם את מחּיבין - הּתֹובע על להפכּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת ְְִִֵֵֵֶַָֹלהּׁשבע

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק טענת על הּנׁשּבעין ולאּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע לא[מנדים]רצה אם יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
ּתבע ולא מרּדּות,[להתיר]ּבא, מּכת אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְְִִַַַַַָָֹ

אֹותֹו, ׁשּמּכין יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּככל
ׁשאינֹו לפי לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

הּתֹורה. מן ׁשבּועה ְְִַָָָֻמחּיב

.Âעל הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל
ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי ׁשּנׁשּבעהּתֹובע, מי ל ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּסת. ׁשבּועת עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּסת
אבל ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
- ּתֹורה ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשבּועה

ׁשבּועתן. הֹופכין ְְִֵָָאין

.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין
אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
לי 'ׁשּצּוה אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
מּביתי, נגנב ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבפני
ּגנבּתֹו', ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'חּׁשבּתי
זה הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
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סט             
      

הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּקטּנה.
והרי אחד', וזּוז מאֹות 'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה
מאֹות ׁשׁש אֹו אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, ְִֵֵֵֵֵֶַָָָָהּדבר

זוזים]אסּתירא מאֹות[חצאי ׁשׁש יּטל חכמים: אמרּו וזּוז; ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
לּמה ּכן, אם הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאסּתירא
ּכֹולל - ׁשהּפרּוטֹות לפי וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר ְְְְְִֵֵֶַַָֹֹלא

זּוזין הּסֹופר הפרוטות]אֹותן מונה ּכֹותבין.[ולא ּכ ואחר , ְְִִֵַַַָָ
הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ּובכל זמן ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכן

עֹוׂשין. ּפיו ִִַעל

.ÊËּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק ּבֹו ׁשאין ׁשּתיּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה

.ÊÈזהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

  
ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

    
הרי‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ואמר: ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
זה הרי - ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ'לא

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן רבינו]נׁשּבע ממשה [מסורת ְְִִִִַַָָָ
מחּיבֹו אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּולכל עֹון "לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשבּועה;

לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו ְֲִֵַָָָָָחּטאת"
.מי מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין

והּׁשֹומר אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּבארנּו ּוכבר ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשלׁשּתן אחד וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבּועת
ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָנׁשּבע,

תשלום]ׂשכיר לאי לאיונחּבל[הטוען וטוען מחבירו [ניזק ְְִֶָָ
ׁשטרֹותשלום] ּופֹוגם פרוע]ונגזל שחלקו ּבֹו,[מודה וכּיֹוצא ְְְְִֵֵַָָ

והאריסין הּׁשּתפין ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל [שלאוכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
מהמגיעם] יותר אּלּונטלו וכל חכמים. ּבתּקנת נׁשּבעין ּכּלן -ְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

סֹופרים מּדברי ׁשהן ּפי על אף - ּכעיןהּׁשבּועֹות הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה, .[קדוש]ׁשל ְִִֵֶֶַָ

היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
'אין ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטתלכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

ונפטר.„. נׁשּבע זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מה ּכל מהן וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
מּדין זז 'איני לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּטען

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - זכות]ּתֹורה להחרים[לנתבע ְְְִִִֵֵַַָָ
סתם] חרם ונֹותן.[להטיל ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל

הּנׁשּבעין מן היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ויפטר]ונֹוטלין, הנתבע ;[על ְְְֲִֵַַָָֹ

ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרי
ׁשאם רּבֹותי, והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחכמים'.
אּלא חכמים, לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאמר
הּסת. הּנתּבע את מׁשּביע זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהריני

רצה הּתֹובע[הנתבע]ואם את מחּיבין - הּתֹובע על להפכּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת ְְִִֵֵֵֶַָֹלהּׁשבע

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק טענת על הּנׁשּבעין ולאּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע לא[מנדים]רצה אם יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
ּתבע ולא מרּדּות,[להתיר]ּבא, מּכת אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְְִִַַַַַָָֹ

אֹותֹו, ׁשּמּכין יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּככל
ׁשאינֹו לפי לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

הּתֹורה. מן ׁשבּועה ְְִַָָָֻמחּיב

.Âעל הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל
ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי ׁשּנׁשּבעהּתֹובע, מי ל ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּסת. ׁשבּועת עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּסת
אבל ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
- ּתֹורה ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשבּועה

ׁשבּועתן. הֹופכין ְְִֵָָאין

.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין
אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
לי 'ׁשּצּוה אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
מּביתי, נגנב ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבפני
ּגנבּתֹו', ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'חּׁשבּתי
זה הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
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.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּמא
ּכל וכן ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; יֹודע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשאינֹו
אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכּיֹוצא
הּסת נׁשּבע זה הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ'איני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשאינֹו

.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה
החזרּתי לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי[התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
הֹודה אּלא ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנפטר.
הפקיד אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמעצמֹו
- החזרּתיו' לא אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאצלי
לׁשּלם. חּיב ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאינֹו

.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
להּׁשבע' רֹוצה 'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
ּכלּום'; ּבלא ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם חרם]ואין על[להטיל סתם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
לי. יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא ְִִִִֵֶַָֹמי

.‡È,ּתֹורה ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל סתם[יכול]ּבין להחרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹקדם
ּכ ואחר 'אמן', הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכדי
ׁשּיּמנעּו ּכדי ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׁשבע
ולא לבּטלה, ׁשמים ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמּטענֹות

ׁשוא ׁשמע שקר]יּׂשאּו .[יטענו ְְִֵַָ
.Èׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל מה[שיכלול ּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכח היכן ועד ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהּגלּגּול?
ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלי

הּׂשכיר. על ְְְִִַַַָמגלּגלין
.‚Èהּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל[מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

- ּתחּלה אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָראה
- ׁשבּועה' ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמׁשּלם
מה ּכל לֹו ּתן 'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין ְְְִִִֵֵֶַַָָָאין

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי והּפטר'.[הודאיות]ּׁשּגלּגל הּׁשבע אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען

הּכל על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיבעל . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנןׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ

החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ
הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין

.ÂËחּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
לא אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם

הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מׁשּביעין אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן

היה לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊËזה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא[דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיּו
הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה

.ÊÈּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
אם אבל ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר

עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי ּדין,[הניזק]הֹודה ּבבית עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
,לפיכ לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוחּיבּוני
מאה לי לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹּדינרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמעֹולם'

    
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין[שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

.לּׁשקר הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולאׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה ׁשבּועת[שלא אֹו , ְְֵַַָ

בידו]הּפּקדֹון והוא בידו, ׁשוא[שאינו ׁשבּועת אֹו על, [כגון: ְְִַַָָ
לילה] שהוא ּכליום וכן הּׁשבּועה. על חׁשּוד הּוא הרי -ְְֲֵֵַַָָָ

ּכגֹון ּתֹורה, ׁשל ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהּפסּול
ּדבריהם, ׁשל ּפסלנּות ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעלי
על חׁשּוד הּוא הרי - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻּכגֹון

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין ְְְִִֵַַָהּׁשבּועה,
ׁשהּוא‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ,חׁשּוד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשבּועה, נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואין
אֹומר אּתה אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּביעין
ּבאמת; להּׁשבע ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנחׁשד אבל .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואם

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָּבעדים
על„. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען מה ׁשבּועהונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול[המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
טֹוענֹו אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו ואמר:[שגזלו]וּדאי הּפּקדֹון ּבעל טען אם ,לפיכ . ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
יד ׁשלח הרי[השתמש]'ּבפני - ּבֹו' 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְֲִִֵַַַָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע ְְְֲִִֵֵַַַַָָָהּתֹובע
הּנׁשּבעין‰. מן היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנתחּיב

ׁשּכנגּדֹוונֹוטלין הּנתּבע אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
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ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, פרוע]יּׁשבע שחלקו וכל[מודה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
'יּׁשבע ואמר ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכּיֹוצא

הּׁשטר. מן אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלי'

.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותףהיה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּואשנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ

מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחׁשּוד;
ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹורה,

טענתֹו. ֲַַָעל

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
ּתּקנה לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע .אחרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין[על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשֹומעין אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלזה
יׁשּלם. אֹו הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע

ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל

מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין[כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ׁשבּועת[טענה]מי ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.È,היה 'ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

הּסת, ונׁשּבע ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּופרעּתי
ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ [אושרואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּלאבבי"ד] העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
ּכל וכן מעֹולם'. ּדברים היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹּפרעֹו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

    
ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו היאּבפרּוטה וכּמה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻמעין?
.עׂשרים והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל חכמים]מעה. מּמטּבע[בלשון הּוא - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָירּוׁשלים,
ּכסף היתה היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּׁשאר
ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָנקי
הּוא ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּתי ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם

הּוא זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
טעּות. ׁשהּוא לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתפסּו

אּלא‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא„. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבאחת הֹודה - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו
הּכלים ּכל כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם - ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Âהרי ּבפרּוטה, אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
לי יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָמחּיבֹו
הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביד

נׁשּבע אצלֹוזה הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחרּכסף מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּנׁשּבעין ּכל ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכ
ּכסף, ׁשּתי ּכפירת ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ּכ ְִִֵַַַָָָואחר
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
כור]לת ל[חצי 'אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לא ׁשּטענֹו, ׁשהּמין ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבידי
יׁש זהב 'ּדינר טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו ְְִִֵֶַַָָָָָֹהֹודה
ּכסף', ּדינר אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי
ּפרּוטה' אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'מעה

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; אחרת.[מין]- ּבעין לֹו והֹודה ּדבר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
,'אצל הפקדּתי מצרּיֹות ּדינרין 'עׂשרה לֹו: אמר אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּכל וכן ּפטּור. - צֹורּיֹות' עׂשרה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ'לא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
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עי             
      

ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, פרוע]יּׁשבע שחלקו וכל[מודה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
'יּׁשבע ואמר ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכּיֹוצא

הּׁשטר. מן אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלי'

.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותףהיה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּואשנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ

מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹחׁשּוד;
ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹורה,

טענתֹו. ֲַַָעל

.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב
ּתּקנה לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע .אחרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין[על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשֹומעין אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלזה
יׁשּלם. אֹו הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע

ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל

מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל

.Èּכזה ּדין[כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ
.‡Èׁשּטען ׁשבּועת[טענה]מי ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.È,היה 'ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

הּסת, ונׁשּבע ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּופרעּתי
ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ [אושרואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּלאבבי"ד] העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
ּכל וכן מעֹולם'. ּדברים היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹּפרעֹו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

    
ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו היאּבפרּוטה וכּמה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻמעין?
.עׂשרים והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל חכמים]מעה. מּמטּבע[בלשון הּוא - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָירּוׁשלים,
ּכסף היתה היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּׁשאר
ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָנקי
הּוא ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּתי ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם

הּוא זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
טעּות. ׁשהּוא לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתפסּו

אּלא‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא„. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבאחת הֹודה - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו
הּכלים ּכל כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם - ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Âהרי ּבפרּוטה, אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
לי יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָמחּיבֹו
הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביד

נׁשּבע אצלֹוזה הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחרּכסף מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּנׁשּבעין ּכל ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכ
ּכסף, ׁשּתי ּכפירת ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ּכ ְִִֵַַַָָָואחר
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
כור]לת ל[חצי 'אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לא ׁשּטענֹו, ׁשהּמין ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבידי
יׁש זהב 'ּדינר טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו ְְִִֵֶַַָָָָָֹהֹודה
ּכסף', ּדינר אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי
ּפרּוטה' אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'מעה

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; אחרת.[מין]- ּבעין לֹו והֹודה ּדבר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
,'אצל הפקדּתי מצרּיֹות ּדינרין 'עׂשרה לֹו: אמר אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּכל וכן ּפטּור. - צֹורּיֹות' עׂשרה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ'לא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
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זה[זהב]ליטרין הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמֹודה

אזֹור טענֹו אּלא[חגור]אם ּבידי ל 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
אּמה, עׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאזֹור
מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהֹודה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיכֹול

.È'ׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור
ׂשעֹורים מּדמי אף ּפטּור לי- 'אין לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּביד
- 'ּביד לי 'אין האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּדין,
הּתֹובע ּתפׂש ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשאין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ְְִִִִֵֵַָּדמי

.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען
ונׁשּבע הּטענה, מּמין וכֹורההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.È,'ׂשעֹורים 'וכֹור 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַָָ'ּכֹור
זה ואין ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאמר

וכֹור חּטים 'ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹמֹודה
אּלא ּבידי ל 'אין הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׂשעֹורין

ׂשעֹורים' ּבזה.ּכֹור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„Èולא מעֹולם, ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ'מנה

ּפּקדֹון', ּבידי ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָלויתי
נזק' 'מּׁשּום ׁשּזה[שהזקתיך]אֹו רּבֹותי הֹורּו - ּבֹו וכּיֹוצא , ְִֵֶֶֶֶַַַ

מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמֹודה
מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִִִִֵֶַַַָָוהֹודה
נֹוטה. ּדעּתי ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהלואה,

.ÂËוהא הּכלי, אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ּפטּור זה הרי - 'הּסתל ונׁשּבע אצלֹו[מדרבנן], לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזה

ׁשבּועה חּיב זה הרי במקצת]- הודה מקֹום[שהרי ּכל . ְֲֵֶַָָָָ
הּתֹורה, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוחּיב
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ּבׂשר‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
אחר, מין ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואם

טעם .ּבנֹותן ְֵַַ
.הֹואיל ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

לא סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻועדין
מן יׁשנים חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבּׁשל
לעֹולם, ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגֹויים

ּבאבר ׁשּועין היּו ׁשניואפּלּו מּיֹום ּבהן ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - ְְִַַָָָָֻוהלאה

מּתכֹות‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
ׁשּתּנׁשר עד ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהאּור,

מּתרין והן ּומטּבילן .קלּפתן, ְְְִִִֵַָָָָֻ

יֹורה„. נֹותן מגעילן? ּגדֹולה,[סיר]ּכיצד יֹורה לתֹו קטּנה ְְְְִֵֵַַַָָָָָ
יפה ּומרּתיחּה הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּוממּלא
אֹו ּבצק ׂשפתּה על מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָיפה;
ּומרּתיח. ׂשפתּה, על הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָטיט,
הדיח, ׁשּלא עד אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻוכּלן
הּׁשּמן ׁשּכל מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻועד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהן

הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּברּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ל ׁשאין טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמאה

ואיןּבטביל ּוטבילה. ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻֻ
"וטהר", ׁשּכתּוב וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם
להּתירֹו ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: ְְֲֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָאמרּו

גֹויים'. ִִִֵמּגעּולי

.Âסעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשּמׁשּכן אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
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החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ

.Êּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ
ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;

.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין
ּבגדים ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ëּפי על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש
הּתֹורה מן עּקר לאּסּורן מןׁשאין להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגֹויים
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות;
ואפּלּו ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָֹּבמקֹום

.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

ׁשכרלבּדֹו ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ
ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהן
לביתֹו הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּור

אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשתהּו

.‡Èּבכל לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻיין
עליו ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הרימקֹום; צּמּוקים, יין . ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין ְְִִֵַַהּוא

.Èּבּדבר ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף
נחּתֹום ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹוקחין

הּדחק ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, ּבעלייׂשראל; ּפת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבּתים,

אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹחתנּות,
.‚Èׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוגׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ

הריפרי] - חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּלּו
הּגֹוי ּבּׁשלן אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָחי,
הרי - ּבבּׁשּולן עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹמּתחּלה

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, ֲִִִִֵֵאּלּו
.ÂËׁשלחןּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין ּכגֹון ׁשאינןהּפת, ּפי על אף - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשעּקר ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנאכלין
ודבר ּבסעּודה, אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזרה
אדם אין הּפת, את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאינֹו

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן

.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים
וכל מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנתּבּׁשלּו
מּתר; - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּבּׁשלֹו
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ
הּגֹוי וגמר יׂשראל ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיׂשראל

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ

.ÊÈׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו -ּדג לאכילה ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו והמעּׁשן זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻהרי
עליהן; ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻּכמבּׁשל.

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ְְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשאין

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
ּבמקֹום גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
ּבקדרה אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָגֹויים,
ּבׁשמן, הּגֹויים אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבּׁשלּו

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף ֲִִִִֵַאסּורין

.ËÈּגֹוי ּכיצד? מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי
חגבים ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּצית
מלכים ׁשלחן על עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ
מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשּום
חריכה ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן .לאכל ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים
אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי

אסּורין אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Îזה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Îמּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומדׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
ּגעּולי מּפני ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹויים,
.‚Îמתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין[פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Îׁשּמׁשליכין מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
מּתר האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי .לתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ
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עי            
      

החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ

.Êּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ
ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;

.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין
ּבגדים ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ëּפי על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָויׁש
הּתֹורה מן עּקר לאּסּורן מןׁשאין להתרחק ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּגֹויים
ׁשאין ּבמקֹום ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנּות;
ואפּלּו ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָֹּבמקֹום

.Èּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?
מּכליו הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

ׁשכרלבּדֹו ׁשֹותין ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ
ואינֹו ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּלהן
לביתֹו הּׁשכר הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאסּור

אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשתהּו

.‡Èּבכל לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻיין
עליו ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר הרימקֹום; צּמּוקים, יין . ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין ְְִִֵַַהּוא

.Èּבּדבר ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף
נחּתֹום ׁשם ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹוקחין

הּדחק ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, ּבעלייׂשראל; ּפת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום הּגזרה ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָבּתים,

אצלן. לסעד יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹחתנּות,
.‚Èׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוגׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ

הריפרי] - חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּלּו
הּגֹוי ּבּׁשלן אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָחי,
הרי - ּבבּׁשּולן עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹמּתחּלה

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, ֲִִִִֵֵאּלּו
.ÂËׁשלחןּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין ּכגֹון ׁשאינןהּפת, ּפי על אף - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשעּקר ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנאכלין
ודבר ּבסעּודה, אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזרה
אדם אין הּפת, את ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשאינֹו

עליו. חברֹו את ְֲֵֵֶַָָמזּמן

.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים
וכל מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻׁשּנתּבּׁשלּו
מּתר; - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּבּׁשלֹו
והּפ האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ
הּגֹוי וגמר יׂשראל ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיׂשראל

מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ

.ÊÈׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו -ּדג לאכילה ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו והמעּׁשן זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻהרי
עליהן; ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻּכמבּׁשל.

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ְְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשאין

.ÁÈאֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין
ּבמקֹום גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
ּבקדרה אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָגֹויים,
ּבׁשמן, הּגֹויים אֹותן ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבּׁשלּו

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף ֲִִִִֵַאסּורין

.ËÈּגֹוי ּכיצד? מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי
חגבים ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּצית
מלכים ׁשלחן על עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻ
מּתר - הּׂשער להעביר הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּׁשּום
חריכה ּבׁשעת ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן .לאכל ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים
אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי

אסּורין אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Îזה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Îמּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומדׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
ּגעּולי מּפני ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָגֹויים,
.‚Îמתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין[פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
אסּורין. - ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

.‰Îׁשּמׁשליכין מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
מּתר האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי .לתֹוכֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻ
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.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּבכל מֹורין וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֻאסּור;
ׁשאין - אסּור ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר
הּזֹול מערב אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאדם

להׂשּתּכר. ּכדי ְְְִֵֵַַָָּבּיקר,
.ÊÎמלאכה ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן

ּבן ׁשאינֹו לפי להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשּבת
אבלּדעת מעצמֹו; ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

מּדברי ׁשאּסּורן דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלהאכילֹו
ואפּלּוסֹופרים ּומֹועד, ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ְְִִִֵֶָּבדברים
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשהמצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎאדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ּבהן[מקיזי ׁשּגֹורעין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם ְֵֶֶַַָָאת

.Ïמזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו מלכלכין;וכן כלים ּגּבי ועל , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ
נפׁשתיכם". את ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות ְְֲִֵֵַַַַַָָוהאֹוכל
.‡Ïּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

מׁשּקץ ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין
יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיבעל , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכדי מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.
נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא

.Ïיתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל
ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,

אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום

 
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; יאכל;לא ּכ ואחר לׁשחט ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
(ג)(ב) אחד; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ּדםׁשּלא לכּסֹות ְְְְְִֶֶֶַַָֹֹ

(ד) ועֹוף; (ה)חּיה הּבנים; על האם לּקח האם,ׁשּלא לׁשּלח ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבנים. על לקחּה ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאם

   
ׁשּיׁשחטמצות‡. חּיהעׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;

העֹוף ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת

.ּבהמה הּׁשֹוחט ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻוהלכֹות
ּתחּלה מבר עֹוף אֹו חּיה וצּונּואֹו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר : ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

הּבׂשר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹעל
מפרּכסת. ׁשהיא זמן ּכל הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר.
והרי תעׂשה, ּבלא עֹובר - נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהאֹוכל
לחּת ּומּתר לֹוקה. ואינֹו הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל ְְְְִֵֶַַַַָָֹֹֹֻהּוא
יפה יפה ּומֹולחֹו נפׁשּה, ׁשּתצא קדם ׁשחיטה אחר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
יאכלּנּו. ּכ ואחר ׁשּתמּות; עד ּומּניחֹו יפה, יפה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומדיחֹו

היא‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים
אֹותן להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר

זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו
הּצּואר‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה ּכׁשרמקֹום הּצּואר וכל , ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכׁשחֹותכין הּמקֹום מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשחיטה.
ּפרצין להיֹות ויתחיל ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו

ּבּוׁשט.[מחוספס]ּפרצין הּׁשחיטה מקֹום הּוא זה - ּככרׂש ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
.Â,'הּוׁשט 'ּתרּבץ הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחט

ׁשחיטתֹו - מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
למעלה לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּפסּולה.

אצּבעֹותיו ּבׁשּתי ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה הּכל- ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וקטנֹו. ּגדלֹו ְְְְִָָלפי

.Êּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה - לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
מּבחּוץ, הּזה הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּוא

'צּואר'. ְִַָָנקרא
.Áׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ׁשחיטה ּבמקֹום וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט
ּבמקֹום ׁשּלא ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּצּואר,

נבלה ספק זֹו הרי - .ׁשחיטה ְְְֲִֵֵֵָָ
.Ëמן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשניהּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
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.Èּפסּולה ׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד .ׁשחט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה; זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ְְֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשחט

.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּולה ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על[פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

לׁשחט ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו

.Èהּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ואםּכל ; ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּנׁשחטה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה .ׁשחיטה ְְִֵָָ

.„Èּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂËּדר ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין .הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ

.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין
לכּתחּלה ואיןּבּה הֹואיל - חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשֹוחט ּפגם, ּכלּבּה ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד ְְֲִֵֶַַָָָָהּיֹום

.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין
ואין הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע

ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ
.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש

לא ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן .יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - .ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

.Îּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכיןלּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּיפה ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּהו אצּבעֹו, ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

צדדין ּוׁשני ּפיה ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּומביאּה
ּבּה יׁשחט ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי -. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכיןואחת ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Îוׁשּבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּפגּומה ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּה
קׁשה ּבדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכין ׁשאבדה אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא .עד ְְְִִֵֶַָָֹֹ
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ּובדּוקה יפה נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָוׁשחט
ותהיה אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּפגּומה,

טרפה ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על .ּומכריזין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎוהּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּואּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ּפיהּׁשֹוחט על אף - ְְְִִִֵֵַַַַַָ

על מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ה'תש"ע ניסן א' שלישי יום

   
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד מזּבח קדׁשי אּלא אסּורּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹומר הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
הא - ה'" יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּבבׂשר
אׁשר לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדּת,

ה'; ַָּבחר
.ּבכל לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ּבהניה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָואסּור
להאכיל אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָאסּור;
ׁשּׁשחט, וגֹוי והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלכלבים.
הּטמאין ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָֻֻּבעזרה
להכניסן‚. אסּור - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא

ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו אםלעזרה, ּבהן; וכּיֹוצא ּופת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּלן, אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
ּכּזית האֹוכל אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּדברי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻמּבׂשר
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.Èּפסּולה ׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד .ׁשחט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
אחד מּכל ׁשחט ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻרּבֹו
ּכיון ּכׁשרה; זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהן

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ְְֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׁשחט

.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט
ּפסּולה ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על[פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

לׁשחט ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו

.Èהּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ואםּכל ; ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ואפּלּו נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט ִִֵַָָָָהיה

.‚Èׁשּנׁשחטה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה .ׁשחיטה ְְִֵָָ

.„Èּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂËּדר ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין .הרּוח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
אם - ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשחט

ּפסּולה ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ

.ÊÈׁשֹוחטין - ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין
לכּתחּלה ואיןּבּה הֹואיל - חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשֹוחט ּפגם, ּכלּבּה ּבּה והביא ׁשהֹולי ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד ְְֲִֵֶַַָָָָהּיֹום

.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין
ואין הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע

ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ
.ËÈהן והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש

לא ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹחּדין
ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן .יׁשחט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
הּקבּועה אחת ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּבֹו קבּועה ׁשהיא ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - .ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

.Îּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכיןלּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
הּיפה ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î.זה ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּומֹוליכּהו אצּבעֹו, ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

צדדין ּוׁשני ּפיה ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּומביאּה
ּבּה יׁשחט ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי -. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.„Îּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי
נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכיןואחת ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Îוׁשּבר ׁשחיטה, אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּפגּומה ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּה
קׁשה ּבדבר ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו -ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּסּכין ׁשאבדה אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּׁשּבר

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא .עד ְְְִִֵֶַָָֹֹ
.ÂÎ,חכם לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכל

ּובדּוקה יפה נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָוׁשחט
ותהיה אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ
אֹותֹו, מעבירין - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּפגּומה,

טרפה ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על .ּומכריזין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎוהּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּואּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום ּפיהּׁשֹוחט על אף - ְְְִִִֵֵַַַַַָ

על מלקּות מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשאּלּו
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים ְְִִִֵַָָיֹום

ה'תש"ע ניסן א' שלישי יום

   
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד מזּבח קדׁשי אּלא אסּורּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
אֹומר הּוא וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
הא - ה'" יבחר אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָּבבׂשר
אׁשר לּמקֹום חּוץ אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדּת,

ה'; ַָּבחר
.ּבכל לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ּבהניה ְְְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָואסּור
להאכיל אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָאסּור;
ׁשּׁשחט, וגֹוי והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלכלבים.
הּטמאין ועֹוף חּיה ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָוהּׁשֹוחט

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ֲֲֲִֵֵַָָָָָָָֻֻּבעזרה
להכניסן‚. אסּור - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻולא

ּפרֹות אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו אםלעזרה, ּבהן; וכּיֹוצא ּופת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּלן, אּלּו ּודברים ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעבר
ּכּזית האֹוכל אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻּדברי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻמּבׂשר
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עו           
      

נׁשחטה„. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:
אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,

מקֹום .ּברחּוק ְִָ

'עֹובד‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים

ולאמים ׁשחט'. הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
עֹובדייׁשחט ּדר ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֻ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. ְְְֲִִֵַָָָָָָעבֹודה
.Âעכּורין מים מלא לכלי נראיתׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לא ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
הּוא. מין ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ויֹורד הּדפן על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻּומּתר

הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר ְִִִֵֵַַַַַָֹֻלּמים;
.Êעד ּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָּכיצד

עֹומדת,ׁשּׁשֹוחט ׁשהיתה ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּכׁשרה. זֹו הרי - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָואחז

.Á,ׁשּנׁשחט עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנעץ
וסּכין למּטה, הּבהמה צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשחיטתֹו
הּנעּוצה הּסּכין מן למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה;
הֹולכה ּבלא ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

ׁשחיטה זֹו ואין עֹוףוהבאה, היה אם ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
למּטה אֹו הּנעּוצה, הּסּכין מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין -ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְִִֵֶָָָמּמּנה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולאהּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולההּנׁשחט, ׁשחטׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.Èאחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
על ואף ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמקֹום
העׂשּויה ׁשחיטה וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּפי

ּכמסרק העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכׁשרה.ּכקּולמּוס, - ְְְְְְֲִֵֵַָָָָ
.‡Èׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.Èׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעהּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן, רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו

.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל
ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הן הּמים ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהמסּבבין

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים[שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
ּבסביבה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשרה,
ּולאחריה, ׁשנּיה מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹראׁשֹונה

ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח ֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹאינּה

.„Èלׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
אּלא לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ ׁשּמחׁשבהמחׁשבה פנים, ְְֲֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבהן ּפֹוסלת הּמקּדׁשין.ּכזֹו ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה

ׁשּמא מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר
ׁשחט ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ

.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט
לׁשם ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?

אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

ּתלּוי,והּנּדב אׁשם לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָלׁשם

.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
'לׁשם ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;

ּפסּולה ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.Î'לעֹולתי 'זֹו ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשחיט ּונדבה,- ּבנדר ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהרי
עֹולת לׁשם הּׁשֹוחט אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּפילה,
ׁשעּקר ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָנזיר

הּנדרים מן נדר .הּנזירּות ְְִִִֶֶַַָ
.‡Îּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכלל, ּכּונה לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
ּפסּולה; זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻואפּלּו
ּדבר לׁשם מהן האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן

ּפֹוסל - ׁשּתפּות;הּפסּול ּבּה לֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
אדם ׁשאין אסּורה, אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם ֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֻאבל
לצערֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל

.Îלכל מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
למחׁשבת אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה
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הּבהמה ּבעל למחׁשבת לא ׁשּׁשחטהּזֹובח, נכרי ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

ה'תש"ע ניסן ב' רביעי יום

   
הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה
ועּקּור הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ

.קדם ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
ׁשהה אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדּקה‚. ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוירּביצּנה
ויׁשחט וירּביצּנה ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, .ויׁשחט. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין ׁשּיתּבאר.נבלה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.Êׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר, ּוכׁשחזר ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
זה הרי וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחּת
נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָחֹוזר

הּקנה רב ׁשּיּפסק .עד ִֵֶֶַַָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס[הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּסּכין
הר - ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט זֹוּבין י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ְָּפסּולה.
.È,ּכדרּכן הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

מטלית ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו

ואין הֹואיל - הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָָעל
מעּוט ׁשחט אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּסּכין
זֹו הרי - ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּסימנין

נבלה .ספק ְְֵֵָ

.‡Èלחץ]ּדרסה על[הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.Èלמעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
ׁשּיר אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקנה
מּׁשּפּוי ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
לא ואם לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹּכֹובע
מגרמת זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיר

ְָּופסּולה.
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה זֹו הרי - ּכראּויּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשרה; זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרים
- האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָׁשחט
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּכׁשרה.
ּבּׁשליׁש ּבין החליד, אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹון

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין עּקּורÈ„.הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
הּוׁשט,ּכיצד אֹו הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ? ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

זֹו הרי - ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונׁשמט
נׁשמט ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻנבלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני ְְִִִֵֵַַָָָהּסימן
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

אם ידּוע ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
נבלה ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה .קדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.ÊËׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט .ולא ְִֵָֹ
.ÊÈּבידֹו הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נבלה; ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, ְְִִֵֶַַַַָָוהאֹוכל

.ËÈחסרהּבהמה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לׁשני ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּתרּבץ
מפרקת נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופֹות,

עּמּה ּבׂשר רבורב ׁשּנפסק אֹו ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקנה,
ואחד ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּבהמה
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עז            
      

הּבהמה ּבעל למחׁשבת לא ׁשּׁשחטהּזֹובח, נכרי ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָליׂשראל,

ה'תש"ע ניסן ב' רביעי יום

   
הלכֹות‡. ועּקר הּׁשחיטה, את מפסידין דברים ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמּׁשה

חלדה, ׁשהּיה, הן: ואּלּו מהן; אחת מּכל להּזהר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשחיטה
ועּקּור הגרמה, .ּדרסה, ְְְִַָָָָ

.קדם ידֹו והגּביּה לׁשחט, ׁשהתחיל הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּיה
ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין וׁשהה, הּׁשחיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיגמר
ׁשהה אם - הּׁשחיטה את וגמר אחר אֹו הּוא וחזר ּברצֹון, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ׁשחיטתֹו ויׁשחט, וירּביצּנה הּבהמה את ׁשּיגּביּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

ּכׁשרה ׁשחיטתֹו זה, מּכדי ּפחֹות ׁשהה ואם .ּפסּולה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
ּדּקה‚. ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ׁשהּיה ׁשעּור ּדּקה, ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה

וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ּגּסה, היתה ואם ויׁשחט; ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוירּביצּנה
ויׁשחט וירּביצּנה ּדּקה ּבהמה ׁשּיגּביּה ּכדי ּובעֹוף, .ויׁשחט. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מעט,„. וׁשהה מעט וׁשחט וחזר מעט, וׁשהה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָׁשחט
הּׁשהּיה, ׁשעּור אחת ּבפעם ׁשהה ולא הּׁשחיטה, ׁשּגמר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
ׁשהּיה ׁשעּור מּכּלן יצטרף הּׁשהּיֹות זמן ּכל ּכׁשּתחׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻאבל
וירּביצּנה ׁשּיגּביהּנה ּכדי ׁשהה אם וכן נבלה. ספק זֹו הרי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁשחט ּכדי לא ּבלבד, הּסימנין מעּוט ּכמֹו ׁשּיׁשחט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּוכדי

נבלה ספק זֹו הרי - ּגמּורה .ׁשחיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ
על‰. אף - ּבבהמה הּׁשנים רב אֹו ּבעֹוף, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשחט

חתיכ וגמר וחזר הּיֹום, חצי ׁשּׁשהה זֹוּפי הרי - הּסימנין ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׂשר ּכמחּת זה הרי ּכּׁשעּור, ּבּה ׁשּנׁשחט מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻמּתרת;

.הּׁשחּוטה ְַָ
.Âּבּקנה -ׁשחט מרּבה זמן וׁשהה מעּוטֹו, אֹו חציֹו לבּדֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ

אם אבל ּכלּום. ּבכ ואין הּׁשחיטה, וגֹומר חֹוזר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
ּכּׁשעּור וׁשהה ׁשהּוא, ּכל ּבּוׁשט ׁשּנּקב אֹו הּקנה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחט
ׁשחיטה ׁשּׁשחט ּבין ׁשהתחיל, הּׁשחיטה וגמר ׁשחזר ּבין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹו ׁשהעֹוף מּפני ּפסּולה; זֹו הרי - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָּגמּורה
- ּבמּׁשהּו הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ׁשּלּה, הּקנה רב ׁשּנפסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבהמה

ּבּה מֹועלת הּׁשחיטה ואין ׁשּיתּבאר.נבלה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.Êׁשאם - ּכלל ּבעֹוף ּבּקנה ׁשהּיה ׁשאין ,ל נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנה

וגמר, ּוכׁשחזר ׁשחיטתֹו, נגמרה ּכבר וׁשהה, הּקנה רב ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
זה הרי וׁשהה, הּקנה מעּוט ׁשחט ואם הּוא; ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמחּת
נבלה מּׁשּום נאסרת ׁשאינּה ׁשּירצה, זמן ּכל וׁשֹוחט ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָחֹוזר

הּקנה רב ׁשּיּפסק .עד ִֵֶֶַַָָֹ
.Áאֹו הּוׁשט נּקב אם יֹודע ואינֹו ּבֹו, וׁשהה העֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשחט

ּומּניחֹו אחר, ּבמקֹום לבּדֹו הּקנה וׁשֹוחט חֹוזר - נּקב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
טּפת ּבֹו נמצאת לא אם מּבפנים: הּוׁשט ּובֹודק ׁשּימּות, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

ּוכׁשרה נּקב, ׁשּלא ּבידּוע .ּדם, ְְִֵֶַַָָָֹ
.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת ׁשהכניס[הסכין ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִֵֶַָָ

למעלה, העליֹון הּסימן ׁשּפסק ּבין - לסימן סימן ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּסּכין
הר - ׁשחיטה ּדר ׁשהּוא למּטה הּתחּתֹון ׁשּׁשחט זֹוּבין י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ְָּפסּולה.
.È,ּכדרּכן הּסימנין ׁשני וׁשחט העֹור, ּתחת הּסּכין את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהכניס

מטלית ׁשּפרס אֹו ,מסּב צמר ּתחת הּסּכין את ׁשהחליד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻאֹו

ואין הֹואיל - הּמטלית ּתחת וׁשחט הּצּואר ועל הּסּכין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַָָעל
מעּוט ׁשחט אם וכן נבלה; ספק זֹו הרי ּגלּויה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּסּכין
זֹו הרי - ּבהחלדה ׁשּלא הּׁשחיטה וגמר ּבהחלדה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּסימנין

נבלה .ספק ְְֵֵָ

.‡Èלחץ]ּדרסה על[הפעלת ּבסּכין ׁשהּכה ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבלא אחת ּבבת הּסימנין וחת ּבסיף, ׁשּמּכין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּצּואר
למּטה ודחק הּצּואר, על הּסּכין ׁשהּניח אֹו והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָהֹולכה
ּפסּולה. זֹו הרי - הּסימנין ׁשחת עד קּׁשּות אֹו צנֹון ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכחֹות

.Èלמעלה,[גלישה]הגרמה ּבּקנה הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסֹוף יׁש חּטין ׁשני ּוכמֹו לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבמקֹום
ׁשּיר אם - החּטין ּבתֹו ׁשחט ּגדֹולה. ּבטּבעת למעלה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּקנה
מּׁשּפּוי ׁשחט ׁשהרי ּכׁשרה, זֹו הרי למעלה, ׁשהּוא ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
לא ואם לׁשחיטה; הראּוי הּמקֹום מן והּוא ּולמּטה, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹּכֹובע
מגרמת זֹו הרי מהן, למעלה ׁשחט אּלא ּכלּום מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיר

ְָּופסּולה.
.‚Èאֹו ּבדרסה והׁשלים הּׁשנים, רב אֹו האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה זֹו הרי - ּכראּויּבהגרמה הּׁשעּור נׁשחט ׁשהרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשרה; זֹו הרי - ׁשליׁשים ׁשני וׁשחט ׁשליׁש, ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָהגרים
- האחרֹון ׁשליׁש וׁשחט וחזר ׁשליׁש, והגרים ׁשליׁש, ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָׁשחט
ׁשליׁש והגרים וחזר ׁשליׁש, וׁשחט ׁשליׁש, הגרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָּכׁשרה.
ּבּׁשליׁש ּבין החליד, אֹו ּדרס ואם ּפסּולה. זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹון

ּפסּולה. זֹו הרי - האמצעי ּבּׁשליׁש ּבין עּקּורÈ„.הראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
הּוׁשט,ּכיצד אֹו הּקנה, והיא הּגרּגרת, ׁשּנעקרה ּכגֹון ? ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

זֹו הרי - ׁשחיטה ּגמר קדם ׁשניהן אֹו מהן אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹונׁשמט
נׁשמט ּכ ואחר רּבֹו, אֹו ּבעֹוף אחד ׁשחט אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻנבלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּׁשני ְְִִִֵֵַַָָָהּסימן
.ÂËׁשחיטתֹו - הּׁשני את ׁשחט ּכ ואחר מהן, אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנׁשמט

אם ידּוע ואין ׁשמּוט, הּׁשני ונמצא מהן, אחד ׁשחט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפסּולה;
נבלה ספק זֹו הרי - ׁשחיטה אחר אֹו נׁשמט, ׁשחיטה .קדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

.ÊËׁשּוּדאי ּכׁשרה, זֹו הרי - ׁשמּוט הּׁשחּוט הּסימן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מּדלּדל היה ׁשחיטה, קדם נעקר ׁשאּלּו נעקר; ׁשחיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

יּׁשחט .ולא ְִֵָֹ
.ÊÈּבידֹו הּסימנין ּתפס ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

אחר ׁשּתּׁשחט אפׁשר וׁשחט, ּתפסן אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּׁשחט;
ספק זֹו הרי ּוׁשחּוטה, ׁשמּוטה נמצאת אם ּולפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָהעּקּור,

.נבלה ְֵָ
.ÁÈנבלה,ּכל זֹו הרי - 'ּפסּולה' ּבׁשחיטה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשאין נבלה; אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם
צּוה ּכאׁשר ּכׁשרה ׁשחיטה אּלא נבלה מידי ּכמֹומֹוציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

נבלה; ספק הּוא הרי ּבׁשחיטה, ׁשּיסּתּפק ספק וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּמּנה, ְְִִֵֶַַַַָָוהאֹוכל

.ËÈחסרהּבהמה ׁשּתראה עד עּמּה, וחללּה ׁשּלּה יר ׁשּנּטל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לׁשני ונחלקה חציּה ׁשּנחּת ּכמי נבלה זֹו הרי - ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּתרּבץ
מפרקת נׁשּברה אם וכן ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופֹות,

עּמּה ּבׂשר רבורב ׁשּנפסק אֹו ּכדג, מּגּבּה ׁשּנקרעה אֹו , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
לׁשחיטה הראּוי ּבמקֹום ׁשהּוא ּבכל הּוׁשט ׁשּנּקב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּקנה,
ואחד ּבּה. מֹועלת הּׁשחיטה ואין מחּיים, נבלה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

האּלּו. הּדברים ּבכל העֹוף, ואחד ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּבהמה
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עח           
      

.Î;לבן והּפנימי אדם, החיצֹון - לּוׁשט לֹו יׁש עֹורֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ׁשהּוא ּבכל ׁשניהן נּקבּו ּכׁשרה. ּבלבד, מהן האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנּקב
ׁשּנׁשחטה ּובין נבלה; זֹו הרי לׁשחיטה, הראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּבמקֹום
הּׁשחיטה אין - אחר ּבמקֹום ׁשּנׁשחטה ּבין הּנקב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמקֹום

נבלה זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ּבּה; .מֹועלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Î,ּכלּום הּקרּום אין - ּוסתמֹו קרּום ּבֹו ועלה הּוׁשט, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָנּקב
זֹו הרי - ּבּוׁשט עֹומד קֹוץ נמצא ּכׁשהיה. נקּוב הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהרי

נבלה הּנקב,ספק ּבמקֹום קרּום ועלה הּוׁשט נּקב ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אין - ּבּוׁשט לארּכֹו הּקֹוץ נמצא אם אבל נראה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָואינֹו
הּקֹוצים אֹוכלֹות הּמדּברּיֹות הּבהמֹות ׁשרב לֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַָֹחֹוׁשׁשין

ִָּתמיד.
.Î?ּכיצד מּבפנים. אּלא מּבחּוץ, ּבדיקה לֹו אין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָוׁשט

נקּוב ׁשהיה ּבידּוע ּדם, טּפת עליו נמצא אם ּובֹודק: .הֹופכֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.‚Îהרי לׁשחיטה, הראּוי ּבמקֹום חללּה רב ׁשּנפסק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּגרּגרת

נבלה אםזֹו - קטּנים נקבים נּקבה ּכאּסר. נּקבה אם וכן ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
נקבים ואם לרּבּה; מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻנקבים
נּטלה אם וכן לכאּסר. מצטרפין - הן חּסרֹון ּבהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּיׁש
מקּפל ׁשאּלּו ּכל - ּובעֹוף לכאּסר. מצטרפת רצּועה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמּמּנה
הּקנה ּפי על ּומּניחן חּסרֹון, ּבהן ׁשּיׁש הּנקבים אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצּועה

ּכׁשרה לאו, ואם נבלה; רּבֹו, את חֹופה אם -. ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
.„Îׁשּיּכנס ּכדי צדדיה מּׁשני מפּלׁש נקב הּגרּגרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנּקבה

נבלה - לרחּבֹו מןאּסר נׁשּתּיר לא אפּלּו - לארּכּה נסּדקה ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּומּׁשהּו למעלה מּׁשהּו אּלא לׁשחיטה ּבּה הראּוי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמקֹום

ּכׁשרה. ְְֵַָָלמּטה,
.‰Îאֹו נּקבה ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגרּגרת

ּומדּמין אחר, ּבמקֹום עּתה אֹותּה נֹוקבין - ׁשחיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
מּתרת. לֹו, נדמה אם לּנקב: מחליההּנקב אּלא מדּמין ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

מּקטּנה לא אבל לקטּנה; מּקטּנה אֹו ּגדֹולה, לחליה ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֻּגדֹולה
חליֹות חליֹות הּקנה ׁשּכל לקטּנה; מּגדֹולה ולא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֻֻלגדֹולה
ורּכה מּׁשּתיהן קטּנה אחת חליה וחליה חליה ּכל ּובין .הּוא, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻ

ה'תש"ע ניסן ג' חמישי יום

   
את‡. הּמפסידין דברים חמּׁשה יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיׂשראלי

ׁשּבארנּו ׁשחיטה מהלכֹות ּבהן וכּיֹוצא ּבינֹוהּׁשחיטה וׁשחט , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אחרים. ולא הּוא לא מּׁשחיטתֹו, לאכל אסּור - עצמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹלבין
אֹותֹו מּכין ּכּזית, מּמּנה והאֹוכל נבלה; לספק קרֹובה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהרי

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ּב ׁשחט ׁשחיטהואפּלּו ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה פנינּו ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ

נכֹונה עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט זֹו ׁשחיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשרה,
ּדברים יֹודע ואינֹו הֹואיל מּמּנה; לאכל אסּור - ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוגמּורה
ּכגֹון יֹודע, אינֹו והּוא הּׁשחיטה ׁשּיפסיד אפׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפסידין,
ּבאּלּו, וכּיֹוצא ּפגּומה ּבסּכין יׁשחט אֹו ידרס אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיׁשהה

ּכּונתֹו .ּבלא ְַָָֹ
ּבינֹו‚. יׁשחט לא זה הרי - ׁשחיטה הלכֹות ׁשּיֹודע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיׂשראל

רּבֹות ּפעמים חכם ּבפני ׁשּיׁשחט עד לכּתחּלה, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבין
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּתחּלה ׁשחט ואם וזריז; רגיל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

ּכׁשרה .ׁשחיטתֹו ְְִֵָָ

ׁשּנעׂשה„. עד חכם ּבפני וׁשחט ׁשחיטה, הלכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיֹודע
ׁשֹוחטין הּממחין וכל 'ממחה'; הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָֻֻרגיל

אּלּולכּתחּלה הרי ממחין, היּו אם - ועבדים נׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
לכּתחּלה. ְְֲִִַָׁשֹוחטין

וקטן‰. ׁשֹוטה -חרׁש ׁשּׁשחטּו ּדעּתֹו ׁשּנתּבלּבלה וׁשּכֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יקלקלּו ׁשּמא ּדעת, ּבהן ׁשאין מּפני ּפסּולה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחיטתן
אֹותן וראה הּיֹודע, ּבפני ׁשחטּו אם לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבׁשחיטתן;

ּכׁשרה. ׁשחיטתן - ּכהגן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשּׁשחטּו
.Âׁשֹואלין - עצמֹו לבין ּבינֹו ׁשּׁשחט אצלנּו ידּוע ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי

ׁשחיטתֹו ׁשחיטה, הלכֹות עּקרי יֹודע נמצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו;
ְֵָּכׁשרה.

.Êיׂשר ׁשראינּו ידענּוהרי ולא לֹו, והל ׁשּׁשחט מרחֹוק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּתרת זֹו הרי - יֹודע אינֹו אֹו יֹודע לׁשלּוחֹו:אם האֹומר וכן ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֻ

אם ידּוע ואין ׁשחּוטה, הּבהמה ּומצא לי', ּוׁשחט ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ'צא
אצל הּמצּויין ׁשרב מּתרת; זֹו הרי - אחר אֹו ׁשחטּה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשלּוחֹו

הן. ממחין ְְִִֵָֻׁשחיטה,
.Á,מּתר - ּבּבית - ׁשחּוט ּומצאֹו ּתרנגֹול, אֹו ּגדי לֹו ְְְְִִַַַַָָָָֻאבד

- ּבּׁשּוק מצאֹו הן; ממחין ׁשחיטה, אצל הּמצּויין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשרב
ּבאׁשּפה מצאֹו אם וכן .הׁשל ּולפיכ נתנּבל ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻאסּור,

אסּור .ׁשּבּבית, ִֶַַָ
.Ëנכֹונה ודעּתֹו וׁשֹומע, מבין הּוא והרי ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻממחה

זה הרי ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי וכן לכּתחּלה; ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
.ׁשֹוחט ֵ

.Èלכּתחּלה יׁשחט לא - רֹואיןהּסּומה אחרים ּכן אם אּלא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם ְְְִִֵַָָָאֹותֹו;

.‡Èּבסּכין יׂשראל ּבפני ׁשּׁשחט ּפי על אף - ׁשּׁשחט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילתּה על ולֹוקה נבלה; ׁשחיטתֹו - קטן היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מּזבחֹו" ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מאחרמן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו אסּור; ׁשּזבחֹו למד אּתה מּזבחֹו, יאכל ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהזהיר

ׁשחיטה. הלכֹות יֹודע ׁשאינֹו ליׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּדֹומה
.Èעבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ׁשאפּלּו - ּבּדבר ּגדרּו ּגדֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָוגדר

נבלה ׁשחיטתֹו .זרה, ְְִֵָָָָ
.‚Èאֹו יׂשראל, וגמר הּסימנין, מעּוט לׁשחט הּגֹוי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל

ּפסּולה - הּגֹוי וגמר יׂשראל, לׁשחיטהׁשהתחיל יׁשנּה ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותּה עֹוׂשה ׁשאינֹו ּדבר הּגֹוי ׁשחט אבל סֹוף. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתחּלה
הרי - יׂשראל וגמר ּבלבד, הּגרּגרת חצי ׁשּׁשחט ּכגֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

ּכׁשרה. ְֵָזֹו
.„Èהרי - ממחה ׁשהיה העברֹות, מן לעברה מׁשּמד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׂשראל

הּסּכין, את לבּדק ּכׁשר יׂשראל וצרי לכּתחּלה; ׁשֹוחט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחזקתֹו מּפני - ּבּה לׁשחט זה למׁשּמד יּתנּנה ּכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואחר

לבּדק טֹורח מחּללׁשאינֹו אֹו זרה, לעבֹודה מׁשּמד היה ואם . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
רּבנּו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּכֹופר והּוא מין, אֹו ּבפרהסיא, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבת
ּוׁשחיטתֹו ּכגֹוי, הּוא הרי - ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכמֹו

ְֵָנבלה.
.ÂËּתֹורהמי ׁשל העברֹות מן ּבעברה לעדּות ּפסּול ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאינֹו ממחה; היה אם עצמֹו, לבין ּבינֹו ׁשֹוחט זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ּכל על היא חזקה ׁשּזֹו - אסּור ּדבר ואֹוכל מּתר ּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּניח

מהן הרׁשעים ואפּלּו .יׂשראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
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.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיוניםאּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריהןשכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,

ואם אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ׁשחיטה; ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹלפיכ

.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו
נֹוחרין בידים]היּו ּכׁשאר[קורעים ואֹוכלין, ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִָָ

אּלא יׁשחט לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּגֹויים.
ׁשֹור יׁשחט אׁשר יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים,
וזבחּו וגֹו' יביאּו אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
ּבּמדּבר, ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹזבחי

ואֹוכל. נֹוחר ְֵֵָָהיה

.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה
עליהם ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר
ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹֻהּנחירה,
את אלהי ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום

וגֹו' "ל ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', וזֹוּגבל . ְְְְְְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻ
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהיא

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום

   
האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר

ׁשּדּבר אּלא "טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין ּוׁשברּה, ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה .לא ֵָֹ
.,טרפה ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
ּבסיני נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
ּבּתֹורהאף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר .ּכמֹו ְְִֵֶָ
וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

ואין העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא ּגּסה, ּובחּיה ּגּסה ּבבהמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּדריסה

ּולמעלה הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּדּקה ּובגדייםּובבהמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
להן יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוטלאים

ְִָּדריסה.
ּגדֹול‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשארהּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות
מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Âּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלֹו.

אחד נּקב ׁשּמא ּובֹודקין החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמן
אין ּבּנטרף, צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף,
ונהרג ּדרס אם אבל מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לֹו. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵ

.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין -וכיצד לּה' ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד;
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

.Ëּבני ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
ּכּבׂשר ׁשּנעׂשה עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים;
חסר, ּכאּלּו הּבׂשר אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרֹופא

.ּוטרפה ְֵָ
.Èּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

טרפה ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון .ּבמּׁשהּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.‡È?ּכיצד וּדאית. ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָספק

מהן אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹארי
ּבּכתל 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
וכן מקרקרין. הן מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּוא
הּוא ׁשתק אם וכן רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאם

מקרקרין היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין .והן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
.Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
העצים, לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטֹורפין
אין - צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו נּזק'חֹוׁשׁשין ּבעצים .'ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

   
מהן‡. אחד נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה - ּבמּׁשהּו חללֹו ּוקרּוםלבית הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּכבד, ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשל

והמסֹוס והּכרס, הכרס]והּקבה, הּכֹוסֹות,[חלקי ּובית , ְְְְֵֵֵַַַַָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּדּקין,

.ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט מןּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה - והּואלּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ
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עט                 
      

.ÊËוהּביּתֹוסין הּצדֹוקין המתיוניםאּלּו שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריהןשכופרים הּטֹועין וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיהן,

ואם אסּורה. ׁשחיטתן - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה מאמינין ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
אּלא ׁשחיטתן אּסּור ׁשאין מּתרת; זֹו הרי ּבפנינּו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשחטּו
ׁשחיטה; ּבתֹורת מאמינין אינן והן ּבׁשחיטתן, יקלקלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּמא

קלקלנּו'. 'לא לֹומר נאמנין אינן ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹלפיכ

.ÊÈאּלא החּלין, ּבׁשחיטת נצטּוּו לא ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכׁשהיּו
נֹוחרין בידים]היּו ּכׁשאר[קורעים ואֹוכלין, ׁשֹוחטין אֹו ְְְֲֲִִִִָָ

אּלא יׁשחט לא לׁשחט, הרֹוצה ׁשּכל ּבּמדּבר, ונצטּוּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּגֹויים.
ׁשֹור יׁשחט אׁשר יׂשראל, מּבית איׁש "איׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשלמים,
וזבחּו וגֹו' יביאּו אׁשר למען וגֹו', מֹועד אהל ּפתח ואל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹוגֹו'
ּבּמדּבר, ולאכל לנחר הרֹוצה אבל וגֹו'; לה'" ׁשלמים ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹזבחי

ואֹוכל. נֹוחר ְֵֵָָהיה

.ÁÈּבעת ּבלבד ּבּמדּבר אּלא לדֹורֹות, נֹוהגת אינּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומצוה
עליהם ּתאסר לארץ, ׁשּכׁשּיּכנסּו ׁשם, ונצטּוּו הּנחירה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר
ּבכל ויׁשחטּו ּבׁשחיטה; אּלא חּלין יאכלּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹֻהּנחירה,
את אלהי ה' ירחיב "ּכי ׁשּנאמר: לעזרה, חּוץ לעֹולם ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמקֹום

וגֹו' "ל ה' נתן אׁשר ּומּצאנ מּבקר וזבחּת וגֹו', וזֹוּגבל . ְְְְְְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻ
יאכל. ּכ ואחר לׁשחט לדֹורֹות, הּנֹוהגת הּמצוה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהיא

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום

   
האמּורה‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר

ׁשּדּבר אּלא "טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין ּוׁשברּה, ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה .לא ֵָֹ
.,טרפה ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
ּבסיני נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
ּבּתֹורהאף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר .ּכמֹו ְְִֵֶָ
וידרס„. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

ואין העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבלבד; לארי אּלא ּגּסה, ּובחּיה ּגּסה ּבבהמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּדריסה

ּולמעלה הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה ּדּקה ּובגדייםּובבהמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
להן יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול אפּלּו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוטלאים

ְִָּדריסה.
ּגדֹול‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשארהּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות
מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה

.Âּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש
ּדריסה לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,

החלל לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ
.Êחֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלֹו.

אחד נּקב ׁשּמא ּובֹודקין החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמן
אין ּבּנטרף, צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף,
ונהרג ּדרס אם אבל מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לֹו. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵ

.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין -וכיצד לּה' ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
עד הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד;
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

.Ëּבני ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
ּכּבׂשר ׁשּנעׂשה עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים;
חסר, ּכאּלּו הּבׂשר אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרֹופא

.ּוטרפה ְֵָ
.Èּודריסתן טרפה; - מּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

טרפה ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון .ּבמּׁשהּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.‡È?ּכיצד וּדאית. ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָספק

מהן אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹארי
ּבּכתל 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והּוא העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה אם אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
וכן מקרקרין. הן מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּוא
הּוא ׁשתק אם וכן רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאם

מקרקרין היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין .והן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
.Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

מן אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
העצים, לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטֹורפין
אין - צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו נּזק'חֹוׁשׁשין ּבעצים .'ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

   
מהן‡. אחד נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה - ּבמּׁשהּו חללֹו ּוקרּוםלבית הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּכבד, ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשל

והמסֹוס והּכרס, הכרס]והּקבה, הּכֹוסֹות,[חלקי ּובית , ְְְְֵֵֵַַַַָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּדּקין,

.ּבארנּו ּכבר - הּוׁשט מןּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה - והּואלּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ
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ּבין‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
טרפה - ׁשּבּימין קטן ולאלחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיֹוצא הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּגיע
- ּבמּׁשהּו לחללֹו נּקב אם ּכּלב, הּוא הרי - לראה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ְֵָטרפה.

.Âנסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה
טרפה לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Êּגרעינה[גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא

.Áנּקב אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקני
טרפה ּבמּׁשהּו, מהם ּבחּתּואחד ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּלּה החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכבד
העגל הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹלפנים,

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - ְְְְִִִִֶֶֶֶָָֻלפנים
.Ëראׁשיה ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיתה

נּקבה ּווּדאי ׁשּבּכבד,חּדין, הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
- לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּוא

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻהרי
.Èוכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב הריּכל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּמחיצה ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡Èטרפה - ׁשּנּקב ׁשהריּכרׂש אֹותֹו, ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
חברֹו, חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ואםÈ.מּתרת. ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת מחט ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
מפּלׁש נקב לצד]נּקבה הּכֹוסֹות,[מצד ּבית חלל לתֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָֻ

קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם טּפת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונמצאת
מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם אבל נּקב; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשחיטה

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה הּׁשחיטה אחר ׁשּמא -ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ
.‚Èׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי[שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ
אחד ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנֹוקב;
הּנקראין והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן[צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„Èסתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים
ּבהןעֹומדת וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ואין ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
נֹודע ולא נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹאֹומרין:
נקב ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאם

ּכ ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין ׁשרה;אחר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם
ּבּנקב למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמׁשּו

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין

.ÂËואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני
ׁשּיחזרּו אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנתהּפכּו,

חּיה ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו .ּכמֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

.ÊËׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּוא הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיֹוצא
הּמעים. ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנקרא
נּקב אם אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה
הּדבק מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבּמקֹום

ּבׁשֹור מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ארּבעּכּלֹו ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻֻ
ְֶָאצּבעֹות.

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.

.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני
עֹור ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈלא ּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול,
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה
טרפה. מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכברּית
ּדינר ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם
אבל ּוטרפה, ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשל

ּכׁשרה הּדק נּקב .אם ְִִֵַַַָ

.Îאם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל
טרפה ּכּלֹו, חסר.נּטל ׁשּנברא ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּיתר ׁשּכל טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
הּמרה אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכנטּול
נמצא אם וכן טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכּיֹוצא
ּכּיֹוצא ּכל וכן טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבהן
מּתרת, - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻּבהן.

הּמנּויין. מּכלל ְְִִֵֶַַׁשאינֹו

.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי
מּתחּלה זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
הּבד, מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי סֹוף, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָועד
חזר אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
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ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום

   Â   Â
ÈÂÌÂÈ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָלֹו.
וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָעבֹודתֹו
― ּבּלילה לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבּלילה:

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון  ׁשהּוא ְְֶַָָ
ּולׁשֹון ּבּיֹום. וימׁשּכנם ּבּלילה יחזירם ― ּבהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיׁשן

הּמכלּתא הּׁשמׁש "עדּֿבא : ְְִֶֶַַַָֹ
לֹו" ּתׁשיבּנּו  ׁשאּתה יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶַָ

לֹו מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו ְְֲֲִִֶַַַַַָָָמחזיר
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִִֵַַַַַָָָָּכלֿהּלילה

הּׁשמׁשאתֿהעבֹוט ּכבֹוא   ְֲֶֶֶַָ
ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין אמרּו: ְְְְְְְִִַַַָָָמּכאן
לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ּומחזירין ּבּיֹום ְְְְֲִִַַַַַָָלילה

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ׁשאמרּו:ּבּלילה. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא הּוא ― ֲֲֵֶַָֹֹֹֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאו    ֲִֵֶַַָ
  הׁשב" אמרֹו: הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֵֶָָָ

ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב  ְְֲִִֵֶָָ
יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

סגֹוס ּבּלילה: לילה ּוכלי ּבּיֹום,  ְְְִַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ּומחרׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּלילה,

מ ט' ּבפרק .מציעאזֹו ְְִִֶֶָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְֲִִִֶֶַַָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו ּבּלילה, ּוכליֿלילה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
    ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְֲִֶַַַַַָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָואתֿהּמחרׁשה
ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֶַַַָֹֹ

ספרי   ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְֲִִֵַַֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָעּמ

   ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְֲֵֵֵֶַָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואמר:

  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מציעא מּבבא .ט' ְִִָָָ

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום

    Â
― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹאלמנה
אלמנה" ּבגד תחבל  הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְְֲִֶֶַַַָָָֹ

     ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְִֵֶַָָ
אֹותּה, ממׁשּכנין אין עׁשירה ׁשהיא ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָענּיה
נתּבארּו ּוכבר אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים
ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמזֹונֹותיהם,
מּמהֿ וזּולתם החּיים ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּבּׁשּול
והּוא נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹּׁשּכֹוללֹו

ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
    "חבל הּוא ּכיֿנפׁש ִֵֶֶֹ

הּמׁשנה ּולׁשֹון .,ּבלבד ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר ֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיֿנפׁש
רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"וחּיב

ׁש ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר מצות,ורכב", ּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבאמרם וכלֿׁשּכן  על "וחּיב : ְְְְֵֶַַָָָָ

וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרחים
נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדבר
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר זה הרי ―ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹ
מהם ׁשּכלֿאחד רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתּבאר;
ּכגֹון ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹעֹוׂשין
וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָׁשּמׁשּכן
למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמּמהּֿׁשאין
ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשחבל
ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובגד
ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
מסּפיק מהם אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיחד
ּכיון נאמר האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלעׂשּית
ּככלי הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאין
ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ּכלים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ׁשהּוא לנּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבארּו
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ה'תש"ע אדר כ"ח ראשון יום

   Â   Â
ÈÂÌÂÈ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָלֹו.
וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָעבֹודתֹו
― ּבּלילה לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבּלילה:

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון  ׁשהּוא ְְֶַָָ
ּולׁשֹון ּבּיֹום. וימׁשּכנם ּבּלילה יחזירם ― ּבהן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיׁשן

הּמכלּתא הּׁשמׁש "עדּֿבא : ְְִֶֶַַַָֹ
לֹו" ּתׁשיבּנּו  ׁשאּתה יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶַָ

לֹו מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו ְְֲֲִִֶַַַַַָָָמחזיר
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְִִִֵַַַַַָָָָּכלֿהּלילה

הּׁשמׁשאתֿהעבֹוט ּכבֹוא   ְֲֶֶֶַָ
ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין אמרּו: ְְְְְְְִִַַַָָָמּכאן
לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ּומחזירין ּבּיֹום ְְְְֲִִַַַַַָָלילה

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ׁשאמרּו:ּבּלילה. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא הּוא ― ֲֲֵֶַָֹֹֹֹ

לעׂשה ׁשּנּתק לאו    ֲִֵֶַַָ
  הׁשב" אמרֹו: הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֵֶָָָ

ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב  ְְֲִִֵֶָָ
יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

סגֹוס ּבּלילה: לילה ּוכלי ּבּיֹום,  ְְְִַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ּומחרׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָּבּלילה,

מ ט' ּבפרק .מציעאזֹו ְְִִֶֶָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְֲִִִֶֶַַָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו ּבּלילה, ּוכליֿלילה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
    ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְֲִֶַַַַַָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבא והּלאו ּבּיֹום". ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָואתֿהּמחרׁשה
ּבעבטֹו" תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֶַַַָֹֹ

ספרי   ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא : ְְֲִִֵַַֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָעּמ

   ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְֲֵֵֵֶַָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואמר:

  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מציעא מּבבא .ט' ְִִָָָ

ה'תש"ע אדר כ"ט שני יום

    Â
― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹאלמנה
אלמנה" ּבגד תחבל  הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְְֲִֶֶַַַָָָֹ

     ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְִֵֶַָָ
אֹותּה, ממׁשּכנין אין עׁשירה ׁשהיא ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָענּיה
נתּבארּו ּוכבר אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים
ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמזֹונֹותיהם,
מּמהֿ וזּולתם החּיים ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּבּׁשּול
והּוא נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹּׁשּכֹוללֹו

ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו  ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
    "חבל הּוא ּכיֿנפׁש ִֵֶֶֹ

הּמׁשנה ּולׁשֹון .,ּבלבד ורכב רחים "לא : ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר ֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא
אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכיֿנפׁש
רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"וחּיב

ׁש ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר מצות,ורכב", ּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבאמרם וכלֿׁשּכן  על "וחּיב : ְְְְֵֶַַָָָָ

וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ועל עצמן ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרחים
נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלי ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּדבר
ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר זה הרי ―ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹ
מהם ׁשּכלֿאחד רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנתּבאר;
ּכגֹון ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹעֹוׂשין
וזה ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָׁשּמׁשּכן
למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמּמהּֿׁשאין
ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשחבל
ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובגד
ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
מסּפיק מהם אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיחד
ּכיון נאמר האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלעׂשּית
ּככלי הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאין
ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ּכלים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ׁשהּוא לנּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבארּו
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פי          
      

ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ׁשּבׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָאףֿעלּֿפי
ּבלעדי מהם ּבאחד טֹוחנים ׁשאין ורכב, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָרחים
ׁשחבל ּכמי יהיה ורכב רחים חבל ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאחר,
ּכלים ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָערבת
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכלֿאחד
וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

ספרי לׁשֹון  ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּכלים ׁשני מיחדין ורכב רחים "מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאמרּו:
עצמֹו ּבפני זה על וחּיבין אחת מלאכה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּומׁשּמׁשין
ׁשּמׁשּמׁשין ּכלים ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָועל
ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלאכה
ׁשּמׁשּמׁשין אףֿעלּֿפי ּובאּורֹו: הּדבר ענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָעצמֹו".
ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלאכה
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם ְְְְִִִִִֵַַַָָעצמֹו.
― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלֹוקה.

מציעא. מּבבא ט' ּבפרק זֹו ְְְִִִֶֶָָָָמצוה

ה'תש"ע ניסן א' שלישי יום

Ï ˘ Ï ÂÓ
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש        ְֶֶ
ּובמרּבית    ְְִַ

   "אכל לאֿתּתן  ְִֵֶָֹ
אחד ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְִִֵֵֶָָָָ

לחּזּוק עֹובר יהיה ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַ
ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני  ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

       
    הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָהרּבית
:אמרּו     ְָ

     אּתה ִַָאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹ

     ולּמה ,ְָָ
אמרּו וׁשם לאוין. ּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָחלקֹו

ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא  ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
אתּֿכסּפ ּדכתיב, הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ."ְְְְְְִִֶַַָָָ

ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו לאֿתּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
    אתּֿכסּפ :ְְֶַ

ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹלאֿתּתן

אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"אכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאֿתּתן
לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על עֹובר ְְִִֵֵֵַַָָָָּפרֹות
לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאּו
נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ותרּבית" מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
ׁשּכלֿאּלּו אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלאוי
ּבעני הּמלוהׁשּכּלם ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ן ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּברּבית. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹמּלהלות
מציעא. מּבבא ְִִָָָה'

ה'תש"ע ניסן ב' רביעי יום

ÂÏ ˘ Ï ÂÓ
― הרל"ו הּלוההּמצוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ּברּבית. ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹמּללות
מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר אפׁשר היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּברּבית
הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, הּלוה ואין חֹומס ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשעֹובר לאֹונאה ּדֹומה זה והיה נחמס, ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָלהיֹות
לּלוה ּגם הּלאו ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהמאּנה,
לאֿתּׁשי" יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי  ּובא , ְִֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּוׁש:

מציעא לאֿתּׁשיּבבא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ולפני ּומּׁשּום  , ְְְִִִִִֵֵֵֹֹ

מצוה אֹותּה ּכׁשּנזּכיר ׁשּנבאר ּכמֹו  . ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ה'תש"ע ניסן ג' חמישי יום

Ï ˘ Ï ÂÓ
ÈŒÈ˘ÈÓÁŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבהלואת
ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא מהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלאחד
והּוא הרּבית, מעניני עליו ּׁשהסּכימּו ּבמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשטר

"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון יתעּלה: אמרֹו  ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
מציעא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .ועדים "ערב : ְְְְִִֵֵָָָָָָ

,"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון מּׁשּום: אּלא עֹוברין ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹאינם
הּוא הרי ― ּביניהם ּבּמתעּסקים ׁשּבא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאףֿעלּֿפי
ּברּבית הּמלוה יהיה ּולפיכ אתֿהּמלוה, ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכֹולל

לֹועֹובר לאֿתהיה ― האחד לאוין: ׁשּׁשה על ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
,ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ― והּׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּכנׁשה,
והרביעי ,אכל לאֿתּתן ּובמרּבית ― ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹוהּׁשליׁשי
לאֿתׂשימּון ― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ―ְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹ
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מכׁשל. לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעליו
הּמלוה, ּבלאֿתעׂשה: עֹוברין "ואּלּו אמרּו: ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹוׁשם
אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהּלוה,
ּבלּֿתּקח ועל ּבלּֿתּתן, על עֹוברין ― ְְִִִֵֵַַַַַַהּסֹופר
לאֿתׂשימּון ועל ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ועל ְְְְְִִִֶֶֶַַֹֹֹמּמּנּו,
מכׁשל". תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעליו
עֹובר לוה ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּובּגמרא:
ערב מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי ְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹֹֹמּׁשּום
עליו לאֿתׂשימּון מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ְְְִִִִֵֵֶָָָֹועדים

זה לאו על והעֹובר ."נׁש אם ― ְִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה רּבית היא      ְִִִָ

     ―
נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ּומחזירים מּידֹו אֹותּה ְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָמֹוציאים

ִִָהרּבית.

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח רּביתהּמצוה לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז הּגֹוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹמן
ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו נּזיקֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
אמרֹו והּוא יׂשראל, עם מּלעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֻׁשהזהרנּו

"תּׁשי "לּנכרי יתעּלה:  ׁשּבא לפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָָֹֻלנּו
ּבספרי אמרם   תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ

מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ―ְְְֲִִִִֵַַַָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם לאֿתעׂשה". ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר .מציעאמּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

.ÂÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È‰„˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר  ּולׁשֹון . ְֲִֶֶַֹ
הּמכלּתא  עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה   זה ּובדין ." ְְְִִֶֶֶָ
ׁשּיׁש הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנכלל
ּוכבר והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלהם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמאנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ
ּופרקּובריׁש ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶַָו'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות ְְְִִַַַָֻמפּזרֹות
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מכׁשל. לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעליו
הּמלוה, ּבלאֿתעׂשה: עֹוברין "ואּלּו אמרּו: ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹוׁשם
אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוהּלוה,
ּבלּֿתּקח ועל ּבלּֿתּתן, על עֹוברין ― ְְִִִֵֵַַַַַַהּסֹופר
לאֿתׂשימּון ועל ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ועל ְְְְְִִִֶֶֶַַֹֹֹמּמּנּו,
מכׁשל". תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעליו
עֹובר לוה ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּובּגמרא:
ערב מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי ְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹֹֹמּׁשּום
עליו לאֿתׂשימּון מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ְְְִִִִֵֵֶָָָֹועדים

זה לאו על והעֹובר ."נׁש אם ― ְִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה רּבית היא      ְִִִָ

     ―
נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ּומחזירים מּידֹו אֹותּה ְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָמֹוציאים

ִִָהרּבית.

ה'תש"ע ניסן ד' שישי יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח רּביתהּמצוה לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז הּגֹוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹמן
ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו נּזיקֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
אמרֹו והּוא יׂשראל, עם מּלעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֻׁשהזהרנּו

"תּׁשי "לּנכרי יתעּלה:  ׁשּבא לפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָָֹֻלנּו
ּבספרי אמרם   תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ

מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ―ְְְֲִִִִֵַַַָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם לאֿתעׂשה". ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר .מציעאמּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ה'תש"ע ניסן ה' קודש שבת יום

.ÂÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È‰„˘„Â˜˙˘È˘È˘ÌÂÈ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר  ּולׁשֹון . ְֲִֶֶַֹ
הּמכלּתא  עד ― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה   זה ּובדין ." ְְְִִֶֶֶָ
ׁשּיׁש הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנכלל
ּוכבר והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלהם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי קּמאנתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ
ּופרקּובריׁש ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶַָו'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות ְְְִִַַַָֻמפּזרֹות
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‰‡ÂÂ.'צופה': Ô È‡ Ï„ÁÈ ÔÙשתגדל

האתונות: את שישכח עד עליו, שלנו דאגה
.‚‡„Â:בלע"ז „ÂÎ.(Â)איטוביטאר"ה ‡

שבשבילם בם, נהיתה מה האתונות מעשה
הזה: הדרך כל את È‡(Ê)הלכנו ‰Â

.˘È‡Ïנעול מה ממון, מקבל אם יונתן: תרגם
של במעשיו מכיר שאול היה לא לגברא.

שכר: שישאל וסבר תרגםÂ˘Â‰.שמואל,

ומנחם יושר. לשון דכשר, ומדעם יונתן:
מלך פני ראות תקרובת, לשון 'תשורה', פירש:

אשורנו לשון חשוב, יז)ואדם כד ,(במדבר
דבריו: ˘Ï.(Á)ונראין חדא זוזא

Ï‡˘È.(Ë)דכספא: ÌÈÙÏכתב הסופר
שאול: נער מדברי זה ואין ÈÏ‡זאת, ÈÎ

.ÌÂÈ‰קורים היו היום, נביא אותו שקורים למי
'רואה': לפנים

 
(‰).Ï„ÁÈ ÔÙלב עוד ישים לא מעתה פן לומר: רצה

יחשוב כי עלינו, דאגתו בעבור האתונות, אבדן לדאגת
בארץ: נבוכים ‰‡Ê.(Â)שאנחנו È:לפנינו אשר

.„Î ˘È‡‰Âיאמר אשר וכל הנבואה, בדבר הוא גדול
„ÂÎ.יתקיים: ‡:בעבורה הלכנו אשר דרכנו דבר את

(Ê).Ï ‰‰Â:מאז ידעוהו לא כי מתנות, שמקבל חשבו כי למנחה, לו נביא מה נלך, אם והנה לומר: ÈÎרצה
.ÏÊ‡ ÌÁÏ‰:בלעדו אתנו מה כי להביא, תשורה לנו אין הלחם וזולת למנה, לחם לו מביאים היינו היה, עודנו אם כי

(Á).È„È ‡ˆ:משלי לומר Ï‡˘È.(Ë)רצה ÌÈÙÏמנהג היה הקדמונים בימים שאמר: הספר כותב דברי אלה
הרואה: עד נלך אומר היה הנביא, מן ה' דבר לדרוש מי כשהלך בישראל, ‰ÌÂÈ.הלשון ‡ÈÏ ÈÎנקרא שהיום מה

רואה: לפנים נקרא היה נביא,

 
(„).ÔÈ‡Â:בה מצאו È‡.(Ê)ימנע:Ï„ÁÈ.(‰)לא

הבאה: כמו‡ÏÊ.מלשון יא)הלך, יד מני(איוב מים אזלו :
כמוÂ˘Â‰.ים: ט)דורון, נז למלך(ישעיהו ותשורי :

בשמן:

     

 

         §¤§¨À¨©³¦Æ©§©§¦½©¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¨®©¨ŸÆ¤¥©´§Ÿ̈½
         §©§¦−©¦§©¬©§«Ÿ¤©¨¬Ÿ©«£¨−£©§¨´©Ÿ¥®§¦º«Ÿ£¦

         ©«Ÿ̈²§¦−§¥¨«¦©©«©§º©ª¦¨´©¤À¤©³Ÿ§Æ«Ÿ§´ª¦À̈
         §©§¦Æ©«Ÿ̈½¦´©«Ÿ£¦§¥©«£²Ÿ©«§ª¨¦−§©§¦®¥³¦©¦§¨Æ¦´

         ¨©½§¨§«Ÿ§¬§¨−¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«©¦§©Æª¦½̈§¨¬¦§¤−¤§©§¦®
         §©§´¦©«Ÿ£¦À§Â©¨©©¨«§¨̧§¦§¹¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§¥´§Ÿ̈½¥©−

        §¦§©¬©§«Ÿ¤©¦´¤¥¿̈£©§¨ÁŸ¥̧¨¹Ÿ§¨©«Ÿ£¦À§¦¥³
          §Ÿ̈Æ§¦§½©©§¦−¦¨®§©Æ¦§©´¨¥½¦¬¦§−§Ÿ̈«©§¦Á

          ª¦¨̧©¤¹¤§Ÿ̈´©´À©¥¹¤¥³©«¨§¦Æ©«¨§¦Æ§Ÿ̈½
           ¦¬¦§©−¦¥´§Ÿ̈®§¨³§Æ©¥´©¤½¤¥−¤©¬¨¨«¤§¤Æ¤Æ
        ¦§¥´ª¦½̈¨¦«Ÿ¦−§¨©«£Ÿ¦®¨©²§©§¨¬¤¨−©¨¦«©¦§©̧

         ª¦¹̈¦£ŸÀ̈©¦§§¸Ÿ³¦£Ÿ¨Æ¦§¥³©§¨Æ£¤´©§¨¦½¦¬
      ̈«§−§¨´®©¦§²Ÿ¨¬§−©§¨«


(ÊË).ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÏÚÓÈÂלומר נופל כאן

דוגמא עשה בשגגה כי ה')מעילה נפש(ויקרא
בשגגה: וחטאה מעל תמעול ‰ÏÎÈכי Ï‡ ‡ÈÂ

הכבוד:‰'. למלך לשרת למלך נאה שאמר
(ËÈ).ÈË‰Ï ˙ËÓ Â„ÈÂל בוורצה הכות

קטורת: מלהקטיר המונעו È˙(Î‡)הכהן

.˙È˘ÙÁ‰בית לו עשה מפורש ובירושלמי
חפשי במתים שם על הקברות (תהליםבבית

Ê‚.:פ"ח) ÈÎהבריות בין עוד מלבא לו
ב)דוגמא עליה:(מגילה נגזר אשר ואת
(‚Î).‰Â‰ ‰„˘עם במערה ולא

המלכים:

 
(ÊË).˙ÈÁ˘‰Ï „Úרוב בעבור להרשיע נשחת כי עד

הלב: ÍÏ.(ÁÈ)גובה ‡Ï:להקטיר לך הותר ÈÎלא
.˙ÏÚÓ:בזה פשעת ÂÎÏ„.כי ÍÏ ‡ÏÂכמו לא ר"ל

לא כי מה' כבוד זו בהקטרה לך שיהא אתה שתחשוב
הוא: בו:ÛÚÊÈÂ.(ËÈ)כן שמיחה ËÓ˙.על Â„ÈÂ

הקטורת: ובו המחתה בידו היה כמ"שÂÙÚÊÂ.וכבר הוא לבנה שהצרעת ולפי במצחו הצרעת פרחה זעפו ובעת
הוא לבנה בהרת י"ג)ואם הלובן:(ויקרא בעבור מבהיק כי זריחה לשון אמר המזבח:ÏÚÓ.לזה מעל בעמדו

(Î).Â‰ÂÏÈ‰ÈÂ:ומהירות בבהלה משם Ï‡˙.הוציאוהו ÛÁ„נגעו שה' ראה כי מהר לצאת נדחף היה מעצמו
בא: ‰È˘ÙÁ˙.(Î‡)ובעונש ˙Èרז"ל וכמ"ש העמל מן חפשי והיה המלוכה הנהגת עזב לומר רצה החפשית בבית

העמל: רב לפי יחשב לעבדות Ê‚.שהמלכות ÈÎהנהגת גם עזב לזה צרעתו טומאת בעבור ה' לבית מלבוא נכרת כי
‰ÍÏÓ.המלוכה: ˙È ÏÚ:המלך תחת העם משפט שופט להיות המלך בית על ממונה ‰Â‰.(Î‚)היה ‰„˘

המלכים: קבורת של במערה ‰Â‡.ולא ÚÂÓ:המלכים עם במערה לקוברו א"כ מהראוי ואין

 
(ÊË).ÏÚÓÈÂ:ופשע חטא כעס:ÛÚÊÈÂ.(ËÈ)ענין ענין

.˙ËÓונכונה הקטרת עם כשהיא המחתה יקרא כן
היציאה:ÛÁ„.(Î)להקטיר: ומהירות דחיפה מל'

(‡Î).Ê‚:נכרת



פה      

 

         §¤§¨À¨©³¦Æ©§©§¦½©¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¨®©¨ŸÆ¤¥©´§Ÿ̈½
         §©§¦−©¦§©¬©§«Ÿ¤©¨¬Ÿ©«£¨−£©§¨´©Ÿ¥®§¦º«Ÿ£¦

         ©«Ÿ̈²§¦−§¥¨«¦©©«©§º©ª¦¨´©¤À¤©³Ÿ§Æ«Ÿ§´ª¦À̈
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         §©§´¦©«Ÿ£¦À§Â©¨©©¨«§¨̧§¦§¹¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§¥´§Ÿ̈½¥©−

        §¦§©¬©§«Ÿ¤©¦´¤¥¿̈£©§¨ÁŸ¥̧¨¹Ÿ§¨©«Ÿ£¦À§¦¥³
          §Ÿ̈Æ§¦§½©©§¦−¦¨®§©Æ¦§©´¨¥½¦¬¦§−§Ÿ̈«©§¦Á

          ª¦¨̧©¤¹¤§Ÿ̈´©´À©¥¹¤¥³©«¨§¦Æ©«¨§¦Æ§Ÿ̈½
           ¦¬¦§©−¦¥´§Ÿ̈®§¨³§Æ©¥´©¤½¤¥−¤©¬¨¨«¤§¤Æ¤Æ
        ¦§¥´ª¦½̈¨¦«Ÿ¦−§¨©«£Ÿ¦®¨©²§©§¨¬¤¨−©¨¦«©¦§©̧

         ª¦¹̈¦£ŸÀ̈©¦§§¸Ÿ³¦£Ÿ¨Æ¦§¥³©§¨Æ£¤´©§¨¦½¦¬
      ̈«§−§¨´®©¦§²Ÿ¨¬§−©§¨«


(ÊË).ÂÈ‰Ï‡ '‰ ÏÚÓÈÂלומר נופל כאן

דוגמא עשה בשגגה כי ה')מעילה נפש(ויקרא
בשגגה: וחטאה מעל תמעול ‰ÏÎÈכי Ï‡ ‡ÈÂ

הכבוד:‰'. למלך לשרת למלך נאה שאמר
(ËÈ).ÈË‰Ï ˙ËÓ Â„ÈÂל בוורצה הכות

קטורת: מלהקטיר המונעו È˙(Î‡)הכהן

.˙È˘ÙÁ‰בית לו עשה מפורש ובירושלמי
חפשי במתים שם על הקברות (תהליםבבית

Ê‚.:פ"ח) ÈÎהבריות בין עוד מלבא לו
ב)דוגמא עליה:(מגילה נגזר אשר ואת
(‚Î).‰Â‰ ‰„˘עם במערה ולא

המלכים:

 
(ÊË).˙ÈÁ˘‰Ï „Úרוב בעבור להרשיע נשחת כי עד

הלב: ÍÏ.(ÁÈ)גובה ‡Ï:להקטיר לך הותר ÈÎלא
.˙ÏÚÓ:בזה פשעת ÂÎÏ„.כי ÍÏ ‡ÏÂכמו לא ר"ל

לא כי מה' כבוד זו בהקטרה לך שיהא אתה שתחשוב
הוא: בו:ÛÚÊÈÂ.(ËÈ)כן שמיחה ËÓ˙.על Â„ÈÂ

הקטורת: ובו המחתה בידו היה כמ"שÂÙÚÊÂ.וכבר הוא לבנה שהצרעת ולפי במצחו הצרעת פרחה זעפו ובעת
הוא לבנה בהרת י"ג)ואם הלובן:(ויקרא בעבור מבהיק כי זריחה לשון אמר המזבח:ÏÚÓ.לזה מעל בעמדו

(Î).Â‰ÂÏÈ‰ÈÂ:ומהירות בבהלה משם Ï‡˙.הוציאוהו ÛÁ„נגעו שה' ראה כי מהר לצאת נדחף היה מעצמו
בא: ‰È˘ÙÁ˙.(Î‡)ובעונש ˙Èרז"ל וכמ"ש העמל מן חפשי והיה המלוכה הנהגת עזב לומר רצה החפשית בבית

העמל: רב לפי יחשב לעבדות Ê‚.שהמלכות ÈÎהנהגת גם עזב לזה צרעתו טומאת בעבור ה' לבית מלבוא נכרת כי
‰ÍÏÓ.המלוכה: ˙È ÏÚ:המלך תחת העם משפט שופט להיות המלך בית על ממונה ‰Â‰.(Î‚)היה ‰„˘

המלכים: קבורת של במערה ‰Â‡.ולא ÚÂÓ:המלכים עם במערה לקוברו א"כ מהראוי ואין

 
(ÊË).ÏÚÓÈÂ:ופשע חטא כעס:ÛÚÊÈÂ.(ËÈ)ענין ענין

.˙ËÓונכונה הקטרת עם כשהיא המחתה יקרא כן
היציאה:ÛÁ„.(Î)להקטיר: ומהירות דחיפה מל'

(‡Î).Ê‚:נכרת
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המשך בעמוד טקק
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סנהדרין. פרק שלישי - זה בורר דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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סנהדרין. פרק שלישי - זה בורר דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד טיד
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המשך בעמוד טיד
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סנהדרין. פרק שלישי - זה בורר דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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המשך בילור אמסכת סנהדרין איום חמישי עמ' ב

המשך בעמוד טמק 



קיח   


             

    

˙L ˙Ï˜ ÈÏ Ï L È Ï  Ï‰‰ Ï˙‰L Ì„B˜ ˙L ÏL ˙È Ï˙‰Ï Ì„˜L ÈÓÏBÎÈ 
BÈ ÏÈÏ È ÓBÏ‰ÎÏ‰Ó ˙B‰Ï BÏ Ó ‰ÎÏÓ BÏ ‰L ˙‰ ÈÈ„ Ï˜ L 

ÈÎÏ ‰ÈÓ‰  Ï ÏÏ È ÈÏ B˙ÈÓ È ‰ Ó BÈL ÈÎ ˙LBÈL È Ï  
 È È ÏÈ ÏÎÏ ‰‰ ‰L BÏ ÓBL  (˙‰ Ï ‰Ó.( 

ÈLÓL B ˙L ÈBÓ ˙È Ï˙‰Ï L ÈÓ ÎL ÏÈÏ È ÓBÏ BÏ Ó ‰ÏÈÏ B˙„  
‰ ÏÈ‰ Ï˙‰BÎÏÓ ÏBÎÏ ˙B‰Ï BÏ Ó ‰ÎÏÓ BÏ ‰LÈÈ„ ÈÈ ÎL  

1

2

3

4

5

6

 
   החומרות כל עליו קיבל אפילו

יום' של 'עיצומו של .והאיסורים
  אחריו נגררים ובניו אשתו אבל -

שבת שבמוצאי שבת בתוספת אמנם שבת, (אובקבלת
תפילה ידי על שלא בלבד שבת' 'תוספת הםבקבלת אין ,(

בשבילו מלאכה לעשות ויכולים אחריו .נגררים
מלאכה לעשות הקטנים ובניו לאשתו שאסרו ויש

ענין בכל .בשליחותו
  לע"ע תומ"צ שומר שאינו ישראל -

- מלאכה לעשות ערבית תפלת קודם לו לומר מותר -
לנסוע מותר ולכן שבת, במוצאי כלל מבדיל שאינו אע"פ
ידוע אם גם - ישראל כשהנהג שבת במוצאי באוטובוס

הבדיל לא .שהנהג
  מיד -.
  תם רבינו כשיטת הנוהג ישראל -

אחר מישראל לבקש לו אין - השבת צאת זמן את ומאחר
עבורו מלאכה שיעשה הבדיל .שכבר

 
חל209) שבת של ערבית תפלת שע"י טז סעיף לעיל כמבואר

שבת' 'תוספת מקבלת יותר חמור שהוא יום', של 'עיצומו עליו
בשבותים. שמותר

לעיל210) כמבואר אחריו נגררים ביתו בני אין זה שבאופן
טז. סעיף

שבבניו211) לו סי' ו בחלק ושם לה, סי' ח"ז הלוי שבט שו"ת
אסור. - אביהם דעת על מלאכה עושים אם הקטנים

לח.212) סי' ח"ג משה אגרות שו"ת
ובכ"מ.213) א. סעיף רמג בסימן נתבאר
אם214) אבל שבת עליו קיבל לא כשעדיין זה וכל ג: סעיף

מבעוד שהתפלל שבת של ערבית בתפלת שבת עליו קיבל כבר
על אף ברכו ענו הצבור שרוב או הצבור עם ברכו שענה או יום
אע"פ כרחו בעל השבת עליו שחל עמהם ענה לא שהוא פי
בעצמו לעשות לו אסור רס"ג בסי' כמ"ש לקבלו רוצה שאינו
מלאכה אפילו לעשות לנכרי לומר מותר אבל . . שבות כל
לפי הלילה קודם הרבה הוא אם הרשות לדבר ואפילו גמורה
השבת את עדיין קיבלו שלא ישראל מקומות יש שבוודאי
שלא שקיבלו לאלו נאסור והיאך בעצמן אפילו מלאכות ועושים

נכרי. ידי על אפילו יעשו
מקומות שכל אפשר שאז הלילה קודם שעה חצי הוא אם אבל
דבר אפילו נכרי ע"י לעשות אסור השבת את כבר קיבלו ישראל
לדבר הוא אם השמשות בין קודם אפילו שבות משום שהוא
גדול לצורך או מצוה לדבר אבל הדחק שעת שם ואין הרשות
בבין ואפילו גמורה מלאכה אפילו נכרי ע"י לעשות מותר

שכ אע"פ שבתהשמשות בקבלת מחמירים שאין השבת קבלו בר
בעצמו לעשות לענין אלא שבת קבלת בלא השמשות מבין יותר

בלא השמשות מבין יותר מחמירים אין לנכרי אמירה לענין אבל
מצוה לדבר נכרי ע"י מלאכה כל בו לעשות שמותר שבת קבלת

שנתבאר. כמו גדול צורך או
אליעזר215) ציץ בשו"ת המבואר ע"פ ס"ח, נט פרק שש"כ

שיש שמביא בהערה ועיי"ש לז, סי' וחי"ב לד סי' חי"א
טוב' 'שבוע להם יענה וכך טוב' 'שבוע לנהג לומר מקפידים

זה. שבדבר בתועלת ופקפק התורה, מן הבדלה י"ח ויצא
וכד' מונית להזמין שלא להזהר יש מקום שמכל שם הוסיף עוד

השבת. צאת קודם מביתו לצאת המונית נהג שיצטרך באופן
על216) מחול שמוסיף מי סכ"א: רצט בסימן מבואר כן

ויהא לו שיבשל שהבדיל למי לומר מותר אם הרבה הקודש
רס"ג. בסי' נתבאר זה, מתבשיל מיד לאכול לו מותר

      והוסיף השבת שיצא אע"פ
את שילוה קודם חפציו שיעשה לאדם אסור הקודש על מחול
חפצים ואפילו בתפלה או הכוס על או שיבדיל דהיינו המלך
דברי איסורי (אבל סופרים מדברי עצמה בשבת האסורים
רס"ג סי' בסוף שנתבאר מטעם מותרים בדבור התלוים סופרים
שנתבאר כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו צרכיו מבקשת חוץ

רצ"ד). בסי'
כיון217) הוא ההיתר שטעם סק"ח בקו"א המבואר פי על

אחרים, מעשי עצמו על קיבל ולא השבת, את עצמו' על ש'קיבל
אלא מאומה, עצמו' על 'קיבל לא תם רבינו כשיטת הנוהג אמנם
ח"א הלוי שבט בשו"ת אסר (וכן השקיעה זמן הוא שכן שסובר

נג). סי'
שבת' עליו ש'קיבל במי זה בענין המבואר לדמות אין זה ומטעם
עבור השבת נכנסה לא שעוד במקום מלאכה עשיית לענין

   

   :  1

 
'קיבל לא זה שבאופן כיון השבת, נכנסה שכבר במקום הנמצא
דובב שו"ת (ראה מאליה עליו חלה אלא השבת', את עליו

ויש). ד"ה מד סי' צבי ארץ שו"ת פג, סי' ח"ג מישרים
סעודתו218) ונמשכה בשבת אוכל היה סי"ז: קפח סי' כדלעיל

בברכת שבת של מזכיר בלילה שעות כמה אפילו שחשיכה עד
עליו חל שאז הסעודה התחלת אחר הולך שהכל לפי המזון
ביציאת זה חיוב ממנו נפקע ולא המאורע מעין הזכרה חיוב

היום.

סימןבחלק כהגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

Êלהטפיח מנת על טופח בו שאין עד ונקרש שנקפה משקה כל
צינה. ע"י בין בישול ידי על שנקרש בין משקה מתורת יצא

גבה על שאין עד היטב מרוקחת למרקחת ידיו ליטול א"צ ולכן
יוצא אינו שהדבש אומרים ויש להטפיח מנת על טופח דבש
משקה בו ואין לגמרי ונקרש נקפה אפי' לעולם משקה מתורת
מצויים מים אין אם מקום ומכל לדבריהם לחוש ויש כלל טופח
זו מרקחת דרך אם אף בסכין או בכף לאכול יוכל לפניו בקל
מאחר יגע שמא ולגזור בזה כך כל להחמיר שאין ביד להאכל

ליגע. מתירין שיש

להקל אין להטפיח מנת על טופח דבש המרקחת על יש אם אבל
וסכין. כף ידי על כלל

החלות כשריסק דהיינו מהשעוה הדבש יציאת בתחלת אם אך
בלבד לאוכלין עליו חישב מהם הדבש להוציא כדי דבש של
וכיוצא מרקחת ממנו לעשות כדי שחישב דהיינו למשקין ולא
ולאכלו אחרים אוכלין בו לערב או התבשיל לתוך ליתנו או בה
מחשבה ע"י אוכל נעשה כלל לשתותו ולא אכילה בדרך עמהם
יש ולכן בזה חולקין ויש כלל משקה תורת עליו ירדה ולא זו

סכין: או כף ידי על בזה גם להקל

Áעל או בתוכה עצמו בפני ניכר שהדבש במרקחת זה וכל
אוכל תערובת בלא כלל עצמו בפני עומד אינו אם אבל גבה
עם ממש אחד גוף ונעשה לגמרי המרוקח האוכל שנמחה כגון
ניכר להטפיח מנת על טופח דבש זו במרקחת שאין בענין הדבש
מתורת הדבש נתבטל הנימוח אוכל תערובת בלי עצמו בפני
להטפיח מנת על טופח שהוא אע"פ אוכל ונעשה לגמרי משקה
וראוי לאכילה העומד האוכל עם ממש אחד גוף שנעשה מאחר
לגמעה אדם בני דרך שאין קצת עבה שהמרקחת דהיינו לאכילה
היא שתיה דרך שזו כלל בלשון היפוך בלי אחת בבת ולבלוע
שזו הבליעה לבית שתגיע עד בלשון מעט להפכה דרכה אלא
פלומי"ן (שקורין וגודגדניות תפוחים כגון אכילה דרך היא
חתיכות ונעשו בדבש היטב ומרוקחים מרוסקים בל"א) וקרשי"ן

עבות.

היפוך בלי ולבלוע לגמעה אדם בני שדרך כך כל רכה היא (ואם
אפי' לשתיה שא"צ כמו ידים נטילת צריך שאין כ"ש בלשון

למעלה. כמ"ש בידו שותה

במשקה כמטבל ידים נטילת צריך אוכל איזה בה מטבל אם אך
בה ניכר המחוי שהאוכל אע"פ כך כל רכה שהיא מאחר גמור

שיתבאר): כמו הרוב הוא שהדבש והוא

Ëלהיות חוזר ונימוח חוזר אם לגמרי שנקרש אע"פ משקה כל
בחמאה המטוגנת עיסה ולכן הנימוח על עליו משקה תורת

ונימוח וחזר שקרוש חלב היא שהחמאה תחלה ידיו ליטול צריך
מז' אינו שהשומן ידים נטילת צריך אין בשומן המטוגנת אבל
(שקורין הקנים דבש או תמרים בדבש מרקחת וכן משקין

צוק"ר).

שמתיכין במקומות אלא ידים נטילת א"צ בחמאה לטיגון ואפי'
לתוך אותה משימין ואח"כ אחד בכלי תחלה לבדה החמאה
משקה תורת עליהם ירד שכבר ונימוחה מהותכת כשהיא הטיגון
שנותנין במקומות אבל הטיגון שהוא האוכל לתוך שנתנה קודם
להטפיח מנת על טופח בה שאין קרושה חמאה הטיגון לתוך
היתה קרושה שהחמאה שכיון זה לטיגון ידים נטילת צריך אין
הרי משקה ממנה ולצאת נימוחה להיות וכשהתחילה גמור אוכל
לאוכל הבא משקה וכל הטיגון מין שהוא האוכל לתוך יצא
כמו אוכל תורת אלא כלל משקה תורת עליו אין יציאתו מתחלת

ש"כ: בסי' שיתבאר

Èהבשר הודח ואפי' משקה נקרא אינו צלי מבשר היוצא מוהל
אותו נתייבש הצלייה בשעת מקום מכל הצלייה קודם במים
עצמו הבשר מלחלוחית והוא מוהל יוצא הבשר ומן לחלוחית

משקה: נקרא ואינו

‡Èושעורים לחטים אפילו נגובים לפירות ידיו הנוטל
לברך שצריך ואע"פ הרוח מגסי ה"ז התורה מן שתרומתן
מטונף במקום שנגע יודע א"כ אלא לברכה כשרות ידים סתם
כדרך ידים נטילת חיוב בתורת כשנוטל אמורים דברים במה
עצמו על להחמיר שרוצה נקיות דרך נוטל אם אבל לפת נטילה
טומאה שום להם יודע שאינו אע"פ הברכה לכבוד ידיו לנקות

מותר:

Èבתוך שותה א"כ אלא אחת ידו אפי' ליטול א"צ השותה
ק"ע: בסי' שיתבאר כמו נקיות ידיו ואין הסעודה

‚Èלחם לאכול נמלך ואח"כ במשקה שטיבולו לדבר ידיו נטל
לפי דעתו הסיח לא אם ברכה בלא ידיו ויטול יחזור
כלל ידים נטילת צריך אין במשקה שטיבולו שדבר שלהאומרים
נטילה מצות לשם ולא בעלמא לנקיות נוטל כאלו ה"ז הזה בזמן
ואצ"ל לאכילה המכשרת נטילה לשם כוונה צריכה ידים ונטילת
ידיו שהיו נקיות משום אלא לאכול שלא ידיו נטל אם

ידיו. וליטול לחזור שצריך לאכול נמלך ואח"כ מלוכלכות

אומרים שיש לפי מהם דעתו הסיח לא אם יברך לא מקום ומכל
שמא כי להקל ברכות וספק כוונה צריכה אינה ידים שנטילת
לברך שייך לא הראשונה נטילה ועל הראשונה נטילה לו עלתה
שנפלה לנדה דומה הדבר למה לנטילה כלל נתכוין שלא כיון
בעלייתה: זו טבילה על מברכת שאינה מטומאתה ונטהרה למים

זֿיג: סעיפים לסעודה. ידים נטילת דיני קנח סימן א חלק
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קיט    

   :  1

 
'קיבל לא זה שבאופן כיון השבת, נכנסה שכבר במקום הנמצא
דובב שו"ת (ראה מאליה עליו חלה אלא השבת', את עליו

ויש). ד"ה מד סי' צבי ארץ שו"ת פג, סי' ח"ג מישרים
סעודתו218) ונמשכה בשבת אוכל היה סי"ז: קפח סי' כדלעיל

בברכת שבת של מזכיר בלילה שעות כמה אפילו שחשיכה עד
עליו חל שאז הסעודה התחלת אחר הולך שהכל לפי המזון
ביציאת זה חיוב ממנו נפקע ולא המאורע מעין הזכרה חיוב

היום.

סימןבחלק כהגרס' סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי ,

•
     

Êלהטפיח מנת על טופח בו שאין עד ונקרש שנקפה משקה כל
צינה. ע"י בין בישול ידי על שנקרש בין משקה מתורת יצא

גבה על שאין עד היטב מרוקחת למרקחת ידיו ליטול א"צ ולכן
יוצא אינו שהדבש אומרים ויש להטפיח מנת על טופח דבש
משקה בו ואין לגמרי ונקרש נקפה אפי' לעולם משקה מתורת
מצויים מים אין אם מקום ומכל לדבריהם לחוש ויש כלל טופח
זו מרקחת דרך אם אף בסכין או בכף לאכול יוכל לפניו בקל
מאחר יגע שמא ולגזור בזה כך כל להחמיר שאין ביד להאכל

ליגע. מתירין שיש

להקל אין להטפיח מנת על טופח דבש המרקחת על יש אם אבל
וסכין. כף ידי על כלל

החלות כשריסק דהיינו מהשעוה הדבש יציאת בתחלת אם אך
בלבד לאוכלין עליו חישב מהם הדבש להוציא כדי דבש של
וכיוצא מרקחת ממנו לעשות כדי שחישב דהיינו למשקין ולא
ולאכלו אחרים אוכלין בו לערב או התבשיל לתוך ליתנו או בה
מחשבה ע"י אוכל נעשה כלל לשתותו ולא אכילה בדרך עמהם
יש ולכן בזה חולקין ויש כלל משקה תורת עליו ירדה ולא זו

סכין: או כף ידי על בזה גם להקל

Áעל או בתוכה עצמו בפני ניכר שהדבש במרקחת זה וכל
אוכל תערובת בלא כלל עצמו בפני עומד אינו אם אבל גבה
עם ממש אחד גוף ונעשה לגמרי המרוקח האוכל שנמחה כגון
ניכר להטפיח מנת על טופח דבש זו במרקחת שאין בענין הדבש
מתורת הדבש נתבטל הנימוח אוכל תערובת בלי עצמו בפני
להטפיח מנת על טופח שהוא אע"פ אוכל ונעשה לגמרי משקה
וראוי לאכילה העומד האוכל עם ממש אחד גוף שנעשה מאחר
לגמעה אדם בני דרך שאין קצת עבה שהמרקחת דהיינו לאכילה
היא שתיה דרך שזו כלל בלשון היפוך בלי אחת בבת ולבלוע
שזו הבליעה לבית שתגיע עד בלשון מעט להפכה דרכה אלא
פלומי"ן (שקורין וגודגדניות תפוחים כגון אכילה דרך היא
חתיכות ונעשו בדבש היטב ומרוקחים מרוסקים בל"א) וקרשי"ן

עבות.

היפוך בלי ולבלוע לגמעה אדם בני שדרך כך כל רכה היא (ואם
אפי' לשתיה שא"צ כמו ידים נטילת צריך שאין כ"ש בלשון

למעלה. כמ"ש בידו שותה

במשקה כמטבל ידים נטילת צריך אוכל איזה בה מטבל אם אך
בה ניכר המחוי שהאוכל אע"פ כך כל רכה שהיא מאחר גמור

שיתבאר): כמו הרוב הוא שהדבש והוא

Ëלהיות חוזר ונימוח חוזר אם לגמרי שנקרש אע"פ משקה כל
בחמאה המטוגנת עיסה ולכן הנימוח על עליו משקה תורת

ונימוח וחזר שקרוש חלב היא שהחמאה תחלה ידיו ליטול צריך
מז' אינו שהשומן ידים נטילת צריך אין בשומן המטוגנת אבל
(שקורין הקנים דבש או תמרים בדבש מרקחת וכן משקין

צוק"ר).

שמתיכין במקומות אלא ידים נטילת א"צ בחמאה לטיגון ואפי'
לתוך אותה משימין ואח"כ אחד בכלי תחלה לבדה החמאה
משקה תורת עליהם ירד שכבר ונימוחה מהותכת כשהיא הטיגון
שנותנין במקומות אבל הטיגון שהוא האוכל לתוך שנתנה קודם
להטפיח מנת על טופח בה שאין קרושה חמאה הטיגון לתוך
היתה קרושה שהחמאה שכיון זה לטיגון ידים נטילת צריך אין
הרי משקה ממנה ולצאת נימוחה להיות וכשהתחילה גמור אוכל
לאוכל הבא משקה וכל הטיגון מין שהוא האוכל לתוך יצא
כמו אוכל תורת אלא כלל משקה תורת עליו אין יציאתו מתחלת

ש"כ: בסי' שיתבאר

Èהבשר הודח ואפי' משקה נקרא אינו צלי מבשר היוצא מוהל
אותו נתייבש הצלייה בשעת מקום מכל הצלייה קודם במים
עצמו הבשר מלחלוחית והוא מוהל יוצא הבשר ומן לחלוחית

משקה: נקרא ואינו

‡Èושעורים לחטים אפילו נגובים לפירות ידיו הנוטל
לברך שצריך ואע"פ הרוח מגסי ה"ז התורה מן שתרומתן
מטונף במקום שנגע יודע א"כ אלא לברכה כשרות ידים סתם
כדרך ידים נטילת חיוב בתורת כשנוטל אמורים דברים במה
עצמו על להחמיר שרוצה נקיות דרך נוטל אם אבל לפת נטילה
טומאה שום להם יודע שאינו אע"פ הברכה לכבוד ידיו לנקות

מותר:

Èבתוך שותה א"כ אלא אחת ידו אפי' ליטול א"צ השותה
ק"ע: בסי' שיתבאר כמו נקיות ידיו ואין הסעודה

‚Èלחם לאכול נמלך ואח"כ במשקה שטיבולו לדבר ידיו נטל
לפי דעתו הסיח לא אם ברכה בלא ידיו ויטול יחזור
כלל ידים נטילת צריך אין במשקה שטיבולו שדבר שלהאומרים
נטילה מצות לשם ולא בעלמא לנקיות נוטל כאלו ה"ז הזה בזמן
ואצ"ל לאכילה המכשרת נטילה לשם כוונה צריכה ידים ונטילת
ידיו שהיו נקיות משום אלא לאכול שלא ידיו נטל אם

ידיו. וליטול לחזור שצריך לאכול נמלך ואח"כ מלוכלכות

אומרים שיש לפי מהם דעתו הסיח לא אם יברך לא מקום ומכל
שמא כי להקל ברכות וספק כוונה צריכה אינה ידים שנטילת
לברך שייך לא הראשונה נטילה ועל הראשונה נטילה לו עלתה
שנפלה לנדה דומה הדבר למה לנטילה כלל נתכוין שלא כיון
בעלייתה: זו טבילה על מברכת שאינה מטומאתה ונטהרה למים

זֿיג: סעיפים לסעודה. ידים נטילת דיני קנח סימן א חלק
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קכ   

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: לבאתוכןתוכןתוכןתוכן לעתיד ה' אור בגילוי החידוש

טובים בימים ההתגלות לגבי בפורים) (ודוגמתו

" בענין הקודם בפרק המבואר פי העליון[על "הקצה

שלמעלה ית' ועצמותו מהותו על דקאי הזהב, שרביט של

שהתחיל מה יותר בעומק עתה יבאר - העולמות מגדר

" לבא שלעתיד לעיל עדלבאר בהתגלות ה' אור יאיר

כל וראו אנושי, ושכל במוח אפילו ונקבע נתפס שיהא

זה בחינת הוא אלקינו כי . . רקבשר הפירוש שאין - "

למהותו הכוונה אלא בגילוי, יהי' (סתם) ה' שאור

" בבחינת שהוא ממש, יתברך דכלועצמותו סתימא

הנהסתימין העולמות, גדר מכל ומתנשא מרומם להיותו "

ש עד כל לעין יתגלה לבא גו'"לעתיד בשר כל ."וראו

ומבאר:] שהולך וזהו

        
      
         
      

  
השכל לעיני (היינו בשר לעיני יתגלה לעתיד
(כנ"ל) נאמר שעליו יתברך, ומהותו עצמותו הגשמי)
שהוא הוי' בשם זו בחינה היינו שניתי", לא ה' "אני
אינה העולמות בריאת זה שמצד עולמות מגדר למעלה

שום כפירושפועלת והוא יתברך, באחדותו שינוי
היינו אחד", ברגע ויהיה הוה "היה - הוי' בשם הזהר
מגדר למעלה ית' שהוא לפי כאחד, ועתיד הוה עבר

הזמן. שינויי

      
       
       
      
       
        

     

        
      

 
הגילוי על קאי בעלה" עטרת חיל "אשת הכתוב
להיות מקבל) (בחינת האשה תתעלה שאז דלעתיד,
העטרה כמו משפיע), (בחינת מ"בעלה" למעלה

מהראש. שלמעלה

(כנ"ל), ישראל בני על קאי "אשה" הענין: ותוכן
סוף מאין "הארה" (היינו עכשיו בה המתגלה ה' ואור
נקרא עלמין) כל וסובב עלמין כל ממלא מבחינת ב"ה
אבל זה. מאור "מקבלת" ישראל שכנסת לפי "בעלה",
יתגלה אז כי יותר, גבוהה במדרגה ישראל יהיו לעתיד
בעולם למטה ישראל בבני ובעצמו בכבודו הקב"ה
למעלה היא ישראל בבני שתהי' זאת והתגלות הזה,
עכשיו. ישראל בבני המאיר ה' אור היינו מ"בעלה",

       
       

       
בתולת קום תוסיף לא "נפלה מ"ש גם זהו
קימה תהי' לא שלעולם משמע ריהטא דלפום ישראל",
הפנימי הפירוש אלא יתכן, לא וזה ח"ו, ישראל לבני
בבחינת צורך יהיה לא לבא שלעתיד הוא, בכתוב
אדרבה, כי ה', לאור להגיע כדי למעלה ועלי' "קימה"

דוקא. למטה בגילוי יהי' ה' אור

צריך ה', אור אל להתקרב כדי הזה, בזמן כלומר:
העולם מגשמיות עצמו את ולנתק "לעלות" האדם
"בחינת הוא שאז טובים, וימים שבתות ענין (שזהו
וההבדלה העלי' ידי על רק כי כנ"ל, העולמות", עליית
המאיר ה' אור את להרגיש ניתן העולם מגשמיות
התגלות תהי' שאז לבא, לעתיד משא"כ הללו); בעתים

בכבודו "בתחתוניםהקב"ה תהי' וההתגלות ובעצמו,
יהי' לא המלאכים), בעולם למעלה (ולא למטה" דוקא,

ועליי'". קימה ב"בחינת צורך

התגלות שתהי' יתכן איך מובן, אינו שלכאורה [אלא

ומסתיר מעלים העולם גשמיות הלא דוקא, למטה כזאת

ה'? אור על

שממשיך:] וזהו

     
     
      
         
        

       
העולם חשך יתהפך שלעתיד לפי היא לכך הסיבה
לסטרא ל"אכפייא רק שניתן הזה כבזמן ולא לאור,

אחרא".
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פירוש:

הקדושה נצחון של במצב גם הדורות, כל במשך
הקדושה שכוחות באופן רק זה הי' הקליפה, כוחות על
לא עצמה הקליפה אבל וביטלוה, הקליפה את הכניעו
עצמן האומות יתהפכו לבא לעתיד ורק לטוב, נתהפכה

ה'. את שיעבדו עד לטוב, לגמרי

ה' לאור ההתקרבות אופן בין החילוק סיבת וזוהי
ישנה שעדיין זמן דכל לבא, לעתיד לגבי עכשיו
רק בתקפו, "שהרע בעולם, הלעומתֿזה מציאות
הגילוי להיות אפשר אי - הרע) (ונכנע דאתכפיא
עליות"; להיות צריך אלא מסתתר, הרע שהרי למטה,
לטוב, לגמרי יתהפך העולם שחושך לאחרי משא"כ
ב"עליות צורך ואין למטה הגילוי להיות אפשר
על ומסתיר מעלים העולם גשם אין שוב כי העולמות"

אלקות.

גם יובן לבא, דלעתיד בחידוש זה הסבר פי [ועל

לבא דלעתיד הגילויים מדריגת מעין הוא שפורים הטעם

אז:] גם יתבטל לא שלכן

        
      
       
       
      

       
גילוי הוא לבא דלעתיד שהחידוש הוסבר, [לעיל

בעבודה תלוי שזה אלא למטה, יתברך ועצמותו מהותו

לנהורא"ד חשוכא וע"אתהפכא מ". בפורים"פ שגם כאן ש

" לנהוראהי' חשוכא אתהפכא שנת"ענין לב, הפך

" (ולא בפוריםאתכפיאאחשורוש שגם לומר צריך בלבד), "

החידוש על שנוסף היינו, דלעתיד. זאת התגלות מעין הי'

" ואמר לטוב נהפך עצמו שאחשורוש פורים עלבנס כתבו

בעיניכם כטוב התגלות"היהודים היתה פורים בנס הנה ,

" רק (ולא לבא לעתיד מעין יתברך ומהותו "הארהעצמותו

ב סוף אין אמרו"מאור זה ומטעם המועדים). כבשאר ה,

מפורים."חז חוץ לבא לעתיד בטלים המועדים שכל ל

ד הענין תוכן זהו ואשר להלן, יבואר זה ענין ויושט"-

הזהב שרביט (כל) את לאסתר ]."המלך
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דחול יומין ו' בין ההפרש ושבת דפסח בפע"ח מ"ש
דעשי' ו"ק בחי' ע"י העולם הנהגות שבחול לשבת
בשבת אבל דעשי', בו"ק ונעלם מכוסה דיצי' ו"ק ובחי'
דעשי' ו"ק ובחי' המשפיע עיקר בחי' והוא דיצי' ו"ק מאיר
בחול גם בא"י אבל בח[ו]"ל וזהו דיצי', לו"ק ובטל נכלל
וההשפעה ההארה ובשבת דיצי' ו"ק ע"י העולם הנהגות
לדוד וזהו דיצי', בו"ק התלבשות בלתי דבריאה ו"ק מבחי'
ועשי' דיצי' חול בגדי שפושט כו' טעמו את בשנותו
ו"ק הארת בחו"ל פוגם הבריאה אור בבחי' ומתלבש
בחול כמו דעשי' בו"ק התעלמות בלתי דיצי' בו"ק דבריאה
שום רואים אנו אין שהרי פלא דבר זה לכאורה והנה כו').
חול בין עוה"ז השפעת מיני וכל דצח"מ גידול בין הפרש
ומדריגה ממקום בשבת השפעה מקור הי' ואם לשבת,
וקבלת בהשפעת שינוי איזה נראה צ"ל הי' יותר עליונה
שיהי' יתכן איך להבין יש וגם כו', מבחול יותר בשבת החיו'
דיצי' או דבריאה ו"ק מבחי' בשבת החומרי עולם השפעת
לבחי' מעב"ר בחי' בין הפרש שיש להקדים יש הנה אך כו'.

עוברת כשההשפעה בין גדול הפרש שיש דהיינו לבו"ש,
דהנה לבוש, [בחי'] דרך עוברת כשההשפעה בין מעבר דרך
שבהן והחיות האור בחי' ע"י הגוף אברי כל פעולת עד"מ
וחיות לאור ומכסה שמלביש אעפ"י לבוש נק' האבר שאין
רוחניות, ולא האבר גשם פעולת רק לעין נראה ולא שבתוכו,
שבו והחיות האור הוא הפועל שהעיקר יודעים הכל מ"מ
האור בחי' ע"ש כ"א כלל הגוף כלי ע"ש נק' הפעולה ואין
הכונה אין רואה עיני כשאו' דוגמא ע"ד דוקא, שבהן והחיות
וכן שבעין, הרוחניו' הראי' כח על אלא הגשם עין על
וכח האור בחי' על רק הרגל על הכונה אין ברגל ההילוך
הנה וצורה חומר שנק' ואור כלי כל כי הוא והטעם ההילוך.
והצורה האור לגבי בתכלית בטל והחומר הכלי בחי'
פעולה שם יקרא בלי החוצב ביד הגרזן כמו להיות הרוחניו'
השפעה הנק' וזהו המניעו, ע"ש רק עצמו מצד לגרזן ותנועה
מעבר כמו אלא אינו שהכלי מעבר בבחי' בכלי הבאה
בכלי מעבר דרך האור העברת רק דהיינו האור אל בעלמא

הכל מצד פעולה שם יקרא כנ"ל.בלי כלל י
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פירוש:

הקדושה נצחון של במצב גם הדורות, כל במשך
הקדושה שכוחות באופן רק זה הי' הקליפה, כוחות על
לא עצמה הקליפה אבל וביטלוה, הקליפה את הכניעו
עצמן האומות יתהפכו לבא לעתיד ורק לטוב, נתהפכה

ה'. את שיעבדו עד לטוב, לגמרי

ה' לאור ההתקרבות אופן בין החילוק סיבת וזוהי
ישנה שעדיין זמן דכל לבא, לעתיד לגבי עכשיו
רק בתקפו, "שהרע בעולם, הלעומתֿזה מציאות
הגילוי להיות אפשר אי - הרע) (ונכנע דאתכפיא
עליות"; להיות צריך אלא מסתתר, הרע שהרי למטה,
לטוב, לגמרי יתהפך העולם שחושך לאחרי משא"כ
ב"עליות צורך ואין למטה הגילוי להיות אפשר
על ומסתיר מעלים העולם גשם אין שוב כי העולמות"

אלקות.

גם יובן לבא, דלעתיד בחידוש זה הסבר פי [ועל

לבא דלעתיד הגילויים מדריגת מעין הוא שפורים הטעם

אז:] גם יתבטל לא שלכן

        
      
       
       
      

       
גילוי הוא לבא דלעתיד שהחידוש הוסבר, [לעיל

בעבודה תלוי שזה אלא למטה, יתברך ועצמותו מהותו

לנהורא"ד חשוכא וע"אתהפכא מ". בפורים"פ שגם כאן ש

" לנהוראהי' חשוכא אתהפכא שנת"ענין לב, הפך

" (ולא בפוריםאתכפיאאחשורוש שגם לומר צריך בלבד), "

החידוש על שנוסף היינו, דלעתיד. זאת התגלות מעין הי'

" ואמר לטוב נהפך עצמו שאחשורוש פורים עלבנס כתבו

בעיניכם כטוב התגלות"היהודים היתה פורים בנס הנה ,

" רק (ולא לבא לעתיד מעין יתברך ומהותו "הארהעצמותו

ב סוף אין אמרו"מאור זה ומטעם המועדים). כבשאר ה,

מפורים."חז חוץ לבא לעתיד בטלים המועדים שכל ל

ד הענין תוכן זהו ואשר להלן, יבואר זה ענין ויושט"-

הזהב שרביט (כל) את לאסתר ]."המלך
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דחול יומין ו' בין ההפרש ושבת דפסח בפע"ח מ"ש
דעשי' ו"ק בחי' ע"י העולם הנהגות שבחול לשבת
בשבת אבל דעשי', בו"ק ונעלם מכוסה דיצי' ו"ק ובחי'
דעשי' ו"ק ובחי' המשפיע עיקר בחי' והוא דיצי' ו"ק מאיר
בחול גם בא"י אבל בח[ו]"ל וזהו דיצי', לו"ק ובטל נכלל
וההשפעה ההארה ובשבת דיצי' ו"ק ע"י העולם הנהגות
לדוד וזהו דיצי', בו"ק התלבשות בלתי דבריאה ו"ק מבחי'
ועשי' דיצי' חול בגדי שפושט כו' טעמו את בשנותו
ו"ק הארת בחו"ל פוגם הבריאה אור בבחי' ומתלבש
בחול כמו דעשי' בו"ק התעלמות בלתי דיצי' בו"ק דבריאה
שום רואים אנו אין שהרי פלא דבר זה לכאורה והנה כו').
חול בין עוה"ז השפעת מיני וכל דצח"מ גידול בין הפרש
ומדריגה ממקום בשבת השפעה מקור הי' ואם לשבת,
וקבלת בהשפעת שינוי איזה נראה צ"ל הי' יותר עליונה
שיהי' יתכן איך להבין יש וגם כו', מבחול יותר בשבת החיו'
דיצי' או דבריאה ו"ק מבחי' בשבת החומרי עולם השפעת
לבחי' מעב"ר בחי' בין הפרש שיש להקדים יש הנה אך כו'.

עוברת כשההשפעה בין גדול הפרש שיש דהיינו לבו"ש,
דהנה לבוש, [בחי'] דרך עוברת כשההשפעה בין מעבר דרך
שבהן והחיות האור בחי' ע"י הגוף אברי כל פעולת עד"מ
וחיות לאור ומכסה שמלביש אעפ"י לבוש נק' האבר שאין
רוחניות, ולא האבר גשם פעולת רק לעין נראה ולא שבתוכו,
שבו והחיות האור הוא הפועל שהעיקר יודעים הכל מ"מ
האור בחי' ע"ש כ"א כלל הגוף כלי ע"ש נק' הפעולה ואין
הכונה אין רואה עיני כשאו' דוגמא ע"ד דוקא, שבהן והחיות
וכן שבעין, הרוחניו' הראי' כח על אלא הגשם עין על
וכח האור בחי' על רק הרגל על הכונה אין ברגל ההילוך
הנה וצורה חומר שנק' ואור כלי כל כי הוא והטעם ההילוך.
והצורה האור לגבי בתכלית בטל והחומר הכלי בחי'
פעולה שם יקרא בלי החוצב ביד הגרזן כמו להיות הרוחניו'
השפעה הנק' וזהו המניעו, ע"ש רק עצמו מצד לגרזן ותנועה
מעבר כמו אלא אינו שהכלי מעבר בבחי' בכלי הבאה
בכלי מעבר דרך האור העברת רק דהיינו האור אל בעלמא

הכל מצד פעולה שם יקרא כנ"ל.בלי כלל י
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קכי   

וחכמה שכל איזה היד כתיבת במשל יותר זה
לקבל מוכן וחומר כלי האצבע שאין הגם שבמוחו,
בשאר כמו האור לגבי שבטל בו לומר שבמוח השכל צורת
חלקיו בכל בטל הכותב שהאצבע רואי' אנו מ"מ האברים,
בלי דוקא השכל הוראת אופן כפי לכתוב פשוטה בתנועה
אל מעבר בחי' רק שהוא מפני והיינו ושמאל, ימין נטי'
והמחשבה הכתב אופן לצוק היד שבגידי והמחשבה הרצון
דבר כותב שהאצבע או' שאנו עד שבמוח, השכל אל מעבר
השכל רוחניו' לגבי הגשמי הבשר ערך שרחוק אעפ"י שכל
במחשבה העברה דרך ידו על נעשה השכל פעולת מ"מ
וקומץ התפשטות וכמ"כ שביד נערווי"ן בגידי ומחשבה
פעולת ושאר הרגל הילוך וכה"ג והשכל הרצון עפ"י היד
לפי ביד הרמז עד"מ [א]ו והשכל הרצון עפ"י האברים

ולא בלבד מעבר בחי' רק נק' כ"ז וכה"ג, השכל הוראת
כמו העלם מיני בכמה ונתלבש שנתעלם אע"פ לבוש, בחי'
שביד גשמי' בתנועה ומח' במח', שבמוח השכל העלם
אלא אינו הלבוש בחי' כי לבוש נק' זה אין מ"מ הכותבת,
בבחי' הרי כי הנ"ל המעבר מבחי' גמור היפוך בחי'
על רוכב כמו (ולא כלל בשם עולה הכלי אין הנ"ל המעבר
עפ"י רק הולך ואינו רוכבו לגבי בטל ג"כ שהסוס הסוס
ההילוך תנועות מהות אבל עליו, והרוכב המנהיגו הרצון
מצד רק שאינו הגרזן תנועות משא"כ הסוס מצד הוא
אבל שבו, החיות מצד רק האצבע בשר תנועות וכן המניעו
לגבי הסוס ביטול לבחי' דומה השכל אור האצבע כתיבת
שרצון רק שבו החיות מכח תנועה לאצבע שיש אחר רוכבו
וד"ל). כו' פעולתו השכל יפעל וע"י כו' מנהיגו השכל
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ישכד) לבריאה אצי' שבין בע"ח מ"ש יובן עפ"ז
המעלים הלבוש הוא המסך כי ופרגוד מסך
בבחי' ולא נפרד ודבר יש בחי' יהי' שעי"ז כדי ומסתיר
ואע"פ האור שמסתיר גשמי המסך כמשל והוא כו' עו"ע
אור וכמו כו' תולדה של אור רק הוא המסך בוקע שהאור
מקבלת דהלבנה השמש מאור דהארה הארה שהוא הלבנה
מאירה שהיא ומה השמש אור בה ונסתר מהשמש האור
ענין ג"כ מבואר ובמ"א כו' דהארה הארה היינו אח"כ
אעבור לא אני אם גל ועשו אבנים לקטו עפמ"ש הפרסא
והוא הפרסא נעשה שמזה אותיות הן שאבנים כו' אליך
עומק לגמרי ומעלימים שמסתירים המשל אותיות כמשל
במשלים עילאין רזין שהלביש שלמה משלי וכענין הנמשל
אור ומסתירים מעלימים אלו אותיות הרי גשמיים מענינים
לגבי כלל ערוך אין הארה איזו מזה שמושג ומה השכל
באותיות בגלוי השכל כשאומר (משא"כ עילאין הרזין עצם
שהפרסא פי' כסאי השמים כתיב והנה כו'), עו"ע בחי' זהו
האדם גוף נשפל ידה ועל שבה היא הכסא דהנה כסא נק'
הכסא על וכשיושב הקומה נצב היה שמתחלה למטה
הוא והגוף למטה נשפלים וגופו וראשו למטה א"ע משפיל
עליונות המדות כי למעלה מזה והנמשל הכסא, על היושב
גופא ת"ת כו' ימינא דרועא חסד דמלכא גופא בחי' נק'
שהם לעולמות חיות משפיע א"ס אור ידם ועל שבהם כו'
ההשפעה כשצ"ל אמנם כנ"ל ההשפעה ידם שעל כלים
ומסתירים המעלימים לבושים ע"י עוד צ"ל בבי"ע נמשכת
כו' ממציאות יתבטלו שלא לקבל לנבראים כח שיהי' כדי

אלף לבחי' והסתר כיסוי שהוא א' כס כסא זה לבוש ונק'
הכסא וכמשל עולם, של אלופו שבאצי' אלקות גילוי הוא
אצי' בין המפסקת הנ"ל הפרסא וה"ע כו' הגוף נשפל שבו
עליונים מקיפים השמים מבחי' הוא זו וכסא לבריאה,
הוא המקיף כי סוכ"ע בחי' הוא מהמדות מעלה שלמעלה
כו' כסא בחי' למטה נעשה לפיכך כא' ורגל ראש מקיף
מהז"א שלמעלה בינה מחיצונית הפרסא שרש כי והענין
כתר נעשה דאימא מת"ת כי מקיפים מבחי' שהיא ונמצא
והטעם זו"נ, רגלי מתחת מסך נעשי' שלמטה אלא לז"א
להסתיר הכח בו יש שלכן מאד גבוה המסך שרש באמת כי
שהמשל בגשמיות וכמו דז"א וכלים אורות על ולהעלים
בטלו ר"מ משמת שאמרו וכמו דוקא החכמ' מעומק נמשך
הוא בדורו יחיד שהי' מאיר ר' דוקא הרי משלים מושלי
לפי שלמה משלי כתיב בשלמה וכן משלים למשול שיכול
המסך ששרש למעלה יובן וכך כו' האדם מכל חכם שהי'
יותר גבוה ממקום נמשך והסתר העלם ע"י ההשפעה שיהי'
אמונתך פי' בהם אמונתך תכין שמים וזהו עצמן מהמדות
וע" ליש מאין להחיותן בבי"ע היורדת מל' בחי' יהוא
תכין הפרסא נעשי' שמהם עליונים מקיפים שהם שמים
וההעלם, ההסתר ע"י ליש מאין התהוות שיהי' אמונתך
בלי מאדך בכל בבחי' דבע"ת אתעדל"ת ע"י נעשה וזה
מצד ממש נפשו עד שנגע שבנפש יחידה מבחי' גבול
עליונים מקיפים למעלה ג"כ מעורר שעי"ז כו' הריחוק
השמים פסוק על באריכות וכמ"ש כסאי השמים להיות

בעזרה"י: כסאי

  

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

   


        

   

'ÈÙÂ,'פי כמה בו יש בשר בפי' הנה כו', בשר כל יבוא
שנעשה מי כל אלעזר א"ר בילקוט כמשארז"ל הא'
כמארז"ל והיינו שכינה, פני לראות זוכה בעוה"ז כבשר
כתי' לא אדם ונרפא בי' כתי' בשר סע"א ד"ה דסוטה בפ"ק
ועניו רך הוא בשר אבל קשה, הוא אדם ופי' ונרפא, בי'
כמו מהיסורי' שנכנע כו' ונרפא בי' כתי' בשר ולכן כו',

והיינו כו', להתרפאות שקרוב ז"ל מרעשפירש"י סור בחי'
עיניך תחזינה ביפיו מלך להיות שיוכל כדי דבאמת כו',
פי' ברע, מראות עיניו ועוצם ל"ג) (ישעי' מיני' לעיל כתי'
מלך מרע סור בחי' דהיינו ברע מראות עיניו שעוצם מי
בשר ועוי"ל כו'. אלקי' פני יראה בחי' היינו תחזינה ביפיו
אלוה, אחזה ומבשרי זאת נקפה עורי ואחרי עדמ"ש
על שקאי וירא ר"פ במד"ר וארז"ל ך"ו), י"ט (באיוב
הערלה עור שהעביר אחר דהיינו המילה בענין אברהם
אלוק' אחזה מבשרי אז כידוע לגמרי ומעלים מסתיר שהוא
נטירת שע"י בבשרינו, שחתמת בריתך בחי' ע"י דהיינו כו',
בשר, ועוי"ל כו'. השכינה פני לראות יזכה עי"ז הברית
נא' דלע"ל הוא והענין להשתחוות, יבואו בשר כל שאפי'
בשר, כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והי' א') ג' (ביואל
שבתחלת בשר הוא בשגם באדם רוחי ידון לא כתי' דהנה
אך באדם רוחי שידון עליונה במעלה האדם נברא הבריאה
ידון לא לכן הגוף תאוות אחר שנמשך כו' בשר שהוא ע"י
ונרתק נדן יהי' לא שהגוף ונרתק נדן ל' ידון ופי' רוחי,

האבן לב את והסירותי נא' לע"ל אך כו'. רוח לבחי'
ע"ד בבשר פי' יש הנה כי בשר, לב לכם ונתתי מבשרכם
בקר בשם שנק' המלאכי' על שקאי לעולה הבקר כל מ"ש
אליו נפלאה ותשוקה אש רשפי שהוא בשר בחי' והיינו
ולכן כו', לעולה הבקר כל ע"ד בשר בחי' יהי' ולע"ל ית',
בשגם בשר הוא בשגם שנא' מנין התורה מן משה ארז"ל
(ולכן כו' הבקר כל ע"ד בשר בחי' שהוא והיינו משה גימ'
ניזון הי' שלו שהגוף כו' אכל לא לחם יום ק"ך בהר כשהי'
כל על רוחי את אשפוך וזהו כו'). המלאכי' ע"ד מרוחניות
השפעת ריבוי דהיינו ריבוי ל' הוא שפיכה ל' הנה בשר,
בשר כל יבא וזהו אלי', וגילוי הקדש רוח בחי' הרוח בחי'
העלאה בחי' ב' כולל השתחווא' פי' לפני, להשתחוות כו'
מלמטלמ"ע, והעלאה ביטול הוא ההשתחוואה כי והמשכה
ראשו מרכין האדם הנה ההשתחוואה בענין למשל כמו אך
שע"י למעלה יובן עד"ז כך המשכה, לבחי' שמרמז
הוי' אמר לפני להשתחוות וזהו המשכה, גורם ההשתחווא'
תוס' המשכת לפני בבחי' שהוא ההשתחווא' ע"י שיומשך

כו'. הוי' אמר וזהו הוי', בשם אורות
Â‰ÊÂ'פעמי שלש לרגל עולי' הייתם בעוה"ז בילקוט שא'

אבל זכורך, כל יראה בשנה פעמי' שלש שנא' בשנה
כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' לע"ל
במעשיו, ה' דישמח השמחה גילוי יהי' כי להיות כו' בשר

כו'. בעושיו ישראל וישמח
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ÈÂ,השנה דכל העבודה בהעדר ג"כ הוא הדבר
בתיקון א"ע ומייגע עובד הוא השנה כל דכאשר
צריך שהוא מה עניניו את הוא שיודע מדותיו וזיכוך
מהמדות ולזכך לתקן לו שניתן מה כפי איש איש לתקן,
השנה כל בשר ויגיעת נפש ביגיעת ומייגע הטבעיים
עת שהוא ויו"כ בר"ה הנה האלו, המדות ולזכך לברר
קירוב בבחי' קדשו זרוע את ה' וחשף למעלה רצון
עצם התגלות האדם בנפש המעורר הניצוץ אל המאור
פנימיות בחי' הוא ההוא בזמן העבודה וכללות נפשו,
שעוסק אלו בענינים בא כ"ז הנה כנודע, הנפש ועצמות

עמוקה ומרירות מיצר בבחי' שהוא רק השנה כל בהם
וקבלת הקבעומ"ש וכן נפשו ופנימיות בעצמות לו הנוגע
נוגע שיהי' באופן הוא אבל נפשו בעצמיות היא התשובה
מפני והיינו בהם. שעוסק הענינים ובאלו ממש, לפועל
הוא וכמו"כ השנה בכל בעבודתו פנימי הוא שבעצם
בבחי' ה"ז הנפש עצם בבחי' שהיא ויו"כ דר"ה בעבודה
והתגלות מלמעלה הגילוי לו מסייע וגם פנימי, הרגש
חומריות מאתו להסיר בפנימיות) (הנרגש נפשו עצמות
שלהם וזיכוך בבירור עוסק שהוא הטבעיים המדות
בהעדר אבל יותר). עליונה בדרגא שנעשה (וכמשנת"ל
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'ÈÙÂ,'פי כמה בו יש בשר בפי' הנה כו', בשר כל יבוא
שנעשה מי כל אלעזר א"ר בילקוט כמשארז"ל הא'
כמארז"ל והיינו שכינה, פני לראות זוכה בעוה"ז כבשר
כתי' לא אדם ונרפא בי' כתי' בשר סע"א ד"ה דסוטה בפ"ק
ועניו רך הוא בשר אבל קשה, הוא אדם ופי' ונרפא, בי'
כמו מהיסורי' שנכנע כו' ונרפא בי' כתי' בשר ולכן כו',

והיינו כו', להתרפאות שקרוב ז"ל מרעשפירש"י סור בחי'
עיניך תחזינה ביפיו מלך להיות שיוכל כדי דבאמת כו',
פי' ברע, מראות עיניו ועוצם ל"ג) (ישעי' מיני' לעיל כתי'
מלך מרע סור בחי' דהיינו ברע מראות עיניו שעוצם מי
בשר ועוי"ל כו'. אלקי' פני יראה בחי' היינו תחזינה ביפיו
אלוה, אחזה ומבשרי זאת נקפה עורי ואחרי עדמ"ש
על שקאי וירא ר"פ במד"ר וארז"ל ך"ו), י"ט (באיוב
הערלה עור שהעביר אחר דהיינו המילה בענין אברהם
אלוק' אחזה מבשרי אז כידוע לגמרי ומעלים מסתיר שהוא
נטירת שע"י בבשרינו, שחתמת בריתך בחי' ע"י דהיינו כו',
בשר, ועוי"ל כו'. השכינה פני לראות יזכה עי"ז הברית
נא' דלע"ל הוא והענין להשתחוות, יבואו בשר כל שאפי'
בשר, כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והי' א') ג' (ביואל
שבתחלת בשר הוא בשגם באדם רוחי ידון לא כתי' דהנה
אך באדם רוחי שידון עליונה במעלה האדם נברא הבריאה
ידון לא לכן הגוף תאוות אחר שנמשך כו' בשר שהוא ע"י
ונרתק נדן יהי' לא שהגוף ונרתק נדן ל' ידון ופי' רוחי,

האבן לב את והסירותי נא' לע"ל אך כו'. רוח לבחי'
ע"ד בבשר פי' יש הנה כי בשר, לב לכם ונתתי מבשרכם
בקר בשם שנק' המלאכי' על שקאי לעולה הבקר כל מ"ש
אליו נפלאה ותשוקה אש רשפי שהוא בשר בחי' והיינו
ולכן כו', לעולה הבקר כל ע"ד בשר בחי' יהי' ולע"ל ית',
בשגם בשר הוא בשגם שנא' מנין התורה מן משה ארז"ל
(ולכן כו' הבקר כל ע"ד בשר בחי' שהוא והיינו משה גימ'
ניזון הי' שלו שהגוף כו' אכל לא לחם יום ק"ך בהר כשהי'
כל על רוחי את אשפוך וזהו כו'). המלאכי' ע"ד מרוחניות
השפעת ריבוי דהיינו ריבוי ל' הוא שפיכה ל' הנה בשר,
בשר כל יבא וזהו אלי', וגילוי הקדש רוח בחי' הרוח בחי'
העלאה בחי' ב' כולל השתחווא' פי' לפני, להשתחוות כו'
מלמטלמ"ע, והעלאה ביטול הוא ההשתחוואה כי והמשכה
ראשו מרכין האדם הנה ההשתחוואה בענין למשל כמו אך
שע"י למעלה יובן עד"ז כך המשכה, לבחי' שמרמז
הוי' אמר לפני להשתחוות וזהו המשכה, גורם ההשתחווא'
תוס' המשכת לפני בבחי' שהוא ההשתחווא' ע"י שיומשך

כו'. הוי' אמר וזהו הוי', בשם אורות
Â‰ÊÂ'פעמי שלש לרגל עולי' הייתם בעוה"ז בילקוט שא'

אבל זכורך, כל יראה בשנה פעמי' שלש שנא' בשנה
כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' לע"ל
במעשיו, ה' דישמח השמחה גילוי יהי' כי להיות כו' בשר

כו'. בעושיו ישראל וישמח

   

     

•

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


         

 

ÈÂ,השנה דכל העבודה בהעדר ג"כ הוא הדבר
בתיקון א"ע ומייגע עובד הוא השנה כל דכאשר
צריך שהוא מה עניניו את הוא שיודע מדותיו וזיכוך
מהמדות ולזכך לתקן לו שניתן מה כפי איש איש לתקן,
השנה כל בשר ויגיעת נפש ביגיעת ומייגע הטבעיים
עת שהוא ויו"כ בר"ה הנה האלו, המדות ולזכך לברר
קירוב בבחי' קדשו זרוע את ה' וחשף למעלה רצון
עצם התגלות האדם בנפש המעורר הניצוץ אל המאור
פנימיות בחי' הוא ההוא בזמן העבודה וכללות נפשו,
שעוסק אלו בענינים בא כ"ז הנה כנודע, הנפש ועצמות

עמוקה ומרירות מיצר בבחי' שהוא רק השנה כל בהם
וקבלת הקבעומ"ש וכן נפשו ופנימיות בעצמות לו הנוגע
נוגע שיהי' באופן הוא אבל נפשו בעצמיות היא התשובה
מפני והיינו בהם. שעוסק הענינים ובאלו ממש, לפועל
הוא וכמו"כ השנה בכל בעבודתו פנימי הוא שבעצם
בבחי' ה"ז הנפש עצם בבחי' שהיא ויו"כ דר"ה בעבודה
והתגלות מלמעלה הגילוי לו מסייע וגם פנימי, הרגש
חומריות מאתו להסיר בפנימיות) (הנרגש נפשו עצמות
שלהם וזיכוך בבירור עוסק שהוא הטבעיים המדות
בהעדר אבל יותר). עליונה בדרגא שנעשה (וכמשנת"ל
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קכד   

שמתעורר הגם ויו"כ בר"ה הנה השנה, כל העבודה
להתפעל הוא שהעת בעתו, דבר כמו רק ה"ז בנפשו
כאו"א על שמאיר כנ"ל מלמעלה הגילוי (מצד ולהתעורר
נרגשים הם שגם יום שבכל מהכרוזים (יותר מישראל
יחשבו עובדים שבכלל באותן ובפרט כנודע), בכאו"א

אבל כאן), מדברים שבזה העבודה לענין הקרובים דהיינו
ואמיתות בפנימיות הרגש בלי לבד מקיף בבחי' הוא
שההתעוררות הגם וע"כ לפועל שייך זה אין ולכן הנ"ל,
אל נוגע זה אין דנפש המקיף בבחי' אמיתית היא

באמת). לשנותה החומריות
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לכל. ה' דלו יכר ועיז אלקי ש עי בראיה ריבוי הפשו אחדו – הוי' א': פירוש
הכל כי חקר אי יהע לדולו כי דול לה' לקרוא שיי אלקיו בעיר דוקא ב': פירוש

.וש ואיו הארה רק – אי יש ק' הבריאה אליו. בל

ּכתיבד) לפעמים מאד28הּנה ּומהּלל הוי' "ּגדֹול »¿»ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֻ
ּבבאּור ענינים ב' ׁשּיׁש הינּו חקר", אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻולגדּלתֹו
ה' ׁשּגדֹול הא' אלקינּו", ּבעיר ּגדֹול הּוא "אימתי ְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמאמר
ּדהתהּוּות ה', ּגדּלת נּכר ׁשאז אלקינּו", "עיר ידי על ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹֻהּוא
מּׁשם הּוא מּטה ּוצבא מעלה ּבצבא והּנבראים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהעֹולמֹות

מהּוה לׁשֹון הּוא ּדהוי' הּוא29הוי', ּבפעל ההתהּוּות א , ְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹ
ּפׁשּוטה, אחדּות הּוא הוי' ּדׁשם והגם אלקים, ׁשם ידי ְְְְֱֲֲִֵֵֵַַַַָָָֹעל
ּברּבּוי מעלה ּובצבא מּטה ּבצבא הּנבראים נתהּוּו זאת ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָֹּבכל
ּדהוי' ואלקים, ּדהוי' הּיחּוד ידי על והּוא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהתחּלקּות,

חד ּכּלא והינּווואלקים הרּבּוי, נעׂשה אלקים ׁשם ידי ועל , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', ּגדּלת נּכר אלקים ׁשם ידי "מה30ׁשעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

צֹומח ּדֹומם ּבפרטי מאד הּנבראים ּברּבּוי ה'" מעׂשי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹרּבּו
ׁשעּור, אין עד ׁשהן מדּבר עליֹוניםחי ּבמלאכים ּובפרט ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

מחנֹות אלף ק"פ מיכאל קנ"ו31ּדמחנה ּגבריאל ּומחנה , ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ו"אלף מחנֹות, קדמֹוהי32אלף רבון ורּבֹו יׁשּמׁשּוּנּה, אלפין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אלקים,זיקּומּון" ׁשם ידי על הּוא הּזאת ההתחּלקּות ׁשּכל , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹֹ

אי אֹותּיֹות ׁשּבלא אֹותּיֹות, ידי על הּוא הּׂשכל ׁשּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּוכׁשם
הּוא והּׂשכל לעצמֹו, אפּלּו ׂשכל ׁשּום התּגּלּות להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאפׁשר
והינּו ענינים, ּוברּבּוי התחּלקּות ּברּבּוי ּבאֹותּיֹות ּובא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָאחד,
יּובן וכן ההׂשּכלה, מעלת מתּגּלה ּדוקא האֹותּיֹות ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּדעל
הּנה הוי', מּׁשם היא ׁשההתהּוּות היֹות ּדעם ואלקים, ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבהוי'
ּדוקא אלקים ׁשם ידי ועל ּפׁשּוטה, אחדּות הּוא הוי' ְְְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָָֹׁשם
ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא "אימתי וזהּו ה', ּגדּלת ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻנּכר
הב' וענין הא'. ענין ּדזהּו ה', ּגדּלת נּכר ידֹו ׁשעל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻאלקינּו",
והינּו אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא ּד"אימתי ְְְְְֱִֵֵֶַַָָֹהּוא,
אבל אלקינּו, ּבעיר ּכׁשהּוא רק ּגדֹול, לקרֹותֹו ׁשּי ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּדאימתי
ּכמֹו ּכלל, חקר אין העצמית ּדלגדּלתֹו חקר", אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻֻ"לגדּלתֹו

ּוכתיב33ׁשּכתּוב ּתמצא", אלקּה הוי'34"החקר ל" ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּוכמאמר ,ל ּובטלה טפלה הּגדּלה ּדמּדת 35הּגדּלה", ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

עצמּה ּדהּגדּלה ענותנּותֹו", מֹוצא אּתה ׁשם ּגדּלתֹו ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֻֻ"ּבמקֹום
רז"ל ּוכמאמר ,יתּבר לגּביו וׁשפלּות ענוה "מׁשל36היא ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּומׁשּבחים ּומהללים זהב, ּדינרי אלפים אלפי לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
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ג.28) קמה, תהלים
של"ה29) בהקדמת (הובא אגוז גינת וראה ט. פרק א שער פרדס

אורחֿחיים ערוך ושולחן טור סא, פרק א חלק נבוכים מורה ד'), בית
ועוד. ה סימן

כד.30) קד, תהלים
קנה,31) א. קנד, ג (חלק בזוהר שאמרו מה פי על הּוא כנראה

קפיד ולא אלף. קנ"ז אלף... קפ"ו כאן: להיות צריך כן ואם א),
שם. שבזוהר המאות מספר גם להעתיק

י.32) ז, דניאל פי על
ז.33) יא, איוב

יא.34) כט, הימיםֿא דברי
רמז35) תהלים שמעוני בילקוט הגירסא פי (על א לא, מגילה

יצחק פחד ד. משנה ד פרק אבות להרמב"ם המשניות פירוש תשצ"ד.
עבודת יח. יו"ד, עקב בחיי יז. יו"ד, עקב זוטרתי פסיקתא בערכו.
רוקח עקב. ופרשת קרח פרשת של"ה יב. פרק ג חלק הקודש
צופים שדה - לך בויתן זה שאומרים במקום - לך ויתן נוסח ֶבהקדמה,
כן ואם - מדויקת. זו גירסא שדוקא הים באיי וראה ועוד. מגילה. על
סימן אורחֿחיים תנינא מהדורא ביהודא בנודע שנדחק למה צורך אין

כ).
קצת.36) לשון בשינוי ב לג, ברכות

אחד.ו. יעדו.ז.הכל לפיו רבבו ורבוא שוהויש אלפי אל

   

ׁשפ ׁשּזהּו ּכסף", ּבׁשל חכםאֹותֹו ּוכמֹו לגּביו, ּוגנאי לּות ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחכמת הרפּואה ּבחכמת החכמֹות, ּבכל נעלה ׁשהּוא ְְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָּגדֹול
ּבחכמת וחכם יד אּמן הּוא זה ועם אלקּות, וחכמת ְְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָֹֻהּתֹורה
ּגנאי זה הרי הּמעׂשה ּבחכמת אֹותֹו ּכׁשּיׁשּבחּו הרי ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּמעׂשה,
וׁשפלּות, ענוה הּוא למעלה הּגדּלה ּדענין הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻלֹו,
הּׂשגה ּבבחינת ׁשאינֹו הינּו חקר, אין העצמית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּדלגדּלתֹו
אלקים, ּבׁשם הוי' ׁשם הארת הּוא הוי'" "ּגדֹול ּדהּנה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכלל,
הּלּול ּבזה ׁשּׁשּי מאד", "ּומהּלל וזהּו הּׂשגה, ׁשּי ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּדבזה
ּדמה מהּׂשגה, למעלה הּוא הוי' ׁשם עצם אבל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשבח,
ׁשם ידי על הינּו ,יתּבר מּפעלֹותיו הּוא אלקּות לנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּׁשּנֹודע
וזהּו ּכלל, חקר אין סֹוף אין אֹור עצמּות אבל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹאלקים,

לקרֹותֹו ׁשּי ׁשאז אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"אימתי
ּברא "מי וזהּו חקר. אין העצמית לגדּלתֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגדֹול,
ּבׁשם הוי' ׁשם הארת ידי על היֹותּה עם ׁשההתהּוּות, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלה",
לבּדֹו ׁשהּוא הוי' ׁשם מעצמּות היא ּבאמת אבל 37אלקים, ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יׁש נקראת הּבריאה ולכן מאין, יׁש להּוֹות ויכלּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹּבכחֹו
היא א הּכל, מּמ והלא מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹמאין,
לכן מּׂשג ּבלּתי הּוא סֹוף ואין הּכל ׁשּמּמ לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּנֹותנת
ּבׁשם הוי' ׁשם הארת ׁשהּוא אין – הא' מאין, יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנקראת
יתּבר ּגדּלתֹו עצמּות הינּו מּׂשג, ׁשאינֹו אין – הב' ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻאלקים.
לפי מאין יׁש נקראת ׁשהּבריאה וזהּו ּכלל, חקר לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדאין

הּכל. ְִֶַֹׁשּמּמ
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(49.69 ע' השיחות בספר גם צ"ל כן
ד.50) פד, תהלים

ואילך.51) ל' ע' ח"ד "התמים" ג"כ ראה



קכה    

ׁשפ ׁשּזהּו ּכסף", ּבׁשל חכםאֹותֹו ּוכמֹו לגּביו, ּוגנאי לּות ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחכמת הרפּואה ּבחכמת החכמֹות, ּבכל נעלה ׁשהּוא ְְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָּגדֹול
ּבחכמת וחכם יד אּמן הּוא זה ועם אלקּות, וחכמת ְְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָֹֻהּתֹורה
ּגנאי זה הרי הּמעׂשה ּבחכמת אֹותֹו ּכׁשּיׁשּבחּו הרי ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּמעׂשה,
וׁשפלּות, ענוה הּוא למעלה הּגדּלה ּדענין הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻלֹו,
הּׂשגה ּבבחינת ׁשאינֹו הינּו חקר, אין העצמית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּדלגדּלתֹו
אלקים, ּבׁשם הוי' ׁשם הארת הּוא הוי'" "ּגדֹול ּדהּנה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכלל,
הּלּול ּבזה ׁשּׁשּי מאד", "ּומהּלל וזהּו הּׂשגה, ׁשּי ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּדבזה
ּדמה מהּׂשגה, למעלה הּוא הוי' ׁשם עצם אבל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשבח,
ׁשם ידי על הינּו ,יתּבר מּפעלֹותיו הּוא אלקּות לנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּׁשּנֹודע
וזהּו ּכלל, חקר אין סֹוף אין אֹור עצמּות אבל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹאלקים,

לקרֹותֹו ׁשּי ׁשאז אלקינּו", ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"אימתי
ּברא "מי וזהּו חקר. אין העצמית לגדּלתֹו אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגדֹול,
ּבׁשם הוי' ׁשם הארת ידי על היֹותּה עם ׁשההתהּוּות, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלה",
לבּדֹו ׁשהּוא הוי' ׁשם מעצמּות היא ּבאמת אבל 37אלקים, ְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

יׁש נקראת הּבריאה ולכן מאין, יׁש להּוֹות ויכלּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹּבכחֹו
היא א הּכל, מּמ והלא מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹמאין,
לכן מּׂשג ּבלּתי הּוא סֹוף ואין הּכל ׁשּמּמ לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻהּנֹותנת
ּבׁשם הוי' ׁשם הארת ׁשהּוא אין – הא' מאין, יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנקראת
יתּבר ּגדּלתֹו עצמּות הינּו מּׂשג, ׁשאינֹו אין – הב' ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻאלקים.
לפי מאין יׁש נקראת ׁשהּבריאה וזהּו ּכלל, חקר לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדאין

הּכל. ְִֶַֹׁשּמּמ
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(49.69 ע' השיחות בספר גם צ"ל כן
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ואילך.52) קב ע' ח"ז ב"התמים" אודותו טו.53)ראה אות כז) (לקוט תש"ז תמוז י"ב שיחת אודותו ראה

•
      

    

לשהות מזאמושטש שם הבעל יואל ר' המשיך הרעות, הרוחות גירוש של המופלא המעשה לאחר
לבקש נהרו - לשעבר מתנגדיו גם כמו חסידיו וטף, נשים אנשים, - כולם נוסף. ימים שבוע בפוזנא

ברכתו. את

ירד אשר מנשה, שלמה ר' של ובנו הסוחר היו שלמה, רפואה שם הבעל הביא שלהם החולים בין
הרעות". ה"רוחות עם מפגשו בעת שאחזתו הבהלה עקב מדעתו

עימו בהביאו ברכה. לקבל יואל לר' הגיע בפוזנא שם הבעל חסידי של מנהיגם בטלן, ברוך ר' גם
לו. שנולדו ילדים תשעה מתוך בחיים שנשארו ובנימין, רחל ילדיו שני את

ר' אצל מביקורה שזכרה כל את לאה דבורה לבתה לספר - יותר מאוחרים בזמנים - יכלה רחל
ואכן, ימים. לאריכות יזכו ובנימין, רחל אלו, ילדיו ששני יואל ר' של ברכתו את ביקש אביה יואל.

השביעי. ברקיע היו וזוגתו ברוך ור' שם, הבעל אותם בירך

קוימה. אכן שם הבעל של שברכתו הוכיחה, ובנימין רחל זכו לה המופלגת ִהזקנה

ואלו המקובלים בדרך ההולכים בין תמיד שהיה ההבדל אודות גם לבתה רחל ספרה כך כדי תוך
הבנות. חינוך ובמיוחד הילדים, לחינוך בנוגע המתנגדים, של בדרכם שהלכו

תורה ללמד שצריכים סברו, - המקובלים דרך אחר שנהּו האחרים כל גם וכך - הבעלֿשם ֶָתלמידי
הבנות עם הלימודים להיות צריכים טבעי באופן כמובן, הבנים, את שמלמדים כמו טובה בצורה לבנות

השגתם. ליכולת בהתאם

לימודו את גם ברוך ר' החסיר לא טבעי, באופן הרי מזאמאשטש, שם הבעל של מסור כתלמיד
ברוך שנים. חמש לה מלאו כאשר עימה ללמוד החל ברוך ר' מלומדת. נהייתה רחל רחל. בתו עם
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בגיל ידיעותיה. רמת מגיעה היכן עד אותה בחן קרובות ולעיתים לימודיה, על השגיח עצמו
זלמן. שניאור לר' שהשתדכה עד בלימודיה המשיכה היא גמרא. דף היטב ללמוד ידעה חמשֿעשרה

שאסור וסבר המקובלים, למתנגדי דווקא השתייך נישאה, עימו זלמן, שניאור ר' הרי שני, מצד
הבת נשארה מלומדת, הייתה - רחל - שהאם שבזמן לקרות היה יכול לכן בנות. עם תורה ללמוד

ידיעות. ללא לאה דבורה

מצד הן מחצבתה מקור על יותר לדעת רצתה אמה, של הסבריה את בשמעה עצמה לאה דבורה
אביה. מצד והן אמה

שגורשו ופורטוגל ספרד מיהודי היה מוצאו הרי - אמה מצד סבה - ברוך שר' התברר, לאה לדבורה
חונך עצמו ברוך ר' מלימודם. חלק תמיד הייתה אשר לקבלה, קרובים היו אלו יהודים מארצותיהם.

הקבלה. ברוח מנערותו

משפחה של מוצאה בפוזנא. ידועה למשפחה התייחסה - לאה דבורה של סבתה - רחל של אמה
"מהרש"ל" בשם היהודי בעולם מוכר אשר לוריא שלמה ר' גם לוריא. שלמה רבי הגדול מהגאון היה זו

הקבלה. בדרך וכנוהג כמקובל, ידוע היה

מפראג למהר"ל חוטר היה הוא זלמן, שניאור ר' לאה, דבורה של אביה רחל של לבעלה ובקשר
יהודה ר' שמו שהיה כפי או מהמהר"ל, רביעי דור היה משה, ר' - זלמן שניאור ר' של אביו המפורסם.

לייווא.

יהודה ר' מהגאון חמישי דור היה אשר בצלאל, ר' הגאון היה אביו רע"ב. בשנת נולד המהר"ל
המלך. דוד הוא מחצבתו צור כי נחקק מצבתו על ר'. אלפים ה' בשנת נפטר הוא מווערמייזא. ליווא

מפראג. למהר"ל בקשר לדור מדור שנמסרו דברים הרבה לאה דבורה לבתה ספרה רחל

בצלאל ר' לאביו באים שהיו ידועים גאונים עם תורה בדברי וויכוחים לקיים כבר הספיק שבע בגיל
חיים. ר' ולסבו

היו כאשר בניו ארבעת את לשדך ביקש ולכן, עני. יהודי היה - המהר"ל של אביו - בצלאל ר'
שמשון. ור' סיני ר' חיים, ר' היו המהר"ל אחי אומרת זאת הבנים שלושת שאר ביותר. צעירים עדיין

את לשלוח שיתחייבו מבוססות, משפחות עם שידוכים בניו עבור חיפש - בצלאל ר' - האבא
שיוכלו כדי חותניהם שולחן על סמוכים יהיו חתונתם ושאחרי לישיבות - חתונתם לפני עוד - חתניהם

תורה. ללמוד להמשיך

ר' בן שמואל ר' והלמדן הגביר של בתו עם המהר"ל השתדך עשר בגיל כבר אשר קרה, זה וכך
יהודים. אלפי נושעו שתדלנותו ידי על ואשר למלכות, מקורב שהיה יהודי מפראג, רייך יעקב

ר' הגאון היה ישיבה אותה של ראשה בפרמישלא. הישיבה ולתהילה לשם התפרסמה זמן באותו
מנירענבערג. מרגלית יעקב ר' של בדרכו המשיך וגם תלמידו היה אשר פאלאק, יעקב

דרך את שלמות לידי והביא עיצב הוא התורה. בלימוד מיוחדת שיטה הייתה פאלאק יעקב לר'
הס לפי וחילק דקדק אלה מעניינים עניין בכל לענייניה, וחילק הפריד בגמרא סוגיה כל ברותהפלפול.

שיא. לדרגת עד וליבן בירר סברה וכל השונות,

אך אליה. להתקבל מאמצים תלמידים עשו המקומות מכל אשר טוב, כלֿכך שם היה לישיבתו
התלמידים. וקבלת במיון מאוד הקפיד יעקב ר' הישיבה ראש
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קכז    

בגיל ידיעותיה. רמת מגיעה היכן עד אותה בחן קרובות ולעיתים לימודיה, על השגיח עצמו
זלמן. שניאור לר' שהשתדכה עד בלימודיה המשיכה היא גמרא. דף היטב ללמוד ידעה חמשֿעשרה

שאסור וסבר המקובלים, למתנגדי דווקא השתייך נישאה, עימו זלמן, שניאור ר' הרי שני, מצד
הבת נשארה מלומדת, הייתה - רחל - שהאם שבזמן לקרות היה יכול לכן בנות. עם תורה ללמוד

ידיעות. ללא לאה דבורה

מצד הן מחצבתה מקור על יותר לדעת רצתה אמה, של הסבריה את בשמעה עצמה לאה דבורה
אביה. מצד והן אמה

שגורשו ופורטוגל ספרד מיהודי היה מוצאו הרי - אמה מצד סבה - ברוך שר' התברר, לאה לדבורה
חונך עצמו ברוך ר' מלימודם. חלק תמיד הייתה אשר לקבלה, קרובים היו אלו יהודים מארצותיהם.

הקבלה. ברוח מנערותו

משפחה של מוצאה בפוזנא. ידועה למשפחה התייחסה - לאה דבורה של סבתה - רחל של אמה
"מהרש"ל" בשם היהודי בעולם מוכר אשר לוריא שלמה ר' גם לוריא. שלמה רבי הגדול מהגאון היה זו

הקבלה. בדרך וכנוהג כמקובל, ידוע היה

מפראג למהר"ל חוטר היה הוא זלמן, שניאור ר' לאה, דבורה של אביה רחל של לבעלה ובקשר
יהודה ר' שמו שהיה כפי או מהמהר"ל, רביעי דור היה משה, ר' - זלמן שניאור ר' של אביו המפורסם.

לייווא.

יהודה ר' מהגאון חמישי דור היה אשר בצלאל, ר' הגאון היה אביו רע"ב. בשנת נולד המהר"ל
המלך. דוד הוא מחצבתו צור כי נחקק מצבתו על ר'. אלפים ה' בשנת נפטר הוא מווערמייזא. ליווא

מפראג. למהר"ל בקשר לדור מדור שנמסרו דברים הרבה לאה דבורה לבתה ספרה רחל

בצלאל ר' לאביו באים שהיו ידועים גאונים עם תורה בדברי וויכוחים לקיים כבר הספיק שבע בגיל
חיים. ר' ולסבו

היו כאשר בניו ארבעת את לשדך ביקש ולכן, עני. יהודי היה - המהר"ל של אביו - בצלאל ר'
שמשון. ור' סיני ר' חיים, ר' היו המהר"ל אחי אומרת זאת הבנים שלושת שאר ביותר. צעירים עדיין

את לשלוח שיתחייבו מבוססות, משפחות עם שידוכים בניו עבור חיפש - בצלאל ר' - האבא
שיוכלו כדי חותניהם שולחן על סמוכים יהיו חתונתם ושאחרי לישיבות - חתונתם לפני עוד - חתניהם

תורה. ללמוד להמשיך

ר' בן שמואל ר' והלמדן הגביר של בתו עם המהר"ל השתדך עשר בגיל כבר אשר קרה, זה וכך
יהודים. אלפי נושעו שתדלנותו ידי על ואשר למלכות, מקורב שהיה יהודי מפראג, רייך יעקב

ר' הגאון היה ישיבה אותה של ראשה בפרמישלא. הישיבה ולתהילה לשם התפרסמה זמן באותו
מנירענבערג. מרגלית יעקב ר' של בדרכו המשיך וגם תלמידו היה אשר פאלאק, יעקב

דרך את שלמות לידי והביא עיצב הוא התורה. בלימוד מיוחדת שיטה הייתה פאלאק יעקב לר'
הס לפי וחילק דקדק אלה מעניינים עניין בכל לענייניה, וחילק הפריד בגמרא סוגיה כל ברותהפלפול.

שיא. לדרגת עד וליבן בירר סברה וכל השונות,

אך אליה. להתקבל מאמצים תלמידים עשו המקומות מכל אשר טוב, כלֿכך שם היה לישיבתו
התלמידים. וקבלת במיון מאוד הקפיד יעקב ר' הישיבה ראש
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קכח   

בוחר היה הוא חריפים, מוחות בעלי ומצוינים, מובחרים תלמידים רק תאכלס שישיבתו רצה הוא
אליה. להתקבל שרצו תלמידים וחמשה עשרים או מעשרים אחד לישיבתו

מבן יותר לא אז היה הוא אליה. התקבל ותיכף לעתיד, חותנו ידי על המהר"ל נשלח זו לישיבה
שנים. עשרה שתים

ושקידה. התמדה רוב מתוך למד שהוא ומובן, שנים, ארבע המהר"ל שהה זו בישיבה

תלמידו אולי - הצעיר תלמידו על אמר יעקב ר' הישיבה שראש במשפחה, קיימת הייתה מסורת
השם בעזרת להקים הצליח שהוא "סגול" בסימן השלישית הנקודה את מהווה שהוא - ביותר הצעיר
בשלושת במיוחד התגאה הוא פאלאק יעקב לר' שהיו התלמידים אלפי מכל ישראל. עם עבור ית'
והמהר"ל מלובלין שכנא שלום ר' מפאדובה; המהר"ם - קאצענעלענבאגען מאיר ר' אלו: תלמידים

מפראג.

בפרעמישלע שבישיבה יעקב: ר' רבו אודות יותר המאוחרות בשנים אומר היה מצידו המהר"ל
בענייני לבנות גם אם כי ביותר, והעדינות המובחרות הסברות באמצעות דרך לסלול רק לא למד הוא

קומות. שלוש בן ארמון התורה

לערוך יצא הצעיר המהר"ל ואילו פראג. של רבה ונהייה פרעמישלע את יעקב ר' עזב רפ"ח בשנת
גלות.

של רבה יעקב ר' - רבו נסע זמן באותו לפראג. חזר ואז ימים שנתיים המהר"ל ערך גלותו את
שכנא. שלום ר' - לעיל שהוזכר - תלמידו ידי על שנוהלה הישיבה את שם לבקר ללובלין - פראג

טובה. בשיבה שם ונפטר יעקב ר' חלה בלובלין

ולאחר מיד, ייערכו - בתו ובין המהר"ל בין - שהנישואין רצונו את הביע רייך, שמואל ר' מחותנו
אז שהייתה - פערל - שכלתו סבר המהר"ל אך בה. יבחר שהוא לישיבה שוב המהר"ל ייסע הנישואין
ארבע לעוד בישיבה ללמוד שישלחוהו דרש הוא לכן מלהינשא. עדיין צעירה שנה, ארבעֿעשרה בת

חותנו. שולחן על סמוך יהיה ומאז החתונה, תיערך מכן לאחר ורק שנים, חמש או

בת רק הייתה למהר"ל שודכה כאשר ובלמדנותה. המיוחדים בכישרונותיה הצטיינה פערל, הכלה
ש נים.שש

גילה ולמרות לכך אי גאוניים. בכישרונות וניחן גדול למדן הינו - המהר"ל - שחתנה ידעה היא
ללמוד החלה היא בה. יתבייש לא שחתנה כדי מלומדת, להיות כדי ולהשתלם ללמוד החליטה הצעיר
כל אודות הכלה לו סיפרה אז מהישיבה. חזר שחתנה עד שנים שש למדה וכך בסתר, עצמה בכוחות

מרובה. רוח קורת למהר"ל שגרם דבר זה,

מיוחד, לימודים סדר לכלתו קבע שנים, ארבעֿחמש עוד בישיבה ללמוד המהר"ל של נסיעתו טרם
כמקודם. התמדה באותה ללמוד להמשיך לו הבטיחה אכן והיא

למרות מפורסמים. גאונים עם בדרך להפגש הספיק גלות המהר"ל ערך בהם השנתיים במשך
שפגש, המפורסמים הלמדנים של לתורתם הקשיב מקום בכל הרי שמו, את גילה ולא עצמו את שהצניע

תורתם. דברי את ורשם

מוורמייזא. ומוצאו קלובער, יצחק ר' בשם גדול גאון נמצא בפוזנא כי המהר"ל, שמע בדרך בהיותו
המהר"ל וצרפת. אשכנז גאוני של דרכם פי על בלימוד חדשה שיטה להיות אמורה הייתה זה לגאון
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תרפ"ז ניסן י' ב"ה

אי"א וו"ח הנעלה הרב ש"ב כבוד

שי' זליג עזריאל מוה"ר

וברכה שלום

הכנופיא דבר המודיע לחד"ז מב' מכתבו על במענה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של היאר"צ ביום מאנ"ש

גם אחים בשבת ישבו שי' אנ"ש אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בגו"ר שי' אנ"ש בעזר יהי' השי"ת דא"ח, בעניני ודברו יחד

לשמור ע"מ יהי' והלימוד דא"ח ללמוד עתים יקבעו אשר

על יגן הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד וזכות ולקיים. לעשות

האמת. אל יתקרבו אשר תלמידהון ותלמידי תלמידהון

רמ"ז הרב לקיחת אודות ההחלטה ע"ד לשמוע התענגתי

התועלת בקרוב יבא בא אשר יעזר והשי"ת גוטניק, הכהן שי'

ויתרומם יע"א, לונדון בעי"ת לרב לקיחתו בתוצאות הנרצה

בבקשה בגו"ר. יחיו עליהם ד' אחב"י כלל בתוך שי' אנ"ש קרן

אנ"ש בתוככי מהנעשה יותר באריכות יבארו להבא על אשר

באנגליא היושבים שי' אנ"ש בתוככי אשר אפונה ולא שי'

וגם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את הכירו אשר הרבה ישנם

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את

בגו"ר. ובנעימים בטוב ושנותיהם ימיהם יאריך והשי"ת

שי'. אנ"ש בשלום גיני לפרוש נא

ושמח. כשר בחג המברכו ש"ב
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בפועל לבצע כדי לפוזנא לנסיעה עצמו את הכין ולכן גאון, אותו אצל תורה ללמוד לעצמו, החליט
מבריסק לוריא יחיאל בן שלמה ר' - יצחק ר' של נכדו עם המהר"ל נפגש לפוזנא, בהגיעו החלטתו. את
הפכו שניהם מהמהר"ל. בשנתיים צעיר שהיה אומרת: זאת - שנה עשרה שבע רק לו מלאו אשר -

שלמה. ר' של סבו יצחק ר' אצל ותלמידים חברים להיות

עוד אך מרבותי למדתי הרבה אמר: אלו תלמידים שני על אך מופלג. זקן כבר אז היה יצחק ר'
והמהר"ל. שלמה ר' נכדי - אלה תלמידי משני למדתי יותר

הביתה לשוב רצה לא הוא אך חלפו. בישיבות ללמוד המהר"ל נסע מאז הנוספות השנים ארבעת
הוא שלמה. ר' - ומחברו יצחק, ר' - מרבו להפרד היה יכול לא פשוט הוא לפערל. להינשא לפראג
ורשותם בפוזנא. שנים שלוש עוד להישאר רשות לקבל ביקש בו ולכלה, למחותן מכתב אפוא, כתב

לו. ניתנה

כל את למכור נאלץ הוא מחּוּתנֹו. התרושש בפוזנא, המהר"ל נשאר בהם אלו שנים שלוש ְָבמשך
כל. ובחוסר בעירום ממש נשאר הוא חובותיו. את לסלק מנת על לו שהיה מה

בנוגע הן כלפיו, התחייבויותיו את לקיים יוכל ושלא קרהו, אשר את למהר"ל, אפוא, הודיע, הוא,
להפר - למהר"ל - לו מתיר הריהו ולכן, התחומים. לשאר בנוגע וכן חתונתו לאחר מזונותיו לאספקת

אחר. שידוך לעצמו ולחפש בתו עם השידוך את

מכ כתב בזמן ובו לחותנו, עידוד מכתב המהר"ל השיב כך לאעל הם אם שרק לכלתו, מיוחד תב
אם הבדל כל אצלו אין מבחינתו הוא אך השידוך. את להפר הם יכולים לו להמתין עדיין מעוניינים

לשידוך. מחוייב והוא עני או עשיר חותנו
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אי"א וו"ח הנעלה הרב ש"ב כבוד

שי' זליג עזריאל מוה"ר

וברכה שלום

הכנופיא דבר המודיע לחד"ז מב' מכתבו על במענה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של היאר"צ ביום מאנ"ש

גם אחים בשבת ישבו שי' אנ"ש אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בגו"ר שי' אנ"ש בעזר יהי' השי"ת דא"ח, בעניני ודברו יחד

לשמור ע"מ יהי' והלימוד דא"ח ללמוד עתים יקבעו אשר

על יגן הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד וזכות ולקיים. לעשות

האמת. אל יתקרבו אשר תלמידהון ותלמידי תלמידהון

רמ"ז הרב לקיחת אודות ההחלטה ע"ד לשמוע התענגתי

התועלת בקרוב יבא בא אשר יעזר והשי"ת גוטניק, הכהן שי'

ויתרומם יע"א, לונדון בעי"ת לרב לקיחתו בתוצאות הנרצה

בבקשה בגו"ר. יחיו עליהם ד' אחב"י כלל בתוך שי' אנ"ש קרן

אנ"ש בתוככי מהנעשה יותר באריכות יבארו להבא על אשר

באנגליא היושבים שי' אנ"ש בתוככי אשר אפונה ולא שי'

וגם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את הכירו אשר הרבה ישנם

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את

בגו"ר. ובנעימים בטוב ושנותיהם ימיהם יאריך והשי"ת

שי'. אנ"ש בשלום גיני לפרוש נא

ושמח. כשר בחג המברכו ש"ב
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בפועל לבצע כדי לפוזנא לנסיעה עצמו את הכין ולכן גאון, אותו אצל תורה ללמוד לעצמו, החליט
מבריסק לוריא יחיאל בן שלמה ר' - יצחק ר' של נכדו עם המהר"ל נפגש לפוזנא, בהגיעו החלטתו. את
הפכו שניהם מהמהר"ל. בשנתיים צעיר שהיה אומרת: זאת - שנה עשרה שבע רק לו מלאו אשר -

שלמה. ר' של סבו יצחק ר' אצל ותלמידים חברים להיות

עוד אך מרבותי למדתי הרבה אמר: אלו תלמידים שני על אך מופלג. זקן כבר אז היה יצחק ר'
והמהר"ל. שלמה ר' נכדי - אלה תלמידי משני למדתי יותר

הביתה לשוב רצה לא הוא אך חלפו. בישיבות ללמוד המהר"ל נסע מאז הנוספות השנים ארבעת
הוא שלמה. ר' - ומחברו יצחק, ר' - מרבו להפרד היה יכול לא פשוט הוא לפערל. להינשא לפראג
ורשותם בפוזנא. שנים שלוש עוד להישאר רשות לקבל ביקש בו ולכלה, למחותן מכתב אפוא, כתב

לו. ניתנה

כל את למכור נאלץ הוא מחּוּתנֹו. התרושש בפוזנא, המהר"ל נשאר בהם אלו שנים שלוש ְָבמשך
כל. ובחוסר בעירום ממש נשאר הוא חובותיו. את לסלק מנת על לו שהיה מה

בנוגע הן כלפיו, התחייבויותיו את לקיים יוכל ושלא קרהו, אשר את למהר"ל, אפוא, הודיע, הוא,
להפר - למהר"ל - לו מתיר הריהו ולכן, התחומים. לשאר בנוגע וכן חתונתו לאחר מזונותיו לאספקת

אחר. שידוך לעצמו ולחפש בתו עם השידוך את

מכ כתב בזמן ובו לחותנו, עידוד מכתב המהר"ל השיב כך לאעל הם אם שרק לכלתו, מיוחד תב
אם הבדל כל אצלו אין מבחינתו הוא אך השידוך. את להפר הם יכולים לו להמתין עדיין מעוניינים

לשידוך. מחוייב והוא עני או עשיר חותנו
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Úא ÈÈ ÏÈlÓe ‰ÓÏ ‡e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈
ÓÈÓÏ ‡Ó ÔÓבÏÈlÓ ƒ«¿«ƒ¿»¿≈»«≈

‡ ÔB‰Ï ÓÈÂ Ï‡È Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
ÈÈ Ì„ ‡a ÔBÓ È È‡≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»
‡Ú ÔÓe ÈB ÔÓ ‡ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»


(‡)‰Ó Ï‡ ‡Â.אמירֹות ּולכל ּדּברֹות לכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ

קריאה קדמה צּוּוים, לׁשֹון.ּולכל חּבה, לׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ
זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאלֿזה",
אלֿ אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: וטמאה, עראי ְְְֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֻּבלׁשֹון

Ó‰:ּבלעם" Ï‡ ‡Â.ּומּגיע הֹול הּקֹול ְִָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ
להפסקֹות אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹלאזניו,
לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? ְְְְְִִֵַַַַָָָהיתה
הפסקֹות היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה ְְְְְְִֶַַָָָָָָֹהיתה
ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשּמׁשֹות?
הּלֹומד להדיֹוט וחמר קל לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרׁשה

ההדיֹוט יהּודה.‡ÂÈÏ:מן רּבי אהרן. את למעט ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן,אֹומר: למׁשה ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול ּכהנים. ּבתֹורת ּכּלן - "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ(מ"כ
היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהמיחדת
אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ֲִִֵֶֶַַַָָּכתּוב
ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻהמיחדת
לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹיחּוד

מצאתי) ודו"ק. ÚBÓ„:ׁשמעּו, Ï‰‡Ó.מלּמד ְְִָָָ≈…∆≈ְֵַ
יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשהיה
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול ְְִֵֶֶַַַַָמּפני
"קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְִִִִֵַַַַָמהּו

ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ֲִֵֶַַָָָֹֹה'
ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאםּֿכן,
נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָהּקֹול
?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד
אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ְְְְִֵֵַַַַַּתלמּוד
ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? "עדֿהחצר נאמר: ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמה

נפסק היה Ó‡Ï:ׁשם, „ÚBÓ Ï‰‡Ó.מּכל יכֹול ְִָָָָ≈…∆≈≈…ִָָ
מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל לֹומר: ּתלמּוד ְִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּבית?
הּכרבים": ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֻֻהּכּפרת

Ó‡Ï.ּבׁשבילכם' ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ואמר צא ≈…ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ׁשהיּו ׁשנה ל"ח ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּוא
לא ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ּבּמדּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻיׂשראל
כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי
מׁשה "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹוהׁשיבני

וגֹו'": העם ÌÓ()אתּֿדברי ÈÈŒÈ Ì„‡. ְְִֵֶָָ»»ƒ«¿ƒƒ∆
הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות לּמה.‡„Ì:ּכׁשּיקריב, ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ָָ

הּגזל, מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה ְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹנאמר?
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה :ׁשהּכל ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

‰Ó‰a‰.ּבקר" לֹומר: ּתלמּוד ּבּכלל? חּיה אף יכֹול «¿≈»ְְַַַַַָָָָָ
‰Ó‰a‰:וצאן" ÔÓ.הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ולא ָֹƒ«¿≈»ְְִֵֶַָָֹֻ

הּנרּבע: הּנעבד.a‰ŒÔÓואת את :להֹוציא ְְִֶַָƒ«»»ְֱִֶֶַָ
Ô‡v‰ŒÔÓ.:הּמקצה את .Ô‡v‰ŒÔÓeלהֹוציא ƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…

למּטה אֹומר ּכׁשהּוא ׁשהמית. הּנֹוגח את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָלהֹוציא
להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמן

מתנּדבים.eÈ:הּטרפהאת ׁשּׁשנים מלּמד ְֵֶַָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ
ּבׁשּתפּות נדבת.Ìa:עֹולה ּבאה ׁשהיא מלּמד ְָָֻ»¿«¿∆ְְִִֵֶַַָָ

הּמֹותרֹות: מן הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא ְִִִִִֵַַַַַָָָצּבּור,
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B ˙È zגÌ‡ ¿»¿»À¿«¿ƒ
ÌÈÏL  ÈBz Ó  ‡˙ÏÚ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
È ‡ÓÊ LÓ Ú˙Ï È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈
ÈÈ Ì„ Ï ‡ÂÚÏ ˙È»≈¿«¬»≈√»¿»

ÏÚ˙‡ד LÈ ÏÚ „È BÓÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»
È‰BÏÚ ‡tÏ Ï ÈÚzÈÂ¿ƒƒ¿≈≈¿«»»¬ƒ

ÈÈה Ì„ ÈBz  ˙È BÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»
‡Ó ˙È ‡‰ ‰‡ È ÈÂƒ»¿¿≈«¬…»¬«»»¿»
‡Á„Ó ÏÚ ‡Ó ˙È ÊÈÂ¿ƒ¿¿»¿»««¿¿»
LÓ Ú˙ È BÁ BÁ¿¿ƒƒ¿««¿«

‡ÓÊו‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ ƒ¿»¿«¿«»¬»»ƒ«≈
‡‰‡Ï ˙ÈזÈ zÈÂ »«¿∆¿»»¿ƒ¿¿≈

‡Á„Ó ÏÚ ‡˙‡ ‡‰ ‰‡«¬…«¬»∆»»««¿¿»
‡˙‡ ÏÚ ‡Ú‡ ÈÂƒ«¿»«»«∆»»


(‚)Ê.,למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ

טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ְְְֵֶַַָָֹֻׁשאין
מּום.ÌÈÓz:ואנּדרֹוגינּוס ‡‰Ï:ּבלא Á˙tŒÏ‡ ְְְִַ»ƒְֹ∆∆«…∆

„ÚBÓ.:אֹומר מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל ≈ְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
ּבעֹולת ראּובן עֹולת נתערבה אפּלּו יקריב? ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָיקריב
עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשמעֹון,
ּכּלן הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּבחּלין,
אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב ְְְֲִִִֵֶַַַָָעֹולֹות,
לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין ְְְְְִִִִֵֶַַָָנתערבה

‡˙B:"יקריבּנּו" ÈÈ.יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְִֶַ«¿ƒ…ְִֵֶַָ
ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵַַַַָָֹּבעלּֿכרחֹו?

אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ÓÂ:ּכֹופין ‰ ÈÙÏ. ֲִִֶֶַַֹƒ¿≈¿»«
ּבבמה: סמיכה ‰ÏÚ‰(„)אין L‡ ÏÚ.להביא ְְִֵָָָ«…»…»ְִָ

הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה .‰ÏÚ‰:עֹולת ְְִִִַַַָָָֹ»…»
העֹוף לעֹולת BÏ:ּפרט ‰Â.מרּצה הּוא מה על ְְַָָ¿ƒ¿»ְֶַַַ

אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם ְִִִֵֵַַֹלֹו?
אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמיתה
ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהא

‰ÌÈ‰(‰)לעׂשה': È‰Â ËÁLÂ.מּקּבלה ֲֵַ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒִַָָ
ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואיל

‰:ּבזר ÈÙÏ.ּבעזרה:È‰Â.ׁשהיא קּבלה זֹו ְָƒ¿≈ֲָָָ¿ƒ¿ƒִֶַָָ

למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה ְְְִַַָָָָָָָהראׁשֹונה,
אהרן ּבבני ׁשּׁשּתיהן] אחרים: [ספרים È:ׁשּתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ¿≈

‰‡."הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? :יכֹול «¬…ְֲֲִִַַַָָֹ
Ì‰Œ˙‡ ÊÂ Ì‰Œ˙‡.:לֹומר ּתלמּוד מה ∆«»¿»¿∆«»ְַַַ

ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּדם",
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְִִִִֵֶַָּבמינֹו

החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ׁשאּלּוּבחּטאֹות ְִִִִֵֶַַַַַַָָ
אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא ְְְְְְִֵַַַַַָָָלמעלה

הּכלי.ÊÂ:"אתּֿדמֹו" מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְִִֵֵַַָ
הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלכתל
רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלכ
לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו ְְְִִֵֶַַַַַָהּמזּבח.
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ‡Á˙tŒL:ּכיצד? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡.:מפרק ׁשהּוא ּבזמן ËÈLÙ‰Â(Â)ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÚ‰Œ˙‡.לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד מה ∆»…»ְְַַַַָָֹ

ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל ÈÁ˙Ï‰:את ˙‡. ְְְִֵֶֶַָָ…»ƒ¿»∆»
לנתחים: נתחיה ‡L(Ê)ולא ˙Â.אףֿעלּֿפי ְְְִִֶָָָֹ¿»¿≈ִַַ

מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהאׁש
‰‰:ההדיֹוט ‰‡ È.אם הא ּבכהּונֹו. ּכׁשהּוא ְֶַ¿≈«¬…«…≈ְְִִֶָ
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È ‡ÓÊ LÓ Ú˙Ï È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈
ÈÈ Ì„ Ï ‡ÂÚÏ ˙È»≈¿«¬»≈√»¿»

ÏÚ˙‡ד LÈ ÏÚ „È BÓÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»
È‰BÏÚ ‡tÏ Ï ÈÚzÈÂ¿ƒƒ¿≈≈¿«»»¬ƒ

ÈÈה Ì„ ÈBz  ˙È BÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»
‡Ó ˙È ‡‰ ‰‡ È ÈÂƒ»¿¿≈«¬…»¬«»»¿»
‡Á„Ó ÏÚ ‡Ó ˙È ÊÈÂ¿ƒ¿¿»¿»««¿¿»
LÓ Ú˙ È BÁ BÁ¿¿ƒƒ¿««¿«

‡ÓÊו‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ ƒ¿»¿«¿«»¬»»ƒ«≈
‡‰‡Ï ˙ÈזÈ zÈÂ »«¿∆¿»»¿ƒ¿¿≈

‡Á„Ó ÏÚ ‡˙‡ ‡‰ ‰‡«¬…«¬»∆»»««¿¿»
‡˙‡ ÏÚ ‡Ú‡ ÈÂƒ«¿»«»«∆»»


(‚)Ê.,למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ

טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ְְְֵֶַַָָֹֻׁשאין
מּום.ÌÈÓz:ואנּדרֹוגינּוס ‡‰Ï:ּבלא Á˙tŒÏ‡ ְְְִַ»ƒְֹ∆∆«…∆

„ÚBÓ.:אֹומר מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל ≈ְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
ּבעֹולת ראּובן עֹולת נתערבה אפּלּו יקריב? ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָיקריב
עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשמעֹון,
ּכּלן הן והרי עֹולֹות לצרכי החּלין יּמכרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּבחּלין,
אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב ְְְֲִִִֵֶַַַָָעֹולֹות,
לֹומר: ּתלמּוד מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין ְְְְְִִִִֵֶַַָָנתערבה

‡˙B:"יקריבּנּו" ÈÈ.יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְִֶַ«¿ƒ…ְִֵֶַָ
ּכיצד? הא "לרצנֹו". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵַַַַָָֹּבעלּֿכרחֹו?

אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ÓÂ:ּכֹופין ‰ ÈÙÏ. ֲִִֶֶַַֹƒ¿≈¿»«
ּבבמה: סמיכה ‰ÏÚ‰(„)אין L‡ ÏÚ.להביא ְְִֵָָָ«…»…»ְִָ

הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה .‰ÏÚ‰:עֹולת ְְִִִַַַָָָֹ»…»
העֹוף לעֹולת BÏ:ּפרט ‰Â.מרּצה הּוא מה על ְְַָָ¿ƒ¿»ְֶַַַ

אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם ְִִִֵֵַַֹלֹו?
אמּור. ענׁשן הרי – מלקּות אֹו ׁשמים, ּבידי ְְֲִִִֵֵַַָָָָָמיתה
ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהא

‰ÌÈ‰(‰)לעׂשה': È‰Â ËÁLÂ.מּקּבלה ֲֵַ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒִַָָ
ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואיל

‰:ּבזר ÈÙÏ.ּבעזרה:È‰Â.ׁשהיא קּבלה זֹו ְָƒ¿≈ֲָָָ¿ƒ¿ƒִֶַָָ

למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה ְְְִַַָָָָָָָהראׁשֹונה,
אהרן ּבבני ׁשּׁשּתיהן] אחרים: [ספרים È:ׁשּתיהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ¿≈

‰‡."הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? :יכֹול «¬…ְֲֲִִַַַָָֹ
Ì‰Œ˙‡ ÊÂ Ì‰Œ˙‡.:לֹומר ּתלמּוד מה ∆«»¿»¿∆«»ְַַַ

ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּדם",
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְִִִִֵֶַָּבמינֹו

החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, ׁשאּלּוּבחּטאֹות ְִִִִֵֶַַַַַַָָ
אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא ְְְְְְִֵַַַַַָָָלמעלה

הּכלי.ÊÂ:"אתּֿדמֹו" מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְִִֵֵַַָ
הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלכתל
רּוחֹות ּבד' נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלכ
לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו ְְְִִֵֶַַַַַָהּמזּבח.
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף אפׁשר ואי ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

ארּבע ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי נֹותן ‡Á˙tŒL:ּכיצד? ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡.:מפרק ׁשהּוא ּבזמן ËÈLÙ‰Â(Â)ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÚ‰Œ˙‡.לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד מה ∆»…»ְְַַַַָָֹ

ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל ÈÁ˙Ï‰:את ˙‡. ְְְִֵֶֶַָָ…»ƒ¿»∆»
לנתחים: נתחיה ‡L(Ê)ולא ˙Â.אףֿעלּֿפי ְְְִִֶָָָֹ¿»¿≈ִַַ

מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשהאׁש
‰‰:ההדיֹוט ‰‡ È.אם הא ּבכהּונֹו. ּכׁשהּוא ְֶַ¿≈«¬…«…≈ְְִִֶָ
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È˙ח ‡i‰k Ô‰‡ Èa ÔcÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»
ÏÚ ‡a ˙ÈÂ ‡LÈ ˙È ‡i‡∆¿«»»≈»¿»«¿»«
ÏÚ Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡»«»ƒ«∆»»ƒ«

:‡Áa„ÓטÏÁÈ È‰BÚ dÂÂ «¿¿»¿«≈¿»ƒ¿«≈
‡Ïk ˙È ‡‰k ÈÂ ‡iÓa¿«»¿«≈«¬»»…»
Ïa˙Óc Ôa ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„ ‡ÂÚaי‡Ú ÔÓ Ì‡Â ¿«¬»√»¿»¿ƒƒ»»
Èa ÔÓ B‡ ‡in‡ ÔÓ daÀ¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:dÈ ÌÈÏL c ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

„Áa„Ó‡יא ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»
Ô‰‡ Èa ÔÊÈÂ ÈÈ Ì„ ‡ƒ̂»√»¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…
BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k»¬«»»¿≈««¿¿»¿

:BÁÒיבÂÈ‰B‡Ï d˙È È ¿ƒ«≈»≈¿≈»ƒ
‡‰k cÒÈÂ da ˙ÈÂ dLÈ ˙ÈÂ¿»≈≈¿»«¿≈¿«¿««¬»
Èc ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚיג‡iÚ ‡Â ««¿¿»¿«»¿»«»
‡Ïk ˙È ‡‰k ÈÂ ‡iÓa ÏÁÈ¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»…»
Ôa ‡‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ÈÂ¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„ ‡ÂÚa Ïa˙ÓcידÌ‡Â ¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„ da ‡˙ÏÚ ‡BÚ ÔÓƒ»¬»»À¿»≈√»¿»


ּפסּולה: עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי Èa(Á)עבד ְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ¿≈

ÌÈ‰k‰ Ô‰‡.ּכה הא ּבכהּונם. הדיֹוטּכׁשהם ן «¬…«…¬ƒְְְִֵֵֶֶָָֹ
ּפסּולה עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ‡˙:ׁשעבד ְְְֲִִֶַָָָָָ≈

L‡‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙‰.ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְִִֵֶַָֹ
למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻֻהפׁשט,

ללּמד„‰Œ˙‡Â.,:לעצמֹו נאמר? לּמה ְְַ¿∆«»∆ְְֱֶֶַַָָ
הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמעלהּו

מעלה ׁשל ּכבֹוד ּדר ÁaÊn‰ŒÏÚ:וזהּו L‡. ְְֶֶֶֶַָָ¬∆««ƒ¿≈«
לּמערכה: חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו ְְְֲִִִִֶַַַָָֹׁשּלא

(Ë)‰ÏÚ.יקטירּנּו עֹולה .‡M‰:לׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈
"אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָּכׁשּיׁשחטּנּו,

ּבלע"ז פושיי"ר אׁש לפני,.ÁBÁÈ:לׁשֹון רּוח נחת ְְֵַַƒ«ְַַַַָ
רצֹוני: ונעׂשה ‰Ô‡v(È)ׁשאמרּתי ÔÓ Ì‡Â.ו"ו ְְְֲִִֶַַָָ¿ƒƒ«…ָ

רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוסיף
לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן Ô‡v‰ŒÔÓ:למׁשה ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹƒ«…

.ÌÈÚ‰ŒÔÓ B‡ ÌÈk‰ŒÔÓ,מעּוטין ג' אּלּו הרי ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒֲִִֵֵ
ולמזהם: לחֹולה לזקן, È(È‡)ּפרט ÏÚ ְְְְְִֵֶָָָֹ«∆∆

ÁaÊn‰.הּמזּבח צד ‰:על ÈÏ ‰ˆ.ואין «ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְֵ
ּב יבבמה:צפֹון ּכל.ÛBÚ‰ŒÔÓ(È„)תורה ולא ְָָָƒ»ְָֹ

ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָהעֹוף,
וזכרּות ּתּמּות ואין ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָּובעּזים",
"מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ְְִֵַַַָָָָֻּבעֹופֹות;

קטּנים.ÌÈ:העֹוף" ולא BÈ‰.:ּגדֹולים Èa ָ…ƒְְְִִַֹ¿≈»
ּגדֹולים ולא ‰Bi‰:קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ‰ŒÔÓ. ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»

ּפסּול, ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּפרט
ּתֹורים: אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּגדֹול
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(ÂË)BÈ˜‰Â.:יביא אחת ּפרידה ‰Ô‰kאפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe.;ּכהן ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין »«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול ּבצּפרנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹקֹוצץ
וקֹוצצן לּסימנין „BÓ:ׁשּמּגיע ‰ˆÓÂ.מיץ" לׁשֹון ְְִִִֶַַַָָ¿ƒ¿»»ְִ

ל)אּפים", הּמץ"(משלי טז)"ּכיֿאפס ּכֹובׁש(ישעיה . ִִֵֵֵַַַָ
ויֹורד מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה :ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

‰ˆÓÂ ÈË˜‰Â ˜ÏÓe.מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַָ
הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ְְִֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו ְְְְְְְִֵַַַַָָֹהראׁש
והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ְְְְְִִִֶַָָָֹּופׁשּוטֹו

ּכבר: ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, .B˙‡Ó(ÊË)וקדם ְְְְְִֶַָָָָָֹÀ¿»
הּזפק וזה הרעי, מעיה..d˙ˆa:מקֹום ּבני עם ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְִֵֵֶָ

ּגםֿנעּו", נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ְְְִַַָָָָָָו"נֹוצה"
מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה". אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָוזהּו
הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
סביב קֹודר אמרּו: לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָעמֹו'.
ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה ּכמֹו ּבסּכין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻהּזפק
ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעֹור.
ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעליה,
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָוהקטיר".

הּגזל מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰:את ÁaÊn‰ Ïˆ‡. ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»
ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc:ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡.מקֹום ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ָ

מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנֹותנין

ּבמקֹומן: ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֻהּפנימי
(ÊÈ)ÚqLÂ.אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם.ÂÈÙ:ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה.ÂÈÙ:ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי ל אין והלא ׁשלמּמׁש. רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין נׂשרפים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכנפים
ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּכתּוב:

עני ׁשל ּבקרּבנֹו ÏÈcÈ:ּומהּדר ‡Ï.מפרקֹו אינֹו ְְְִֶָָָָֻ…«¿ƒְְֵָ
נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָלגמרי
ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבעֹוף:
ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלֹומר

לּׁשמים': לּבֹו את ˙˜È(‡)ׁשּיכּון Èk LÙÂ. ְִִֵֶֶַַַָ¿∆∆ƒ«¿ƒ
ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי

נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ÏÒ˙:הּוא, ְְְֲֲִִִִֶַַָָ…∆
Ba˜ ‰È‰È.,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמביא
לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת
ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָֻׁשּנאמרּו
"מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם ְְְְֲִִִֶַָָָֹאפּויֹות

ׁשּנאמר:.ÏÒ˙:סלת" החּטין, מן אּלא "סלת" אין ֶֹ…∆ֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ"סלת
מנחה לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת :"ועּׂשרֹון ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ
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(ÂË)BÈ˜‰Â.:יביא אחת ּפרידה ‰Ô‰kאפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe.;ּכהן ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין »«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול ּבצּפרנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹקֹוצץ
וקֹוצצן לּסימנין „BÓ:ׁשּמּגיע ‰ˆÓÂ.מיץ" לׁשֹון ְְִִִֶַַַָָ¿ƒ¿»»ְִ

ל)אּפים", הּמץ"(משלי טז)"ּכיֿאפס ּכֹובׁש(ישעיה . ִִֵֵֵַַַָ
ויֹורד מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה :ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

‰ˆÓÂ ÈË˜‰Â ˜ÏÓe.מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר »«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֵֶַַַָ
הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ְְִֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּכן. מליקה אף וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו ְְְְְְְִֵַַַַָָֹהראׁש
והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ְְְְְִִִֶַָָָֹּופׁשּוטֹו

ּכבר: ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, .B˙‡Ó(ÊË)וקדם ְְְְְִֶַָָָָָֹÀ¿»
הּזפק וזה הרעי, מעיה..d˙ˆa:מקֹום ּבני עם ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְִֵֵֶָ

ּגםֿנעּו", נצּו "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ְְְִַַָָָָָָו"נֹוצה"
מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה". אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָוזהּו
הּקרקבן את 'נֹוטל ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
סביב קֹודר אמרּו: לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָעמֹו'.
ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה ּכמֹו ּבסּכין ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻהּזפק
ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהעֹור.
ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבעליה,
"והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָוהקטיר".

הּגזל מן ׁשאכלּו הּמעים, ˜„Ó‰:את ÁaÊn‰ Ïˆ‡. ְִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»
ּכבׁש ׁשל ‰ÔLc:ּבמזרחֹו ÌB˜ÓŒÏ‡.מקֹום ְְִֶֶֶָ∆¿«»∆ָ

מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנֹותנין

ּבמקֹומן: ׁשם נבלעים וכּלם והּמנֹורה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֻהּפנימי
(ÊÈ)ÚqLÂ.אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם.ÂÈÙ:ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה.ÂÈÙ:ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי ל אין והלא ׁשלמּמׁש. רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין נׂשרפים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכנפים
ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּכתּוב:

עני ׁשל ּבקרּבנֹו ÏÈcÈ:ּומהּדר ‡Ï.מפרקֹו אינֹו ְְְִֶָָָָֻ…«¿ƒְְֵָ
נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָלגמרי
ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ניחח", "ריח ְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבעֹוף:
ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלֹומר

לּׁשמים': לּבֹו את ˙˜È(‡)ׁשּיכּון Èk LÙÂ. ְִִֵֶֶַַַָ¿∆∆ƒ«¿ƒ
ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי

נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה ÏÒ˙:הּוא, ְְְֲֲִִִִֶַַָָ…∆
Ba˜ ‰È‰È.,סתם מנחה", עלי "הרי האֹומר: ƒ¿∆»¿»ְְֲִֵֵַָָָָ

ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמביא
לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹונקמצת
ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָֻׁשּנאמרּו
"מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם ְְְְֲִִִֶַָָָֹאפּויֹות

ׁשּנאמר:.ÏÒ˙:סלת" החּטין, מן אּלא "סלת" אין ֶֹ…∆ֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ"סלת
מנחה לכל עּׂשרֹון למנחה", . . סלת :"ועּׂשרֹון ְְְְְִִִִֶָָָָָֹ
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:‡zÏ dÏÚ ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»¿ƒ≈¬«¿À¿»
‰‡ב Ô‰‡ Èa ÂÏ dÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»

dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓ ıBÓ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«
˜qÈÂ dzÏ Ï ÏÚ dÁLnÓƒƒ¿««»¿À¿«¿«≈
Ôa˜ ‡Áa„ÓÏ dz„‡ È ‡‰«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

Ô‰‡Ïג ‡ÁÓ ÔÓ ‡zL‡„¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…
‡aÓ ÔÈL„˜ L„˜ È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„ד‡ÁÓ Ôa˜ ˜ È‡Â «¿»«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»
ÔÈ ÔˆÈ ‡zÏ ‡ ‰‡Ó«¬≈«»À¿»¿ƒ»«ƒ»
ÔÈÈ ÔÈ‚B‡Â ÁLÓa ÔÏÈc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcה‡ÁÓ Ì‡Â ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»»


ÔÓL ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ.ּכּלּה Ï‰:על ‰ÈÏÚ ÔÂ.על ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ַ

אחד לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח ּומהמקצתּה; . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָראית
נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלמעט.
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָעּמּה
עּמּה נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּׁשמנּה",
לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא
ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלאחר

d‡È‰Â:ּומקטירּה ...ÔÂ ...˜ˆÈÂ.מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְֵַ
ּבזר: ּכׁשרים ּובלילה ıÓ˜Â()ׁשּיציקה ÌÈ‰‰. ְְְְִִִֵֶָָָ«…¬ƒ¿»«
ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ:מּקמיצה ıÓ˜Â.מּמקֹום ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ִָ

ּכׁשרה ׁשהּקמיצה ,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשרגלי
ׁשל אּמה עׂשרה ּבאחת אף ּבעזרה, מקֹום ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּבכל

יׂשראל רגלי ּדריסת ˜BˆÓ:מקֹום ‡ÏÓ.יכֹול ְְְְִִֵֵַַָ¿…À¿ָ
לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ ְְְְְְֵֵַַַַָָֹמברץ,
ּכׁשר יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֻּבמקֹום
חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻאּלא
ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ְְֵֶַַַָָֹֹּתלמּוד
לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס על ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹותיו

dÏÏ:העברית ÏÚ.יהא הּלבֹונה ּכל לבד ְִִָ«»¿…»»ְְְֵַַָָ
מלא È˜‰Â:הּקמץ dÏ.הּלבֹונה אף ֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ

dÓMÓ:ּבהקטרה dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ.אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ
ּפסּולה לבֹונה, קרט אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה :קמץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ

d‡.העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
רּוח: ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר Ô‰‡Ï(‚)ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ¿«¬…

ÂÈÏ.ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿»»ְֵֵֵֶֶָֹֹֹ
ּבמחלקת וההדיֹוט ˜„ÌÈL:ּבמחלקת, L„˜.היא ְְְְֲֲֶֶֶַַַֹֹ…∆»»ƒִ

‰':להם ÈM‡Ó.לאחר אּלא ּבּה, חלק להם אין ֶָ≈ƒ≈ְֵֵֶֶֶַַָָָ
האּׁשים: B‚Â'(„)מּתנֹות È˜ ÈÂ.:ׁשאמר ְִִַָ¿ƒ«¿ƒ¿ֶַָ

הּכתּוב, ולּמד תּנּור"; מאפה מנחת עלי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ"הרי
ּבלּולֹות החּלֹות רקיקין. אֹו חּלֹות, אֹו ְְִִִֶַַַָׁשּיביא
יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוהרקיקין
ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן ְְְְְִִֵֶֶַָָָאֹומרים:
ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּׁשמן
הּׁשמן ּוׁשאר יונית ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן ְְְְְִִִֶֶַַָָָאֹומרים:
לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָֹנאכל
ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"ּבּׁשמן",
ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשני
וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָראׁשֹון
קמיצתן לפני האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ְְְְֲִִִֵַָָָָָָּבמנחֹות:
עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, ידי על ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻונקמצֹות
רקיקין: עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור ְְְִִִִֶֶַָָָָָחּלֹות,

(‰)Án‰ÏÚ ‰ÁÓÌ‡Â.עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת
אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על מנחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

קׁשין ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה ׁשהיאצף, ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
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‡ÏÈ ‡zÏ a˜ ‡˙Ó ÏÚ««¿≈»À¿»»À¿»¿ƒ»
:È‰z Èt ÁLÓוd˙È Úˆa ƒ¿««ƒ¿≈¿«»«

‡ÁLÓ dÏÚ ˜È˙ ÈÚˆaƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓז‡z„ ˙ÁÓ Ì‡Â ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»

Ó ‡zÏ a˜:„Ú˙z ÁL À¿»»À¿»ƒ¿«ƒ¿¬≈
Ú˙È„ח È ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈

˙ÂÏ dÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èl‡Ó≈ƒ≈√»¿»ƒ»¿ƒ«¿»
:‡Áa„ÓÏ d˜ÈÂ ‡‰«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

È˙ט ‡˙ÁÓ Ó ‡‰ ÌÈÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»
a˜ ‡Áa„ÓÏ ˜ÈÂ dz„‡ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Ó¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

‰‡Ïי ‡˙ÁÓ Ó ‡zL‡„¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…
‡aÓ ÈL„˜ L„˜ È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„יא˜˙ È ‡˙ÁÓ Ï «¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿
Ï È‡ ÚÈÓÁ „Ú˙˙ ‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒ¿¬≈¬ƒ«¬≈»
dÓ ˜˙ ‡Ï L ÏÂ ÈÓÁ¬ƒ¿»¿«»«¿ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜יבÈÓ„˜ a˜ À¿»»√»¿»À¿««¿«
‡Áa„ÓÏ ÈÈ Ì„˜ B‰˙È ˜z¿»¿»¿√»¿»¿«¿¿»
:‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ˜zÈ ‡Ï»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÁÏÓa‡יג ˙ÁÓ a˜ ÏÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÌÈ˜ ÁÏÓ Ï˙ ‡ÏÂ ÁÏÓƒ̇¿«¿»¿«≈¿«¿«


ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻצפה,
קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּתנֹות

Ó:לעׂשּיתן ‰ÏÏa ˙Ï.ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת: ÌÈzt(Â)ּבעֹודן d˙‡ ˙B˙t.ּכל לרּבֹות ְֶָֹ»…»ƒƒְַָ

לפתיתה: קמיצה קדם הּנאפֹות z˜ˆÈÂהּמנחֹות ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ¿»«¿»
‡Â‰ ‰ÁÓ ÓL ‰ÈÏÚ.הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »∆»»∆ƒ¿»ƒְְַַָָ

ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ְְֲִִִֵֵַַַַַָָליציקה.
את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". ְִִֶֶֶַַַָָֹלֹומר:

הוא: לֹומר: ּתלמּוד ּכלי.LÁÓ˙(Ê)הרקיקין? ְְִִִַַָ«¿∆∆ְִ
עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה ְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻהּוא
מעׂשה לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ְְְְֲִֵֵַַָָָָׁשמנּה
עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה העׂשּויין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָמנחה

ּומנענע: ּכרֹוחׁש נראה ÚÈ‰(Á)מׁשקה L‡ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַ¬∆≈»∆
‰l‡Ó.הּללּו הּמינים מן ּבעליה.dÈ˜‰Â:מאחד ≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֶָָ

הּכהן מּגיׁשּה.‡ÁaÊn‰ŒÏ:הּכהן.dLÈb‰Â:אל ֵֶַֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«ִַָ
מזּבח: ׁשל מערבית ּדרֹומית ‡˙Œ(Ë)לקרן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ∆

d˙Ê‡.:הּקמץ יהּוא ּכל.LŒÏÂ(È‡)תורה «¿»»»ֶַֹ¿»¿«ָ
"ּדבׁש": קרּוי ּפרי ÈL‡˙(È)מתיקת a˜ ְְְִִַַָ»¿«≈ƒ

È˜z.ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה «¿ƒְְְִִִֵַַָ
עצרת, ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדבׁש?
ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבאים
ּותמרים: ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ְְְְִִִִִִֵֵַַָּובּכּורים

(‚È)˙Èa ÁÏÓ.מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ
לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
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‡ÏÈ ‡zÏ a˜ ‡˙Ó ÏÚ««¿≈»À¿»»À¿»¿ƒ»
:È‰z Èt ÁLÓוd˙È Úˆa ƒ¿««ƒ¿≈¿«»«

‡ÁLÓ dÏÚ ˜È˙ ÈÚˆaƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓז‡z„ ˙ÁÓ Ì‡Â ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»

Ó ‡zÏ a˜:„Ú˙z ÁL À¿»»À¿»ƒ¿«ƒ¿¬≈
Ú˙È„ח È ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈

˙ÂÏ dÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ Èl‡Ó≈ƒ≈√»¿»ƒ»¿ƒ«¿»
:‡Áa„ÓÏ d˜ÈÂ ‡‰«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

È˙ט ‡˙ÁÓ Ó ‡‰ ÌÈÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»
a˜ ‡Áa„ÓÏ ˜ÈÂ dz„‡ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚa Ïa˜˙Ó¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

‰‡Ïי ‡˙ÁÓ Ó ‡zL‡„¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…
‡aÓ ÈL„˜ L„˜ È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒƒÀ¿»«»

:ÈÈ„יא˜˙ È ‡˙ÁÓ Ï «¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿
Ï È‡ ÚÈÓÁ „Ú˙˙ ‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»»ƒ¿¬≈¬ƒ«¬≈»
dÓ ˜˙ ‡Ï L ÏÂ ÈÓÁ¬ƒ¿»¿«»«¿ƒ≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡a˜יבÈÓ„˜ a˜ À¿»»√»¿»À¿««¿«
‡Áa„ÓÏ ÈÈ Ì„˜ B‰˙È ˜z¿»¿»¿√»¿»¿«¿¿»
:‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ˜zÈ ‡Ï»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÁÏÓa‡יג ˙ÁÓ a˜ ÏÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÌÈ˜ ÁÏÓ Ï˙ ‡ÏÂ ÁÏÓƒ̇¿«¿»¿«≈¿«¿«


ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻצפה,
קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּתנֹות

Ó:לעׂשּיתן ‰ÏÏa ˙Ï.ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת: ÌÈzt(Â)ּבעֹודן d˙‡ ˙B˙t.ּכל לרּבֹות ְֶָֹ»…»ƒƒְַָ

לפתיתה: קמיצה קדם הּנאפֹות z˜ˆÈÂהּמנחֹות ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ¿»«¿»
‡Â‰ ‰ÁÓ ÓL ‰ÈÏÚ.הּמנחֹות ּכל לרּבֹות »∆»»∆ƒ¿»ƒְְַַָָ

ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ְְֲִִִֵֵַַַַַָָליציקה.
את אֹוציא ולא החּלֹות את אֹוציא "עליה". ְִִֶֶֶַַַָָֹלֹומר:

הוא: לֹומר: ּתלמּוד ּכלי.LÁÓ˙(Ê)הרקיקין? ְְִִִַַָ«¿∆∆ְִ
עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה ְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻהּוא
מעׂשה לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ְְְְֲִֵֵַַָָָָׁשמנּה
עלֿידי ,ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה העׂשּויין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָמנחה

ּומנענע: ּכרֹוחׁש נראה ÚÈ‰(Á)מׁשקה L‡ ְְְְֲִֵֵֶֶַַַ¬∆≈»∆
‰l‡Ó.הּללּו הּמינים מן ּבעליה.dÈ˜‰Â:מאחד ≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֶָָ

הּכהן מּגיׁשּה.‡ÁaÊn‰ŒÏ:הּכהן.dLÈb‰Â:אל ֵֶַֹ¿ƒƒ»ֵַֹ∆«ƒ¿≈«ִַָ
מזּבח: ׁשל מערבית ּדרֹומית ‡˙Œ(Ë)לקרן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ∆

d˙Ê‡.:הּקמץ יהּוא ּכל.LŒÏÂ(È‡)תורה «¿»»»ֶַֹ¿»¿«ָ
"ּדבׁש": קרּוי ּפרי ÈL‡˙(È)מתיקת a˜ ְְְִִַַָ»¿«≈ƒ

È˜z.ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה «¿ƒְְְִִִֵַַָ
עצרת, ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדבׁש?
ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבאים
ּותמרים: ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ְְְְִִִִִִֵֵַַָּובּכּורים

(‚È)˙Èa ÁÏÓ.מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ
לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
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a˜ Ïk ÏÚ ˙Ó ÏÚÓ ‰Ï‡»»≈«ƒ¿»»«»À¿»»
‡ÏÓ ˜zיד˜z Ì‡Â ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈

ÈÏ˜ È‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈeka ˙Óƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ¿≈
˙È ˜z ÔÈk Ôe e¿≈»«ƒ»¿»≈»

eka ˙ÓטוdÏÚ Ôz˙Â ƒ¿«ƒ»¿ƒ≈¬«
‡zÏ dÏÚ ÈeL˙e ‡LÓƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»

‡È‰ ‡˙Óטז˙È ‡‰k ˜ÈÂ ƒ¿»»ƒ¿«≈«¬»»
ÏÚ dLÓe dÒ‚Ó dzk„‡ƒ¿«¿«ƒƒ¿«ƒƒ¿««
ÈÈ Ì„˜ ‡a˜ dzÏ Ïk»¿À¿«À¿»»√»¿»

‡Ìא da˜ ‡L„e˜ ˙Ò Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒ
Ì‡  Ì‡ È˜Ó ‡e‰ ÈBz ÔÓƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ
ÈÈ Ì„˜ dÈ˜È ÌÈÏL ‡a˜À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈√»¿»

˜daב LÈ ÏÚ d„È BÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈
‡Ó ÔkLÓ Ú˙a dÒkÈÂ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡Ó ˙È ‡‰k Ô‰‡ Èa Ôe˜ÈÂ¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿»
BÒ BÒ ‡a„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

˜a‡ג ‡L„e˜ ˙ÒÓ ˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»
È È ‡az ˙È ÈÈ Ì„˜‡eb ˙ √»¿»»«¿»¿»≈»«»
‡eb ÏÚ È ‡az Ïk ˙ÈÂד˙ÈÂ ¿»»«¿»ƒ««»¿»

Ô‰ÈÏÚ È„ ‡az ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈzz«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆


ּבחג הּמים ונּסּו ּבּמלח a˜Ïk:ּבּמזּבח ÏÚ. ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן: הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף ּבהמה עֹולֹות ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻעל
(„È)È˜zÌ‡Â.,'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ

הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא :מדּבר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ÌÈeka ˙Ó.ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי להּלן; ונאמר "אביב" ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a:הּׂשערה ÈeÏ˜.על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י [ּפרׁש קליֹות. ׁשל ּבאּבּוב ְְְִִֵֵֵֶַַָָָהאּור
נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי קליֹות], מֹוכרי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהּכלי

לחה ׁשהיא לפי ÏÓk:ּבריחים, b.ּגרּוׂשה ְִִִֵֶַַָָ∆∆«¿∆ְָ
לחה ּגֹורסּה.b:ּבעֹודּה ּוטחינה, ׁשבירה לׁשֹון ְַָָ∆∆ְְְְִִָָָ

וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָּבריחים

נפׁשי" ׁשהּתבּואה.ÏÓk:"ּגרסה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְִַָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ
נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלחה
ּבצקלנֹו": "וכרמל וכן: "ּכרמל", ְְְְְְְִִֵֶֶַַַֹהּמלילֹות:

טו ּבעֹולם..ÌÈÓÏL(‡)תורה ׁשלֹום ׁשּמּטילים ¿»ƒִִֶַָָָ
לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדבר
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'B‚Â.רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
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ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ְֲִִֶֶַַָָָֹּדפן
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ּדכבדא" ‰„:"חצרא ÏÚ.עּמּה הּכבד מן ׁשּיּטל ְְְִַָָ««»≈ִִִֵֶַָָֹ

מןֿ "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹמעט,
BÈÏ‰ŒÏÚ˙.:הּכבד" „‰ŒÏÚהּכבד מן לבד ֵַָ««»≈««¿»ְִֵַַָ

לזֹו: יסירּנה הּכליֹות, מן .ÏÚ‰ŒÏÚ‰(‰)ּולבד ְְְְִִֶַַָָ«»…»
לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמּלבד

הּמערכה:קרּבן ועל ׁשּיׁש.‡ŒÌ(Ê)תורה לפי ְֲַַַָָָָƒ∆∆ְִֵֶ
ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבאמּורי

ּפרׁשּיֹות: לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָאליתֹו
(Á)eÊÂ.הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ׁשּתי ¿»¿ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ

ּבחּטאת: אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, ְְְֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
(Ë)BaÏÁ.האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, הּמבחר ∆¿ְְֶֶַַַָָָֻ

‰Úˆ‰:ּתמימה ˙nÚÏ.הּכליֹות מן למעלה ְִָ¿À«∆»∆ְְְִַַָָ
יהּיֹועצֹות: Ï‰'(È‡)תורה ‰M‡ ÌÁÏ.ׁשל לחמֹו ֲַ∆∆ƒ∆«ְֶַ

ּגבּה לׁשם "נׁשחיתה.ÌÁÏ:אׁש וכן: מאכל, לׁשֹון ְֵֵַָֹ∆∆ְְְֲִֵַַָָ
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יב ÌÏBÚ(ÊÈ)תורה ˙wÁ.ּכהנים ּבתֹורת מפרׁש יפה À«»ְְֲִֶַָָֹֹ
הּזה: הּפסּוק אּכל ‰'()תורה ˙BˆÓ ÏkÓ.ּפרׁשּו ֶַַָָƒ…ƒ¿ְֵ

חּטא אין לאורּבֹותינּו: ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה, ת ְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
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L„‰ ˙Ît.ּכנגד מכּון - קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד »…∆«…∆ְְְְְֶֶֶֶָָָֻֻ

ואם ּבּפרכת, ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבין
נגעּו: ÌcŒÏk(Ê)נגעּו, ˙‡Â.:הּדם ׁשירי ְְָָ¿≈»«ְֵַָָ

(Á)t ÏÁŒÏkŒ˙‡Â.מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ְְִִֶַַַַַָּתלמּוד

ּוליתרת ולחלבים ׂשעירי.‰hÁ‡˙:לכליֹות להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ
ּולי ולחלבים לכליֹות, זרה ÌÈÈ:תרתעבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ

epnÓ.חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, מן ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ט:(ת"כ) ÌeÈ(È)תורה L‡k.אמּורין מאֹותן «¬∆»ִֵֵָ

ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמפרׁשין
לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשלמים
ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים ְְְְִִִִֶַַַָָָמה
ּובׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ְִִֶַַָָָָָָׁשלֹום

מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹקדׁשים
מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. k‰ŒÏÚ„:הּלמד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ««»≈
ÂÈÚkŒÏÚÂ BL‡ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ.לׁשֹון ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְָֻ

'מּלבד': ּכמֹו הן, יאּתֹוספת ‡ÌB˜ÓŒÏ(È)תורה ְְִֵֶֶַ∆»
B‰.,לטמאה מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי »ְְְִִִֵֶָָָָֻ

הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֻֻלהׁשלי
ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָלֹומר:

טהֹור ÁnÏ‰:הּמקֹום eÁÓ.;מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ַָָƒ««¬∆ְֲַָֹ
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ְְְִִֵֵֵֶַָָּובבית

ּובסנהדרין יֹומא ‰ÔLc:ּבמּסכת CÙLŒÏ‡.מקֹום ְְְְִֶֶֶַַָ∆∆∆«∆∆ָ
ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשּׁשֹופכין

לּמחנ אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא :ה"ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
È ÔLc‰ CÙLŒÏÚ.אּלא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶֶַַָ
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ט:(ת"כ) ÌeÈ(È)תורה L‡k.אמּורין מאֹותן «¬∆»ִֵֵָ

ּבזבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים. זבח ּבׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמפרׁשין
לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשלמים
ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים ְְְְִִִִֶַַַָָָמה
ּובׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום זה אף לעֹולם, ְִִֶַַָָָָָָׁשלֹום

מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹקדׁשים
מקֹומן' 'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. k‰ŒÏÚ„:הּלמד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ««»≈
ÂÈÚkŒÏÚÂ BL‡ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ.לׁשֹון ּכּלן ««¿»«…¿«¿»»ְָֻ

'מּלבד': ּכמֹו הן, יאּתֹוספת ‡ÌB˜ÓŒÏ(È)תורה ְְִֵֶֶַ∆»
B‰.,לטמאה מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי »ְְְִִִֵֶָָָָֻ

הצר הּקברֹות, ּולבית מנּגעֹות אבנים ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֻֻלהׁשלי
ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָלֹומר:

טהֹור ÁnÏ‰:הּמקֹום eÁÓ.;מחנֹות לׁשלׁש חּוץ ַָָƒ««¬∆ְֲַָֹ
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ְְְִִֵֵֵֶַָָּובבית

ּובסנהדרין יֹומא ‰ÔLc:ּבמּסכת CÙLŒÏ‡.מקֹום ְְְְִֶֶֶַַָ∆∆∆«∆∆ָ
ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשּׁשֹופכין

לּמחנ אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא :ה"ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ
È ÔLc‰ CÙLŒÏÚ.אּלא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶֶַַָ
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„Ï‡NÈיג ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈
‡Ób˙Ù ‡qÎÓ È‰ÈÂ ÔeÏzLÈƒ¿¿ƒ≈¿«»ƒ¿»»
ÏkÓ „Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ≈≈≈¿»»¿«¿¿«ƒ»
ÔÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡„Bwƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔeBÁÈÂ ‡„Ú˙‡ÏידÚ„È˙˙Â ¿ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ¿¿«
Ôe˜ÈÂ dÏÚ eÁ Èc ‡˙BÁ¿»ƒ»¬«ƒ»¿
‡˙‡ÁÏ ÈBz a Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï d˙È Ôe˙ÈÈÂ¿«¿»≈»√»«¿«ƒ¿»

È˙טו ‡zLÎ ÈÒ ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»
ÈÈ Ì„˜ ‡Bz LÈ ÏÚ ÔB‰È„È¿≈«≈»√»¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Bz ˙È ÒBkÈÂטזÏÚÈÂ ¿ƒ»»√»¿»¿»≈
‡B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a ‡‰k«¬»«»ƒ¿»¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓÏיז‡‰k ÏBaËÈÂ ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»
ÔÈÓÊ ÚL ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚa‡ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡zÎ Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„√̃»¿»»√»»À¿»

˜˙יח ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿«
ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜ Èc ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»ƒ¿«¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿»≈ƒ»
ÔkLÓ Ú˙ Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊיטLÙÈ daz Ïk ˙ÈÂ ƒ¿»¿»»«¿≈«¿≈
:‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dpÓכ„aÚÈÂ ƒ≈¿«≈¿«¿¿»¿«¿≈

‡B˙Ï „Ú È„ ‡Ók ‡B˙Ï¿»¿»ƒ¬«¿»
ÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡Á„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««


ּדׁשן: ׁשם אין ׁשאפּלּו Ï‡NÈ(È‚)ללּמד ˙„Ú. ְֲִֵֵֶֶֶַָ¬«ƒ¿»≈

סנהדרין c:אּלּו ÌÏÚÂ.מּכל ּבאחת להֹורֹות טעּו ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְִַַָָ
מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, eNÚÂ:ּכרתֹות Ï‰w‰.ׁשעׂשּו ְֵֶֶַָָֻ«»»¿»ֶָ

ּפיהם: על ידצּבּור ‰Î˙(ÊÈ)תורה È ˙‡. ִִֶַ≈¿≈«»…∆
מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולמעלה
סרחּו, מעּוטּה אם מדינה. עליו ׁשּסרחה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָלמל
ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּפמליא
עדין מׁשיח, ּכהן ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלֹו
חס ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻֻׁשם

הּקדּׁשה: נסּתּלקה ‰ÏÚ‰(ÁÈ)וׁשלֹום, ÁaÊÓ „BÒÈ ְְְְִַַָָָֻ¿ƒ¿«»…»
„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙L‡.ׁשהּוא מערבי, יסֹוד זה ¬∆∆«…∆≈ְֲִֶֶַָ

הּפתח: ÌÈÈ(ËÈ)ּכנגד BaÏÁÏk ˙‡Â.ֿואףֿעל ְֶֶֶַַ¿≈»∆¿»ƒְַַ
הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפי
לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹמ"ועׂשה
למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָנתּפרׁשּו
חּבתֹו: מּפני ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָׁשּזעם

(Î)Ï ‰NÚÂ.זה:˙‡Á‰ ÙÏ ‰NÚ L‡k. ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»
ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכמֹו
ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכליֹות,
מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבמצות
הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ּפסּול, - ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמּתנֹות
הצר ּכּפר, - אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהחיצֹון
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:B‰Ï ˜LÈÂ ‡‰k B‰ÈÏÚ¬≈«¬»¿ƒ¿¿≈¿
aÓÏ‡כא ‡B ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»

È„ ‡Ók d˙È „È˜B‡Â ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ
˙‡hÁ ‰‡Ó„˜ ‡B ˙È „È˜B‡ƒ»»«¿»»««

:‡e‰ ‡Ï‰˜כבBÁÈ ‡a Ì‡ ¿»»ƒ«»≈
ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓ „Á „aÚÈÂ¿«¿≈«ƒ»ƒ«»«¿»
‡„Ú˙‡Ï ÈLÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:BÁÈÂ eÏLaכגdÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿»¿≈ƒ¿¿«≈
˙È È˙ÈÈÂ da Á Èc d˙BÁ¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL Îc ÈÚ a È daÀ̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

LÈ‡כד ÏÚ d„È BÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»
ÒÎÈÈc ˙‡a d˙È ÒBkÈÂ ‡È„ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¬«¿ƒ«
:‡e‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È»¬»»»√»¿»«»»

„hÁ‡˙‡כה ‡ÓcÓ ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»
‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ÈÂ dÚa‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»¿≈≈ƒ»

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„ÓכוÏk ˙ÈÂ «¿¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎ ˙k ‡Áa„ÓÏ ˜È da«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»

:dÏ ˜LÈÂ d˙BÁÓכזÌ‡Â ≈¿≈¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ
‡ÚÓ eÏLa BÁÈ „Á L‡¡««≈¿»≈«»
‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa ‡Ú‡„¿«¿»¿∆¿¿««ƒƒ«»
‡„Ú˙‡Ï ÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:BÁÈÂכחd˙BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿≈ƒ¿¿«≈¿≈
ÈÚ ˙È da˜ È˙ÈÈÂ Á Ècƒ»¿«¿ƒÀ¿»≈¿ƒ«ƒƒ
Èc d˙BÁ ÏÚ ‡˙e˜ ‡ÓÏL¿∆¿»¿¿»«¿≈ƒ

:ÁכטLÈ ÏÚ d„È ˙È BÓÒÈÂ »¿ƒ¿»¿≈«≈
˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿ƒ»«»»«¬«


מעּכבת: מהן אחת ׁשּמּתנה ּכאן, כאלֹומר תורה ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

(Î)‡ÁÈ ‡È L‡.אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְֵֵַַ
על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹור,

זדֹונֹותיו: על ׁשּמתחרט וחמר קל ‡ŒB(Î‚)ׁשגגתֹו! ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ú„B‰.יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְִֵֵַַַָָ

וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם" ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַׁשּמׁשּמׁשין

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע ‡ÂÈÏ:"אֹו Ú„B‰.ּכׁשחטא ִַַָ«≈»ְֶָָ
ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור ְִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה

‡˙ÏÚ‰Œ‰(Î„)היה: ÁLÈŒL‡ ÌB˜Óa. ָָƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»
ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡:ּבּצפֹון, ˙‡hÁ. ְֶַָָָָֹ«»
ּפסּול: - לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, - BÓc(Î‰)לׁשמֹו ˙‡Â. ְְִִֵֶָָֹ¿∆»

הּדם: ‰ÌÈÓÏ(ÂÎ)ׁשירי Á ÏÁk.ּכאֹותן ְֵַָָ¿≈∆∆««¿»ƒְָ
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:B‰Ï ˜LÈÂ ‡‰k B‰ÈÏÚ¬≈«¬»¿ƒ¿¿≈¿
aÓÏ‡כא ‡B ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»

È„ ‡Ók d˙È „È˜B‡Â ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ
˙‡hÁ ‰‡Ó„˜ ‡B ˙È „È˜B‡ƒ»»«¿»»««

:‡e‰ ‡Ï‰˜כבBÁÈ ‡a Ì‡ ¿»»ƒ«»≈
ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓ „Á „aÚÈÂ¿«¿≈«ƒ»ƒ«»«¿»
‡„Ú˙‡Ï ÈLÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:BÁÈÂ eÏLaכגdÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿»¿≈ƒ¿¿«≈
˙È È˙ÈÈÂ da Á Èc d˙BÁ¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL Îc ÈÚ a È daÀ̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

LÈ‡כד ÏÚ d„È BÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»
ÒÎÈÈc ˙‡a d˙È ÒBkÈÂ ‡È„ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈«¬«¿ƒ«
:‡e‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È»¬»»»√»¿»«»»

„hÁ‡˙‡כה ‡ÓcÓ ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»
‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ÈÂ dÚa‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»¿≈≈ƒ»

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„ÓכוÏk ˙ÈÂ «¿¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎ ˙k ‡Áa„ÓÏ ˜È da«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
‡‰Î È‰BÏÚ tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»

:dÏ ˜LÈÂ d˙BÁÓכזÌ‡Â ≈¿≈¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ
‡ÚÓ eÏLa BÁÈ „Á L‡¡««≈¿»≈«»
‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa ‡Ú‡„¿«¿»¿∆¿¿««ƒƒ«»
‡„Ú˙‡Ï ÈLÎ ‡Ï Èc ÈÈ„«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:BÁÈÂכחd˙BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ ¿≈ƒ¿¿«≈¿≈
ÈÚ ˙È da˜ È˙ÈÈÂ Á Ècƒ»¿«¿ƒÀ¿»≈¿ƒ«ƒƒ
Èc d˙BÁ ÏÚ ‡˙e˜ ‡ÓÏL¿∆¿»¿¿»«¿≈ƒ

:ÁכטLÈ ÏÚ d„È ˙È BÓÒÈÂ »¿ƒ¿»¿≈«≈
˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿ƒ»«»»«¬«


מעּכבת: מהן אחת ׁשּמּתנה ּכאן, כאלֹומר תורה ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

(Î)‡ÁÈ ‡È L‡.אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְֵֵַַ
על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹור,

זדֹונֹותיו: על ׁשּמתחרט וחמר קל ‡ŒB(Î‚)ׁשגגתֹו! ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ú„B‰.יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְִֵֵַַַָָ

וכן: "אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם" ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַׁשּמׁשּמׁשין

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע ‡ÂÈÏ:"אֹו Ú„B‰.ּכׁשחטא ִַַָ«≈»ְֶָָ
ׁשאּסּור לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור ְִִֵֶֶֶַַַָָָָהיה

‡˙ÏÚ‰Œ‰(Î„)היה: ÁLÈŒL‡ ÌB˜Óa. ָָƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»
ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡:ּבּצפֹון, ˙‡hÁ. ְֶַָָָָֹ«»
ּפסּול: - לׁשמֹו ׁשּלא ּכׁשר, - BÓc(Î‰)לׁשמֹו ˙‡Â. ְְִִֵֶָָֹ¿∆»

הּדם: ‰ÌÈÓÏ(ÂÎ)ׁשירי Á ÏÁk.ּכאֹותן ְֵַָָ¿≈∆∆««¿»ƒְָ
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:‡˙ÏÚcלdÓ„Ó ‡‰k ÈÂ «¬»»¿ƒ««¬»ƒ¿«
‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ zÈÂ dÚaˆ‡a¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»
„BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»»¿«≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏלאÏk ˙ÈÂ ƒ»¿«¿¿»¿»»
˙ ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ daz«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡‰k ˜ÈÂ ‡L„e˜ ˙Ò ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»
„˜ ‡ÂÚ ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»
˜zLÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿¿≈

:dÏלבda˜ È˙ÈÈ Ó‡ ‡Â ≈¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈
:d˙ÈÈ ‡zÓÏL ‡a˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»À¿»¿∆¿»«¿ƒ«

LÈ‡לג ÏÚ d„È ˙È BÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»
‡˙‡hÁÏ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙‡hÁ„¿«»»¿ƒ»«¿«»»
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡˙‡a¿«¿»ƒƒ»¬»»

„hÁ‡˙‡לד ‡ÓcÓ ‡‰k ÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»
zÈÂ dÚaˆ‡a‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ  ¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿««¿¿»

„BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»»¿«≈
:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏלהÏk ˙ÈÂ ƒ»¿«¿¿»¿»»

˙ ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ daz«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
˜ÈÂ ‡L„e˜ ˙ÒÓ ‡‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈
‡a˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ B‰˙È ‡‰k«¬»»¿¿«¿¿»«À¿¿«»
ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ÈÂ ÈÈ„«¿»ƒ««¬ƒ«¬»«
:dÏ ˜zLÈÂ Á Èc d˙BÁ¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

˜Ïא ÚÓLÈÂ BÁÈ È‡ L‡Â∆«¬≈≈¿ƒ¿««
Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò ‡e‰Â ÈÓBÓ≈¿»ƒ¬»¿»

:dBÁ Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï ‡בB‡ ƒ»¿«ƒƒ«≈≈
‡ÒÓ ÚcÓ Ïa ˜È Èc L‡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
B‡ ‡‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï B‡¿ƒ¿««¿»¿»»»
˙Ïa B‡ ‡‡ÒÓ ‡ÈÚa ˙Ïa¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿«


ׁשלמים: אצל האמּור ּבעז המפרׁשים כזאמּורין תורה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(‡Ï)ÈÓÏM‰ ÁÊ ÏÚÓ ÏÁ Òe‰ L‡k. «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒ
ּבׁשלמים: האמּורים עז לבּכאמּורי ËÁLÂ(Ï‚)תורה ְְֲִִִֵֵֵָָ¿»«

˙‡hÁÏ d˙‡.:חּטאת לׁשם ׁשחיטתּה לדׁשּתהא תורה …»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ
(‰Ï)k‰ ÏÁ ÒeÈ L‡k.אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה,

האמּורין ‰':עם ÈM‡ ÏÚ.האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ
ּבלע"ז: פואיילי"ׁש לּׁשם. ÚÓLÂ‰(‡)העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ¿»¿»

‰Ï‡ ÏB˜.,ׁשבּועה ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא ּבדבר »»ְְְִִֵֶֶָָָ
לֹו: ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ‡L()ׁשאם L B‡ ִִֵֵֶֶַָ∆∆¬∆

'B‚Â Úbz.יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ƒ«¿ְְִִֵַַַַַָָָָֹֻ
ׁשבּועֹות ּבמּסכת ּכרת. ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלּמקּדׁש,
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dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ ‡Ó ‡LÁƒ¬»¿»»ƒ≈¿«»ƒ≈
:ÁÂ ‡Ó ‡e‰ÂגÈ‡ B‡ ¿¿»»¿»¬≈

d˙B ÏÎÏ ‡L‡ ˙‡Ba ˜Èƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ‡È Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈

:ÁÂ Ú„È ‡e‰ÂדÈ‡ L‡ B‡ ¿»«¿»¡«¬≈
B‡ ‡L‡‡Ï ÔÂÙ ‡LÙÏ Ìi˜È¿««¿»»»¿ƒ¿»¿«¿»»
‡L‡ LÙÈ Èc ÏÎÏ ‡ËB‡Ï¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:ÔÈ‡Ó ‡„ÁÏ ÁÂהÈ‡ È‰ÈÂ ¿»«¬»≈ƒ≈ƒ≈¬≈
Á Èc ÈcÂÈÂ ÔÈ‡Ó ‡„ÁÏ BÁÈ≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»

:dÏÚוÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ¬«¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»
ÔÓ ‡˙e˜ Á Èc d˙BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»¿¿»ƒ
ÔÈfÚ ˙ÈÙ B‡ ‡˙‡ ‡Ú»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
‡‰k È‰BÏÚ ÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»

:d˙BÁÓזd„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â ≈¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Èc d˙BÁ ˙È È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»¿≈ƒ
Èa ÔÈ˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ Á»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
„ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏח˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ «¬»»¿«¿ƒ»¿¿»
‡˙‡hÁÏ Èc ˙È ˜ÈÂ ‡‰k«¬»ƒ»≈»ƒ¿«»»
dLÈ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„«̃¿≈»¿ƒ¿»≈≈
:LÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï˜Óƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Ï˙kט ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆


epÓ:ּכןנדרׁש ÌÏÚÂ.הּטמאה:ÌL‡Â.ּבאכילת ְִֵַ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ֲִַַ

מקּדׁש: ּבביאת אֹו ‡„Ì(‚)קדׁש ˙‡ÓËa.זֹו ְְִִֶַָֹ¿À¿«»»
מת B˙‡ÓË:טמאת ÏÎÏ.זביןל מּגע טמאת רּבֹות ְֵַֻ¿…À¿»ְְִַַַַָֻ

ÓËÈ‡:וזבֹות L‡.:נּדה ּבבֹועל הּנֹוגע לרּבֹות ְָ¬∆ƒ¿»ְְִֵֵַַַָ
da.טהֹור עֹוף נבלת ּבֹולע e‰Â‡:לרּבֹות ...ÌÏÚÂ »ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿
Ú„È.הּטמאה אֹו.ÌL‡Â:ׁשּׁשכח קדׁש ּבאכילת »«ְֶַַָָֻ¿»≈ֲִֶַַֹ

מקּדׁש: ּבּלב.ÌÈ˙ÙNa(„)ּבביאת .Ú‰Ï:ולא ְְִִַָƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«
ÈËÈ‰Ï:לעצמֹו B‡.,אכל ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ְְַ¿≈ƒְְְְַַַֹֹֹ

איׁשן ולא hÈ‡:איׁשן L‡ ÏÎÏ.לרּבֹות ְִִַַֹ¿…¬∆¿«≈ְַ
epÓ:לׁשעבר ÌÏÚÂ.אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ְֶַָ¿∆¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל ּכאן. ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹּבקרּבן
ּבאׁשם: אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ְְְְִֵֶַָָָָָָָָּבּה

ה BL‡‰(Á)תורה ˙‡hÁÏ L‡˙‡ È˜‰Â. ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»
לעֹולה. קֹודמת ז')חּטאת ּדֹומה?(זבחים הּדבר למה ְְֶֶֶַַָָָָָ

ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ׁשּנכנס ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלפרקליט
ÏÈcÈ:אחריו ‡ÏÂ.אחד סימן אּלא מֹולק :אינֹו ֲַָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ
Ú.מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה הּוא …∆ְְַַַַַָָָֹֹֻ

אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ְֲֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹערף,
‰hÁ‡˙(Ë)הּצּואר: ÌcÓ ‰f‰Â.לא ּבעֹולה, ַַָ¿ƒ»ƒ«««»ְָֹ

אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא ְְִִִִֵֶַַָָָָהטעין
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:ÔÈ‡Ó ‡„ÁÏ ÁÂהÈ‡ È‰ÈÂ ¿»«¬»≈ƒ≈ƒ≈¬≈
Á Èc ÈcÂÈÂ ÔÈ‡Ó ‡„ÁÏ BÁÈ≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
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Èc d˙BÁ ˙È È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»¿≈ƒ
Èa ÔÈ˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ Á»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
„ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿«

:‡˙ÏÚÏח˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ «¬»»¿«¿ƒ»¿¿»
‡˙‡hÁÏ Èc ˙È ˜ÈÂ ‡‰k«¬»ƒ»≈»ƒ¿«»»
dLÈ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„«̃¿≈»¿ƒ¿»≈≈
:LÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï˜Óƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Ï˙kט ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆


epÓ:ּכןנדרׁש ÌÏÚÂ.הּטמאה:ÌL‡Â.ּבאכילת ְִֵַ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ֲִַַ

מקּדׁש: ּבביאת אֹו ‡„Ì(‚)קדׁש ˙‡ÓËa.זֹו ְְִִֶַָֹ¿À¿«»»
מת B˙‡ÓË:טמאת ÏÎÏ.זביןל מּגע טמאת רּבֹות ְֵַֻ¿…À¿»ְְִַַַַָֻ

ÓËÈ‡:וזבֹות L‡.:נּדה ּבבֹועל הּנֹוגע לרּבֹות ְָ¬∆ƒ¿»ְְִֵֵַַַָ
da.טהֹור עֹוף נבלת ּבֹולע e‰Â‡:לרּבֹות ...ÌÏÚÂ »ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿
Ú„È.הּטמאה אֹו.ÌL‡Â:ׁשּׁשכח קדׁש ּבאכילת »«ְֶַַָָֻ¿»≈ֲִֶַַֹ

מקּדׁש: ּבּלב.ÌÈ˙ÙNa(„)ּבביאת .Ú‰Ï:ולא ְְִִַָƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«
ÈËÈ‰Ï:לעצמֹו B‡.,אכל ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ְְַ¿≈ƒְְְְַַַֹֹֹ

איׁשן ולא hÈ‡:איׁשן L‡ ÏÎÏ.לרּבֹות ְִִַַֹ¿…¬∆¿«≈ְַ
epÓ:לׁשעבר ÌÏÚÂ.אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ְֶַָ¿∆¿«ƒ∆ְְֵֶַַָָָ

ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל ּכאן. ּכמפרׁש ויֹורד עֹולה ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹּבקרּבן
ּבאׁשם: אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ְְְְִֵֶַָָָָָָָָּבּה

ה BL‡‰(Á)תורה ˙‡hÁÏ L‡˙‡ È˜‰Â. ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»
לעֹולה. קֹודמת ז')חּטאת ּדֹומה?(זבחים הּדבר למה ְְֶֶֶַַָָָָָ

ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ׁשּנכנס ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלפרקליט
ÏÈcÈ:אחריו ‡ÏÂ.אחד סימן אּלא מֹולק :אינֹו ֲַָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ
Ú.מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה הּוא …∆ְְַַַַַָָָֹֹֻ

אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ְֲֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹערף,
‰hÁ‡˙(Ë)הּצּואר: ÌcÓ ‰f‰Â.לא ּבעֹולה, ַַָ¿ƒ»ƒ«««»ְָֹ

אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא ְְִִִִֵֶַַָָָָהטעין
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:‡e‰ ‡˙‡hÁ ‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«»»

ÈÁ„kי ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈
È d˙BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ tÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ

:dÏ zLÈÂ Áיא‡Ï Ì‡Â »¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»
B‡ ÈÈL È˙Ï d„È a„«̇¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
da ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa È˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈
È‡Ò ˙Ï˙ ‡ÒÚ Ó „Á Á Èƒ»«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
dÏÚ ÈeLÈ ‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒÀ¿»¿«»»»¿«ƒ¬«
È‡ ‡zÏ dÏÚ zÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁיב˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ «»»ƒ¿«¿ƒ«¿»
ÈÏÓ dpÓ ‡‰k BÓÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÈÂ dzk„‡ ˙È dÓÀ¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈
‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡a ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿»«»«¿»«»»

:‡È‰יגÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ tÈÂ ƒƒ«≈¬ƒ«¬»«
Èl‡Ó ‡„ÁÓ Á È d˙BÁ¿≈ƒ»≈¬»≈ƒ≈
‡‰Ï È‰˙e dÏ zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓkיד‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏטוL LÈ È‡ L‡ ¿≈»¡«¬≈¿««¿«


לּמזּבח והֹול נּתז והּדם ּומּתיז, ‰e‡:ּבערף ˙‡hÁ. ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ«»

ּפסּולה: - לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, - ְְְְִִֵֶָָָָֹלׁשמּה
(È)ËtLnk.נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור ּכדת «ƒ¿»ְְְֶַָָָָָָ

הּפרׁשה: ‰Â‡(È‡)ּבראׁש ˙‡hÁ Èk.ּבּדין ואין ְַָָָֹƒ«»ƒְִֵַ
מהּדר: קרּבנּה ‰Â‡(È)ׁשּיהא ˙‡hÁ.נקמצת ְְְֵֶָָָָֻ«»ƒְִֶֶ

ּפסּולה: - לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, - לׁשמּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹונקטרת
(‚È)‡ËÁŒL‡ B˙‡hÁ ÏÚ.,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ

וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) עׁשיר,(כריתות ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְִִִֶֶָָָָמּכאן,
יביא והעני, ׂשעירה, אֹו לכׂשּבה, מעֹות ְְְְְְֱִִִִִִֶָָָָוהפריׁש
ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים. ׁשּתי ְְְְִִִִִִִֵֵָָָמּמקצתן

מּמקצ יביא נאמר:והעני, לכ] האיפה עׂשירית תן ְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ְֲִִִִֵֵַַָָָָ"מחּטאתֹו"];
נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהעׁשיר,

"עלֿחּטאתֹו" l‡Ó‰:ּכאן: ˙Á‡Ó.מּׁשלׁש מאחת ַַָָ≈««≈≈∆ִֵַַָֹ

ּבדּלּות, אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ְְֲֲִִַַַָָָָּכּפרֹות
ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיכֹול,(ת"כ)אֹו לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְֵֶַַַַַָ

והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָהחמּורים
האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ְְְִֵֵֵֶַַַַַַּתלמּוד
ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָלחמּורין
ּדּלּות ּבדּלי האיפה לעׂשירית לּקּלין :החמּורים ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

‰Ánk ‰kÏ ‰˙È‰Â.ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ללּמד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְְִִֵֵֶַַַ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָׁשיריה

הּוא,(ת"כ) ּכהן זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה :ְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּתהא

תאכל" לא טז)ּתהיה ו יד:(לקמן ŒÈk(ÂË)תורה ְִֵֵֶָֹƒ
.ÏÚÓ ÏÚÓ˙(ת"כ)אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒ¿…««ְְִֵֶָָָָ

אֹומר הּוא וכן כה)ׁשּנּוי, ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵַ
וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :: ְֲֵַָָָָ
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ÈÚÏa ÔÈÚÏ  da ‡Ú»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜טזÁ È ˙ÈÂ ¿»«¬»»¿»ƒ»
dLÓÁ ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓƒ¿»¿««¿»À¿≈
‡‰Ï d˙È ÔÈÂ È‰ÏÚ È≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»
‡„a È‰ÏÚ È ‡‰Â¿«¬»¿««¬ƒ¿ƒ¿»

:dÏ ˜LÈÂ ‡ÓL‡„יזÌ‡Â «¬»»¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ
ÏÓ ‡„Á „aÚÈÂ ÁÈ È‡ L‡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
ÔÈL ‡Ï È ÈÈ„ ‡„wƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ
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:dÁיחÔÓ ÌÈÏL  È˙ÈÈÂ ≈¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡‰ ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï da ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»


'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ..ההקּדׁש מן ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" עליו(לקמן "ולאֿיׂשאּו : ְְְְִִֵָָָֹ

מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה ְְְְִִִִִֵַַַַָָחטא".
לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּלהּלן
"תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָֹהזהיר

רּבה ‰':מעל", ÈL„wÓ.יצאּו לּׁשם, המיחדים ִַַָƒ»¿≈ְְִֵַַָָֻ
קּלים ּכמֹו.‡ÏÈ:קדׁשים קׁשה, יג)לׁשֹון יז :(יחזקאל ִִַָָ«ƒְְֶָ

ׁשּתי ּבן קׁשה, ּכאן אף לקח", הארץ ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ואתֿאילי
ÌÈÏ˜LŒ:ׁשנים Úa.ׁשּתי ׁשוה ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְֵֵֶֶָ

ÌlLÈ.(ÊË)סלעים: L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ L‡ ˙‡Â ְִָ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈
כו) להקּדׁש:(כריתות, וחמׁש Ú„ÈŒ‡ÏÂ(ÊÈ)קרן ְֵֶֶֶֶַָֹ¿…»«

‡È‰Â ...ÌL‡Â.ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּכגֹון: לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכרת

אתח ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת.
ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאם
יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו

חּטאת יביא זמן, לאחר Â‡:לֹו ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ ְְִַַַַָָ¿…»«¿»≈¿»»
.Ú(ת"כ)הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ¬ְֲִִִֵֵֵַַַָ

ׁשּיעניׁש וכּמה ּכּמה אחת על ידע, ׁשּלא מי את ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענׁש
מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאת
ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׂשכרן

עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנצטּוה
איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַָָָָראה
הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: ְְֱִֵֶֶָָָָֻֻמּדה
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה ְְִִִֵַַָָָָֻאֹומר:
טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה
והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה וכּמה ּכּמה אחת על ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא ו)רּבי יז :(דברים ֲֲִִֵֵֵַָ
אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ׁשנים ְְְִִִִִֵֵַַָֹ"עלּֿפי
הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתקּימת
עליו, להחמיר ׁשליׁשי להביא אּלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹּבׁשלׁשה?
אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹולעׂשֹות
ּכעֹוברי עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּכ
טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָעברה,
ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּנטּפל

אֹומר: יט)עזריה כד בׂשד(דברים קציר תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה", עמר כד)וׁשכחּת :(שם ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ

למי ּברכה הּכתּוב קבע - וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ"למען
היתה מעּתה: אמר ידע. ּבלא מצוה עלֿידֹו ְְְֱִֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבאת
העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו צרּורה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָסלע
לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ְְְֲִֵֵֵַַַָָָונתּפרנס

ÌL‡Ï(ÁÈ)ּברכה: Úa.האמּור ּבער ְָָ¿∆¿¿¿»»ֶֶָָָ
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:dÁיחÔÓ ÌÈÏL  È˙ÈÈÂ ≈¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡‰ ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï da ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»


'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ..ההקּדׁש מן ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" עליו(לקמן "ולאֿיׂשאּו : ְְְְִִֵָָָֹ

מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה ְְְְִִִִִֵַַַַָָחטא".
לא ּכאן אף האֹוכל, על אּלא הזהיר לא ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּלהּלן
"תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָֹהזהיר

רּבה ‰':מעל", ÈL„wÓ.יצאּו לּׁשם, המיחדים ִַַָƒ»¿≈ְְִֵַַָָֻ
קּלים ּכמֹו.‡ÏÈ:קדׁשים קׁשה, יג)לׁשֹון יז :(יחזקאל ִִַָָ«ƒְְֶָ

ׁשּתי ּבן קׁשה, ּכאן אף לקח", הארץ ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ואתֿאילי
ÌÈÏ˜LŒ:ׁשנים Úa.ׁשּתי ׁשוה ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְֵֵֶֶָ

ÌlLÈ.(ÊË)סלעים: L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ L‡ ˙‡Â ְִָ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈
כו) להקּדׁש:(כריתות, וחמׁש Ú„ÈŒ‡ÏÂ(ÊÈ)קרן ְֵֶֶֶֶַָֹ¿…»«

‡È‰Â ...ÌL‡Â.ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿»≈¿≈ƒְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּכגֹון: לאו, אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו ְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכרת

אתח ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ידע ולא היתה, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאחת.
ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאם
יּודע ואם חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעליו

חּטאת יביא זמן, לאחר Â‡:לֹו ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ ְְִַַַַָָ¿…»«¿»≈¿»»
.Ú(ת"כ)הּכתּוב הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ¬ְֲִִִֵֵֵַַַָ

ׁשּיעניׁש וכּמה ּכּמה אחת על ידע, ׁשּלא מי את ְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענׁש
מּתן לידע נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאת
ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׂשכרן

עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנצטּוה
איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַָָָָראה
הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: ְְֱִֵֶֶָָָָֻֻמּדה
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה ְְִִִֵַַָָָָֻאֹומר:
טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה
והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה וכּמה ּכּמה אחת על ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא ו)רּבי יז :(דברים ֲֲִִֵֵֵַָ
אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ׁשנים ְְְִִִִִֵֵַַָֹ"עלּֿפי
הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתקּימת
עליו, להחמיר ׁשליׁשי להביא אּלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹּבׁשלׁשה?
אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹולעׂשֹות
ּכעֹוברי עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּכ
טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם וכּמה ּכּמה אחת על ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָעברה,
ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּנטּפל

אֹומר: יט)עזריה כד בׂשד(דברים קציר תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה", עמר כד)וׁשכחּת :(שם ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹ
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אחרים: ספרים (ּגירסת יחטא ּכי ּולהתוּדֹות ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָולדעת
ואׁשם: חטא) ּכי להתוּדֹות .BL‡a(Î„)ּובדעּתֹו ְְְְְִִֵַַָָָ¿…

הּממֹון ראׁש הּקרן, א).ÂÈ˙LÓÁÂ:הּוא קח (ב''ק ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»
ּכפר ׁשאם אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹּבחמׁש
הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹחמׁש.
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ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות עליו :ׁשּנׁשּבע ‡ L‡.ׁשּלֹו ׁשהּממֹון למי ת"כ] ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו (ב"ק[לאּפּוקי ְְְִִֵֶַָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

כה:קג) ויקראתורה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּ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:

             

           
         

            
          

          

         
        

         
         

 























קמט

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

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּ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:

             

           
         

            
          

          

         
        

         
         

 





















המשך מהעמוד טיק

            

על ומעלים במקצת אלא מודה שאינו חשש לבטל כדי שנשבע
כמאה דין בעל שהודאת הכלל את ראשונים למדו ומכאן היתר).

דמי רש"יעדים ב).(ראה סה, קידושין

אחרונים: נחלקו דין בעל הודאת של ובגדרה
הרי עצמו, אצל קרוב שאדם כיון לב, בן המהר"י לשיטת
פסול קרוב והרי קורבה, משום עצמו על לעדות פסול הוא
רק היא דין בעל הודאת כן, ואם לזכות. ובין לחיוב בין לעדות

כשאינו אפילו מתנה בתורת עצמו את לחייב יכול שאדם מכוח
מנה. לך אני מתחייב שאומר כמי הדין, מן חייב

מחייבת דין בעל הודאת החושן', ה'קצות לשיטת ואילו
האמינה כך עדים, לשני תורה שהאמינה וכשם הכתוב, מגזירת
ואף נאמנות. אלא מתנה זו ואין לעצמו. בנוגע אדם לדברי
במעיד רק הקרוב את פסלה התורה הרי עצמו, אצל קרוב שאדם

לחובה. עצמו על במעיד לא אבל אחרים, על
    

המשך מעמוד נב



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:495:428:168:118:488:439:499:4517:5117:5518:1518:1917:3418:28באר שבע )ח(

5:495:418:158:108:478:429:489:4417:5017:5518:1418:1917:2418:28חיפה )ח(

5:465:398:148:098:458:419:469:4317:5117:5518:1518:1917:1418:27ירושלים )ח(

5:515:438:168:118:488:449:499:4517:5017:5418:1418:1817:3418:29תל אביב )ח(

6:065:548:318:249:038:5610:049:5818:0218:1118:3118:4017:5118:53אוסטריה וינה )ח(

7:147:199:479:4910:1910:2111:2311:2319:4519:3520:1020:0119:1920:11אוסטרליה מלבורן )ק(

6:105:588:348:279:069:0010:0610:0118:0318:1218:3218:4017:5218:44אוקראינה אודסה )ח(

5:535:418:178:108:498:429:499:4417:4617:5518:1518:2517:3518:29אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:206:078:438:359:159:0810:1510:1018:1018:2018:4118:5018:0018:54אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:115:588:358:289:079:0010:0710:0218:0418:1318:3418:4417:5418:48אוקראינה קייב )ח(

5:415:298:067:598:388:319:389:3317:3517:4418:0518:1417:2518:18אוקראינה דונייצק )ח(

6:356:249:008:539:329:2510:3210:2718:3018:3818:5919:0718:1919:19איטליה מילאנו )ח(

6:126:118:468:449:169:1410:1810:1618:3418:3218:5518:5318:1418:57אקוואדור קיטו )ח(

6:506:549:219:239:549:5510:5710:5719:1519:0719:4019:3118:5019:42ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:357:4210:1210:1410:4310:4511:4611:4720:1220:0220:3920:2819:4620:32ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:177:089:429:3610:1510:0911:1511:1119:1519:2119:4119:4719:0219:51ארה״ב בולטימור )ק(

7:066:569:329:2610:049:5811:0411:0019:0519:1219:3119:3818:5219:49ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:076:579:329:2610:049:5811:0511:0019:0419:1119:3119:3718:5219:49ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:427:3210:0810:0210:4010:3411:4111:3619:4119:4820:0820:1519:2920:26ארה״ב דטרויט )ק(

7:307:229:569:5110:2810:2411:2911:2519:3219:3619:5519:5919:1720:08ארה״ב היוסטן )ק(

7:016:539:289:2310:009:5511:0010:5719:0419:0819:2819:3318:5019:42ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:297:229:559:5110:2710:2311:2811:2519:3219:3419:5419:5719:1620:06ארה״ב מיאמי )ק(

7:036:539:279:2210:009:5411:0010:5618:5919:0619:2619:3218:4719:45ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:596:499:269:209:589:5210:5810:5419:0019:0719:2719:3418:4819:44ארה״ב שיקאגו )ק(

6:266:279:039:029:329:3210:3510:3418:5718:5219:1919:1418:3519:18בוליביה לא פאס )ח(

6:576:439:209:129:529:4510:5210:4718:4718:5719:1819:2818:3719:44בלגיה אנטוורפן )ח(

6:566:429:209:129:529:4410:5210:4618:4818:5819:1919:2918:3919:44בלגיה בריסל )ח(

6:115:568:348:269:068:5810:0610:0018:0118:1218:3418:4617:5218:50בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:036:068:368:369:079:0810:1010:1018:2818:2218:5018:4418:0518:51ברזיל ס.פאולו )ח(

5:495:528:228:228:548:549:569:5618:1418:0818:3718:3117:5118:37ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:136:008:388:309:109:0210:1010:0418:0718:1718:3818:4817:5719:03בריטניה לונדון )ח(

6:236:098:478:399:199:1110:1910:1318:1418:2518:4718:5818:0519:14בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:216:078:448:369:169:0910:1610:1018:1118:2218:4318:5418:0218:58גרמניה ברלין )ח(

6:376:249:038:559:349:2710:3410:2918:3218:4219:0319:1318:2219:17גרמניה פרנקפורט )ח(

6:466:419:129:099:459:4210:4610:4318:5018:5219:1219:1318:3319:17הודו בומביי )ח(

6:406:359:089:059:409:3710:4110:3918:4818:4919:0919:1118:3119:15הודו פונה )ח(

5:565:448:218:148:538:469:539:4817:5017:5918:1918:2817:3918:32הונגריה בודפשט )ח(

6:156:058:408:349:139:0710:1310:0818:1218:1818:3818:4517:5918:49טורקיה איסטנבול )ח(

6:356:269:018:559:339:2810:3310:2918:3418:3918:5919:0518:2019:09יוון אתונה )ח(

6:186:068:418:359:149:0710:1410:0918:1018:1918:3918:4817:5918:52מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:339:109:079:409:3710:4210:3918:5418:5519:1519:1718:3719:21מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:226:298:558:589:289:3110:3210:3318:5518:4419:2219:1118:2619:15ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:096:028:388:349:099:0510:1110:0718:1718:2018:4018:4418:0218:48נפאל קטמנדו )ח(

7:087:079:379:3510:0910:0711:1111:0919:1919:1819:4019:3919:0019:43סינגפור סינגפור )ח(

5:495:358:148:068:458:389:459:4017:4217:5318:1418:2417:3318:28פולין ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1310:1218:2518:2118:4618:4218:0318:46פרו לימה )ח(

6:526:419:179:119:499:4310:4910:4518:4818:5619:1719:2518:3719:37צרפת ליאון )ח(

7:036:509:289:2010:009:5211:0010:5418:5719:0719:2719:3618:4719:50צרפת פריז )ח(

5:565:538:288:268:588:5610:019:5918:1518:1418:3618:3517:5718:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:287:179:539:4710:2510:1911:2611:2119:2619:3319:5420:0119:1420:12קנדה טורונטו )ק(

7:056:549:309:2410:039:5611:0310:5819:0219:1019:3019:3818:5119:51קנדה מונטריאול )ק(

5:575:498:218:168:548:499:549:5017:5317:5818:1818:2217:3918:26קפריסין לרנקה )ח(

6:436:289:088:599:399:3110:3910:3318:3518:4719:0919:2218:2719:38רוסיה מוסקבה )ח(

6:346:228:588:519:319:2410:3110:2518:2718:3618:5619:0518:1619:09רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

6:376:259:038:569:349:2710:3510:2918:3418:4319:0319:1218:2319:24שוייץ ציריך )ח(

6:246:208:518:489:249:2110:2510:2218:3118:3118:5218:5318:1318:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קני לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:339:109:079:409:3710:4210:3918:5418:5519:1519:1718:3719:21מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:226:298:558:589:289:3110:3210:3318:5518:4419:2219:1118:2619:15ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:096:028:388:349:099:0510:1110:0718:1718:2018:4018:4418:0218:48נפאל קטמנדו )ח(

7:087:079:379:3510:0910:0711:1111:0919:1919:1819:4019:3919:0019:43סינגפור סינגפור )ח(

5:495:358:148:068:458:389:459:4017:4217:5318:1418:2417:3318:28פולין ורשא )ח(

6:106:108:398:389:129:1110:1310:1218:2518:2118:4618:4218:0318:46פרו לימה )ח(

6:526:419:179:119:499:4310:4910:4518:4818:5619:1719:2518:3719:37צרפת ליאון )ח(

7:036:509:289:2010:009:5211:0010:5418:5719:0719:2719:3618:4719:50צרפת פריז )ח(

5:565:538:288:268:588:5610:019:5918:1518:1418:3618:3517:5718:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:287:179:539:4710:2510:1911:2611:2119:2619:3319:5420:0119:1420:12קנדה טורונטו )ק(

7:056:549:309:2410:039:5611:0310:5819:0219:1019:3019:3818:5119:51קנדה מונטריאול )ק(

5:575:498:218:168:548:499:549:5017:5317:5818:1818:2217:3918:26קפריסין לרנקה )ח(

6:436:289:088:599:399:3110:3910:3318:3518:4719:0919:2218:2719:38רוסיה מוסקבה )ח(

6:346:228:588:519:319:2410:3110:2518:2718:3618:5619:0518:1619:09רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

6:376:259:038:569:349:2710:3510:2918:3418:4319:0319:1218:2319:24שוייץ ציריך )ח(

6:246:208:518:489:249:2110:2510:2218:3118:3118:5218:5318:1318:57תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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